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ПРОТОКОЛ A 

 

У СКЛАДУ СА СТАВОМ 1 (б) ЧЛАНА 6. 

 

ОБРАЂЕНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ 

 

Члан 1. 

 

Ценовне компензаторне мере 

 

1.         Како би се узеле у обзир разлике у цени пољопривредних сировина 

садржаних у производима наведеним у члану 2, овај Споразум не искључује: 

 

(a)        наплату царине, приликом увоза; и 

 

(б)        примену усвојених мера приликом извоза. 

 

2.         Приликом увоза ће бити наплаћена царина која ће се заснивати на разлици 

између цене на домаћем и светском тржишту пољопривредних сировина 

садржаних у овим производима , али је неће прелазити. 

 

Члан 2. 

 

Царинске концесије ЕФТА 

 

 Имајући у виду одредбе изнете у члану 1. државе ЕФТА ће за производе из 

Табеле 1, пореклом из Србије, обезбедити третман који није мање повољан од 

оног одобреног Европској заједници. 

 

Члан 3. 

 

Царинске концесије Србије 

 

 

Србија ће примењивати снижене царинске стопе на увоз неких 

пољопривредних производа пореклом из држава ЕФТА у складу са Табелом 2.  

 

Члан 4. 

 

Нотификација 

 

1. Државе ЕФТА ће обавестити Србију у случају примене мера из члана 1.  

пре њиховог ступања на снагу. 

 

 

2. Србија и државе ЕФТА ће међусобно разменити информације у случају 

промене у третману одобреном Европској заједници. 
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Члан 5. 

 

Консултације 

 

 Србијa и државе ЕФТА ће периодично вршити преглед кретања трговинске 

размене производа обухваћених овим Протоколом. У светлу овога и имајући у 

виду споразуме између Страна и Европске заједнице и СТО, Србија и државе 

ЕФТА ће одлучити о промени у обухвату производа обухваћених овим 

Протоколом, као и могућем развоју примене мера из члана 1.  

 

 

_______________ 
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 ТАБЕЛА 1 ПРОТОКОЛА A – ЦАРИНСКЕ КОНЦЕСИЈЕ ЕФТА 

 

 

Тарифне 

ознаке 
Наименовање Исланд Норвешка 

Швајцарска/ 

Лихтенштајн 

04.03 Млаћеница, кисело млеко и павлака, јогурт, кефир 

и остало ферментисано или закисељено млеко или 

павлака, концентровани или неконцентровани са 

садржајем додатог шећера или других материја за 

заслађивање, ароматизовани или са додатим воћем 

или какаом. 

   

ex 0403.10 - Јогурт:    

 -- ароматизован или са додатком воћа, укључујући 

језграсто воће, или какаа 

* * * 

ex 0403.90 - Остало:    

 -- ароматизован или са додатком воћа, укључујући 

језграсто воће или какаа 

* * * 

05.01 Људска коса, сирова, опрана или неопрана, 

одмашћена или неодмашћена; отпаци од људске 

косе. 

Слободно Слободно Слободно 

05.02 Чекиње од питомих или дивљих свиња, длака од 

јазавца и остала длака за израду четки; отпаци од 

тих чекиња или длака. 

Слободно Слободно Слободно 

05.05 Коже и остали делови птица, са њиховим перјем и 

паперјем, перје и делови перја (са подсеченим или 

неподсеченим ивицама) и паперје, даље 

необрађивани осим чишћењем, дезинфиковањем 

или третирањем ради конзервисања; прах и отпаци 

од перја или делова перја. 

Слободно Слободно Слободно
1)

 

05.07 Слонова кост, корњачевина, кост кита, длаке 

китове кости, рогови, парошци, копита, нокти, 

канџе и кљунови, сирови или просто припремљени 

али неисечени у облике; прах и отпаци од ових 

производа. 

Слободно Слободно Слободно 

05.08 Корали и слични материјали, сирови или просто 

припремљени али друкчије необрађени; љуштуре 

мекушаца, љускара или бодљокожаца, кости сипе, 

сирови или просто припремљени али неисечени у 

облике; прах и отпаци од тих производа. 

Слободно Слободно Слободно
1) 
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Тарифне 

ознаке 
Наименовање Исланд Норвешка 

Швајцарска/ 

Лихтенштајн 

05.10 Амбра сива, кастореум, цивет и мошус; кантариде; 

жуч, сушена или несушена; жлезде и остале 

животињске материје, свежи, расхлађени или 

смрзнути или друкчије привремено конзервисани 

који се употребљавају у производњи 

фармацеутских производа. 

Слободно Слободно Слободно 

07.10 Поврће (некувано или кувано у води или пари), 

смрзнуто.  

   

0710.40 - Кукуруз шећерац Слободно Слободно
1)

 Слободно 

07.11 Поврће, привремено конзервисано (нпр. сумпор-

диоксидом, у сланој води, сумпорисаној води или 

другим растворима за конзервисање), али у таквом 

стању неподесно за непосредну исхрану 

   

ex 0711.90 - Остало поврће; мешавине поврћа:    

 --  кукуруз шећерац (Zea mays var. saccharata) Слободно Слободно
1)

 Слободно 

09.01 Кафа, пржена или непржена или без кофеина; 

љуспице и опне од кафе; замене кафе које садрже 

кафу у било ком проценту. 

Слободно Слободно Слободно
1)

 

09.02 Чај, неароматизован или ароматизован. Слободно Слободно Слободно 

13.02 Биљни сокови и екстракти; пектинске материје, 

пектинати и пектати; агар - агар и остале слузи и 

згушњивачи, добијени од биљних производа, 

модификовани или немодификовани. 

   

 - Биљни сокови и екстракти:    

1302.12 -- од слатког корена Слободно Слободно Слободно 

1302.13 -- од хмеља Слободно Слободно Слободно 

 ex 1302.19 -- oстало:    

 --- oд бухачa или корена биљака које садрже 

ротеноне 

Слободно Слободно Слободно 

 --- мешавине биљних екстраката за производњу 

пића или припремање хране 

Слободно Слободно Слободно 
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Тарифне 

ознаке 
Наименовање Исланд Норвешка 

Швајцарска/ 

Лихтенштајн 

 --- медицинске, осим мешавина биљних екстраката 

за производњу пића или припремање хране или 

препарати од олеосмола ваниле 

Слободно Слободно Слободно 

1302.20 - Пектинске материје, пектинати и пектати Слободно Слободно Слободно 

 - Слузи и згушњивачи добијени из биљних 

производа, модификовани или немодификовани: 

   

1302.31 -- агар – агар Слободно Слободно Слободно 

1302.32 -- слузи и згушњивачи екстраховани из рошчића, 

семена рошчића или семена гуара, модификовани 

или немодификовани 

Слободно Слободно Слободно 

1302.39 -- остало Слободно Слободно Слободно 

14.01 Биљни материјали који се првенствено 

употребљавају за плетарство (нпр: бамбус, ратан, 

трска, рогоз, врбово пруће, рафија, слама 

житарица, очишћена бељена или небељена и кора 

од липе). 

Слободно Слободно Слободно 

14.04 Биљни производи на другом месту непоменути 

нити обухваћени. 

Слободно Слободно Слободно
1)

 

15.16 Масти и уља животињског или биљног порекла и 

њихове фракције, делимично или потпуно 

хидрогенизовани, интерестерификовани, 

реестерификовани или елаидинизовани, 

рафинисани или нерафинисани, али даље 

неприпремљени. 

   

ex 1516.20 - Биљне масти и уља и њихове фракције:    

 --  хидрогенизовано рицинусово уље, тзв. "opal-wax" Слободно Слободно Слободно 

15.17 Маргарин; мешавине или препарати од масти или 

уља животињског или биљног порекла или од 

фракција различитих масти или уља из ове Главе 

подобни за јело, осим јестивих масти или уља и 

њихових фракција из тар. број 1516. 

   

ex 1517.10 - Маргарин, искључујући течни маргарин:    

 --    са садржајем млечних масноћа преко 10% до 15% 

по маси 

* * * 

ex 1517.90 - Остало:       
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Тарифне 

ознаке 
Наименовање Исланд Норвешка 

Швајцарска/ 

Лихтенштајн 

 --    са садржајем млечних масноћа преко 10% до 15% 

по маси 

* (*) * 

 --    јестиве мешавине и препарати врста које се 

употребљавају за подмазивање калупа (модли) 

Слободно Слободно Слободно 

15.18 Животињске или биљне масти и уља и њихове 

фракције, кувани, оксидисани, дехидрисани, 

сумпорисани, дувани, полимеризовани загревањем 

у вакууму или у инертном гасу или друкчије 

хемијски модификовани, искључујући оне из 

тарифног броја 1516; мешавине и препарати од 

животињских и биљних масти и уља или од 

фракција различитих масти или уља из ове Главе, 

неподобни за јело, на другом месту непоменути или 

обухваћени. 

   

ex 1518.00 Линоксин Слободно Слободно Слободно 

15.20 Глицерол, сиров; глицеролске воде и лужине. Слободно Слободно
1)

 Слободно 

15.21 Биљни воскови (осим триглицерида), восак од 

пчела, воскови од осталих инсеката и спермацети, 

рафинисани или нерафинисани, обојени или 

необојени. 

Слободно Слободно Слободно 

15.22 Дегра; остаци добијени при преради масних 

материја и воскова животињског или биљног 

порекла.  

Слободно Слободно
1)

 Слободно 

17.02 Остали шећери, укључујући хемијски чисту 

лактозу, малтозу, гликозу и фруктозу у чврстом 

стању; шећерни сирупи без додатих средстава за 

ароматизацију или материја за бојење; вештачки 

мед, помешан или непомешан са природним медом; 

карамел. 

   

1702.50 - Хемијски чиста фруктоза Слободно Слободно
1)

 Слободно 

ex 1702.90 - Остало, укључујући инвертни шећер и остали 

шећер и мешавине шећерног сирупа који у сувом 

стању садрже 50% фруктозе по маси: 

   

 --   хемијски чиста малтоза Слободно Слободно
1) 

 Слободно
1)

 

17.04 Производи од шећера (укључујући белу чоколаду) 

без какаа. 

Слободно * * 

18.03 Какао маса, одмашћена или неодмашћена. Слободно Слободно Слободно 

18.04 Маслац, масноће и уље од какаа. Слободно Слободно Слободно 
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Тарифне 

ознаке 
Наименовање Исланд Норвешка 

Швајцарска/ 

Лихтенштајн 

18.05 Какао у праху, без додатог шећера или других 

материја за заслађивање. 

Слободно Слободно Слободно 

18.06 Чоколада и остали прехрамбени производи који 

садрже какао. 

   

1806.10 - Какао у праху са додатком шећера или других 

материја за заслађивање 

Слободно Слободно * 

1806.20 - Остали производи у блоковима, таблама или 

шипкама масе веће од 2 кг или у течном стању, 

пасти, праху, гранулама или у другим облицима у 

расутом стању, у судовима или непосредним 

паковањима, са садржајем преко 2 кг 

(*) * * 

 - Остало, у блоковима, таблама или шипкама:     

1806.31 --    пуњени * * * 

1806.32 --    непуњени (*) * * 

1806.90 - Остало (*) * * 

19.01 Екстракт слада; прехрамбени производи од 

брашна, прекрупе, гриза, скроба или екстракта 

слада без додатка какаоа или са додатком какаа у 

количини мањој од 40% по маси какаоа, рачунато 

на потпуно одмашћену основу, на другом месту 

непоменути нити обухваћени; прехрамбени 

производи од роба из тар. бројева 0401 до 0404 без 

додатка какаоа или са садржајем какаа мањим од 

5% по маси, рачунато на потпуно одмашћену 

основу, на другом месту непоменути нити 

обухваћени. 

   

1901.10 - Производи за исхрану деце, у паковањима за продају 

на мало 

Слободно * * 

1901.20 - Мешавине и теста за производњу пекарских 

производа из тарифног броја 1905 

(*) * * 

1901.90 - Остало Слободно (*) (*) 

19.02 Тестенине, куване или некуване или пуњене (месом 

или другим материјама) или друкчије 

припремљене као што су шпагети, макарони, 

резанци, лазање, њоки, равијоли, канелони; кус-

кус, припремљен или неприпремљен. 

   

 -   Тестенине некуване, непуњене нити друкчије 

припремљене: 

   

1902.11 -- са додатком јаја * * * 



- 9 - 

Тарифне 

ознаке 
Наименовање Исланд Норвешка 

Швајцарска/ 

Лихтенштајн 

1902.19 -- остало Слободно * * 

ex 1902.20  -   Тестенине пуњене, куване или некуване или 

друкчије припремљене:  

   

 --     oсим производа који садрже више од 20% по 

маси кобасица, меса, изнутрица или било коју 

комбинацију истих 

(*) * * 

1902.30 -   Остале тестенине (*) * * 

1902.40 -   Кус - кус (*) * * 

19.03 Тапиока и замене тапиоке припремљени од скроба 

у облику љуспица, зрнаца, перли, просејаних или 

сличних облика. 

Слободно * Слободно 

19.04 Производи за исхрану добијени бубрењем или 

пржењем житарица или производа од житарица 

(нпр, кукурузне пахуљице); житарице (осим 

кукуруза) у зрну или у облику пахуљица или 

другачије обрађеног зрна (осим брашна, прекрупе и 

гриза), претходно  куване или другачије 

припремљене, на другом месту непоменуте нити 

обухваћене. 

   

1904.10 - Производи за исхрану добијени бубрењем или 

пржењем житарица или производа од житарица 

Слободно Слободно
1)

 * 

1904.20 - Прехрамбени производи добијени од непржених 

пахуљица од житарица, мешавине непржених и 

пржених пахуљица од житарица или од бубрених 

житарица 

Слободно * * 

1904.30 - "Bulgur" пшеница (*) * * 

1904.90 - Остало (*) (*) * 

19.05 Хлеб, пецива, колачи, бисквити и остали пекарски 

производи са додатком какаа или без додатка 

какаа; нафоре и хостије, капсуле за фармацеутске 

производе, обланде, пиринчана хартија и слични 

производи. 

   

1905.10 - Хрскави хлеб (крисп) Слободно * * 

1905.20 - Медењаци и слични производи зачињени 

ђумбиром 

* * * 

 - Слатки бисквити, вафле и обланде:    

1905.31 -- слатки бисквити * * * 
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Тарифне 

ознаке 
Наименовање Исланд Норвешка 

Швајцарска/ 

Лихтенштајн 

1905.32 -- вафли и обланде * * * 

1905.40 - Двопек, тост хлеб и слични тост производи * * * 

1905.90 - Остало (*) * (*)
1)

 

20.01 Поврће, воће, укључујући језграсто воће, и остали 

делови биља за јело, припремљени или 

конзервисани у сирћету или сирћетној киселини. 

   

ex 2001.90 - Остало:    

 -- кукуруз шећерац (Zea mays var saccharata); 

палмина језгра; јам слатки кромпир и слични 

јестиви делови биљака са садржајем 5% или више 

по маси скроба 

Слободно (*) Слободно 

20.02 Парадајз, припремљен или конзервисан на други 

начин, осим са сирћетом или сирћетном киселином. 

   

2002.90 - Остало Слободно Слободно Слободно 

20.04 Остало поврће припремљено или конзервисано на 

други начин осим у сирћету или сирћетној 

киселини, смрзнуто, осим производа из тарифног 

броја 2006. 

 
  

ex 2004.10 - Кромпир:    

 -- у облику брашна, гриза или љуспица Слободно * * 

ex 2004.90 - Остало поврће и мешавине поврћа:    

 -- кукуруз шећерац (Zea mays var. saccharata) Слободно Слободно
1)

 Слободно 

20.05 Остало поврће припремљено или конзервисано на 

други начин осим у сирћету или сирћетној 

киселини, несмрзнуто, осим производа из тарифног 

броја 2006. 

   

ex 2005.20 - Кромпир:    

 -- јестиви  у облику брашна, гриза или љуспица Слободно * * 

2005.80 - Кукуруз шећерац (Zea mays var. saccharata) Слободно Слободно
1)

 Слободно 

20.06 Поврће, воће, језграсто воће, коре од воћа и остали 

делови биља, конзервисани у шећеру (суви, 

глазирани или кандирани). 

   

ex 2006.00 - Кукуруз шећерац (Zea mays var. saccharata) Слободно *
 

Слободно 
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Тарифне 

ознаке 
Наименовање Исланд Норвешка 

Швајцарска/ 

Лихтенштајн 

20.07 Џемови, слатко, воћни желеи, мармеладе, пире од 

воћа или језграстог воћа и пасте од воћа или 

језграстог воћа добијени кувањем, са додатком или 

без додатка шећера или других средстава за 

заслађивање. 

   

2007.10 - Хомогенизовани производи Слободно * * 

 - Остало:     

2007.91 -- од агрума Слободно Слободно (*) 

2007.99 -- остало Слободно (*) (*) 

20.08 Воће, језграсто воће и остали делови биља за јело, 

друкчије припремљени или конзервисани, са 

додатком или без додатка шећера или других 

средстава за заслађивање или алкохола, на другом 

месту непоменути нити обухваћени. 

   

 - Језграсто воће, кикирики и остале семенке, 

укључујући и међусобне мешавине: 

   

ex 2008.11 -- кикирики:    

 --- маслац од кикирикија Слободно Слободно * 

 ---     кикирики, пржен Слободно *
 

Слободно 

 - Остало, укључујући мешавине, осим оних из тар. 

подброја 2008 19: 

   

2008.91 -- палмина језгра Слободно Слободно
1)

 Слободно 

ex 2008.99 -- остало:     

 --- кукуруз, осим кукуруза шећерца (Zea mays var 

saccharata) 

Слободно * Слободно 

21.01 Екстракти, есенције и концентрати кафе, чаја или 

мате чаја и препарати на бази тих производа или на 

бази кафе, чаја или мате чаја; пржена цикорија и 

остале пржене замене кафе и екстракти, есенције и 

концентрати тих производа. 

  
 

 
-  Екстракти, есенције и концентрати кафе и препарати 

на бази тих екстракта, есенција или концентрата или 

на бази кафе: 

   

2101.11 --  екстракти, есенције и концентрати Слободно Слободно Слободно 

2101.12 --  препарати на бази екстраката, есенција или 
концентрата или на бази кафе 

Слободно Слободно * 
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Тарифне 

ознаке 
Наименовање Исланд Норвешка 

Швајцарска/ 

Лихтенштајн 

2101.20 - Екстракти, есенције и концентрати чаја, мате - чаја и 
препарати на бази тих екстракта, есенција и 
концентрата или на бази чаја или мате-чаја 

Слободно Слободно * 

2101.30 - Пржена цикорија и остале пржене замене кафе и 
екстракти, есенције и концентрати тих производа 

Слободно Слободно Слободно 

21.02 Квасац (активан или неактиван); остали 

једноћелијски микроорганизми, мртви (осим 

вакцина из тарифног броја 3002); припремљени 

прашкови за пецива. 

   

2102.10 -  Активни квасац Слободно Слободно Слободно
2)

  

2102.20 -  Неактивни квасац; остали једноћелијски 

микроорганизми, мртви 

Слободно Слободно
1)

 Слободно
1)

 

2102.30 -  Припремљени прашкови за пециво Слободно Слободно Слободно 

21.03 Препарати за сосове и припремљени сосови; 

мешани зачини и мешана зачинска средства; 

брашно и гриз од слачице и припремљена слачица 

(сенф). 

   

2103.10 - Сос од соје Слободно Слободно Слободно 

2103.20 -  Кечап и остали сосови од парадајза Слободно (*) Слободно 

2103.30 -  Брашно и гриз од слачице и припремљена слачица 

(сенф) 

Слободно Слободно Слободно
1)

 

2103.90 -  Остало (*) (*) Слободно 

21.04 Супе и чорбе и препарати за те производе; 

хомогенизовани сложени прехрамбени производи. 

* (*) (*) 

21.05 Сладолед и други слични производи са додатком 

или без додатка какаа. 

Изузето (*) * 

21.06 Прехрамбени производи на другом месту 

непоменути нити обухваћени. 

   

2106.10 -  Концентрати беланчевина и текстуриране 

беланчевинасте материје 

Слободно * (*) 

ex 2106.90 -  Остало:    

 -- осим ароматизованих или бојених сирупа од 

шећера 

Изузето (*) (*) 

22.01 Вода, укључујући природну или вештачку 

минералну воду и газирану воду, без додатка 

шећера или других средстава за заслађивање или 

ароматизацију; лед и снег. 

Слободно Слободно Слободно 
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Тарифне 

ознаке 
Наименовање Исланд Норвешка 

Швајцарска/ 

Лихтенштајн 

22.02 Вода, укључујући минералну воду и газирану воду 

са додатком шећера или других средстава за 

заслађивање или ароматизацију и остала 

безалкохолна пића, осим сокова од воћа или поврћа 

из тарифног броја 2009. 

   

2202.10 - Вода, укључујући минералну воду и газирану воду 
са додатком шећера или других средстава за 
заслађивање или ароматизацију 

Слободно Слободно Слободно 

2202.90 - Остало (*) (*) * 

22.03 Пиво добијено од слада. Слободно Слободно Слободно 

22.05 Вермут и остала вина од свежег грожђа 

ароматизовани биљем или средствима за 

ароматизацију. 

Слободно Слободно Слободно 

22.07 Неденатурисан етил - алкохол алкохолне јачине 

80% vol или јачи; Етил - алкохол и остали 

алкохоли, денатурисани, било које јачине. 

   

2207.20 - Етил - алкохол и остали алкохоли, било које јачине, 

денатурисани 

Слободно Слободно Слободно 

22.08 Неденатурисан етил - алкохол алкохолне јачине 

мање од 80% vol; ракије, ликери и остала 

алкохолна пића. 

   

2208.20 - Алкохолна пића добијена дестилацијом вина, кљука 
или комине од грожђа 

Слободно Слободно Слободно 

2208.30 - Виски Слободно Слободно Слободно 

2208.40 - Рум и друга алкохолна пића добијена дестилацијом 
ферментисаних производа од шећерне трске 

Слободно Слободно Слободно 

2208.50 - Џин и клековача (geneva) Слободно Слободно Слободно 

2208.60 - Водка Слободно Слободно Слободно 

2208.70 - Ликери, укључујући „cordials” Слободно Слободно Слободно 

2208.90 - Остало Слободно Слободно * 

22.09 Сирће и замене сирћета добијени од сирћетне 

киселине. 

Слободно Слободно Слободно 

 
*    = Царине у складу са члановима 1 и 2 Протокола   

Слободно  = Без царине у складу са чланом 8 Споразума. 

(*)     = Садржи и тарифне ознаке без царине „слободно“  

1)     = Производи за сточну храну: Норвешка: делимична концесија. Швајцарска: без концесија. 

2)     = Концесије се не одобравају за пекарски квасац и за производњу сточне хране. 

 

_______________ 
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ТАБЕЛА 2 ПРОТОКОЛА А – ЦАРИНСКЕ КОНЦЕСИЈЕ СРБИЈE 

 

 

Тарифна ознака Наименовање 

Царинска 

стопа даном 

ступања на 

снагу 

Споразума 

Царинска 

стопа од 1. 

јануара 

2011. 

године 

0403 10 - Јогурт:   

0403 10 51 00 дo 10 99 00 - - ароматизован или са додатком воћа, 

укључујући језграсто воће, или какаа: 

20.0% 16%  + 5 

дин/кг 

0403 90 - Остало:   

0403 90 71 00 дo 90 99 00 - - ароматизован или са додатком воћа, 

укључујући језграсто воће или какаа 

20.0% 16.0% 

0501  Људска коса, сирова, опрана или 

неопрана, одмашћена или 

неодмашћена; отпаци од људске косе. 

Слободно - 

0502 Чекиње од питомих или дивљих 

свиња, длака од јазавца и остала длака 

за израду четки; отпаци од тих чекиња 

или длака. 

Слободно - 

0505 Коже и остали делови птица, са 

њиховим перјем и паперјем, перје и 

делови перја (са подсеченим или 

неподсеченим ивицама) и паперје, 

даље необрађивани осим чишћењем, 

дезинфиковањем или третирањем 

ради конзервисања; прах и отпаци од 

перја или делова перја. 

Слободно - 

0507 Слонова кост, корњачевина, кост 

кита, длаке китове кости, рогови, 

парошци, копита, нокти, канџе и 

кљунови, сирови или просто 

припремљени али неисечени у облике; 

прах и отпаци од ових производа. 

Слободно - 

0508 Корали и слични материјали, сирови 

или просто припремљени али друкчије 

необрађени; љуштуре мекушаца, 

љускара или бодљокожаца, кости 

сипе, сирови или просто припремљени 

али неисечени у облике; прах и отпаци 

од тих производа. 

Слободно - 

0510  Амбра сива, кастореум, цивет и 

мошус; кантариде; жуч, сушена или 

несушена; жлезде и остале 

животињске материје, свежи, 

расхлађени или смрзнути или 

друкчије привремено конзервисани 

који се употребљавају у производњи 

фармацеутских производа. 

Слободно - 

0710 Поврће (некувано или кувано у води 

или пари), смрзнуто 

  

0710 40 00 - Кукуруз шећерац 18%  + 15.00 

дин/кг 

- 
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Тарифна ознака Наименовање 

Царинска 

стопа даном 

ступања на 

снагу 

Споразума 

Царинска 

стопа од 1. 

јануара 

2011. 

године 

0711 Поврће, привремено конзервисано 

(нпр. сумпор-диоксидом, у сланој води, 

сумпорисаној води или другим 

растворима за конзервисање), али у 

таквом стању неподесно за непосредну 

исхрану. 

  

0711 90 - Остало поврће; мешавине поврћа:   

0711 90 30 00 - - кукуруз шећерац (Zea mays 

var.saccharata) 

18% + 18 

дин/кг 

- 

0901 Кафа, пржена или непржена или без 

кофеина; љуспице и опне од кафе; 

замене кафе које садрже кафу у било 

ком проценту 

  

 - Кафа, непржена:   

0901 11 00 00 - - са кофеином Слободно - 

0901 12 00 00 - - без кофеина Слободно - 

0901 21 00 00 дo 22 00 22 - Кафа пржена 12.0% 6.0 % 

0901 90 - Остало:   

0901 90 10 90 - - љуспице и опне од кафе 10.0% - 

0901 90 90 00 - - замене кафе које садрже кафу 10.0% 6.0 % 

0902 Чај, неароматизован или 

ароматизован 

Слободно  

1212 Рошчићи, морске и остале алге, 

шећерна репа и шећерна трска, свежи, 

расхлађени, смрзнути или сушени, 

млевени или немлевени; коштице и 

језгра из коштица воћа и остали 

биљни производи (укључући непржен 

корен цикорије, врсте Cichorium 

intybus sativum) врста која се 

првенствено употребљава за људску 

исхрану, на другом месту непоменути 

нити укључени: 

  

1212 20 00 00 - Морске алге и остале алге Слободно - 

1302 Биљни сокови и екстракти; пектинске 

материје, пектинати и пектати; агар - 

агар и остале слузи и згушњивачи, 

добијени од биљних производа, 

модификовани или немодификовани: 

  

 - Биљни сокови и екстракти:   

1302 11 00 00 - - опијум Слободно - 

1302 12 00 00 - - од слатког корена Слободно - 

1302 13 00 00 - - од хмеља Слободно - 

1302 19   - - остало Слободно  

1302 19 80 00 - - - остало Слободно - 

1302 20  - - пектинске материје, пектинати и 

пектати 

Слободно - 
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Тарифна ознака Наименовање 

Царинска 

стопа даном 

ступања на 

снагу 

Споразума 

Царинска 

стопа од 1. 

јануара 

2011. 

године 

1302 31 - - агар - агар Слободно - 

1302 32 - - слузи и згушњивачи екстраховани из 

рошчића, семена рошчића или семена 

гуара, модификовани или 

немодификовани 

Слободно - 

1401 Биљни материјали који се 

првенствено употребљавају за 

плетарство (нпр: бамбус, ратан, трска, 

рогоз, врбово пруће, рафија, слама 

житарица, очишћена бељена или 

небељена и кора од липе) 

Слободно - 

1404 Биљни производи на другом месту 

непоменути нити обухваћени 

 - 

1404 90 00 90 - Остало Слободно - 

1516 Масти и уља животињског или 

биљног порекла и њихове фракције, 

делимично или потпуно 

хидрогенизовани, 

интерестерификовани, 

реестерификовани или 

елаидинизовани, рафинисани или 

нерафинисани, али даље 

неприпремљени 

  

1516 20 - Биљне масти и уља и њихове фракције Слободно - 

1517 Маргарин; мешавине или препарати 

од масти или уља животињског или 

биљног порекла или од фракција 

различитих масти или уља из ове 

Главе подобни за јело, осим јестивих 

масти или уља и њихових фракција из 

тар. број 1516: 

  

1517 10 - Маргарин, искључујући течни маргарин   

1517 10 10 - - са садржајем млечних масноћа преко 

10% до 15% по маси 

28.5% + 14.25 

дин/кг 

- 

1517 10 90 - - остало 28.5% + 14.25 

дин/кг 

- 

1517 90 - Остало:   

1517 90 10 - -  са садржајем млечних масноћа преко 

10% до 15% по маси 

28.5% - 

 - - остало:   

1517 90 93 - - јестиве мешавине и препарати врста 

које се употребљавају за подмазивање 

калупа (модли) 

28.5% - 

1518 Животињске или биљне масти и уља и 

њихове фракције, кувани, оксидисани, 

дехидрисани, сумпорисани, дувани, 

полимеризовани загревањем у 

вакууму или у инертном гасу или 

друкчије хемијски модификовани, 

искључујући оне из тарифног броја 

1516; мешавине и препарати од 
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Тарифна ознака Наименовање 

Царинска 

стопа даном 

ступања на 

снагу 

Споразума 

Царинска 

стопа од 1. 

јануара 

2011. 

године 

животињских и биљних масти и уља 

или од фракција различитих масти 

или уља из ове Главе, неподобни за 

јело, на другом месту непоменути или 

обухваћени: 

1518 00 10 00 - Линоксин Слободно - 

1520  Глицерин, сиров; глицеринске воде и 

лужине 

Слободно - 

1521 Биљни воскови (осим триглицерида), 

восак од пчела, воскови од осталих 

инсеката и спермацети, рафинисани 

или нерафинисани, обојени или 

необојени. 

Слободно - 

1522  Дегра; остаци добијени при преради 

масних материја и воскова 

животињског или биљног порекла. 

Слободно - 

1702 Остали шећери, укључујући хемијски 

чисту лактозу, малтозу, гликозу и 

фруктозу у чврстом стању; шећерни 

сирупи без додатих средстава за 

ароматизацију или материја за бојење; 

вештачки мед, помешан или 

непомешан са природним медом; 

карамел: 

  

1702 50 00 00 - - Хемијски чиста фруктоза 3.0% 3.0% 

1702 90 - Остало, укључујући инвертни шећер и 

остали шећер и мешавине шећерног 

сирупа који у сувом стању садрже 50% 

фруктозе по маси: 

  

1702 90 10 00 - - хемијски чиста малтоза 5.0% 5.0% 

1704 Производи од шећера (укључујући 

белу чоколаду) без какаа: 

  

1704 10 - Жвакаће гуме, укључујући и оне 

превучене шећером: 

20.0% 17.0% 

1704 90 - Остало:   

1704 90 10 00 - - екстракт слатког корена који садржи 

више од 10% по маси сахарозе, али без 

других додатих материја 

12.0% 7.5% 

1704 90 30 00 - - бела чоколада 20.0% 13.5% 

1704 90 51 00 дo 90 99 00 - - остало 20.0% 13.5% 

1803 Какао маса, одмашћена или 

неодмашћена 

Слободно - 

1804  Маслац, масноће и уље од какаа Слободно - 

1805  Какао у праху, без додатог шећера или 

других материја за заслађивање 

Слободно - 

1806 Чоколада и остали прехрамбени 

производи који садрже какао: 

  

1806 10 - Какао у праху са додатком шећера или 

других материја за заслађивање 

18.0% 15.0% 
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1806 20   - Остали производи у блоковима, 

таблама или шипкама масе веће од 2 кг 

или у течном стању, пасти, праху, 

гранулама или у другим облицима у 

расутом стању, у судовима или 

непосредним паковањима, са садржајем 

преко 2 кг: 

9.0% - 

 - Остало, у блоковима, таблама или 

шипкама: 

    

1806 31 00 00   - - пуњени 25.5% - 

1806 32   - - непуњени:    

1806 32 10 00   - - - са додатком житарица, воћа или 

језграстог воћа 

25.5% - 

1806 32 90 00   - - - остало 21.0% - 

1806 90 - - Остало 22.0% 17.0% 

1901 Екстракт слада; прехрамбени 

производи од брашна, прекрупе, гриза, 

скроба или екстракта слада без 

додатка какаоа или са додатком какаа 

у количини мањој од 40% по маси 

какаоа, рачунато на потпуно 

одмашћену основу, на другом месту 

непоменути нити обухваћени; 

прехрамбени производи од роба из тар. 

бројева 0401 до 0404 без додатка 

какаоа или са садржајем какаа мањим 

од 5% по маси, рачунато на потпуно 

одмашћену основу, на другом месту 

непоменути нити обухваћени: 

  

1901 10 - Производи за исхрану деце, у 

паковањима за продају на мало: 

10.0% 6.0%  

1901 20 - Мешавине и теста за производњу 

пекарских производа из тарифног броја 

1905 

22.0% 22.0% 

1901 90 - Остало 22.0% 19.0% 

1902 Тестенине, куване или некуване или 

пуњене (месом или другим 

материјама) или друкчије 

припремљене као што су шпагети, 

макарони, резанци, лазање, њоки, 

равијоли, канелони; кус-кус, 

припремљен или неприпремљен: 

  

 - Тестенине некуване, непуњене нити 

друкчије припремљене: 

 - 

1902 11 - - са додатком јаја 22.0% - 

1902 19 - - остало 22.0% - 

1902 20 - Тестенине пуњене, куване или некуване 

или друкчије припремљене: 

22.0% 18.0% 

1902 30 - Остале тестенине 22.0% 18.0% 

1902 40 - Кус - кус 25.0% 15.0% 
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1903 Тапиока и замене тапиоке 

припремљени од скроба у облику 

љуспица, зрнаца, перли, просејаних 

или сличних облика. 

25.0% 15.0% 

1904 Производи за исхрану добијени 

бубрењем или пржењем житарица или 

производа од житарица (нпр, 

кукурузне пахуљице); житарице (осим 

кукуруза) у зрну или у облику 

пахуљица или другачије обрађеног 

зрна (осим брашна, прекрупе и гриза), 

претходно  куване или другачије 

припремљене, на другом месту 

непоменуте нити обухваћене: 

  

1904 10 - Производи за исхрану добијени 

бубрењем или пржењем житарица или 

производа од житарица 

22.0% 15.0% 

1904 20 - Прехрамбени производи добијени од 

непржених пахуљица од житарица, 

мешавине непржених и пржених 

пахуљица од житарица или од бубрених 

житарица:: 

  

1904 20 10 00 - - производи типа „Musli” на бази 

непржених пахуљица од житарица 

28.0% 18.0% 

1904 20 91 00 дo 20 99 00 - - остало 22.0% 15.0% 

1904 30 00 00 - "Bulgur" пшеница 22.0% 15.0% 

1904 90 - Остало 22.0% 15.0% 

1905 Хлеб, пецива, колачи, бисквити и 

остали пекарски производи са 

додатком какаа или без додатка какаа; 

нафоре и хостије, капсуле за 

фармацеутске производе, обланде, 

пиринчана хартија и слични 

производи: 

  

1905 10 00 00 - Хрскави хлеб (крисп) 22.0% 15.0% 

1905 20 - Медењаци и слични производи 

зачињени ђумбиром: 

10.0% - 

 - Слатки бисквити, вафле и обланде:   

1905 31 - - слатки бисквити 25.0% 20.0% 

1905 32 - - вафли и обланде 28.0% 20.0% 

1905 40 - Двопек, тост хлеб и слични тост 

производи 

22.5% - 

1905 90  - Остало:  - 

1905 90 10 00 - - хлеб без квасца (matzos) 27.0% - 

1905 90 20 00 - - хостије и нафоре, празне капсуле за 

фармацеутске производе, обланде за 

печаћење, пиринчана хартија и слични 

производи 

27.0% - 

 - - остало:   

1905 90 30 00 - - - хлеб, без додатка меда, јаја, сира или 27.0% - 
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воћа, који у сувом стању по маси садржи 

до 5% шећера и не преко 5% масноће 

1905 90 45 00 - - - бисквити 27.0% - 

1905 90 55 00 - - - производи добијени истискивањем 

или развлачењем, зачињени или слани 

27.0% - 

 - - - остало:   

1905 90 60 00 - - - - са додатком материја за 

заслађивање 

25.5% - 

1905 90 90 00 - - - - остало 27.0% - 

2001 Поврће, воће, укључујући језграсто 

воће, и остали делови биља за јело, 

припремљени или конзервисани у 

сирћету или сирћетној киселини: 

  

2001 90 -  Остало:   

2001 90 30 00 - - кукуруз шећерац (Zea mays var 

saccharata) 

16.0% - 

2001 90 40 00 - - слатки кромпир и слични јестиви 

делови биљака са садржајем 5% или 

више по маси скроба 

Слободно - 

2001 90 60 00 - - палмина језгра Слободно - 

2002 Парадајз, припремљен или 

конзервисан на други начин, осим са 

сирћетом или сирћетном киселином: 

  

2002 90 - Остало: 16.0% - 

2004 Остало поврће припремљено или 

конзервисано на други начин осим у 

сирћету или сирћетној киселини, 

смрзнуто, осим производа из тарифног 

броја 2006: 

  

2004 10 - Кромпир:   

2004 10 10 00 - - куван, неприпремљен на други начин 15.0% Слободно 

 - - остали:   

2004 10 91 00 - - - у облику брашна, гриза или љуспица Слободно - 

2004 90 - - остало поврће и мешавине поврћа:   

2004 90 10 00 - - кукуруз шећерац (Zea mays var. 

saccharata) 

Слободно - 

2005 Остало поврће припремљено или 

конзервисано на други начин осим у 

сирћету или сирћетној киселини, 

несмрзнуто, осим производа из 

тарифног броја 2006: 

  

2005 20 - Кромпир:   

2005 20 10 00 - - у облику брашна, гриза или љуспица Слободно - 

2005 80 00 00 - кукуруз шећерац (Zea mays var. 

saccharata) 

15.0% - 

2006 Поврће, воће, језграсто воће, коре од 

воћа и остали делови биља, 

конзервисани у шећеру (суви, 

глазирани или кандирани): 
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2006.00 - Остало:   

 - - остало:   

ex 2006 00 99 00 - - - остало, кукуруз шећерац 15.0% - 

2007 Џемови, слатко, воћни желеи, 

мармеладе, пире од воћа или 

језграстог воћа и пасте од воћа или 

језграстог воћа добијени кувањем, са 

додатком или без додатка шећера или 

других средстава за заслађивање: 

  

2007 10 - Хомогенизовани производи: 18.0% - 

 -  Остало:   

2007 91 - - од агрума: 18.0% - 

2007 99 - - остало: 18.0% 15.0% 

2008 Воће, језграсто воће и остали делови 

биља за јело, друкчије припремљени 

или конзервисани, са додатком или без 

додатка шећера или других средстава 

за заслађивање или алкохола, на 

другом месту непоменути нити 

обухваћени: 

  

 - Језграсто воће, кикирики и остале 

семенке, укључујући и међусобне 

мешавине: 

  

2008 11  - - кикирики:   

2008 11 10 00 - - - маслац од кикирикија 10.0% - 

2008 11 91 00 дo 11 98 00 - - - остало Слободно - 

 - Остало, укључујући мешавине, осим 

оних из тар. подброја 2008 19: 

  

2008 91 00 00 - - палмина језгра Слободно - 

2008 99 - - остало:   

 - - - без додатка алкохола:   

 - - - - без додатка шећера:   

2008 99 85 00 - - - - - кукуруз, осим кукуруза шећерца 

(Zea mays var saccharata) 

16.0% 15.0% 

2101 Екстракти, есенције и концентрати 

кафе, чаја или мате чаја и препарати 

на бази тих производа или на бази 

кафе, чаја или мате чаја; пржена 

цикорија и остале пржене замене кафе 

и екстракти, есенције и концентрати 

тих производа: 

  

 - Екстракти, есенције и концентрати кафе 

и препарати на бази тих екстракта, 

есенција или концентрата или на бази 

кафе: 

  

2101 11 00 00 - - екстракти, есенције и концентрати Слободно - 
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2101 12  - - препарати на бази екстраката, 

есенција или концентрата или на бази 

кафе 

Слободно - 

2101 20 - Екстракти, есенције и концентрати чаја, 

мате - чаја и препарати на бази тих 

екстракта, есенција и концентрата или на 

бази чаја или мате-чаја 

Слободно - 

2101 30 - Пржена цикорија и остале пржене 

замене кафе и екстракти, есенције и 

концентрати тих производа 

20.0% 6.0% 

2102 Квасац (активан или неактиван); 

остали једноћелијски 

микроорганизми, мртви (осим 

вакцина из тарифног броја 3002); 

припремљени прашкови за пецива: 

  

2102 10 - Активни квасац:   

2102 10 10 00 - - култура квасца 10.0% Слободно 

2102 10 90 00 - - остало 13.5% 7.5% 

2102 20  - Неактивни квасац; остали 

једноћелијски микроорганизми, мртви 

Слободно  

2102 30 00 00 - Припремљени прашкови за пециво 12.0% 7.5% 

2103 Препарати за сосове и припремљени 

сосови; мешани зачини и мешана 

зачинска средства; брашно и гриз од 

слачице и припремљена слачица 

(сенф): 

  

2103 10 00 00 - Сос од соје 30.0 % 6.0 % 

2103 20 00 00 - Кечап и остали сосови од парадајза 24.0% 15.0% 

2103 30 - Брашно и гриз од слачице и 

припремљена слачица (сенф): 

  

2103 30 10 00 - - брашно од слачице Слободно - 

2103 30 90 00 - - припремљена слачица (сенф) 22.5% 15.0% 

2103 90 - Остало:   

2103 90 90 - - остало   

2103 90 90 10 - - - припремљене зачинске мешавине за 

прехрамбену индустрију 

Слободно - 

2103 90 90 90 - - - остало 20.0% 15.0% 

2104 Супе и чорбе и препарати за те 

производе; хомогенизовани сложени 

прехрамбени производи: 

  

2104 10 00 00 - Супе и чорбе и препарати за те 

производе: 

25.0% 17.0% 

2104 20 00 00 - Хомогенизовани сложени прехрамбени 20.0% - 

2105 Сладолед и други слични производи са 

додатком или без додатка какаа 

25.0% - 

2106 Прехрамбени производи на другом 

месту непоменути нити обухваћени: 

  

2106 10 - Концентрати беланчевина и 

текстуриране беланчевинасте материје: 
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2106 10 20 00 - - без млечних масноћа, сахарозе, 

изогликозе, гликозе или скроба или са 

садржајем, по маси, мање од 1,5% 

млечне масноће, 5% сахарозе или 

изогликозе, 5% гликозе или скроба 

Слободно - 

2106 10 80 00 - - остали 10.0% - 

2106 90 - Остало:   

2106 90 20 00 - - сложени алкохолни производи, осим 

на бази мирисних материја, који се 

користе за производњу пића 

5.0% - 

 - - сирупи од шећера, ароматизовани или 

бојени: 

  

2106 90 30 00 - - - изогликозни сирупи 25.0% 20.0% 

 - - - остали:   

2106 90 51 00 - - - - лактозни сируп 25.0% 20.0% 

2106 90 55 00 - - - - гликозни сируп и 

малтодекстрински сируп 

25.0% 20.0% 

2106 90 59 00 - - - - остали 25.0% 20.0% 

 - - остало:   

2106 90 92 - - - без млечних масноћа, сахарозе, 

изогликозе, гликозе или скроба или са 

садржајем, по маси, мање од 1,5% 

млечне масноће, 5% сахарозе или 

изогликозе, 5% гликозе или скроба: 

  

2106 90 92 10 - - - - жвакаће гуме и бонбоне без шећера 22.0% 10.0% 

2106 90 92 90 - - - - остало 20.0% 18.0% 

2106 90 98 - - - остало:   

 - - - - безалкохолни препарати, осим на 

бази мирисних материја који се користе 

за производњу пића 

5.0% - 

2106 90 98 20 - - - - фонди од сира („cheese fondues“) 25.0% 10.0% 

2106 90 98 90 - - - - остало 20.0% 15.0% 

2201 Вода, укључујући природну или 

вештачку минералну воду и газирану 

воду, без додатка шећера или других 

средстава за заслађивање или 

ароматизацију: 

10.0%1 - 

2202 Вода, укључујући минералну воду и 

газирану воду са додатком шећера или 

других средстава за заслађивање или 

ароматизацију и остала безалкохолна 

пића, осим сокова од воћа или поврћа 

из тарифног броја 2009: 

  

2202 10 00 00 - Вода, укључујући минералну воду и 

газирану воду са додатком шећера или 

других средстава за заслађивање или 

ароматизацију 

22.0% 18.0% 

                                                           
1
 За Исланд примењиваће се договорене концесије из Споразума о пољопривредним производима између 

Србије и Исланда 
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2202 90 - Остало:   

2202 90 10 00 - - које не садржи производе из тар. 

бројева 0401 до 0404 или масноће 

добијене из пороизвода из тар. бројева 

0401до 0404 

22.0% 15.0% 

2202 90 91 00 дo 90 99 00 - - Остало 22.0% 13.0% 

2203 Пиво добијено од слада 15.0% - 

2205 Вермут и остала вина од свежег 

грожђа ароматизовани биљем или 

средствима за ароматизацију 

27.0% - 

2207 Неденатурисан етил - алкохол 

алкохолне јачине 80% vol или јачи; 

Етил - алкохол и остали алкохоли, 

денатурисани, било које јачине: 

  

2207 20 00 00 -  Етил - алкохол и остали алкохоли, било 

које јачине, денатурисани 

27.0% - 

2208 Неденатурисан етил - алкохол 

алкохолне јачине мање од 80% vol; 

ракије, ликери и остала алкохолна 

пића: 

  

 - Алкохолна пића добијена дестилацијом 

вина, кљука или комине од грожђа: 

  

2208 20 12 00 дo 20 29 90 - - у судовима од 2 l или мање: 22.0% 18.0% 

 - - у судовима већим од 2 l:   

2208 20 40 00 - - - сирови дестилат 22.0% 18.0% 

 - - - остало:   

2208 20 62 00 дo 20 64 00 - - - - коњак,  армањак 25.0% 15.0% 

2208 20 86 00 - - - - грапа 24.0% 15.0% 

2208 20 87 00 - - - - бренди (Brandy de Jerez) 24.0% 15.0% 

2208 20 89 - - - - остало 24.0% 15.0% 

2208 30 - Виски 24.0% 15.0% 

2208 40 - Рум и друга алкохолна пића добијена 

дестилацијом ферментисаних производа 

од шећерне трске 

Слободно - 

2208 50 1100  дo 50 19 00 - - џин Слободно - 

2208 50 91 00 дo 50 99 00 - - клековача (Geneva) 24.0% Слободно 

2208 60 - Водка Слободно - 

2208 90 33 00 дo 90 38 00 - - шљивовица, крушковача, трешњевача 

или вишњевача (искључујући ликере), у 

судовима 

24.0% - 

 - - остале ракије и остала жестока 

алкохолна пића, у судовима: 

  

 - - - не преко 2 l:   

2208 90 41 00 - - - - оузо Слободно - 

 - - - - остало:   

 - - - - - ракије (искључујући ликере):   

 - - - - - - добијене дестилацијом воћа:   

2208 90 45 00 - - - - - - - калвадос Слободно - 



- 25 - 

Тарифна ознака Наименовање 

Царинска 

стопа даном 

ступања на 

снагу 

Споразума 

Царинска 

стопа од 1. 

јануара 

2011. 

године 

2208 90 48 00 - - - - - - - остало Слободно - 

 - - - - - - остало:   

2208 90 52 00 - - - - - - - корн Слободно - 

2208 90 54 00 - - - - - - - текила Слободно - 

2208 90 56 00 - - - - - - - остало Слободно - 

2208 90 69 00 - - - - -  остала жестока алкохолна пића 24.0% 15.0% 

 - - - преко 2 l::   

 - - - - ракије (искључујући ликере):   

2208 90 71 00 - - - - - добијене дестилацијом воћа 27.0% 25.0% 

2208 90 75 00 - - - - - текила Слободно - 

2208 90 77 00 - - - - - остале Слободно - 

2208 90 78 00 - - - - остала жестока алкохолна пића Слободно - 

2208 90 91 00 дo 90 99 00 - - неденатурисани етил - алкохол са 

запреминском алкохолном јачином 

мањом од 80% vol 

24.0% 20.0% 

2209 Сирће и замене сирћета добијени од 

сирћетне киселине: 

  

 -  Винско сирће, у судовима:   

2209 00 11 00 - - не преко 2 l 20.0% 15.0% 

2209 00 19 00 - -  преко 2 l 20.0% 10.0% 

 -  Остало, у судовима:   

2209 00 91 00 - - не преко 2 l 20.0% 15.0% 

2209 00 99 00 - -  преко 2 l 20.0% 10.0% 

 

________________ 
 


