
ОДЛУКА 

О ОДРЕЂИВАЊУ РОБЕ ЗА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ, 
ИЗВОЗ, ОДНОСНО ТРАНЗИТ ПРОПИСАНО 

ПРИБАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ИСПРАВА 

("Сл. гласник РС", бр. 4/2020 и 9/2021) 

1. Овом одлуком одређује се роба за чији се увоз, извоз или транзит прибављају 
одређене исправе.  

2. Роба за чији се увоз, извоз, односно транзит прибављају исправе наведена је у 
прилозима који су одштампани уз ову одлуку и чине њен саставни део.  

3. Роба за чији увоз, односно извоз дозволу издаје министарство надлежно за послове 
спољне трговине наведена је у Прилогу 1.  

Дозволе из става 1. ове тачке се издају у складу са Законом о спољнотрговинском 
пословању ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 36/11 - др. закон, 88/11 и 89/15 - др. закон), 
осим за робу која је предмет националних контролних листа из става 3. ове тачке.  

Наоружање, војна опрема и роба двоструке намене извози се, односно увози на основу 
дозволе, у складу са Законом о извозу и увозу наоружања и војне опреме ("Службени 
гласник РС", број 107/14), Законом о извозу и увозу робе двоструке намене ("Службени 
гласник РС", бр. 95/13 и 77/19), Одлуком о утврђивању Националне контролне листе 
наоружања и војне опреме ("Службени гласник РС", број 102/20) и Одлуком о утврђивању 
Националне контролне листе робе двоструке намене ("Службени гласник РС", број 88/20).  

Роба која би се могла користити за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, 
нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање, увози се, односно извози на 
основу дозволе министарства надлежног за послове спољне трговине, у складу са 
Законом о спољнотрговинском пословању ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 36/11 - др. 
закон, 88/11 и 89/15 - др. закон), Уредбом о извозу и увозу робе која би се могла користити 
за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће 
поступање или кажњавање ("Службени гласник РС", број 93/18) и Одлуком о утврђивању 
Националне контролне листе робе која би се могла користити за извршење смртне казне, 
мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање 
("Службени гласник РС", број 3/19).  

4. Роба за чији увоз, извоз, односно транзит, дозволу, односно сагласност издаје 
министарство надлежно за послове здравља, у складу са Законом о психоактивним 
контролисаним супстанцама ("Службени гласник РС", бр. 99/10 и 57/18), Законом о 
супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних 
супстанци ("Службени гласник РС", бр. 107/05 и 25/19), Законом о људским ћелијама и 
ткивима ("Службени гласник РС", број 57/18), Правилником о утврђивању Списка 
психоактивних контролисаних супстанци ("Службени гласник РС", број 38/19) и 
Правилником о утврђивању Списка супстанци које се користе у недозвољеној производњи 



опојних дрога и психотропних супстанци ("Службени гласник РС", број 112/20), наведена 
је у Прилогу 2.  

5. Роба за чији увоз и извоз, дозволу, односно другу исправу издаје министарство 
надлежно за послове животне средине наведена је у Прилогу 3.  

6. Роба за чији увоз, извоз, односно транзит, дозволу издаје Директорат за радијациону и 
нуклеарну сигурност и безбедност Србије наведена је у Прилогу 4.  

7. Роба за чији је увоз потребно обезбедити исправу о усаглашености или акт надлежног 
министра о признавању важења иностране исправе, односно знака усаглашености у 
складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 
("Службени гласник РС", број 36/09) и одговарајућим техничким и другим посебним 
прописима, наведена је у Прилогу 5А.  

Роба за чији је увоз потребно прибавити исправу о хомологацији коју издаје Агенција за 
безбедност саобраћаја у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - 
УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. закон), наведена је у Прилогу 
5Б.  

Роба за чији увоз је потребно прибавити исправу о усаглашености или акт надлежног 
министра о признавању важења иностране исправе, односно знака усаглашености, које 
издаје министарство надлежно за послове саобраћаја у складу са Законом о транспорту 
опасне робе ("Службени гласник РС", бр. 104/16, 83/18, 95/18 - др. закон и 10/19 - др. 
закон) и одговарајућим техничким и другим посебним прописима, наведена је у прилогу 
5V.  

8. Роба за чији је увоз потребно прибавити исправу о усаглашености (Потврда о 
усаглашености или Извод из евиденције о издатим потврдама о усаглашености) коју 
издаје Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге или друго 
именовано тело за оцењивање усаглашености радио опреме и телекомуникационе 
терминалне опреме, у складу са Законом о електронским комуникацијама ("Службени 
гласник РС", бр. 44/10, 60/13 - УС, 62/14 и 95/18 - др. закон) и Правилником о радио 
опреми и телекомуникационој терминалној опреми ("Службени гласник РС", број 11/12), 
наведена је у Прилогу 6.  

9. Животиње, производи животињског порекла, храна животињског порекла, храна за 
животиње, споредни производи животињског порекла и пратећи предмети увозе се, 
извозе, односно провозе (транзит) у складу са Законом о ветеринарству ("Службени 
гласник РС", бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19 - др. закон) и Правилником о врстама пошиљки 
које подлежу ветеринарско-санитарној контроли и начину обављања ветеринарско-
санитарног прегледа пошиљки на граничним прелазима ("Службени гласник РС", број 
56/10).  

10. Производи рибарства увозе се, извозе, односно реекспортују у складу са Законом о 
сточарству ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 93/12 и 14/16), Правилником о 
међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису 
потребне међународне потврде (сертификати) о улову ("Службени гласник РС", бр. 10/17, 
52/17, 115/17, 39/18, 98/18, 35/19, 83/19 и 148/20) и Правилником о облику, садржини, 



начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку 
("Службени гласник РС", бр. 42/19, 51/19, 58/19, 65/19, 74/19, 96/19 11/20, 43/20 и 126/20).  

11. Хемикалије увозе се, односно извозе у складу са Ротердамском конвенцијом о 
поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне 
хемикалије и пестициде у међународној трговини ("Службени гласник РС - Међународни 
уговори", број 38/09), Законом о хемикалијама ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 
92/11, 93/12 и 25/15), Правилником о увозу и извозу одређених опасних хемикалија 
("Службени гласник РС", бр. 89/10, 15/13 и 114/14) и Правилником о ограничењима и 
забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија ("Службени гласник 
РС", бр. 90/13, 25/15, 2/16, 44/17, 36/18 и 9/20).  

Хемикалије и производи чији је увоз, односно извоз забрањен наведени су у Прилогу 7.  

Биоцидни производи увозе се, односно стављају у промет, на основу решења, дозволе, 
одобрења, односно потврде коју издаје министарство надлежно за послове заштите 
животне средине, у складу са Законом о биоцидним производима ("Службени гласник 
РС", бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15).  

12. Отпад се увози, извози, односно провози (транзит) на основу дозволе коју издаје 
министарство надлежно за послове заштите животне средине, у складу са Законом о 
заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 
72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/16, 76/18 и 95/18 - др. закон), Законом о управљању 
отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон), Базелском 
конвенцијом о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању 
("Службени лист СРЈ - Међународни уговори", број 2/99), Уредбом о листама отпада за 
прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично 
кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање ("Службени гласник РС", број 
60/09), Уредбом о одређивању појединих врста опасног отпада које се могу увозити као 
секундарне сировине ("Службени гласник РС", број 60/09) и Правилником о садржини 
документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит 
отпада ("Службени гласник РС", бр. 60/09, 101/10, 48/17, 80/17, 98/17 и 38/18).  

Одређене врсте неопасног отпада увозе се, извозе, односно провозе (транзит) на основу 
потврде пријаве за извоз, увоз и транзит коју издаје министарство надлежно за послове 
заштите животне средине, у складу са Уредбом о Листи неопасног отпада за који се не 
издаје дозвола, са документацијом која прати прекогранично кретање ("Службени гласник 
РС", број 102/10).  

13. Заштићене биљне и животињске дивље врсте, њихови делови и деривати увозе се, 
извозе, односно провозе (транзит) у складу са Законом о заштити животне средине 
("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 
14/16, 76/18 и 95/18 - др. закон), Законом о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 
36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18 - др. закон), Конвенцијом о међународном 
промету угрожених врста дивље фауне и флоре ("Службени лист СРЈ - Међународни 
уговори", број 11/01), Уредбом о стављању под контролу коришћења и промета дивље 
флоре и фауне ("Службени гласник РС", бр. 31/05, 45/05 - исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 
69/11 и 95/18 - др. закон), Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и 
заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива ("Службени гласник РС", бр. 5/10, 



47/11, 32/16 и 98/16) и Правилником о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама ("Службени гласник РС", бр. 99/09 и 6/14).  

14. Супстанце које оштећују озонски омотач и флуоровани гасови са ефектом стаклене 
баште, као и производи и/или опрема који садрже или се ослањају на контролисане 
супстанце које оштећују озонски омотач, односно флуороване гасове са ефектом 
стаклене баште увозе се и/или извозе у складу са Законом о заштити ваздуха ("Службени 
гласник РС", бр. 36/09 и 10/13), Уредбом о поступању са супстанцама које оштећују 
озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци 
("Службени гласник РС", бр. 114/13, 23/18, 44/18 - др. закон и 95/18 - др. закон) и Уредбом 
о поступању са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као и о условима за 
издавање дозвола за увоз и извоз тих гасова ("Службени гласник РС", бр. 120/13 и 44/18 - 
др. закон), и наведене су у Прилогу 3А) и Прилогу 3V).  

Супстанце које оштећују озонски омотач чији је увоз и извоз забрањен наведене су у 
Прилогу 3Б).  

15. Културна добра и добра која уживају претходну заштиту, односно добра за која се 
претпоставља да имају својства од посебног значаја за културу, уметност и историју 
извозе се у складу са Законом о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 
52/11 - др. закон, 99/11 - др. закон и 6/20 - др. закон), Законом о утврђивању надлежности 
Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник РС", бр. 99/09, 67/12 - УС и и 18/20 - 
др. закон) и прописима донетим на основу тих закона.  

16. Увоз лекова који немају дозволу за стављање лека у промет, односно медицинских 
средстава која нису регистрована врши се у складу са Законом о лековима и 
медицинским средствима ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 107/12, 105/17 - др. закон и 
113/17 - др. закон), односно Законом о медицинским средствима ("Службени гласник РС", 
број 105/17).  

17. Приликом примене ове одлуке, при сврставању робе примењују се одредбе Закона о 
Царинској тарифи ("Службени гласник РС", бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 - др. закон и 91/19) 
и прописа донетих на основу тог закона.  

18. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању робе за 
чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа 
("Службени гласник РС", бр. 92/17, 29/18, 56/18 и 78/18).  

19. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Републике Србије".  

   

Прилог 1  
  

РОБА ЧИЈИ СЕ УВОЗ, ОДНОСНО ИЗВОЗ ВРШИ НА ОСНОВУ 
ДОЗВОЛЕ *)  

   



Тарифна ознака  Наименовање  Јед. 
Мере  

1  2  3  

2904  Сулфо-, нитро-, или нитрозо- деривати угљоводоника, 
халогеновани или нехалогеновани:  

   

2904 20 00 00  - Деривати који садрже само нитро или нитрозо групе  -  

3601 00 00 00  Барут  -  

3602 00 00 00  Припремљени експлозиви, осим барута  -  

3603 00  Спорогорећи штапини; Детонирајући штапини; Ударне или 
детонирајуће каписле; Упаљачи; Електрични детонатори:  

   

3603 00 20 00  - спорогорећи штапини  -  

3603 00 30 00  - детонирајући штапини  -  

3603 00 40 00  - ударне каписле  -  

3603 00 50 00  - детонирајуће каписле  -  

3603 00 60 00  - упаљачи  -  

3603 00 80 00  - електрични детонатори  -  

3604  Пиротехнички производи за ватромете, сигналне ракете, 
противградне ракете, сигналне ракете за маглу и остали 
пиротехнички производи:  

   

3604 10 00 00  - Пиротехнички производи за ватромете   -  

3604 90 00 00  - Остало  -  

7106  Сребро (укључујући сребро позлаћено или платинирано) 
необрађено, сирово или у облику полупроизвода или праха:  

   

7106 10 00 00  - Прах   ГР  

   - Остало:     

7106 91 00  - - Необрађено:     

7106 91 00 10  - - - чистоће 999 или више промила  ГР  

7106 91 00 90  - - - чистоће испод 999 промила  ГР  

7106 92 00 00  - - Полупроизводи   ГР  

7108  Злато (укључујући платинирано) необрађено или у облику 
полупроизвода или у облику праха:  

   

   - Немонетарно:     

7108 11 00 00  - - прах  ГР  

7108 12 00 00  - - необрађено  ГР  

7108 13  - - Полупроизводи:     

7108 13 10 00  - - - шипке, жица и профили; плоче; лимови и траке дебљине (без 
подлоге) преко 0,15 мм  

ГР  

7108 13 80 00  - - - остало  ГР  

7108 20 00 00  - Монетарно  ГР  

7109 00 00 00  Прости метали или сребро, платирани златом, необрађени или у 
облику полупроизвода  

-  

7111 00 00 00  Прости метали, сребро или злато, платирани платином, 
необрађени или у облику полупроизвода  

-  



7112  Отпаци и остаци од племенитих метала или од метала 
платираних племенитим металом; Остали остаци и отпаци који 
садрже племените метале или једињења племенитих метала, 
оних врста које се углавном употребљавају за поновно добијање 
племенитих метала:  

   

   - Остали:     

7112 91 00 00  - - Од злата укључујући и од метала платираног златом, али 
искључујући отпатке који садрже остале племените метале  

-  

7112 99 00 00  - - Остало  -  

8205  Ручни алат (укључујући стаклорезачке дијаманте), 
који на другом месту није поменут нити укључен; 
Лампе за лемљење; Менгеле, стеге и слично, осим прибора и 
делова за машине алатке или за машине за сечење воденим 
млазом; Наковњи; Преносне ковачнице; Тоцила са постољем, 
окретана руком или педалом:  

   

   - Остали ручни алат и справе (укључујући стаклорезачке 
дијаманте):  

   

8205 59  - - Остало     

8205 59 80 00  - - - остало     

   Ex - ручни алат за израду зрна за муницију (алат за справљање 
ловачке и спортске муниције)  

-  

   Ex - хватаљке за ливачки калуп за алат за справљање ловачке и 
спортске муниције  

-  

   Ex - граничник за уливање и одстрањивање вишка олова са 
калупа за алат за справљање ловачке и спортске муниције  

-  

8480  Калупнице за ливнице метала; Моделне плоче; Ливачки модели; 
Калупи за метал (осим за инготе), металне карбиде, стакло, 
минералне материјале, каучук и пластичне масе:  

   

   - Калупи за метал или металне карбиде:     

8480 49 00 00  - - Остали     

   Ex - ливачки калуп за алат за справљање ловачке и спортске 
муниције  

-  

8710 00 00 00  Тенкови и друга оклопна борбена моторна возила, опремљена 
или не наоружањем, и њихови делови  

-  

8805  Опрема за лансирање ваздухоплова; Палубни заустављачи 
авиона и слична опрема; земаљски тренажери летења; Делови 
наведених производа:  

   

8805 10  - Опрема за лансирање ваздухоплова и њени делови; палубни 
заустављачи авиона и слична опрема и њихови делови:  

   

8805 10 10 00  - - опрема за лансирање ваздухоплова и њени делови  -  

8805 10 90 00  - - остало  -  

   - Земаљски тренажери летења и њихови делови:     

8805 21 00 00  - - Симулатори ваздушних борби и њихови делови  -  

8805 29 00 00  - - остали  -   



8906  Остала пловила, укључујући ратне бродове и чамце за 
спасавање, осим чамаца на весла:  

   

8906 10 00 00  - Ратни бродови  КД   

9013  Уређаји са течним кристалима који не представљају производе 
специфичније описане у другим тарифним бројевима; Ласери, 
осим ласерских диода; Остали оптички уређаји и инструменти 
непоменути нити обухваћени на другом месту у овој глави:  

   

9013 10  - Телескопски нишани за оружје; Перископи; телескопи за 
машине, уређаје, инструменте или апарате из ове главе или 
Одељка XVI  

   

9013 10 90 00  - - остали     

   Ex - Телескопски нишани за оружје  -  

9301  Војно оружје, осим револвера, пиштоља и оружја из тар. броја 
9307:  

   

9301 10 00 00   - Артиљеријско оружје (нпр: топови, хаубице и минобацачи)   КД  

9301 20 00 00  - Ракетни бацачи; Бацачи пламена; Бацачи граната; Цеви за 
избацивање торпеда и слични бацачи  

КД   

9301 90 00 00  - Остало  КД   

9302 00 00 00  Револвери и пиштољи, осим оних који се сврставају у тар. бр. 
9303 и 9304  

КД  

9303  Остало ватрено оружје и слични уређаји који функционишу 
паљењем експлозивног пуњења (нпр: спортске пушке, сачмарице 
и ловачки и спортски карабини, ватрено оружје које се пуни 
спреда, сигнални пиштољи и друге направе предвиђене за 
избацивање само сигналних ракета, пиштољи и револвери за 
испаљивање маневарске муниције, пиштољи са привезаним 
клином за хумано убијање животиња, бацачи бродских ужади):  

   

9303 10 00 00  - Ватрено оружје које се пуни спреда  КД   

9303 20  - Остале спортске и ловачке пушке сачмарице, укључујући 
комбинације сачмарице и карабина:  

   

9303 20 10 00  - - једноцевне, са глатком цеви  КД  

9303 20 95 00  - - остало   КД  

9303 30 00 00  - Остале спортске и ловачке пушке   КД  

9303 90 00 00  - Остало  КД   

9304 00 00 00  Остало оружје (нпр: опружне, ваздушне и гасне пушке и пиштољи; 
пендреци) осим оружја из тар. броја 9307  

-  

9305  Делови и прибор производа из тар. бр. 9301 до 9304     

9305 10 00 00  - За револвере или пиштоље  -   

9305 20 00 00   - За сачмарице или карабине из тар. броја 9303  -   

   - Остало:     

9305 91 00 00  - - За војно оружје из тар. броја 9301  -  

9305 99 00 00  - - остало  -  



9306  Бомбе, гранате, торпеда, мине, ракете и слично и њихови делови; 
меци, остала муниција и пројектили, њихови делови, укључујући 
сачму и чепове за патроне:  

   

   - Муниција за пушке сачмарице и делови те муниције; Муниција 
за ваздушне пушке:  

   

9306 21 00 00  - - Муниција за пушке сачмарице  1000 
КД  

9306 29 00  - - Остало:     

9306 29 00 10  - - - чауре  -   

9306 29 00 90  - - - остало  -   

9306 30  - Остала муниција и њени делови:     

9306 30 10 00  - - за револвере и пиштоље из тар. броја 9302 и за аутоматске 
пушке са скраћеном цеви из тар. броја 9301  

-   

   - - остало:     

9306 30 30 00  - - - за војно оружје  -  

9306 30 90 00  - - - остало   -  

9306 90  - Остало:     

9306 90 10 00  - - за војне сврхе  -   

9306 90 90 00  - - остало  -   

9307 00 00 00  Мачеви, сабље, бајонети, копља и слична оружја, њихови делови 
и каније за то оружје  

-   

9506  Производи и опрема за опште физичке вежбе, гимнастику, 
атлетику, друге спортове (укључујући стони тенис) и игре на 
отвореном, непоменути нити обухваћени на другом месту у овој 
тарифи; Базени за пливање и базени за децу:  

   

   - Остало:     

9506 99  - - Остало:     

9506 99 90 00  - - - остало     

   Ex - опрема за стреличарство (лукови и стреле и њихови делови)  -  

*) Обавеза прибављања дозволе не односи се на робу која се налази на националним 
контролним листама из тачке 3. став 3. текстуалног дела ове одлуке.  

Прилог 2  
   

А) ОПОЈНЕ ДРОГЕ ЗА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ, ИЗВОЗ, ОДНОСНО 
ТРАНЗИТ ПОТРЕБНО ПРИБАВИТИ ДОЗВОЛУ  

   

Тарифни 
став  

ИНН или тривијални назив  Хемијски назив или опис  ЦАС број  

1  2  3  4  

1211 30 00 
10  

Лист коке  Производи од листова коке који 
садрже више од 0,1% кокаина и 

-  



направљени директно од листова 
кока биљке  

1211 30 00 
90  

Лист коке  Производи од листова коке који 
садрже више од 0,1% кокаина и 
направљени директно од листова 
кока биљке  

-  

1211 90 86 
35  

Чауре од мака  Коагулисани сок опијумског мака  -  

1211 90 86 
55 Ex  

Цаннабис (индијска конопља)  Канабис биљка  8063-14-7  

1211 90 86 
92 Ex  

Цаннабис (индијска конопља)  Канабис биљка  8063-14-7  

1211 90 86 
98 Ex  

Цаннабис (индијска конопља)  Канабис биљка  8063-14-7  

1301 90 00 
00 Ex  

Цаннабис (индијска конопља)  Смола канабиса  6465-30-1  

1302 11 00 
00  

Опиум  Природни производ, коагулисани 
сок опијумског мака. Сви препарати 
који се праве директно од опијума 
сматрају се дериватима опијума. 
Ако се препарати не праве 
директно од опијума, већ од 
мешавине опијумских алкалоида, 
на пример пантопона, омнопона и 
папаверина, они се сматрају 
препаратима морфина  

8008-60-4  

1302 19 70 
00 Ex  

Цаннабис (индијска конопља)  Екстракти и тинктуре канабиса  -  

1302 19 70 
00 Ex  

Концентрат опијумског мака  Производ добијен екстракцијом 
алкалоида из опијумског мака  

-  

2922 14 00 
00  

Dextropropoxyphene  α-(+)-4-диметиламино-1,2-
дифенил-3-метил-2-бутанол 
пропионате (декстро-ротаторни, тј. 
(+) стереоизомер пропоксифена) 
((+)мстереоизомер пропоксифена  

469-62-5  

2922 19 00 
00 Ex  

Алпхаметхадол (ИНН)  α-6-диметиламино-4,4-дифенил-3-
хептанол  

17199-54-
1  

2922 19 00 
00 Ex  

Alphacetylmethadol (ИНН)  α-3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-
дифенилхептан  

17199-58-
5  

2922 19 00 
00 Ex  

Acetylmethadol (ИНН)  3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-
дифенилхептан  

509-74-0  

2922 19 00 
00 Ex  

Бетаметхадол (ИНН)  β-6-диметиламино-4,4-дифенил-3-
хептанол  

17199-55-
2  

2922 19 00 
00 Ex  

Betacetylmethadol (ИНН)  β-3-ацетокси-6-диметиламино-4,4-
дифенилхептан  

17199-59-
6  

2922 19 00 
00 Ex  

Dimenoxadol (ИНН)  2-диметиламиноетил-1-етокси-1,1-
дифенилацетат  

509-78-4  



2922 19 00 
00 Ex  

Димепхептанол (ИНН)  6-диметиламино-4,4-дифенил-3-
хептанол  

545-90-4  

2922 19 00 
00 Ex  

Noracymethadol (ИНН)  (±)-α-3-ацетокси-6-метиламино-4,4-
дифенилхептан  

1477-39-0  

2922 29 00 
90 Ex  

Тапентадол  3-[(1Р,2Р)-3-(диметиламино)-1-
етил-2- метилпропил]фенол  

175591-
23-8  

2922 31 00 
00  

Метхадоне (ИНН)  6-диметиламино-4,4-дифенил-3-
хептанон  

76-99-3  

2922 31 00 
00  

Норметхадоне (ИНН)  6-диметиламино-4,4-дифенил-3-
хексанон  

467-85-6  

2922 39 00 
00 Ex  

Исометхадоне (ИНН)  6-диметиламино-5-метил-4,4-
дифенил-3-хексанон  

466-40-0  

2922 44 00 
00  

Тилидине (ИНН)  (±)-етил-транс-2-(диметиламино)-1-
фенил-3- циклохексен-1-
карбоксилат  

20380-58-
9  

2922 50 00 
00 Ex  

Трамадол  (±)-транс-2-(диметиламинометил)-
1-(3-метоксифенил)циклохексанол  

27203-92-
5  

2924 29 70 
00 Ex  

Диампромиде (ИНН)  Н-[2-
(метилфенетиламино)пропил]проп
ионанилид  

552-25-0  

2924 29 70 
00 Ex  

АХ 7921  Бензамид, 3,4-дихлор-Н-[[1-
(диметиламино)циклохексил]метил
] или 3,4-дихлор-Н-((1-
(диметиламино)-
циклохексил)метил)бензамид  

55154-30-
8  

2924 29 70 
00 Ex  

У-47700  Бензамид, 3,4-дихидро-Н-[2-
(диметиламино)циклохексил]-Н-
метил-  

121348-
98-9  

2926 30 00 
00  

Метхадоне интермедиате 
(ИНН)  

4-цијано-2-диметиламино-4,4-
дифенилбутан  

125-79-1  

2933 33 00 
00  

Алфентанил (ИНН)  Н-[1-[2-(4-етил-4,5-дихидро-5-оксо-
1Х-тетразол-1- ил)етил]-4-
(метоксиметил)-4-пиперидинил]-Н- 
фенилпропанамид  

71195-58-
9  

2933 33 00 
00  

Анилеридине (ИНН)  етил естар 1-п-аминофенетил-4-
фенилпиперидин-4- карбоксилне 
киселине  

144-14-9  

2933 33 00 
00  

Безитрамиде (ИНН)  1-(3-цијано-3,3-дифенилпропил)-4-
(2-оксо-3-пропионил-1-
бензимидазолинил)пиперидин  

15301-48-
1  

2933 33 00 
00  

Difenoxin (ИНН)  1-(3-цијано-3,3-дифенилпропил)-4-
фенил-пиперидин-4- карбоксилна 
киселина  

28782-42-
5  

2933 33 00 
00  

Diphenoxylate (ИНН)  етил естар 1-(3-цијано-3,3-
дифенилпропил)-4- 
фенилпиперидин-4-карбоксилне 
киселине  

915-30-0  



2933 33 00 
00  

Дипипаноне (ИНН)  4,4-дифенил-6-пиперидин-3-
хептанон  

467-83-4  

2933 33 00 
00  

Fentanyl (ИНН)  1-фенетил-4-Н-пропиониланилино-
пиперидин  

437-38-7  

2933 33 00 
00  

Кетобемидоне (ИНН)  4-(м-хидроксифенил)-1-метил-4-
пропионил пиперидин  

469-79-4  

2933 33 00 
00  

Петхидине (ИНН)  етил естар 1-метил-4-
фенилпиперидин-4-карбоксилне 
киселине  

57-42-1  

2933 33 00 
00  

Петхидине интермедиате А 
(ИНН)  

4-цијано-1-метил-4-
фенилпиперидин  

3627-62-1  

2933 33 00 
00  

Пиритрамиде (ИНН)  амид 1-(3-цијано-3,3-
дифенилпропил)-4-(1- 
пиперидино)пиперидин-4-
карбоксилне киселине  

302-41-0  

2933 33 00 
00  

Пропирам (ИНН)  Н-(1-метил-2-пиперидиноетил)-Н-2-
пиридилпропионамид  

15686-91-
6  

2933 33 00 
00  

Тримеперидине (ИНН)  1,2,5-триметил-4-фенил-4-
пропионоксипиперидин  

64-39-1  

2933 33 00 
00  

Пхеноперидине (ИНН)  етил естар 1-(3-хидрокси-3-
фенилпропил)-4- фенилпиперидин-
4-карбоксилне киселине  

562-26-5  

2933 39 99 
00 Ex  

Allylprodine (ИНН)  3-алил-1-метил-4-фенил-4-
пропионоксипиперидин  

25384-17-
2  

2933 39 99 
00 Ex  

Алпхамепродине (ИНН)  α-3-етил-1-метил-4-фенил-4-
пропионоксипиперидин  

468-51-9  

2933 39 99 
00 Ex  

Алпха-methylfentanyl  Н-[1-(α-метилфенетил)-4-
пиперидил]пропиоанилид  

79704-88-
4  

2933 39 99 
00 Ex  

Алпхапродине (ИНН)  α-1,3-диметил-4-фенил-4-
пропионокси пиперидин  

77-20-3  

2933 39 99 
00 Ex  

Acethyl-α-methylfentanyl  Н-[1-(α-метилфенетил)-4-
пиперидил]ацетанилид  

101860-
00-8  

2933 39 99 
00 Ex  

Бензетхидине (ИНН)  етил естар 1-(2-бензилоксиетил)-4-
фенилпиперидин-4- карбоксилне 
киселине  

3691-78-9  

2933 39 99 
00 Ex  

Бетамепродине (ИНН)  β-3-етил-1-метил-4-фенил-4-
пропионоксипиперидин  

468-50-8  

2933 39 99 
00 Ex  

Бетапродине (ИНН)  β-1,3-диметил-4-фенил-4-
пропионоксипиперидин  

468-59-7  

2933 39 99 
00 Ex  

Бета-hydroxyfentanyl  Н-[1-(β-хидроксифенетил)-4-
пиперидил]пропионанилид  

78995-10-
5  

2933 39 99 
00 Ex  

Etoxeridine (ИНН)  етил естар 1-[2-(2-
дихидроксиетокси)етил]-4- 
фенилпиперидин-4-карбоксилне 
киселине  

469-82-9  



2933 39 99 
00 Ex  

Метазоцине (ИНН)  2’-хидрокси-2,5,9-триметил-6,7-
бензоморфан  

3734-52-9  

2933 39 99 
00 Ex  

3-Methylfentanyl  Н-(3-метил-1-фенетил-4-
пиперидил)пропионанилид  

42045-86-
3  

2933 39 99 
00 Ex  

МППП  1-метил-4-фенил-4-пиперидинол 
пропионат (естар)  

13147-09-
6  

2933 39 99 
00 Ex  

Норпипаноне (ИНН)  4,4-дифенил-6-пиперидино-3-
хексанон  

561-48-8  

2933 39 99 
00 Ex  

ПАРА-FLUOROFENTANYL; п-
fluorofentanyl  

4’-флуоро-Н-(1-фенетил-4-
пиперидил)пропионанилид  

90736-23-
5  

2933 39 99 
00 Ex  

ПЕПАП  1-фенетил-4-фенил-4-пиперидинол 
ацетат (естар)  

64-52-8  

2933 39 99 
00 Ex  

Петхидине интермедиате Б 
(ИНН)  

етил естар 4-фенилпиперидин-4-
карбоксилне киселине  

77-17-8  

2933 39 99 
00 Ex  

Петхидине интермедиате C 
(ИНН)  

1-метил-4-фенилпиперидин-4-
карбоксилна киселина  

3627-48-3  

2933 39 99 
00 Ex  

Пиминодине (ИНН)  етил естар 4-фенил-1-(3-
фениламинопропил)пиперидин-4- 
карбоксилне киселине  

13495-09-
5  

2933 39 99 
00 Ex  

Проперидине (ИНН)  изопропил естар 1-метил-4-
фенилпиперидин-4-карбоксилне 
киселине  

561-76-2  

2933 39 99 
00 Ex  

Ремифентанил  метил естар 1-
(метоксикарбонилетил)-4- 
(фенилпропиониламино)пиперидин
-4-карбоксилне киселине  

132875-
61-7  

2933 39 99 
00 Ex  

Trihexyphenidyl  1-циклохексил-1-фенил-3-
пиперидинопропан-1-он  

144-11-6  

2933 39 99 
00 Ex  

Пхеназоцине (ИНН)  2’-хидрокси-5,9-диметил-2-
фенетил-6,7-бензоморфан  

127-35-5  

2933 39 99 
00 Ex  

Пхенампромиде (ИНН)  Н-(1-метил-2-
пиперидиноетил)пропионанилид  

129-83-9  

2933 39 99 
00 Ex  

Hydroxypethidine (ИНН)  етил естар 4-(м-хидроксифенил)-1-
метилпиперидин-4- карбоксилне 
киселине  

468-56-4  

2933 39 99 
00 Ex  

Бета-hydroxy-3- methylfentanyl  Н-[1-(β-хидроксифенетил)-3-метил-
4-пиперидил]пропионанилид  

78995-14-
9  

2933 39 99 
00 Ex  

МПТП  1-метил-4-фенил-1,2,3,6-
тетрахидропиридин  

28289-54-
5  

2933 39 99 
00 Ex  

BUTYRFENTANYL  Бутанамид, Н-фенил-Н-[1-(2-
фенилетил)-4-пиперидинил]-  

1169-70-6  

2933 39 99 
00 Ex  

ЦАРФЕНТАНИЛ 
(CARFENTANYL)  

4-пиперидинкарбоксилна киселина, 
4-[(1-оксопропил)фениламино]-1-
(2-фенилетил)-, метил естар  

59708-52-
0  



2933 39 99 
00 Ex  

4-ФЛУОРОБУТИРФЕНТАНИЛ; 
4-ФБФ; п-ФБФ  

Н-(4-флуорофенил)-Н-[1-(2-
фенилетил)-4-
пиперидинил]бутанамид  

244195-
31-1  

2933 39 99 
00 Ex  

ОЦФЕНТАНИЛ  Н-(2-флуорофенил)-2-метокси-Н-[1-
(2-фенилетил)пиперидин-4-
ил]ацетамид  

101343-
69-5  

2933 39 99 
00 Ex  

CYCLOPROPYLFENTANYL  Cyclopropanecarboxamide, Н-phenyl-
Н-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-  

1169-68-2  

2933 39 99 
00 Ex  

METHOXYACETYLFENTANYL  Ацетамиде, 2-methoxy-Н-phenyl-Н-
[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-  

101345-
67-9  

2933 39 99 
00 Ex  

Acetylfentanyl  Н-(1-фенетилпиперидин-4-ил)-Н-
фенилацетамид  

3258-84-2  

2933 39 99 
00 Ex  

-  Пентанамиде, Н-phenyl-Н-[1-(2-
phenylethyl)-4-piperidinyl];  

122882-
90-0  

2933 41 00 
00  

Леворпханол (ИНН)  (-)-3-хидрокси-Н-метилморфинан 
(Декстрорфан, тј. ((+)-3-хидрокси-Н-
метилморфинан) је изомер који је 
специфично искључен из ове листе 
и није под међународном 
контролом) 
Декстрорфан, тј. ((+)-3-хидрокси-Н-
метилморфинан) је изомер који је 
специфично искључен из ове листе 
и није под међународном 
контролом  

77-07-6  

2933 49 90 
00 Ex  

Буторпханол  морфинан-3,14-диол-17-
(циклобутилметил)  

42408-82-
2  

2933 49 90 
00 Ex  

Дротебанол (ИНН)  3,4-диметокси-17-метилморфинан-
6β,14-диол  

3176-03-2  

2933 49 90 
00 Ex  

Левометхорпхан (ИНН)  (-)-3-метокси-Н-метилморфинан 
(Декстрометорфан, тј. ((+)-3-
метокси-Н-метилморфинан) је 
изомер који је специфично 
искључен из ове листе и није под 
међународном контролом)  

125-70-2  

2933 49 90 
00 Ex  

Levophenacylmorphan (ИНН)  (-)-3-хидрокси-Н-
фенацилморфинан  

10061-32-
2  

2933 49 90 
00 Ex  

Норлеворпханол (ИНН)  (-)-3-хидроксиморфинан  1531-12-0  

2933 49 90 
00 Ex  

Рацеметхорпхан (ИНН)  (±)-3-метокси-Н-метилморфинан 
(Декстрометорфан тј. ((+)-3-
метокси-Н-метилморфинан) је 
изомер који је специфично 
искључен из ове листе и није под 
међународном контролом)  

510-53-2  

2933 49 90 
00 Ex  

Рацеморпхан (ИНН)  (±)-3-хидрокси-Н-метилморфинан 
морфинан (Декстрорфан, тј. ((+)-3-

297-90-5  



хидрокси-Н-метилморфинан) је 
изомер који је специфично 
искључен из ове листе и није под 
међународном контролом)  

2933 49 90 
00 Ex  

Пхеноморпхан (ИНН)  3-хидрокси-Н-фенетилморфинан  468-07-5  

2933 99 80 
00 Ex  

Етонитазене (ИНН)  1-диетиламиноетил-2-п-
етоксибензил-5- 
нитробензимидазол  

911-65-9  

2933 99 80 
00 Ex  

Цлонитазене  2-(п-хлорбензил)-1-
диетиламиноетил-5- 
нитробензимидазол  

3861-76-5  

2933 99 80 
00 Ex  

Прохептазине (ИНН)  1,3-диметил-4-фенил-4-
пропионоксиазациклохептан  

77-14-5  

2934 91 00 
00  

Dextromoramide (ИНН)  (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-
4-(1-пиролидинил) 
бутил]морфолин (декстро-
ротаторни, тј.(+) стереоизомер 
морамида)  

357-56-2  

2934 91 00 
00  

Суфентанил (ИНН)  Н-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-
тиенил)етил]-4-
пиперидил]пропионанилид  

56030-54-
7  

2934 99 90 
00 Ex  

Алпха-methilthiofentanyl  Н-[1-[1-метил-2-(2-тиенил)етил]-4- 
пиперидил]пропионанилид  

103963-
66-2  

2934 99 90 
00 Ex  

Diethylthiambutene (ИНН)  3-диетиламино-1,1-ди-(2’-тиенил)-
1-бутен  

86-14-6  

2934 99 90 
00 Ex  

Dimethylthiambutene (ИНН)  3-диметиламино-1,1-ди-(2’-тиенил)-
1-бутен  

524-84-5  

2934 99 90 
00 Ex  

Dioxaphetyl Butyrate (ИНН)  етил-4-морфолино-2,2-
дифенилбутират  

467-86-7  

2934 99 90 
00 Ex  

Ethylmethylthiambutene (ИНН)  3-етилметиламино-1,1-ди-(2’-
тиенил)-1-бутен  

441-61-2  

2934 99 90 
00 Ex  

Левоморамиде (ИНН)  (-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-
4-(1-пиролидинил)бутил]морфолин  

5666-11-5  

2934 99 90 
00 Ex  

3-Methylthiofentanyl  Н-[3-метил-1-[2-(2-тиенил)етил]-4- 
пиперидил]пропионанилид  

86052-04-
2  

2934 99 90 
00 Ex  

Морамиде интермедиате  2-метил-3-морфолино-1,1-
дифенилпропан карбоксилна 
киселина  

3626-55-9  

2934 99 90 
00 Ex  

Рацеморамиде (ИНН)  (±)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-
4- (1-пиролидинил)бутил]морфолин  

545-59-5  

2934 99 90 
00 Ex  

Phenadoxone (ИНН)  6-морфолино-4,4-дифенил-3-
хептанон  

467-84-5  

2934 99 90 
00 Ex  

Фуретхидине (ИНН)  етил естар 1-(2-
тетрахидрофурфурилоксиетил)-4- 

2385-81-1  



фенилпиперидин-4-карбоксилне 
киселине  

2934 99 90 
00 Ex  

Морпхеридине (ИНН)  етил естар 1-(2-морфолиноетил)-4-
фенилпиперидин-4- карбоксилне 
киселине  

469-81-8  

2934 99 90 
00 Ex  

Thiofentanyl  Н-[1-[2-(2-тиенил)етил]-4-
пиперидил]пропионанилид  

1165-22-6  

2934 99 90 
00 Ex  

ФУРАНИЛФЕНТАНИЛ  Н-фенил-Н-[1-(2-
фенилетил)пиперидин-4-ил]фуран-
2-карбоксамид  

101345-
66-8  

2939 11 00 
00  

Dihydrocodeine (ИНН)  6-хидрокси-3-метокси-Н-метил-4,5-
епокси-морфинан (дериват 
морфина)  

125-28-0  

2939 11 00 
00  

Ethylmorphine  3-етилморфин (дериват морфина)  76-58-4  

2939 11 00 
00  

Еторпхине (ИНН)  тетрахидро-7α-(1-хидрокси-1-
метилбутил)-6,14-ендо- 
етеноорипавин (дериват тебаина)  

14521-96-
1  

2939 11 00 
00  

Цодеине  3-метилморфин (дериват морфина, 
алкалоид из опијума и макове 
сламе)  

76-57-3  

2939 11 00 
00  

Концентрат опијумског мака  Производ добијен екстракцијом 
алкалоида из опијумског мака  

-  

2939 11 00 
00  

Морпхине, главни алкалоид 
опијума и опијумског мака  

7,8-дидехидро-4,5-епокси-17-
метил-морфинан-3,6-диол  

57-27-2  

2939 11 00 
00  

Ницоморпхине (ИНН)  3,6-диникотинилморфин  639-48-5  

2939 11 00 
00  

Oxycodone (ИНН)  14-хидроксидихидрокодеинон  76-42-6  

2939 11 00 
00  

Oxymorphone (ИНН)  14-хидроксидихидроморфинон  76-41-5  

2939 11 00 
00  

Тхебаине, алкалоид опијума  6,7,8,14-тетрадехидро-4,5-епокси-
3,6-диметокси-17- метил-морфинан  

115-37-7  

2939 11 00 
00  

Тхебацон (ИНН)  Ацетилдихидрокодеинон  466-90-0  

2939 11 00 
00  

Пхолцодине (ИНН)  Морфолиноетилморфин (дериват 
морфина)  

509-67-1  

2939 11 00 
00  

Хероин  Диацетилморфин (дериват 
морфина)  

561-27-3  

2939 11 00 
00  

Hydrocodone (ИНН)  Дихидрокодеинон (дериват 
морфина)  

125-29-1  

2939 11 00 
00  

Hydromorphone (ИНН)  Дихидроморфинон (дериват 
морфина)  

466-99-9  

2939 19 00 
00 Ex  

Acethyldihydrocodeine  6-ацетокси-3-метокси-Н-метил-4,5 
епокси-морфинан  

3861-72-1  



2939 19 00 
00 Ex  

Ацеторпхине (ИНН)  3-О-ацетилтетрахидро-7α-(1-
хидрокси-1-метилбутил-6,14-ендо-
етеноорипавин (дериват тебаина)  

25333-77-
1  

2939 19 00 
00 Ex  

Benzylmorphine  3-бензилморфин  14297-87-
1  

2939 19 00 
00 Ex  

Десоморпхине (ИНН)  Дихидродезоксиморфин (дериват 
морфина)  

427-00-9  

2939 19 00 
00 Ex  

Dihydroetorphine  7,8-дихидро-7α-[1-(Р)-хидрокси-1-
метилбутил]-6,14- ендо-
етанотетрахидроорипавин 
(дериват еторфина)  

14357-76-
7  

2939 19 00 
00 Ex  

Dihydromorphine  3,6-дихирокси-Н-метил-4,5-епокси-
морфинан (дериват морфина)  

509-60-4  

2939 19 00 
00 Ex  

Codoxime (ИНН)  дихидрокодеинон-6-
карбоксиметилоксим (дериват 
морфина)  

7125-76-0  

2939 19 00 
00 Ex  

Methyldesorphine (ИНН)  6-метил-∆6-дезоксиморфин 
(дериват морфина)  

16008-36-
9  

2939 19 00 
00 Ex  

Methyldihydromorphine (ИНН)  6-метилдихидроморфин (дериват 
морфина)  

509-56-8  

2939 19 00 
00 Ex  

Метопон (ИНН)  5-метилдихидроморфинон 
(дериват морфина)  

143-52-2  

2939 19 00 
00 Ex  

Myrophine (ИНН)  миристилбензилморфин (дериват 
морфина)  

467-18-5  

2939 19 00 
00 Ex  

Морпхине метхобромиде  и други деривати морфина на 
кватернерном азоту. Ту се 
нарочито подразумевају деривати 
Н-оксимофина (такав је Н-
оксикодеин)  

125-23-5  

2939 19 00 
00 Ex  

Морпхине Н-oxide  3,6-дихидрокси-Н-метил-4,5-
епокси-морфинен-7-Н- оксид  

639-46-3  

2939 19 00 
00 Ex  

Ницодицодине (ИНН)  6-никотинилдихидрокодеин  808-24-2  

2939 19 00 
00 Ex  

Ницоцодине (ИНН)  6-никотинилкодеин  3688-66-2  

2939 19 00 
00 Ex  

Норцодеине (ИНН)  Н-деметилкодеин  467-15-2  

2939 19 00 
00 Ex  

Норморпхине (ИНН)  деметилморфин, (Н-деметилован 
морфин)  

466-97-7  

2939 19 00 
00 Ex  

Hydromorphinol (ИНН)  14-хидроксидихидроморфин 
(дериват морфина)  

2183-56-4  

2939 19 00 
00 Ex  

Орипавине (ИНН)  6,7,8,14-тетрадехидро-4,5α-епокси-
6-метокси-17- метил-морфинан-3-
ол; 3-О-деметилтебаин;  

467-04-9  



2939 71 00 
00  

Цоцаине (сирови кокаин)  бензоилекгонин (алкалоид који се 
налази у лишћу коке (Цоца)или је 
добијен из екгонина)  

50-36-2  

2939 71 00 
00  

Цоцаине  бензоилекгонин (алкалоид који се 
налази у лишћу коке (Цоца)или је 
добијен из екгонина)  

50-36-2  

2939 71 00 
00  

Ецгонине  естри и деривати екгонина који се 
могу превести у екгонин или кокаин  

481-37-8  

-  ACRYLOYLFENTANYL 
(ACRYLFENTANYL)  

2-Пропенамид, Н-фенил-Н-[1-(2-
фенилетил)-4-пиперидинил]-  

82003-75-
6  

-  ТХФ-Ф; ТХФ-фентанил; 
тетрахидрофуранилфентанил; 
ТЕТРАХИДРОФУРАН-Ф;  

2-Furancarboxamide, tetrahydro-Н-
phenyl-Н-[1-(2-phenylethyl)-4-
piperidinyl]-; 
Н-фенил-Н-[1-(2-
фенилетил)пиперидин-4-
ил]тетрахидрофуран-2-
карбоксамид.  

2142571-
01-3  

-  4-
ФЛУОРОИСОБУТИРФЕНТАН
ИЛ; 4-ФИБФ; п-ФИБФ  

Н-(4-флуорофенил)-2-метил-Н-[1-
(2-фенилетил)пиперидин-4-
ил]пропанамид  

244195-
32-2  

-  2-METHYLACETYLFENTANYL  Н-(2-methylphenyl)-Н-[1-(2-
phenylethyl)-4-piperidinyl]-
ацетамиде; 
Н-(о-tolyl)-Н-[1-(2-phenylethyl)-4-
piperidyl]ацетамиде; 
Н-(1- phenethylpiperidin-4-yl)-Н-(о-
tolyl)ацетамиде.  

90736-11-
1  

-  ОРТХО-FLUOROFENTANYL  Пропанамиде, Н-(2-fluorophenyl)-Н-
[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl];  

910616-
29-4  

-  PARAMETHOXYBUTYRFENTA
NYL; 
4-МеО-butyrfentanyl;  

4-МеО-БФ  

Бутанамиде, Н-(4-methoxyphenyl)-
Н-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]; 
Н-(4-methoxyphenyl)-Н-(1-
phenethylpiperidin-4-yl)butyramide.  

2088842-
68-4  

-  -  Cyclopentanecarboxamide, Н-phenyl-
Н-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]  

2088918-
01-6  

-  -  Пропанамиде, Н-(4-chlorophenyl)-2-
methyl-Н-[1-(2-phenylethyl)-4-
piperidinyl]; 
Н-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-Н-[1-(2-
phenylethyl)-4-
piperidinyl]пропанамиде.  

244195-
34-4  

-  FURANYLBENZYLFENTANYL  2-Furancarboxamide, Н-phenyl-Н-[1-
(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-  

497240-
21-8  

-  4-ФЛУОРО-
CYCLOPROPYLBENZYLFENT
ANYL  

Н-(1-benzylpiperidin-4-yl)-Н-(4-
fluorophenyl)cyclopropanecarboxami
de  

-  



-  3-
FLUOROMETHOXYACETYLFE
NTANYL; 
мета-
fluoromethoxyacetylfentanyl; м-
флуоро-methoxyacetyl fentanyl; 
3-флуоро-methoxyacetyl 
fentanyl; м-флуоро МАФ; 3-
флуоро МАФ  

Н-(3-fluorophenyl)-2-methoxy-Н-(1-
phenethylpiperidin-4-yl)ацетамиде  

-  

-  Н-methyl У-47931Е; 
Н-methyl бромадолине  

4-бромо-Н-(2-
(dimethylamino)cyclohexyl)-Н-
methylbenzamide; 
4-бромо-Н-[(1С,2С)-2-
(dimethylamino)cyclohexyl]-Н-methyl-
бензамиде; 
Бензамиде, 4-бромо-Н-[2-
(dimethylamino)cyclohexyl]-Н-methyl-
, транс-(9CI); 
Н-methyl-Н-(2-(Н',Н'-
dimethylamino)cyclohexyl)-4-
бромобензамиде  

75570-38-
6  

-  WIN 35428; 
WIN-35428, WIN 35,428, β-
ЦФТ, ЦФТ  

methyl 3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8-
azabicyclo[3.2.1]оцтане-4-
carboxylate; 
3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8-
azabicyclo[3.2.1]оцтане-2-carboxylic 
ацид methyl естер; 
2-β-carbomethoxy-3-β-(4-
fluorophenyl)тропане  

190719-
13-2  

-  Препарати: 
АЦЕТИЛДИХИДРОКОДЕИНА 
КОДЕИНА 
ДИХИДРОКОДЕИНА 
ЕТИЛМОРФИНА 
НИКОКОДИНА 
НИКОДИКОДИНА 
НОРКОДЕИНА ФОЛКОДИНА  

Препарати опојних дрога 
комбиновани с једним или више 
других састојака који не садрже 
више од 100 милиграма опојне 
дроге по јединици дозирања и у 
концентрацији која није већа од 2,5 
процената у неподељеним 
препаратима.  

-  

-  Препарати: ПРОПИРАМА  Препарати који не садрже више од 
100 милиграма пропирама по 
јединици дозирања и комбиновани 
са најмање истом количином 
метилцелулозе.  

-  

-  Препарати: 
ДЕКСТРОПРОПОКСИФЕНА  

Препарати за оралну употребу који 
не садрже више од 135 милиграма 
базе декстропропоксифена по 
јединици дозирања и у 
концентрацији која није већа од 2,5 
процента у неподељеним 
препаратима, под условом да ови 

-  



препарати не садрже ниједну 
психотропну супстанцу из листа 4, 
5, 6 и 7.  

-  Препарати: КОКАИНА  Препарати који не садрже више од 
0,1 проценат кокаина рачунатог као 
база кокаина.  

-  

-  Препарати: ОПИЈУМА или 
МОРФИНА  

Препарати опијума или морфина 
који не садрже више од 0,2 
процента морфина рачунатог као 
безводна база морфина и 
комбинован са једним или више 
других састојака на такав начин да 
не постоји никаква или скоро 
никаква опасност од злоупотребе и 
на такав начин да се до опојне 
дроге не може доћи неким лако 
применљивим начином или у 
количини која би представљала 
опасност по здравље људи.  

-  

-  Препарати: ДИФЕНОКСИНА  Препарати дифеноксина који не 
садрже више од 0,5 милиграма 
дифеноксина по јединици 
дозирања и количину атропин-
сулфата еквивалентну са најмање 
5 процената дозе дифеноксина.  

-  

-  Препарати: 
ДИФЕНОКСИЛАТА  

Препарати дифеноксилата који не 
садрже више од 2,5 милиграма по 
јединици дозирања дифеноксилата 
рачунатог као база дифеноксилата 
и количину атропин-сулфата 
еквивалентну са најмање 1 
процентом дозе дифеноксилата.  

-  

-  Препарати: Пулвис 
ипецацуанхае ет опии 
цомпоситус  

Смеша сачињена од: 10 процената 
опијума у праху, 10 процената 
ипецацуанхае корена у праху, 
80 процената било којег другог 
састојка у коме нема никакве 
опојне дроге.  

-  

-  Остали препарати  Препарати у складу са било којом 
формулом наведеном у овој листи 
и мешавине таквих препарата са 
било каквим материјалом који не 
садржи никакву опојну дрогу.  

-  

Опојне дроге 
су и:  

   

ИЗОМЕРИ  Уколико нису посебно изузети, овим списком су обухваћени и сви изомери 
опојних дрога из овог списка, кад год је постојање таквих изомера могуће.  



ЕСТРИ И 
ЕТРИ  

Естри, етри и изомери естара и етара опојних дрога из овог списка, кад год 
је постојање таквих естара, етара и изомера естара и етара могуће, такође 
су обухваћени овим списком.  

СОЛИ  Соли свих опојних дрога са овог списка, као и соли њихових естара, етара и 
изомера, кад год је постојање таквих соли могуће, такође су обухваћени 
овим списком.  

   

Б) ПСИХОТРОПНЕ СУПСТАНЦЕ ЗА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ, ИЗВОЗ, 
ОДНОСНО ТРАНЗИТ ПОТРЕБНО ПРИБАВИТИ ДОЗВОЛУ  

   

Тарифни 
став  

ИНН или тривијални назив  Хемијски назив или опис  ЦАС број  

1  2  3  4  

2905 51 00 
00  

Ethchlorvynol (ИНН)  1-хлор-3-етил-1-пентен-4-ин-3-ол  113-18-8  

2907 29 00 
00 Ex  

ЦП 47497  2-[(1Р,3С)-3-хидроксициклохексил]-
5-(2-метилоктан-2-ил)фенол  

70434-82-1  

2907 29 00 
00 Ex  

цис-ЦП 47497C8 хомолог; 
Cannabicyclohexanol;  

5-(1,1-диметилоктил)-2-[(1Р, 3С)-3-
хидроксициклохексил]-фенол  

70434-92-3  

2907 29 00 
00 Ex  

ЦП 47497 C6 хомолог.  Фенол, 5-(1,1-диметилхексил)-2-(3-
хидроксициклохексил).  

1333310-
58-9  

2907 29 00 
00 Ex  

ЦП 47497 C9 хомолог.  Фенол, 5-(1,1-диметилнонил)-2-(3-
хидроксициклохексил).  

1333310-
59-0  

2918 19 98 
00 Ex  

ГХБ  γ-хидроксибутерна киселина  591-81-1  

2921 30 99 
00 Ex  

Propylhexedrine  дл-1-циклохексил-2-
метиламинопропан; 
(±)-1-циклохексил-Н-метилпропан-
2-амин 
(±)-1-циклохексил-Н-метилпропан-
2-амин(±)-1-циклохексил-Н-
метилпропан-2-амин  

3595-11-7  

2921 46 00 
00  

Амфетамине (ИНН) 
(Ампхетамине)  

(±) α-метилфенетиламин  300-62-9  

2921 46 00 
00  

Бензфетамине (ИНН)  Н-бензил-Н-α-
диметилфенетиламин  

156-08-1  

2921 46 00 
00  

Dexamfetamine (ИНН)  (+) α-метилфенетиламин  51-64-9  

2921 46 00 
00  

Левамфетамине (ИНН) 
(Левампхетамине)  

(-)-Р-α-метилфенетиламин ((-) 
изомер амфетамина)  

156-34-3  

2921 46 00 
00  

Mefenorex (ИНН)  Н-(3-хлорпропил)- α-
метилфенетиламин  

17243-57-1  

2921 46 00 
00  

Н-Ethylamphetamine (ИНН) 
(Ethylamphetamine)  

Н-етил-α-метилфенилетиламин  457-87-4  

2921 46 00 
00  

Лефетамине (ИНН); СПА  (-)-Н,Н-диметил-1,2-
дифенилетиламин  

7262-75-1  



2921 46 00 
00  

Фенцамфамин (ИНН)  Н-етил-3-фенил-2-норборнанамин  1209-98-9  

2921 46 00 
00  

Пхентермине (ИНН)  α,α-диметилфенетиламин  122-09-8  

2921 49 00 
00 Ex  

4-МЕТИЛАМФЕТАМИН, 4-
МА, 
4-МеА, ПАЛ-313, пТАП  

1-(4-метилфенил)пропан-2-амин  64-11-9  

2921 49 00 
00 Ex  

4-ФЛУОРОАМФЕТАМИН,  
4-ФА, 4-ФМП, П-ФМП, флукс  

(РС)-1-(4-флуорфенил)пропан-2-
амин  

459-02-9  

2921 49 00 
00 Ex  

Eticyclidine (ИНН); ПЦЕ  Н-етил-1-фенилциклохексиламин  2201-15-2  

2921 49 00 
00 Ex  

4-МТА  α-метил-4-метилтиофенетиламин  14116-06-4  

2922 29 00 
90 Ex  

2C-И  2,5-диметокси-4-јодфенетиламин  69587-11-7  

2922 29 00 
90 Ex  

2C-Б  4-бром-2,5-диметоксифенетиламин  66142-81-2  

2922 29 00 
90 Ex  

Броламфетамине (ИНН); 
ДОБ  

(±)-4-бром-2,5-диметокси-α- 
метилфенетламин  

64638-07-9  

2922 29 00 
90 Ex  

2,5-Dimethoxy-ампхетамине; 
ДМА  

(±)-2,5-диметокси-α-
метилфенетиламин  

2801-68-5  

2922 29 00 
90 Ex  

ПМА  п-метокси-α-метилфенетиламин  64-13-1  

2922 29 00 
90 Ex  

2,5-Dimethoxy-4-
ethylamphetamine; ДОЕТ  

(±)-4-етил-2,5-диметокси-α-
метилфенетиламин  

22004-32-6  

2922 29 00 
90 Ex  

ТМА  (±)-3,4,5-триметокси-α-
метилфенетиламин  

1082-88-8  

2922 29 00 
90 Ex  

СТП, ДОМ  2,5-диметокси-α,4-
диметилфенетиламин  

15588-95-1  

2922 29 00 
90 Ex  

25И-НБОМе  2-(4-јодо-2,5-диметоксифенил)-Н-
[(2-метоксифенил)метил]етанамин  

919797-19-
6  

2922 29 00 
90 Ex  

2C-П  2-(2,5-диметокси-4-
пропилфенил)етанамине  

207740-22-
5  

2922 29 00 
90 Ex  

25Б-НБОМе; 2C-Б-НБОМе;  2-(4-бром-2,5-диметоксифенил)-Н-
[(2-метоксифенил)метил]етанамин  

1026511-
90-9  

2922 29 00 
90 Ex  

25C-НБОМе; 2C-C-НБОМе;  2-(4-хлоро-2,5-диметоксифенил)-Н-
(2-метоксибензил)етанамин  

1227608-
02-7  

2922 29 00 
90 Ex  

2,5-диметокси-4-етил-
фенетиламин; 2C-Е;  

2-(2,5-диметокси-4-
етилфенил)етанамин  

71539-34-9  

2922 29 00 
90 Ex  

2C-D  2-(2,5-Диметокси-4-
метилфенил)етанамин  

24333-19-5  

2922 29 00 
90 Ex  

4-хлоро-2,5-диметокси-
фенетиламин; 2C-C;  

2-(4-хлоро-2,5-
диметоксифенил)етанамин  

88441-14-9  

2922 29 00 
90 Ex  

2,5-диметокси-фенетиламин; 
2C-Х;  

2-(2,5-
диметоксифенил)етханамине  

3600-86-0  



2922 29 00 
90 Ex  

2,5-диметокси-4-нитро-
фенетиламин; 2C-Н;  

2-(2,5-диметокси-4-
нитрофенил)етанамин.  

261789-00-
8  

2922 29 00 
90 Ex  

пара- МЕТОКСИМЕТИЛ-
АМФЕТАМИН, ПММА  

п-метокси-Н,α-
диметилфенетиламин  

3398-68-3  

2922 31 00 
00  

Амфепрамоне; 
Diethylpropion;  

2-(диетиламино)пропиофенон  90-84-6  

2922 39 00 
00 Ex  

КЕТАМИН  2-(о-хлорфенил)-2-
метиламиноциклохексанон  

6740-88-1  

2922 49 85 
00 Ex  

БАЦЛОФЕН; 
4-цхлоропхенибут;  

4-амино-3-(4-chlorophenyl)бутаноиц 
ацид;  
β-(4-chlorophenyl)-γ-aminobutyric 
ацид;  

1134-47-0  

2922 50 00 
00 Ex  

Methoxetamine; 
Метоксетамин; 
MXE; 3-МеО-2-Oxo-ПЦЕ;  

2-(етиламино)-2-(3-метоксифенил) 
циклохексанон; 
2-(Етиламино)-2-(3-
метоксифенил)циклохексанон  

1239943-
76-0  

2924 11 00 
00  

Мепробамате (ИНН)  2-метил-2-пропил-1,3-
пропандиолдикарбамат  

57-53-4  

2924 24 00 
00  

Етхинамате (ИНН)  1-етинилциклохексанолкарбамат  126-52-3  

2925 12 00 
00  

Глутетхимиде (ИНН)  2-етил-2-фенилглутаримид  77-21-4  

2926 30 00 
00  

Fenproporex (ИНН)  (±)-3-[(а-метилфенетил) 
амино]пропионитрил  

16397-28-7  

2930 90 98 
90 Ex  

2C-Т-2  2,5-диметокси-4-
етилтиофенетиламин  

207740-24-
7  

2930 90 98 
90 Ex  

2C-Т-7  2,5-диметокси-4-(н)-
пропилтиофенетиламин  

207740-26-
9  

2930 90 98 
90 Ex  

2C-Т-4  бензенетанамин, 2,5-диметокси-4-
[(1-метилетил)тхио].  

207740-25-
8  

2930 90 98 
90 Ex  

Бисфлуоромодафинил; ЦРЛ-
40,940; флмодафинил; 
флуоромодафинил; 
лауфлумиде  

Ацетамиде, 2-[[бис(4-
fluorophenyl)methyl]sulfinyl]-  

90280-13-0  

2932 20 90 
00 Ex  

Салвинорин А  метил(2С,4аР,6аР,7Р,9С,10аС,10б
Р)-9-(ацетилокси)-2-(фуран-3-ил)-
6а,10б-диметил-4,10-
диоксододекахидро-2Х-
бензо[ф]исохромен-7-карбоксилат  

83729-01-5  

2932 95 00 
00  

Дронабинол (делта-9-
тетрахидроканабинол и 
његове стереохемијске 
варијанте)*  

(6аР,10аР)-6а,7,8,10а-тетрахидро-
6,6,9- триметил-3-пентил-6Х-
дибензо[б,д]пиран-1-ол  

1972-08-3  

  * НАПОМЕНА  Интернационални незаштићени 
назив се односи само на једну од 
стереохемијских варијанти делта-
9-тетрахидро-канабинола,наиме 

  



на: (-)-транс-делта-9-
тетрахидроканабинол  

2932 95 00 
00  

Tetrahydrocannabinols, алл 
исомерс  

следећи изомери и њихове 
стереохемијске варијанте: 
7,8,9,10-тетрахидро-6,6,9-
триметил-3-пентил-6Х-
дибензо[б,д]пиран-1-ол 
(9Р-10аР)-8,9,10,10а-тетрахидро-
6,6,9- триметил-3-пентил-6Х-
дибензо[б,д]пиран-1-ол 
(6аР,9Р,10аР)-6а,9,10,10а-
тетрахидро-6,6,9-триметил-3-
пентил-6Х- дибензо[б,д]пиран-1-ол 
(6аР,10аР)-6а,7,10,10а-
тетрахидро-6,6,9- триметил-3-
пентил-6Х-дибензо[б,д]пиран-1-ол 
6а,7,8,9-тетрахидро-6,6,9-
триметил-3-пентил-6Х-
дибензо[б,д]пиран-1-ол 
(6аР,10аР)-6а,7,8,9,10,10а-
хексахидро-6,6-диметил-9-
метилен-3-пентил-6Х- 
дибензо[б,д]пиран-1-ол  

7663-50-5 
59042-44-3 
42793-13-5 
5957-75-5 
7663-50-5 
27179-28-8  

2932 99 00 
00 Ex  

Butylone *; Бутилон; 
бк-МБДБ; Б1;  

1-(бензо[д][1,3]диоксол-5-ил)-2-
(метиламино)бутан-1-он  

802575-11-
7  

2932 99 00 
00 Ex  

МЕТИЛОН; бк-МДМА; M1;  1-(бензо[д][1,3]диоксол-5-ил)-2-
(метиламино)пропан-1-он  

186028-79-
5  

2932 99 00 
00 Ex  

ХУ-210; (-)-ХУ-210; ХУ 210;  (6аР,10аР)-9-(хидроксиметил)-6,6-
диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-
6а,7,10,10а-тетрахидро-6Х-
бензо[ц]хромен-1-ол  

112830-95-
2  

2932 99 00 
00 Ex  

МДЕ, Н-етил МДА  (±)-Н-етил-α-метил-3,4-
(метилендиокси)фенетиламин  

82801-81-8  

2932 99 00 
00 Ex  

Тенамфетамине (ИНН); МДА  α-метил-3,4-
(метилендиокси)фенетиламин  

4764-17-4  

2932 99 00 
00 Ex  

МДМА, екстази  (±)-Н,α-диметил-3,4- 
(метилендиокси)фенетиламин  

42542-10-9  

2932 99 00 
00 Ex  

Н-Hydroxy МДА  (±)-Н-[α-метил-3,4- 
(метилендиокси)фенетил]хидрокси
ламин  

74698-47-8  

2932 99 00 
00 Ex  

Dimethylheptylpyran, ДМХП  3-(1,2-диметилхептил)-7,8,9,10-
тетрахидро- 
6,6,9-триметил-6Х-
дибензо[б,д]пиран-1-ол  

32904-22-6  

2932 99 00 
00 Ex  

ММДА  5-метокси-α-метил-3,4-
(метилендиокси)фенетиламин  

13674-05-0  



2932 99 00 
00 Ex  

Parahexyl  3-хексил-7,8,9,10-тетрахидро-6,6,9-
триметил- 
6Х-дибензо[б,д]пиран-1-ол  

117-51-1  

2932 99 00 
00 Ex  

Пентилон; 
бк-МБДП; 
β-кето-метилбензо-
диоксолилпентанамин  

1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-
(метиламино)пентан-1-он  

698963-77-
8  

2932 99 00 
00 Ex  

Ethylone; Етилон; 
бк-МДЕА; МДЕЦ;  

(РС)-1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-
(етиламино)пропан-1-он  

1112937-
64-0  

2932 99 00 
00 Ex  

АПДБ; ЕМА-4; 
3-desoxy-МДА;  

1-(2,3-дихидро-1-бензофуран-5-
ил)пропан-2-амин  

152624-03-
8  

2932 99 00 
00 Ex  

бк-ММБДБ; Дибутилон  1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-
(диметиламино)бутан-1-он  

802286-83-
5  

2933 33 00 
00  

Бромазепам (ИНН)  7-бром-1,3-дихидро-5-(2-пиридил)-
2Х-1,4- бензодиазепин-2-он  

1812-30-2  

2933 33 00 
00  

Methylphenidate (ИНН)  метил естар 2-фенил-2-(2-
пиперидил) сирћетне киселине  

113-45-1  

2933 33 00 
00  

Пентазоцине (ИНН)  (2Р*,6Р*,11Р*)-1,2,3,4,5,6-
хексахидро- 
6,11-диметил-3-(3-метил-2-
бутенил)-2,6- метано-3-
бензазоцин-8-ол  

359-83-1  

2933 33 00 
00  

Пипрадрол (ИНН)  1,1-дифенил-1-(2-
пиперидил)метханол  

467-60-7  

2933 33 00 
00  

Phencyclidine (ИНН); ПЦП  1-(1-фенилциклохексил)пиперидин  77-10-1  

2933 39 99 
00 Ex  

АМ 2233  1-[(Н-метилпиперидин-2-ил)метил]-
3-(2-јодобензоил)индол  

444912-75-
8  

2933 39 99 
00 Ex  

ЕП; ЕПХ; Ethylphenidate;  (РС)-етил-2-фенил-2-пиперидин-2-
ил-ацетат  

57413-43-1  

2933 39 99 
00 Ex  

1-(1,2-
Diphenylethyl)пиперидине; 
Дипхенидине;  

Пиперидине, 1-(1,2-diphenylethyl).  36794-52-2  

2933 49 90 
00 Ex  

ПБ-22; QUIPIC;  хинолин-8-ил 1-пентил-1Х-индол-3-
карбоксилат  

1400742-
17-7  

2933 49 90 
00 Ex  

хинолин-8-ил 1-(5-
флуоропентил)-1Х-индол-3-
карбоксилат; 
5Ф-ПБ-22; 5-флуоро-ПБ-22; 
5Ф-QUIPIC;  

1-(5-флуоропентил)-8-хинолинил 
естар-1Х-индол-3-карбоксилна 
киселина  

1400742-
41-7  

2933 53 10 
00  

Барбитал (ИНН); (барбитон)  5,5-диетилбарбитурна киселина  57-44-3  

2933 53 10 
00  

Пхенобарбитал (ИНН);  5-етил-5-фенилбарбитурна 
киселина  

50-06-6  

2933 53 90 
00  

Аллобарбитал (ИНН); 
(алобарбитон)  

5,5-диалилбарбитурна киселина  52-43-7  



2933 53 90 
00  

Амобарбитал (ИНН); 
(амобарбитон)  

5-етил-5-изопентилбарбитурна 
киселина  

57-43-2  

2933 53 90 
00  

Буталбитал (ИНН); 
(буталбитон)  

5-алил-5-изобутилбарбитурна 
киселина  

77-26-9  

2933 53 90 
00  

Бутобарбитал; 
(Бутобарбитон)  

5-бутил-5-етилбарбитурна 
киселина  

77-28-1  

2933 53 90 
00  

Vinylbital (ИНН); 
(винилбитон)  

5-(1-метилбутил)-5-
винилбарбитурна киселина  

2430-49-1  

2933 53 90 
00  

Methylphenobarbital (ИНН); 
(метилфенобарбитон)  

5-етил-1-метил-5-
фенилбарбитурна киселина  

115-38-8  

2933 53 90 
00  

Пентобарбитал (ИНН); 
(пентобарбитон)  

5-етил-5-(1-
метилбутил)барбитурна киселина  

76-74-4  

2933 53 90 
00  

Сецобарбитал 
(секобарбитон)  

5-алил-5-(1-
метилбутил)барбитурна киселина  

76-73-3  

2933 53 90 
00  

Сецбутабарбитал (ИНН); 
(секбутабарбитон)  

5-сец-бутил-5-етилбарбитурна 
киселина  

125-40-6  

2933 53 90 
00  

Cyclobarbital (ИНН) 
(циклобарбитон)  

5-(1-циклохексен-1-ил)-5-
етилбарбитурна киселина  

52-31-3  

2933 54 00 
00 Ex  

Браллобарбитал 
(бралобарбитон)  

5-алил-5-(2-бромо-
алил)барбитурна киселина  

561-86-4  

2933 55 00 
00  

Зипепрол (ИНН)  α-(α-метоксибензил)-4-(β-
метоксифенетил)- 
1-пиперазинетанол  

34758-83-3  

2933 55 00 
00  

Лопразолам (ИНН)  6-(о-хлорфенил)-2,4-дихидро-2-[(4-
метил-1- пиперазинил)метилен]-8-
нитро-1Х- имидазо[1,2-а] 
[1,4]бензодиазепин-1-он  

61197-73-7  

2933 55 00 
00  

Mecloqualone (ИНН)  3-(о-хлорфенил)-2-метил-4(3Х)-
хиназолинон  

340-57-8  

2933 55 00 
00  

Methaqualone (ИНН)  2-метил-3-о-толил-4(3Х)-
хиназолинон  

72-44-6  

2933 59 95 
00 Ex  

1-Benzylpiperazine; 
БЕНЗИЛПИПЕРАЗИН; БЗП  

1-бензилпиперазин  2759-28-6  

2933 59 95 
00 Ex  

пара-МЕТОКСИФЕНИЛ-
ПИПЕРАЗИН; МеОПП; 
пМПП; 4-МПП;  

1-(4-метоксифенил)пиперазин  38212-30-5  

2933 59 95 
00 Ex  

ТРИФЛУОРМЕТИЛ-
ФЕНИЛПИПЕРАЗИН; 
ТФМПП;  

1-[3-
(трифлуорметил)фенил]пиперазин  

15532-75-9  

2933 59 95 
00 Ex  

ХЛОРФЕНИЛ-ПИПЕРАЗИН; 
мЦПП; ЦПП; 3-ЦПП;  

1-(3-хлорофенил)пиперазин  6640-24-0  

2933 59 95 
00 Ex  

МТ-45  1-циклохексил- 
4-(1,2-дифенилетил)пиперазин  

52694-55-0  

2933 72 00 
00  

Цлобазам (ИНН)  7-хлор-1-метил-5-фенил-1Х-1,5- 
бензодиазепин-2,4(3Х,5Х)-дион  

22316-47-8  



2933 72 00 
00  

Methyprylon (ИНН)  3,3-диетил-5-метил-2,4-пиперидин-
дион  

125-64-4  

2933 91 10 
00  

Chlordiazepoxide (ИНН)  7-хлор-2-(метиламино)-5-фенил-
3Х-1,4- бензодиазепин-4-оксид  

58-25-3  

2933 91 90 
00  

Алпразолам (ИНН)  8-хлор-1-метил-6-фенил-4Х-с-
триазоло[4,3-а] 
[1,4]бензодиазепине  

28981-97-7  

2933 91 90 
00  

Делоразепам (ИНН)  7-хлор-5-(о-хлорфенил)-1,3-
дихидро-2Х-1,4- бензодиазепин-2-
он  

2894-67-9  

2933 91 90 
00  

Диазепам (ИНН)  7-хлор-1,3-дихидро-1-метил-5-
фенил-2Х-1,4- бензодиазепин-2-он  

439-14-5  

2933 91 90 
00  

Естазолам (ИНН)  8-хлор-6-фенил-4Х-с-триазоло[4,3- 
а][1,4]бензодиазепине  

29975-16-4  

2933 91 90 
00  

Ethyl Лофлазепате (ИНН)  етил-7-хлор-5-(о-флуорфенил)-2,3-
дихидро-2- оксо-1Х-1,4- 
бензодиазепин-3-карбоксилат  

29177-84-2  

2933 91 90 
00  

Цамазепам (ИНН)  7-хлор-1,3-дихидро-3-хидрокси-1-
метил-5- фенил-2Х-1,4-
бензодиазепин-2-он 
диметилкарбамат (естар)  

36104-80-0  

2933 91 90 
00  

Цлоназепам (ИНН)  5-(о-хлорфенил)-1,3-дихидро-7-
нитро-2Х-1,4- бензодиазепин-2-он  

1622-61-3  

2933 91 90 
00  

Цлоразепате  7-хлор-2,3-дихидро-2-оксо-5-
фенил-1Х-1,4- бензодиазепин-3-
карбоксилна киселина  

23887-31-2  

2933 91 90 
00  

Лоразепам (ИНН)  7-хлор-5-(о-хлорфенил)-1,3-
дихидро-3- хидрокси-2Х-1,4-
бензодиазепин-2-он  

846-49-1  

2933 91 90 
00  

Лорметазепам (ИНН)  7-хлор-5-(о-хлорфенил)-1,3-
дихидро-3- хидрокси-1-метил-2Х-
1,4-бензодиазепин-2- он  

848-75-9  

2933 91 90 
00  

Мазиндол (ИНН)  5-(п-хлорфенил)-2,5-дихидро-3Х- 
имидазо[2,1-а]изоиндол-5-ол  

22232-71-9  

2933 91 90 
00  

Медазепам (ИНН)  7-хлор-2,3-дихидро-1-метил-5-
фенил-1Х-1,4- бензодиазепин  

2898-12-6  

2933 91 90 
00  

Мидазолам (ИНН)  8-хлор-6-(о-флуорфенил)-1-метил-
4Х- имидазо[1,5-а][1,4] 
бензодиазепине  

59467-70-8  

2933 91 90 
00  

Ниметазепам (ИНН)  1,3-дихидро-1-метил-7-нитро-5-
фенил-2Х-1,4- бензодиазепин-2-он  

2011-67-8  

2933 91 90 
00  

Нитразепам (ИНН)  1,3-дихидро-7-нитро-5-фенил-2Х-
1,4- бензодиазепин-2-он  

146-22-5  

2933 91 90 
00  

Нордазепам (ИНН)  7-хлор-1,3-дихидро-5-фенил-2Х-
1,4- бензодиазепин-2-он  

1088-11-5  



2933 91 90 
00  

Oxazepam (ИНН)  7-хлор-1,3-дихидро-3-хидрокси-5-
фенил-2Х- 
1,4-бензодиазепин-2-он  

604-75-1  

2933 91 90 
00  

Пиназепам (ИНН)  7-хлор-1,3-дихидро-5-фенил-1-(2-
пропинил)- 
2Х-1,4-бензодиазепин-2-он  

52463-83-9  

2933 91 90 
00  

Pyrovalerone (ИНН)  4’-метил-2-(1-
пиролидинил)валерофенон  

3563-49-3  

2933 91 90 
00  

Празепам (ИНН)  7-хлор-1-(циклопропилметил)-1,3-
дихидро-5- фенил-2Х-1,4-
бензодиазепин-2-он  

2955-38-6  

2933 91 90 
00  

Темазепам (ИНН)  7-хлор-1,3-дихидро-3-хидрокси-1-
метил-5- фенил-2Х-1,4-
бензодиазепин-2-он  

846-50-4  

2933 91 90 
00  

Тетразепам (ИНН)  7-хлор-5-(1-циклохексен-1-ил)-1,3-
дихидро- 
1-метил-2Х-1,4-бензодиазепин-2-
он  

10379-14-3  

2933 91 90 
00  

Триазолам (ИНН)  8-хлор-6-(о-хлорфенил)-1-метил-
4Х-с- триазоло[4,3-а][1,4] 
бензодиазепине  

28911-01-5  

2933 91 90 
00  

Флудиазепам (ИНН)  7-хлор-5-(о-флуорфенил)-1,3-
дихидро-1-метил- 
2Х-1,4-бензодиазепин-2-он  

3900-31-0  

2933 91 90 
00  

Флунитразепам (ИНН)  5-(о-флуорофенил)-1,3-дихидро-1-
метил-7- нитро-2Х-1,4-
бензодиазепин-2-он  

1622-62-4  

2933 91 90 
00  

Флуразепам (ИНН)  7-хлор-1-[2-(диетиламино)етил]-5-
(о- флуорфенил)-1,3-дихидро-2Х-
1,4- бензодиазепин-2-он  

17617-23-1  

2933 91 90 
00  

Халазепам (ИНН)  7-хлор-1,3-дихидро-5-фенил-1-
(2,2,2- трифлуоретил)-2Х-1,4-
бензодиазепин-2-он  

23092-17-3  

2933 99 80 
00 Ex  

АМ-2201  1-[(5-флуорпентил)-1Х-индол-3-
ил](нафтален- 
2-ил)метанон  

335161-24-
5  

2933 99 80 
00 Ex  

JWH-015, JWH 015  (2-метил-1-пропил-1Х-индол-3-ил)-
1-нафталенилметанон  

155471-08-
2  

2933 99 80 
00 Ex  

JWH-018, АМ 678  (1-пентил-1Х-индол-3-ил)- 
нафталенилметанон  

209414-07-
3  

2933 99 80 
00 Ex  

JWH-019  (1-хексил-1Х-индол-3-ил)-1-
нафталенилметанон  

209414-08-
4  

2933 99 80 
00 Ex  

JWH-073, JWH 073  (1-бутил-1Х-индол-3-ил)-1-
нафталенилметанон  

208987-48-
8  

2933 99 80 
00 Ex  

JWH-081, JWH 081  (4-метокси-1-нафталенил)(1-
пентил-1Х-индол-3-ил)метанон  

210179-46-
7  



2933 99 80 
00 Ex  

JWH-122  (4-метил-1-нафталенил)(1-пентил-
1Х-индол-3-ил)метанон  

619294-47-
2  

2933 99 80 
00 Ex  

JWH-210, JWH 210  (4-етил-1-нафталенил)(1-пентил-
1Х-индол-3-ил)метанон  

824959-81-
1  

2933 99 80 
00 Ex  

JWH-250, JWH 250  2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентил-
1Х-индол-3-ил)етанон  

864445-43-
2  

2933 99 80 
00 Ex  

JWH-398  (4-хлор-1-нафталенил)(1-пентил-
1Х-индол-3-ил)метанон  

1292765-
18-4  

2933 99 80 
00 Ex  

НАФИРОН; О-2482;  1-(нафтален-2-ил)-2-(пиролидин-1-
ил)пентан-1-он  

850352-53-
3  

2933 99 80 
00 Ex  

Etryptamine (ИНН); 
НСЦ 88061  

3-(2-аминобутил)индол  2235-90-7  

2933 99 80 
00 Ex  

Золпидем (ИНН)  Н,Н,6-триметил-2-п-
толилимидазо[1,2- а]пиридин-3-
ацетамид  

82626-48-0  

2933 99 80 
00 Ex  

Rolyciklidine (ИНН); ПХП; 
PCPY  

1-(1-фенилциклохексил) 
пиролидин  

2201-39-0  

2933 99 80 
00 Ex  

Аминептине  7-[(10,11-дихидро-5Х-дибензо [а,д] 
циклохептен-5-
ил)амино]хептанонска киселина  

57574-09-1  

2933 99 80 
00 Ex  

5-ИТ; 5-АПИ; ПАЛ-571; 
5-(2-aminopropyl)индол;  

2-(1Х-индол-5-ил)-1-метил-
етиламин  

3784-30-3  

2933 99 80 
00 Ex  

АБ-ФУБИНАЦА  Н-[(1С)-1-(аминокарбонил)-2-
метилпропил]-1-[(4-
флуорофени)метил]-1Х-индазол-3-
карбоксамид  

1185282-
01-2  

2933 99 80 
00 Ex  

АБ-ПИНАЦА  Н-(1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-
ил)-1-пентил-1Х-индазол-3-
карбоксамид  

1445752-
09-9  

2933 99 80 
00 Ex  

АДБ-ФУБИНАЦА  Н-(1-амино-3,3-диметил-1-
оксобутан-2-ил)-1-(4-
флуоробензил)-1Х-индазол-3-
карбоксамид  

1445583-
51-6  

2933 99 80 
00 Ex  

АМ-694  1-[(5-флуоропентил)-1Х-индол-3-
ил](2-јодофенил)метанон  

335161-03-
0  

2933 99 80 
00 Ex  

АПИНАЦА  1-пентил-Н-
трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил-1Х-
индазол-3-карбоксамид  

1345973-
53-6  

2933 99 80 
00 Ex  

МАМ-2201  (1-(5-флуоропентил)-1Х-индол-3-
ил)(4-метил-1-
нафталенил)метанон  

1354631-
24-5  

2933 99 80 
00 Ex  

СТС-135  Н-(адамантан-1-ил)-1-(5-
флуоропентил)-1Х-индол-3-
карбоксамид  

1354631-
26-7  

2933 99 80 
00 Ex  

УР-144  (1-пентилиндол-3-ил)-(2,2,3,3-
тетраметилциклопропил)метанон  

1199943-
44-6  



2933 99 80 
00 Ex  

XLR 11; 5-Ф-УР-144;  (1-(5-fluoropentyl)-1Х-индол-3-ил) 
(2,2,3,3-
tetramethylcyclopropil)метанон  

1364933-
54-9  

2933 99 80 
00 Ex  

methyl (С)-2-(1-
(cyclohexylmethyl)- 
1Х-индоле-3-carboxamido)- 
3,3- dimethylbutanoate; 
methyl 
2-(1-(cyclohexylmethyl)-1 Х-
индоле-3-carboxamido)-3.3-
dimethylbutanoate; 
Н-[[1-(cyclohexylmethyl)-1Х-
индол-3-yl]carbonyl]-3-methyl-
валине, methyl естер; 
МДМБ-ЦХМИЦА  

метил 2-(1-(циклохексилметил)-1-
Х-индол-3-карбоксамид)-3,3-
диметил-бутаноат  

1863065-
84-2  

2933 99 80 
00 Ex  

1Х-Индазоле-3-carboxamide, 
1-(5-fluoropentyl)-Н-
tricyclo[3.3.1.13,7]дец-1-yl; 
5Ф-АКБ48;  

Н-(адамантан-1-ил)-1-(5-
флуоропентил)-1Х-индазол-3-
карбоксамид  

1400742-
13-3  

2933 99 80 
00 Ex  

1-(пентил-3-[(4-метокси)-
бензоил]индол; СР-19; РЦС-
4;  

Метанон, (4-метоксифенил)(1-
пентил-1Х-индол-3-ил)-  

1345966-
78-0  

2933 99 80 
00 Ex  

1-пентил-3-(2-
хлорфенилацетил)индол; 
JWH-203;  

Етанон, 2-(2-хлорофенил)-1-(1-
пентил-1Х-индол-3-ил)-  

864445-54-
5  

2933 99 80 
00 Ex  

Индопан; 
α-Метилтриптамин; АМТ;  

1Х-Индол-3-етанамин, алфа-метил  299-26-3  

2933 99 80 
00 Ex  

5-метокси-Н,Н-
диизопропилтриптамин; 
5-МеО-ДИПТ;  

[2-(5-метокси-1Х-индол-3-
ил)етил]бис(пропан-2-ил)амин  

4021-34-5  

2933 99 80 
00 Ex  

4-МеППП; МППП; 
MαPPP;  

(РС)-1-(4-метилфенил) -2-(1-
пиролидинил)-1-пропанон  

1313393-
58-6  

2933 99 80 
00 Ex  

5-МеОИМПТ  Н-[2-(5-метокси-1Х-индол-3-ил) 
етил]-Н-метилпропан-2-амин  

96096-55-8  

2933 99 80 
00 Ex  

Феназепам  7-Бромо-5-(2-хлорфенил)-1,3-
дихидро-2Х-1,4-бензодиазепин-2-
он  

51753-57-2  

2933 99 80 
00 Ex  

5Ф-МДМБ-ПИНАЦА; 
5Ф-АДБ  

Метил 2-(1-(5-флуоропентил)-1Х-
индазол-3-карбоксамидо)-3,3-
диметилбутаноат  

1715016-
75-3  

2933 99 80 
00 Ex  

АБ-ЦХМИНАЦА  Н-[(1С)-1-(аминокарбонил)-2-
метилпропил]-1-
(циклохексилметил)-1Х-индазол-3-
карбоксамид  

1185887-
21-1   

2933 99 80 
00 Ex  

1-(5-fluoropentyl)-Н-(2-
phenylpropan-2-yl)-1Х-
индазол-3- carboxamide; 
CUMYL-5Ф-ПИНАЦА  

1-(5-флуоропентил)-Н-(2-
фенилпропан-2-ил)-1Х-индазол-3- 
карбоксамид  

1400742-
16-6  



2933 99 80 
00 Ex  

1-циклохексилетил-3-(2-
метоксифенилацетил)индол; 
СР-18;  
РЦС-8  

Етанон, 1-[1-(2-циклохексилетил)-
1Х-индол-3-ил]-2-(2-
метоксифенил)-  

1345970-
42-4  

2933 99 80 
00 Ex  

5Ф-АМБ  (С)-метил-2-(1-(5-флуоропентил)-
1Х-индазол-3-карбоксамид)-3-
метилбутаноат  

1715016-
74-2  

2933 99 80 
00 Ex  

АМБ-ФУБИНАЦА;  
ФУБ-АМБ;  
ММБ-ФУБИНАЦА  

Валин, Н-[[1-[(4-
флуорофенил)метил]-1Х-индазол-
3-ил]карбонил]-, метил естер  

1715016-
76-4  

2933 99 80 
00 Ex  

α-ПХП; алпха-ПХП; α-
Пиролидинохексанопхенон; 
ПВ-7  

1-Хексанон, 1-фенил-2-(1-
пиролидинил)-  

13415-86-6  

2933 99 80 
00 Ex  

4-АцО-ДМТ; 4-Ацетокси-Н,Н-
диметилтриптамин  

3-[2-(Диметиламино)етил]-1Х-
индол-4-ил ацетат  

92292-84-7  

2933 99 80 
00 Ex  

АДБ-ЦХМИНАЦА  Н-(1-амино-3,3-диметил-1-
оксобутан-2-ил)-1-
(циклохексилметил)-1Х-индазол-3-
карбоксамид  

1185887-
13-1  

2933 99 80 
00 Ex  

5-Флуоро-МДМБ-ПИЦА  L-Валине, Н-[[1-(5-fluoropentyl)-1Х-
индол-3-yl]carbonyl]-3-methyl-, 
methyl естер  

1971007-
88-1  

2933 99 80 
00 Ex  

1-(4-cyanobutyl)-Н-(2-
phenylpropan-2-yl)-1Х-
индазоле-3-carboxamide; 
CUMYL-4-ЦН-БИНАЦА  

1Х-Индазоле-3-carboxamide, 1-(4-
cyanobutyl)-Н-(1-methyl-1-
phenylethyl).  

1631074-
54-8  

2933 99 80 
00 Ex  

4-ХО-МИПТ;  
4-hydroxy-Н-methyl-Н-
isopropyltryptamine;  
Мипроцин  

3-(2-[Isopropyl(methyl)амино]ethyl)-
1Х-индол-4-ол;  
3-[2-[Methyl(пропан-2-
yl)амино]ethyl]-1Х-индол4-ол.  

77872-43-6  

2933 99 80 
00 Ex  

4-ХО-МПТ;  
4-hydroxy-methyl-propyl-
tryptamine  

3-(2-(methyl(propyl)амино)ethyl)-1Х-
индол-4-ол  

763035-03-
6  

2933 99 80 
00 Ex  

CUMYL-5Ф-П7АИЦА, 5-
флуоро-CUMYL-П7АИЦА, 
CUMYL-5-флуоро П7АИЦА, 
5-флуоро CUMYL-7-ПАИЦА, 
СГТ-263  

1-(5-fluoropentyl)-Н-(2-phenylpropan-
2-yl)-1Х-pyrrolo[2,3-б]pyridine-3-
carboxamide; 
1Х-Pyrrolo[2,3-б]pyridine-3-
carboxamide, 1-(5-fluoropentyl)-Н-(1-
methyl-1-phenylethyl).  

2171492-
36-5  

2934 91 00 
00  

Aminorex (ИНН)  2-амино-5-фенил-2-оксазолин  2207-50-3  

2934 91 00 
00  

Бротизолам (ИНН)  2-бром-4-(о-хлорфенил)-9-метил-
6Х-тиено 
[3,2-ф]-с-триазоло-[4,3-
а][1,4]диазепин  

57801-81-7  

2934 91 00 
00  

Кетазолам (ИНН)  11-хлор-8,12б-дихидро-2,8-
диметил-12б- фенил-4Х-

27223-35-4  



[1,3]оксазино[3,2- 
д][1,4]бензодиазепин-4,7(6Х)-дион  

2934 91 00 
00  

Cloxazolam (ИНН)  10-хлор-11б-(о-хлорфенил)-
2,3,7,11б- тетрахидро-оксазоло-
[3,2- д][1,4]бензодиазепин-6(5Х)-он  

24166-13-0  

2934 91 00 
00  

Цлотиазепам (ИНН)  5-(о-хлорфенил)-7-етил-1,3-
дихидро-1-метил- 
2Х-тиено[2,3-е]-1,4-диазепин-2-он  

33671-46-4  

2934 91 00 
00  

Месоцарб (ИНН)  3-(α-метилфенетил)-Н- 
(фенилкарбамоил)сиднон имин  

34262-84-5  

2934 91 00 
00  

Oxazolam  10-хлор-2,3,7,11б-тетрахидро-2-
метил-11б- фенилоксазол[3,2-д] 
[1,4]бензодиазепин- 
6(5Х)-он  

24143-17-7  

2934 91 00 
00  

Пемолине (ИНН)  2-амино-5-фенил-2-оксазолин-4-он  2152-34-3  

2934 91 00 
00  

Пхенметразине (ИНН)  3-метил-2-фенилморфолин  134-49-6  

2934 91 00 
00  

Пхендиметразине (ИНН)  (+)-(2С,3С)-3,4-диметил-2-
фенилморфолин  

634-03-7  

2934 91 00 
00  

Haloxazolam (ИНН)  10-бром-11б-(о-флуорфенил)-
2,3,7,11б- тетрахидрооксазоло[3,2- 
д][1,4]бензодиазепин-6(5Х)-он  

59128-97-1  

2934 99 90 
00 Ex  

JWH-200, JWH 200  [1-[2-(4-морфолинил)етил]-1Х-
индол-3-ил]-1-нафталенилметанон  

103610-04-
4  

2934 99 90 
00 Ex  

МЕТИЛЕНДИОКСИ-
ПИРОВАЛЕРОН; МДПВ;  

1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-
(пиролидин-1-ил)пентан-1-он  

687603-66-
3  

2934 99 90 
00 Ex  

4-methylaminorex  (±)-цис-2-амино-4-метил-5-фенил-
2- оксазолин  

29493-77-4  

2934 99 90 
00 Ex  

Tenocyclidine (ИНН); ТЦП  1-[1-(2-
тиенил)циклохексил]пиперидин  

21500-98-1  

2934 99 90 
00 Ex  

УРБ-754  6-метил-2-[(4-метилфенил)амино]-
4Х-3,1-бензоксазин-4-он  

86672-58-4  

2934 99 90 
00 Ex  

МПА; Метхиопропамине; 
Methylthienylpropamine;  

1-(тиофен-2-ил)-2-
метиламинопропан  

801156-47-
8  

2934 99 90 
00 Ex  

Пара-метил-4-
метиламинорекс;  
4,4'-ДМАР  

4,5-дихидро-4-метил- 
5-(4-метилфенил)-2-оксазоламин  

1445569-
01-6  

2934 99 90 
00 Ex  

ТИАНЕПТИНЕ  Хептаноиц ацид, 7-[(3-цхлоро-6,11-
dihydro-6-methyl-5,5-
dioxidodibenzo[ц,ф][1,2]тхиазепин-
11-yl)амино];  

72797-41-2  

2939 11 00 
00  

Бупренорпхине (ИНН)  21-циклопропил-7-α-[(С)-1-
хидрокси-1,2,2- триметилпропил]-
6,14-ендо-етано-6,7,8,14- 
тетрахидроорипавин  

52485-79-7  



2939 43 00 
00  

Цатхине(ИНН); КАТИН;  

((+)-норпсеудоефедрин)  

(+)-(С)- α-[(С)-1-аминоетил]бензил 
алкохол; (1С,2С)-2-амино-1-
фенилпропан-1-ол  

492-39-7  

2939 49 00 
00 Ex  

Н-methylephedrine;  
Methylephedrine  

2-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-
ол;  

17605-71-9  

2939 51 00 
00  

Fenethylline (ИНН); 
ФЕНЕТИЛИН;  

7-[2-[(α-
метилфенетил)амино]етил]теофил
ин  

3736-08-1  

2939 69 00 
00 Ex  

(+)-Lysergide (ИНН);  
ЛСД, ЛСД-25  

9,10-дидехидро-Н,Н-диетил-6-
метилерголин- 
8β-карбоксамид  

50-37-3  

2939 69 00 
00 Ex  

АЛ-ЛАД;  
6-allyl-6-нор-lysergic ацид 
diethylamide;  
Аладдин  

(6аР,9Р)-Н,Н-diethyl-7-проп-2-enyl-
6,6а,8,9-tetrahydro-4Х-индоло[4,3-
фг]quinoline-9-carboxamide  

65527-61-9  

2939 71 00 
00  

Левометамфетамине (ИНН)  (-)-Н,α-диметилфенетиламин ((-) 
изомер метамфетамина)  

33817-09-3  

2939 71 00 
00  

Метамфетамине (ИНН); 
Метампхетамине; спид, ајс, 
мет  

(+)-(С)-Н,α-диметилфенетиламин  537-46-2  

2939 71 00 
00  

Метамфетамине рацемат  (±)-Н,α-диметилфенетиламин  7632-10-2  

2939 79 90 
00 Ex  

МЕФЕДРОН; 4-MMC;  
4-метилметкатинон;  
4-метилефедрон;  

(2-метиламино)-1-(4-
метилфенил)пропан-1-он  

1189805-
46-6  

2939 79 90 
00 Ex  

3-ФЛУОРМЕТ-КАТИНОН; 3-
ФМЦ;  

1-(3-флуорфенил)-2-
(метиламино)пропан-1-он  

1049677-
77-1  

2939 79 90 
00 Ex  

4-ФЛУОРМЕТ-КАТИНОН; 4-
ФМЦ; флефедрон;  

1-(4-флуорфенил)-2-
(метиламино)пропан-1-он  

447-40-5  

2939 79 90 
00 Ex  

Метхцатхиноне, меткатинон  2-(метиламино)-1-фенилпропан-1-
он  

5650-44-2  

2939 79 90 
00 Ex  

Н,Н-Diethyltryptamine; ДЕТ;  3-[2-(диетиламино)етил]индол  61-51-8  

2939 79 90 
00 Ex  

Н,Н-Dimethyl-tryptamine; 
ДМТ;  

3-[2-(диметиламино)етил]индол  61-50-7  

2939 79 90 
00 Ex  

Цатхиноне(ИНН); 
КАТИНОН  

(-)-(С)-2-аминопропиофенон  71031-15-7  

2939 79 90 
00 Ex  

Месцалине  3,4,5-триметоксифенетиламин  54-04-6  

2939 79 90 
00 Ex  

Psilocybine (ИНН); 
ПСИЛОЦИБИН  

3-[2-(диметиламино)етил]индол-4-
ил дихидроген фосфат  

520-52-5  

2939 79 90 
00 Ex  

Псилоцин, псилоцине, 
псилотсин  

3-[2-(диметиламино)етил]индол-4-
ол  

520-53-6  

2939 79 90 
00 Ex  

Ибогаине, Ибогаин  12-метоксиибогамин  83-74-9  



2939 79 90 
00 Ex  

Пентедроне  2-(метиламино)-1-фенилпентан-1-
он; 
(±)-1-phenyl-2-(methylamino)пентан-
1-оне  

879722-57-
3  

2939 79 90 
00 Ex  

α-пиролидино-пентиофенон; 
α-Pyrrolidinovalerophenon; 
α-ПВП; О-2387;  

(РС)-1-фенил-2-(1-пиролидинил)-1-
пентанон  

14530-33-7  

2939 79 90 
00 Ex  

4-метилеткатинон; 
4-МЕЦ;  

2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)-1-
рропаноне  

1225617-
18-4  

-  Ибога (Табернантхе Ибога)  -  -  

-  Салвиа дивинорум  -  -  

-  ТМА-2  2,4,5-триметоксиамфетамин  1083-09-6  

-  [1-(5-fluoropentyl)-1Х-
индазол-3-yl]-(напхтхален-1-
yl)-метханоне; 
ТХЈ-2201  

[1-(5-флуорпентил)-1Х-индазол-3-
ил]-(нафтален-1-ил)-метанон  

972102-31-
2  

-  3-метил-Н-метилкатинон 
3-MMC  

2-(метиламино)-1-(3-метилфенил)-
1-пропанон  

1246816-
62-5  

-  4-ЦЕЦ; 
4-хлороеткатинон; 
Пропиофенон  

1-Пропанон, 1-(4-хлорофенил)-2-
(етиламино)-  

14919-85-8  

-  АМБ-ЦХМИЦА; ММБ-
ЦХМИЦА  

L-Валин, Н-[[1-(циклохексилметил)-
1Х-индол-3-ил]карбонил]-, метил 
естар  

1971007-
94-9  

-  бк-етил-к;  
Епилон; Н-етил-
норпентилон; Н-етил-
пентилон; βk-Етил-К; бк-
ЕПДП  

1-Пентаноне, 1-(1,3-benzodioxol-5-
yl)-2-(ethylamino); 
1-(бензо[д][1,3]dioxol-5-yl)-2-
(ethylamino)-пентан-1-оне  

727641-67-
0  

-  4-Цл-ПВП; Валерофенон,  1-(4-хлорофенил)-2-(пиролидин-1-
ил)пентан-1-он  

5881-77-6  

-  НЕХ; Н-етилхекседрон; 
Хексанофенон  

2-(етиламино)-1-фенилхексан-1-он  802857-66-
5  

-  бета-МеО-МДМА  1,3-Бензодиоксол-5-етанамин, б-
метокси-Н,а-диметил-  

863891-03-
6  

-  4-МЕАП; 4-МЕАПП; 
Н-Ethyl-4’-
метилнорпентедрон  

(2-(етиламино)-1-(4-
метилфенил)пентан-1-он  

18297-05-7  

-  ТХ-ПВП; 3',4'-тетраметилен- 
а-ПВП; 
α-ПВП = А-ПВП;  
Алпха-
Pyrrolidinopentiophenone; 
α-pyrrolidinovalerophenone; 
1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-
пентаноне  

2-(пиролидин-1-ил)-1-(5,6,7,8-
тетрахидронафтален-2-ил)пентан-
1-он  

-  



-  Cumyl-ЦБ-ПИНАЦА; СГТ-78, 
CUMYL-CYBINACA  

1-(4-цианобутил)-Н-(1-метил-1-
фенилетил)-1Х-индазол-3-
карбоксамид  

1631074-
54-8  

-  1П-ЛСД; 1-propionyl-ЛСД; 1П-
ЛАД; 1-propionyl-д-lysergic 
ацид diethylamide  

Н,Н-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-
6,6а,8,9-tetrahydroindolo[4,3-
фг]quinoline-9-carboxamide  

2137047-
24-4  

-  ТХ-ПБП;  
3’,4’-tetramethylene-α-ПБП  

Н-ethyl-1-(2-fluorophenyl)пропан-2-
амине; 3',4'-tetramethylene-α-
Pyrrolidinobutiophenone  

-  

-  Н-butylhexedrone; НБХ  1-Hexanone, 2-(butylamino)-1-
phenyl, hydrochloride (1:1); 
2-(butylamino)-1-phenylhexan-1-оне  

18296-66-7  

-  4’-methyl-α-ПиХП; 4-methyl-
алпха-ПиХП; 4-methyl-α-
ПиХП; 4-methyl-α-
pyrrolidinoisohexiophenone; 4-
methyl-α-
pyrrolidinoisohexaphenone; О-
2494  

1-Пентаноне, 4-methyl-1-(4-
methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-, 
hydrochloride (1:1); 
4-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(п-
tolyl)пентан-1-оне  

850352-10-
2  

-  4’-methyl-НиПП;  
4’-methyl-Н-
isopropylpentedrone  

1-Пентаноне, 2-[(1-
methylethyl)амино]-1-(4-
methylphenyl)-, hydrochloride (1:1);  
2-(isopropylamino)-1-(п-tolyl)пентан-
1-оне  

18296-68-9  

-  Н-butylpentylone; butyl-
pentylone; 
methylenedioxybutylvalerophe
none; МДБВП  

1-Пентаноне, 1-(1,3-benzodioxol-5-
yl)-2-(butylamino)-, hydrochloride 
(1:1);  
2-(isopropylamino)-1-(п-tolyl)пентан-
1-оне  

17763-10-9  

-  Н-ethylheptedrone; 
Ethylheptedrone  

2-(ethylamino)-1-phenylheptan-1-
оне;  

-  

-  ДМБА-ЦХМИНАЦА; АДБ-
ЦХМИНАЦА ацид; АДБ-
ЦХМИНАЦА метаболите M2; 
МАБ-ЦХМИНАЦА 
метаболите M2  

L-Валине, Н-[[1-(cyclohexylmethyl)-
1Х-индазол-3-yl]carbonyl]-3-methyl; 
Н-[[1-(Cyclohexylmethyl)-1Х-
индазол-3-yl]carbonyl]-3-methyl-L-
валине  

1185889-
12-6  

-  МБА-ЦХМИНАЦА; АМБ-
ЦХМИНАЦА ацид; АБ-
ЦХМИНАЦА метаболите M2; 
АБ-ЦХМИНАЦА M2  

(1-(cyclohexylmethyl)-1Х-индазоле-
3-carbonyl)-L-валине  

2098550-
26-4  

-  methyl Н-[1-(5-fluoropentyl)-
1Х-индоле-3-
carbonyl]phenylalaninate; 3-
phenyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-
1Х-индоле-3-carboxamido) 
пропаноиц ацид methyl 
естер; МПхП-2201; 
5Ф-МПхП-ПИЦА  

methyl (1-(5-fluoropentyl)-1Х-
индоле-3-carbonyl)-phenylalaninate; 
methyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)-1Х-
индол-3-yl]формамидо}-3-
phenylpropanoate  

-  



-  МДМБ-4ен-ПИНАЦА; 
МДМБ-ПИНАЦА Н1-pentyl-4-
ен исомер; Methyl 3,3-
dimethyl-2-(1-(пент-4-ен-1-yl)-
1Хиндазоле-3-
carboxamido)бутаноате; 
methyl 3-methyl-Н-[1-(пент-4-
ен-1-yl)-1Х-индазоле3-
carbonyl]валинате; 
5CL-АДБ-А;  

methyl 3,3-dimethyl-2-{[1-(пент-4-ен-
1-yl)-1Х-индазол-3-yl]-
формамидо}бутаноате  

-  

-  methyl 3-methyl-2-{[1-(пент-4-
ен-1-yl)-1Х-индоле-3-
carbonyl]амино}бутаноате; 
Methyl 3-methyl-2-(1-(пент-4-
ен-1-yl)-1Х-индоле-3-
carboxamido)бутаноате; 
methyl (1-(пент-4- ен-1-yl)-1Х-
индоле-3-carbonyl)валинате;  
АМБ-4ен-ПИЦА; ММБ-4-ен-
ПИЦА; ММБ-022  

methyl 3-methyl-2-{[1-(пент-4-ен-1-
yl)-1Х-индол-3-yl]-формамидо}-
бутаноате  

-  

-  5Ф-АБ-П7АИЦА  Н-(1-Амино-3-methyl-1-oxobutan-2-
yl)-1-(5-fluoropentyl)-1Х-pyrrolo[2,3-
б]pyridine-3-carboxamide  

-  

-  АПП-БИНАЦА  Н-(1-амино-1-oxo-3-phenylpropan-2-
yl)-1-butyl-1Х-индазоле-3-
carboxamide  

-  

-  LYSERGIC АЦИД METHYL 
ЕСТЕР  

methyl 7-methyl-6,6а,8,9-tetrahydro-
4Х-индоло[4,3-фг]quinoline-9-
carboxylate  

903636-40-
8  

-  4-ХО-ЕПТ;  
4-hydroxy-ethyl-propyl-
tryptamine  

4-hydroxy-Н-ethyl-Н-
propyltryptamine  

-  

-  4-ХО-МцПТ; 
4-hydroxy-Н-methyl-Н-
cyclopropyltryptamine  

3-[2-
[cyclopropyl(methyl)амино]ethyl]-1Х-
индол-4-ол;  

-  

-  Н-methyl-cyclazodone  4(5Х)-Oxazolone, 2-(cyclopropyl-Н-
methyl-амино)-5-phenyl  

14461-92-8  

-  пара-флуоро-4-
methylaminorex; 
4’-флуоро-4-methylaminorex; 
пФ-4-methylaminorex; п-Ф-4-
methylaminorex  

2-Oxazolamine, 5-(4-fluorophenyl)-
4,5-dihydro-4-methyl  

1364933-
64-1  

-  2-флуороетхампхетамине; 2-
ФЕА  

Бензенеетханамине, Н-ethyl-2-
флуоро-α-methyl  

3823-29-8  

-  алпха-methylephedrine; 
α-methylephedrine  

3-(methylamino)-2-phenyl-2-
бутанол;  

100054-40-
8  



-  ЦЛОБРОМАЗОЛАМ; 
пхеназолам; БРН 4550445  

4Х-[1,2,4]Триазоло-[4,3-а][1,4]-
бензодиазепине,8-бромо-6-(2-
chlorophenyl)-1-methyl  

87213-50-1  

  * НАПОМЕНА  наведени ЦАС бројеви се односе 
на бутилон хидрохлорид и 4-
флуорметкатинон хидрохлорид  

  

Психотропне супстанце су и:  

СТЕРЕОИЗОМЕРИ  Уколико нису посебно изузети, овим списком су обухваћени и сви 
стереоизомери психотропних супстанци из овог списка, кад год је 
постојање таквих стерео изомера могуће.  

СОЛИ  Соли свих психотропних супстанци са овог списка, кад год је 
постојање таквих соли могуће, такође су обухваћени овим списком.  

   

V) ПРЕКУРСОРИ ЗА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ, ОДНОСНО ИЗВОЗ 
ПОТРЕБНО ПРИБАВИТИ ДОЗВОЛУ  

   

Тарифни став  Систематска имена на српском и на енглеском 
језику као и поједини тривијални називи 

ЦАС 
БРОЈ  

Категорија 

1 2 3 4 

2806 10 00 00 Хлороводонична киселина 
Hydrochloric ацид 

7647-01-0 III 

2807 00 00 00 
Ex  

Сумпорна киселина 
Сулпхуриц ацид 

7664-93-9 III 

2841 61 00 00 Калијум перманганат 
Перманганска киселина, калијумова со; Калијум 
перманганат. 
Перманганиц ацид (ХМнО4), потассиум салт; 
Потассиум перманганате. 

7722-64-7 ИИб 

2850 00 20 00 
Ex  

Литијум алуминијум хидрид 
Литијум тетрахидроалуминат; 
Алуминум Литхиум Hydride; Литхиум 
tetrahydroaluminate; 

16853-85-
3 

III 

2902 30 00 00 Толуен 
Толуене 

108-88-3 III 

2903 99 80 00 
Ex  

Бензил хлорид 
Benzyl Цхлориде 

100-44-7 III 

2904 20 00 00 
Ex  

Нитроетан 
Нитроетхане 

79-24-3 III 

2909 11 00 00 Диетил етар 
Diethyl етхер 

60-29-7 III 

2912 21 00 00 Бензалдехид 
Benzaldehyde 

100-52-7 III 



2914 11 00 00 Ацетон 
Ацетоне 

67-64-1 III 

2914 12 00 00 МЕК 
Бутанон (метилетилкетон). 
Бутаноне (Methylethylketone) 

78-93-3 III 

2914 31 00 00 БМК 
2-Пропанон, 1-фенил; 1-Фенил-2-пропанон; бензил-
метил кетон, БМК, П2П, фенилацетон 
2-Пропаноне, 1-phenyl; 1-Phenyl-2-пропаноне; 
benzyl-methyl кетоне, БМК, П2П, phenylacetone 

103-79-7 И 

2915 11 00 00 Мравља киселина 
Формиц Ацид 

64-18-6 III 

2915 12 00 00 
Ex  

Амонијум формијат 
Аммониум формате 

540-69-2 III 

2915 24 00 00 Анхидрид сирћетне киселине 
Ацетиц anhydride 

108-24-7 ИИа 

2916 34 00 00 Фенилсирћетна киселина 
Бензенсирћетна киселина; 
Бензенеацетиц ацид; Phenylacetic ацид. 

103-82-2 ИИб 

2921 11 00 00 
Ex  

Метиламин 
Methylamine; Метханамине 

74-89-5 III 

2922 43 00 00 Антранилна киселина 
Бензоева киселина, 2-амино; 
Бензоиц ацид, 2-амино; Антхранилиц ацид. 

118-92-3 ИИб 

2924 19 00 00 
Ex  

Формамид 
Формамиде 

75-12-7 III 

2924 23 00 00 Н-ацетилантранилна киселина 
Антранилна киселина, Н-ацетил; Н-
ацетилантранилна киселина 
Антхранилиц ацид, Н-acetyl; Н-acetylanthranilic ацид 

89-52-1 И 

2924 29 70 00 
Ex  

Амид фенилсирћетне киселине 
Бензенацетамид; 
Бензенеацетамиде; Phenylacetic ацид амиде. 

103-81-1 ИИб 

2926 40 00 00 АПААН 
Бензенацетонитрил, α-ацетил; α-Фенил-
ацетонитрил. 
Бензенеацетонитриле, α-acetyl; 
α-Phenyl-ацетоацетонитриле (АПААН). 

4468-48-8 И 

2926 90 70 00 
Ex  

Бензил цијанид 
Бензенацетонитрил; 
Бензенеацетонитриле; Benzyl Cyanide. 

140-29-4 III 

2932 20 20 00 ГБЛ 
γ-Бутиролактон; 
γ-Butyrolactone; (ГБЛ) 

96-48-0 ИИа 



2932 91 00 00 Изосафрол (Е/З) 
1,3-Бензодиоксол, 5-(1-пропенил); 
1,3-Benzodioxole, 5-(1-propenyl); Исосафрол (Е/З) 

120-58-1 И 

2932 92 00 00 ПМК 
2-Пропанон, 1-(1,3-бензодиоксол-5-ил); 3,4-
Метилен-диокси-фенилпропан-2-он; Метил 
пиперонил кетон; 
2-Пропаноне, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl); 3,4-Methylene-
dioxy-phenylpropan-2-оне; Methyl piperonyl кетоне; 
ПМК 

4676-39-5 И 

2932 93 00 00 Пиперонал (Хелиотропин) 
1,3-Бензодиоксол-5-карбалдехид; 
1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde; Пиперонал 

120-57-0 И 

2932 94 00 00 Сафрол 
1,3-Бензодиоксол, 5-(2-пропен-1-ил); Сафрол; 
1,3-Benzodioxole, 5-(2-пропен-1-yl); Сафроле 

94-59-7 И 

2932 99 00 00 
Ex 

ПМК глицидат 
2-Оксиранкарбоксилна киселина, 3-(1,3-
бензодиоксол-5-ил)-2-метил-, метил естар; 3,4-
МДП-2-П метил глицидат; 
2-Oxiranecarboxylic ацид, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-
methyl-, methyl естер; 3,4-МДП-2-П methyl glycidate 

13605-48-
6 

И 

2933 32 00 00 Пиперидин 
Пиперидине 

110-89-4 ИИб 

2933 39 99 00 
Ex  

АНПП 
4-Пиперидинамин, Н-фенил-1-(2-фенилетил); 
4-Анилино-Н-фенетил-пиперидин. 
4-Пиперидинамине, Н-phenyl-1-(2-phenylethyl); 
4-Анилино-Н-phenethyl-пиперидине (АНПП). 

21409-26-
7 

И 

2933 39 99 00 
Ex 

НПП 
4-Пиперидон, 1-(2-фенилетил); 
Н-Фенетил-4-пиперидон. 
4-Пиперидиноне, 1-(2-phenylethyl); 
Н-Phenethyl-4-пиперидоне (НПП). 

39742-60-
4  

И 

2939 41 00 00 л-Ефедрин 
Бензенметанол, а-[(1С)-1-(метиламино)етил]-, (аР);  
Бензенметанол, а-[1-(метиламино)етил]-, [Р-
(Р*,С*)]; 
Бензенеметханол, а-[(1С)-1-(methylamino)ethyl]-, 
(аР); 
Бензенеметханол, а-[1-(methylamino)ethyl]-, [Р-
(Р*,С*)]; 
л-Епхедрине; 

299-42-3 И 



2939 42 00 00 Псеудоефедрин 
Бензенметанол, а-[(1С)-1-(метиламино)етил]-, (аС);  
Бензенметанол, а-[1-(метиламино)етил]-, [С-
(Р*,Р*)]; 
Бензенеметханол, а-[(1С)-1-(methylamino)ethyl]-, 
(аС);  
Бензенеметханол, а -[1-(methylamino)ethyl]-, [С-
(Р*,Р*)]; 
Псеудоепхедрине. 

90-82-4 И 

2939 44 00 00 
Ex 

Норефедрин, (±) 
Бензенметанол, а-[(1Р)-1-аминоетил]-, аС); 
Бензенметанол, а-(1- аминоетил)-, (Р*,С*)-(±); 
Бензенеметханол, а-[(1Р)-1-aminoethyl]-, (аС)-рел; 
Бензенеметханол, а-(1-aminoethyl)-, (Р*,С*)-(±);  
Норепхедрине, (±). 

14838-15-
4 

И 

2939 61 00 00 Ергометрин 
Ерголин-8-карбоксамид, 8-дидехидро-Н-[(1С)-2-
хидрокси-1-метилетил]-6-метил-, (8б); 
Ерголине-8-carboxamide, 9,10-didehydro-Н-[(1С)-2-
hydroxy-1-methylethyl]-6-methyl-, (8б); Ергометрине. 

60-79-7 И 

2939 62 00 00 Ерготамин 
Ерготаман-3’,6’,18-трион, 12’-хидрокси-2’-метил-5’-
(фенилметил)-,(5’α); 
Ерготаман-3’,6’,18-трионе, 12’-hydroxy-2’-methyl-5’-
(phenylmethyl)-, (5’α); Ерготамине. 

113-15-5 И 

2939 63 00 00 Лизергинска киселина 
Ерголин-8-карбоксилна киселина, 9,10-дидехидро-
6-метил-, (8б); 
Ерголине-8-carboxylic ацид, 9,10-didehydro-6-methyl-
, (8б); Lysergic ацид. 

82-58-6 И 

2939 79 90 00 
Ex 

Бензенетанамин, б-хлор-Н,а-диметил 
Фенетиламин, б-хлор-Н,а-диметил. 
Бензенеетханамине, б-цхлоро-Н,а-dimethyl; 
Phenethylamine, б-цхлоро-Н,а-dimethyl. 

25394-33-
6 

И 

2939 79 90 00 
Ex 

(1Р, 2С)-(-)-хлорефедрин 110925-
64-9 

И 

2939 79 90 00 
Ex 

(1С, 2Р)-(+)-хлорефедрин 1384199-
95-4 

И 

2939 79 90 00 
Ex 

(1С, 2С)-(+)-хлорпсеудоефедрин 73393-61-
0 

И 

2939 79 90 00 
Ex 

(1 Р,2Р)-(-)-хлорпсеудоефедрин 771434-
80-1 

И 

3003 41 00 00 
3004 41 00 10 
3004 41 00 90 

Лекови који садрже ефедрин или соли ефедрина - IV 



3003 42 00 00 
3004 42 00 10 
3004 42 00 90 

Лекови који садрже псеудоефедрин или соли 
псеудоефедрина 

- IV 

3003 43 00 00 
3004 43 00 10 
3004 43 00 90 

Лекови који садрже норефедрин или соли 
норефедрина 

- IV 

- 

АПАА 
Бензенацетамид, α-ацетил; 3-Оксо-2-
фенилбутанамид; 
Бензенеацетамиде, α-acetyl; 3-Oxo-2-
phenylbutanamide (АПАА). 

4433-77-6 И 

- 

БМК глицидат 
2-Оксиранкарбоксилна киселина, 2-метил-3-фенил-
, метил естар, метил фенилглицидат; 
2-Oxiranecarboxylic ацид, 2-methyl-3-phenyl-, methyl 
естер; methyl phenylglycidate 

80532-66-
7 

И 

- 

1-фенил-2-нитропропен 
Бензен, (2-нитро-1-пропен-1-ил); (Е/З)-(2-
нитропроп-1-ен-1-ил)бензен; 1-фенил-2-
нитропропен; 
Бензене, (2-нитро-1-пропен-1-yl); (Е/З)-(2-
нитропроп-1-ен-1-yl)бензене; 1-phenyl-2-
нитропропене 

705-60-2 И 

- 

1-(3,4-метилендиофенил)-2-нитропропен 
1,3-Бензодиоксол, 5-(2-нитро-1-пропен-1-ил); (Е/З)-
5-(2-нитропроп-1-ен-1-ил)бензо[д][1,3]диоксол; 
1,3-Benzodioxole, 5-(2-нитро-1-пропен-1-yl); (Е/З)-5-
(2-нитропроп-1-ен-1-yl)бензо[д][1,3]dioxole; 1-(3,4)-
methylendiophenyl)-2-нитропропене 

5438-41-5 И 

- 

Бензенсирћетна киселина, α-ацетил 
3-Оксо-2-фенилбутанска киселина; 
Бензенеацетиц ацид, α-acetyl-; 
3-Oxo-2-phenylbutanoic ацид 

4433-88-9 И 

- 

Бензенсирћетна киселина, α-ацетил, метил естар 
Метил 3-оксо-2-фенилбутаноат; МАПА 
Бензенеацетиц ацид, α-acetyl-, methyl естер 
Methyl 3-oxo-2-phenylbutanoate; МАПА 

16648-44-
5 

И 

Категорија И такође обухвата:  

1) Све естре који су аналози естара из Категорије И (као нпр. етил, н-пропил, и-пропил 
итд.).  

2) Све естре слободних киселина из Категорије И (специфично укључујући и естре 
лисергинске киселине и естре Н-ацетилантранилне киселине).  

3) Све слободне киселине постале хидолизом естара из Категорије I.  



4) Све соли киселина из Категорије И, као и соли киселина наведених под редним бројем 
3) (као нпр. натријумове, калијумове, калцијумове итд.).  

5) Све соли базних једињења односно амина из Категорије И (као нпр. хлорхидрати, 
сулфати, фосфати, цитрати итд.).  

6) Све деривате карбонилних једињења, алдехида и кетона, из Категорије И, који се могу 
хидролизом непосредно конвертовати у полазно карбонилно једињење. Ови деривати 
специфично укључују све: ацетале, оксиме, семикарбазиде, хидразоне, азине, имине, 
енаимине и бисулфитне адукте, постале из пиперонала, бензил-метил кетона, пиперонил 
кетона и Н-фенетил-4-пиперидона. Укључени су сви деривати, без обзира да ли су до 
сада познати или нису.  

7) Све остале соли једињења из Категорије И, где су такве соли могуће.  

8) Све стреоизомере из Категорије И, где су такви стереоизомери могући.  

Категорија II такође обухвата:  

1) све естре киселина из Категорије II (као нпр. метил, етил, н-пропил, и-пропил итд.).  

2) све соли киселина из Категорије II (као нпр. натријумову, калијумову, калцијумову итд.).  

3) све соли базних једињења из Категорије II (као нпр. хлорхидрате, сулфате, фосфате, 
цитрате итд.).  

Категорија III такође обухвата:  

а) метиламин као компримовани гас или течност, све растворе метиламина (као нпр. у 
води, алкохолима и другим растварачима) и све соли метиламина (као нпр. хлорхидрат, 
сулфат и др.). 

Г) РОБА ЧИЈИ СЕ УВОЗ, ОДНОСНО ИЗВОЗ ВРШИ НА ОСНОВУ 
ДОЗВОЛЕ  

   

Тарифна ознака  Наименовање  Јед 
мере  

1  2  3  

1211  Биље и делови биља (укључујући семење и плодове), врста које 
се првенствено употребљавају у производњи мириса, фармацији 
или за инсектициде, фунгициде или сличне сврхе, свеже, 
расхлађено, смрзнуто или сушено, сечено или несечено, 
дробљено или недробљено, у праху или не:  

   

   - Слама од мака     

1211 40 00 10  - - свежа или сушена     

1211 40 00 90  - - остала     



2933  Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом (атомима) 
азота:  

   

   - Једињења која имају некондензован пиразолов прстен у 
структури (хидрогенизована или нехидрогенизована):  

   

2933 54 00 00  - - остали деривати малонилурее (барбитурна киселина); њихове 
соли  

-  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

3001  Жлезде и остали органи за органотерапеутске сврхе, сушени, у 
праху или не; екстракти од жлезда или осталих органа или од 
њихових секрета за органо-терапеутске сврхе; хепарин и његове 
соли; остале људске или животињске материје, припремљене за 
терапеутске или профилактичке сврхе, непоменуте нити 
обухваћене на другом месту  

   

3001 90  - Остало:     

3001 90 20  - - људског порекла:     

3001 90 20 90  - - - остало     

   Ex - ћелије, односно ткива, као и органи који су намењени 
трансплатацији ради лечења  

-  

   

D) РОБА ЧИЈИ СЕ УВОЗ ВРШИ НА ОСНОВУ САГЛАСНОСТИ  
   

Тарифна ознака  Наименовање  Јед 
мере  

1  2  3  

2827  Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и 
оксибромиди; јодиди и оксијодиди:  

   

2827 60 00 00  - Јодиди и оксијодиди  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2836  Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); комерцијални 
амонијум-карбонат који садржи амонијум-карбамат:  

   

   - Остало:     

2836 91 00 00  - - литијум карбонати  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2907  Феноли; фенол-алкохоли:     

   - Полифеноли; фенол-алкохоли:     

2907 21 00 00  - - Резорцин и његове соли  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2918  Карбонске киселине са додатном кисеоничном функцијом и 
њихови анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселине; њихови 
халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати:  

   



   - Карбонске киселине са фенолном функцијом, али без друге 
кисеоничне функције, њихови анхидриди, халогениди, пероксиди, 
перкиселине и њихови деривати:  

   

2918 21 00 00  - - Салицилна киселина и њене соли  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2918 22 00 00  - - о-ацетилсалицилна киселина, њене соли и естри  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2925  Једињења са карбоксиимидном функцијом (укључујући сахарин и 
његове соли) и једињења са иминофункцијом:  

   

   - Имиди и њихови деривати; њихове соли:     

2925 19  - - Остало:     

2925 19 20 00  - - - 3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-октабромо -Н-Н’-етилендифталимид, 
Н,Н¢етиленбис (4,5 дибромхексахидро-3,6-метанофталимид)  

-  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2926  Једињења са нитрилном функцијом:     

2926 90  - Остало:     

2926 90 20 00  - - изофталонитрил  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2932  Хетероциклична једињења само са хетероатомом или 
хетероатомима кисеоника:  

   

2932 20  - Лактони:     

2932 20 10 00  - - фенолфталеин; 1-хидрокси-4-[1-(4-хидрокси-3-
метоксикарбонил-1-нафтил)-3-оксо-1Х, 3Х-бензо[де]изохромен-1-
ил]-6-октадецилокси-2-нафталин карбонска киселина; 3’-хлоро-6’-
циклохексиламиноспиро[изобензофуран-1(3Х), 9’-ксантен]-3-он; 6’-
(Н-етил-п-толуидино)-2’-метилспиро[изобензофуран-1(3Х), 9’-
ксантен]-3-он; метил-6-докосилокси-1-хидрокси-4-[1-(4-хидрокси-3-
метил-1-фенантрил)-3-оксо-1Х, 3Х-нафто[1,8-цд]пиран-1-
ил]нафталин-2-карбоксилат  

-  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2933  Хетероциклична једињења само са хетероатомом (атомима) 
азота:  

   

   - Једињења која имају некондензован пиразолов прстен у 
структури (хидрогенизована или нехидрогенизована):  

   

2933 11  - - Феназон (антипирин) и његови деривати:     

2933 11 10 00  - - - пропифеназон (ИНН)  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2933 11 90 00  - - - остало  -  



   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2933 19  - - остала:     

2933 19 10 00  - - - фенилбутазон (ИНН)  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

   - Једињења која имају некондензован имидазолов прстен у 
структури (хидрогенизована или нехидрогенизована):  

   

2933 29  - - остало:     

2933 29 10 00  - - - нафазолин-хидрохлорид (ИННМ) и нафазолин нитрат (ИННМ); 
фентоламин (ИНН); толазолин-хидрохлорид (ИННМ)  

-  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2933 39  - - Остала:     

2933 39 10 00  - - - ипрониазид (ИНН); кетобемидон хидрохлорид (ИННМ); 
пиридостигмин бромид (ИНН)  

-  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2933 39 20 00  - - - 2,3,5,6-тетрахлоропиридин  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2933 39 25 00  - - - 3,6-дихлорпиридин-2-карбоксилна киселина  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2933 39 35 00  - - - 2-хидроксиетиламонијум-3,6-дихлорпиридин-2-карбоксилат  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2933 39 40 00  - - - 2-бутоксиетил(3,5,6-трихлоро-2-пиридилокси) ацетат  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2933 39 45 00  - - - 3,5-дихлоро-2,4,6-трифлуоропиридин  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2933 39 50 00  - - - флуороксипир (ИСО) метил естар  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2933 39 55 00  - - - 4-метилпиридин  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2934  Нуклеинске киселине и њихове соли, хемијски одређене или 
неодређене; остала хетероциклична једињења:  

   

   - Остало:     

2934 99  - - остало:     



2934 99 60 00  - - - хлорпротиксен (ИНН); теналидин (ИНН) и његови тартарати и 
малеати; фуразолидон (ИНН); 7-аминоцефалоспоранска 
киселина; соли и естри (6Р,7Р)-3-ацетоксиметил-7-[(Р)-2-
формилокси-2-фенилацетамидо]-8-оксо-5-тиа-1-
азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилна киселина; 1-[2-(1,3-
диоксан-2-ил)етил]-2-метилпиридин бромид  

-  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2935  Сулфонамиди:     

2935 90  - Остало     

2935 90 30 00  - - 3-[1-[7-(Хексадецилсулфониламино)-1Х-индол-3- ил]-3-оксо-
1Х,3Х-нафтол[1,8-цд]пиран-1-ил]-Н,Н- диметил-1Х-индол-7- 
сулфонамид; метосулам (ИСО)  

   

   Ex - Метосулам (ИСО) осим за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2937  Хормони, простагландини, тромбоксани и леукотриени, природни 
или добијени синтезом; њихови деривати и супстанце структурно 
аналогне њима, укључујући полипептиде са модификованим 
ланцем, који се употребљавају првенствено као хормони:  

   

   - Полипептидни хормони, протеински хормони и гликопротеински 
хормони, њихови деривати и њима структурно аналогне 
супстанце:  

   

2937 11 00 00  - - Соматотропин, његови деривати и структурно аналогне 
супстанце  

ГР  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2937 12 00 00  - - Инсулин и његове соли  ГР  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2937 19 00 00  - - Остало  ГР  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

   - Стероидни хормони, њихови деривати и њима структурно 
аналогне супстанце:  

   

2937 21 00 00  - - Кортизон, хидрокортизон, преднизон (дехидрокортизон) и 
преднизолон (дехидрохидрокортизон)  

ГР  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2937 22 00 00  - - Халогени деривати кортикостероидних хормона  ГР  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2937 23 00 00  - - Естрогени и прогестогени  ГР  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2937 29 00 00  - - Остало  ГР  



   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2937 50 00 00  - Простагландини, тромбоксани и леукотриени, њихови деривати и 
њима структурно аналогне супстанце  

ГР  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2937 90 00 00  - Остало  ГР  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2938  Гликозиди, природни или добијени синтезом и њихове соли, етри, 
естри и остали деривати:  

   

2938 10 00 00  - Рутозид (рутин) и његови деривати  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2938 90  - Остало:     

2938 90 10 00  - - дигиталис гликозиди  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2938 90 30 00  - - глициризинска киселина и глициризати  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2938 90 90  - - остало:     

2938 90 90 10  - - - строфантин  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2938 90 90 20  - - - остали сапонини  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2938 90 90 30  - - - просциларидин  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2938 90 90 40  - - - аесцин  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2938 90 90 90  - - - остало  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2941  Антибиотици:     

2941 10 00 00  - Пеницилини и њихови деривати са структуром пеницилинске 
киселине; њихове соли  

-  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2941 20  - Стрептомицини и њихови деривати; њихове соли:     

2941 20 30 00  - - дихидрострептомицин, његове соли, естри и хидрати  -  



   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2941 20 80 00  - - остало  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2941 30 00 00  - Тетрациклини и њихови деривати; њихове соли  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2941 40 00 00  - Хлорамфеникол и његови деривати; њихове соли  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2941 50 00 00  - Еритромицин и његови деривати; њихове соли  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

   

Ђ) РОБА ЧИЈИ СЕ УВОЗ, ОДНОСНО ИЗВОЗ ВРШИ НА ОСНОВУ 
САГЛАСНОСТИ  

   

Тарифна ознака  Наименовање  Јед 
мере  

1  2  3  

2924  Једињења са карбоксиамидном функцијом; једињења угљене 
киселине са амидном функцијом:  

   

   - Циклични амиди (укључујући цикличне карбамате) и њихови 
деривати; њихове соли:  

   

2924 29  - - остало:     

2924 29 10 00  - - - лидокаин (ИНН)  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2924 29 70 00  - - - остало  -  

   Ex -парацетамол (ИНН) осим за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2933  Хетероциклична једињења само са хетероатомом (атомима) 
азота:  

   

   - Једињења која имају хинолинску или изохинолинску прстенасту 
структуру (хидрогенизована или нехидрогенизована), даље 
некондензована:  

   

2933 49  - - остало:     

2933 49 10 00  - - - халогени деривати хинолина; деривати хинолин-карбоксилне 
киселине  

-  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2933 49 30 00  - - - декстрометорфан (ИНН) и његове соли  -  



   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

   - Једињења која имају пиримидински прстен у структури 
(хидрогенизована или нехидрогенизована) или пиперазински 
прстен у структури:  

   

2933 52 00 00  - - Малонилуреа (барбитурна киселина) и њене соли  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2939  Алкалоиди, природни или добијени синтезом и њихове соли, етри, 
естри и остали деривати:  

   

2939 20 00  - Алкалоиди кининовца и њихови деривати; њихове соли:     

2939 20 00 10  - - кинин и његове соли  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2939 20 00 90  - - остало  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

2939 30 00 00  - Кофеин и његове соли  -  

   Ex - осим супстанци за производњу и промет лекова и 
медицинских средстава на велико  

   

3001  Жлезде и остали органи за органотерапеутске сврхе, сушени, у 
праху или не; екстракти од жлезда или осталих органа или од 
њихових секрета за органо-терапеутске сврхе; хепарин и његове 
соли; остале људске или животињске материје, припремљене за 
терапеутске или профилактичке сврхе, непоменуте нити 
обухваћене на другом месту  

   

3001 20  - Екстракти од жлезда или осталих органа или од њихових 
секрета:  

   

3001 20 10 00  - - људског порекла  -  

   Ex - осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког 
испитивања лекова и медицинских средстава  

   

3001 20 90 00  - - остало  -  

   Ex - осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког 
испитивања лекова и медицинских средстава  

   

3001 90  - Остало:     

3001 90 20  - - људског порекла:     

3001 90 20 10  - - - жлезде и остали органи, сушени, у праху или не  -  

   Ex - осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког 
испитивања лекова и медицинских средстава  

   

3001 90 20 90  - - - остало  -  

   Ex -- осим ћелија, односно ткива, као и органа који су намењени 
трансплатацији ради лечења или се користе у поступку клиничког 
испитивања лекова и медицинских средстава  

   

   - - остало:     



3001 90 91 00  - - - хепарин и његове соли  -  

   Ex -осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког 
испитивања лекова и медицинских средстава  

   

3001 90 98  - - - остало:     

3001 90 98 10  - - - - жлезде и остали органи, сушени, у праху или не  -  

   Ex - осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког 
испитивања лекова и медицинских средстава  

   

3001 90 98 90  - - - - остало  -  

   Ex - осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког 
испитивања лекова и медицинских средстава  

   

3002  Људска крв; животињска крв припремљена за употребу у 
терапеутске, профилактичке или дијагностичке сврхе; антисеруми, 
остале фракције крви и имунолошки производи, модификовани 
или немодификовани, било да јесу или нису добијени путем 
биотехнолошких поступака; вакцине, токсини, културе 
микроорганизама (осим квасца) и слични производи:  

   

   - Антисеруми, остале фракције крви и имунолошки производи, 
модификовани или немодификовани, било да јесу или нису 
добијени путем биотехнолошких поступака:  

   

3002 12 00 00  - - Антисеруми и остале фракције крви  -  

   Ex -хемоглобин, крвни глобулини и серумски глобулини, осим за 
поступак клиничког испитивања лекова и медицинских средстава  

   

3002 90  - Остало:     

3002 90 10 00  - - људска крв  -  

   Ex - осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког 
испитивања лекова и медицинских средстава  

   

3002 90 30 00  - - животињска крв припремљена за терапеутске, профилактичке 
или дијагностичке сврхе  

-  

   Ex - осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког 
испитивања лекова и медицинских средстава  

   

3002 90 90 00  - - остало  -  

   Ex - осим узорака ћелија, односно ткива за поступак клиничког 
испитивања лекова и медицинских средстава  

   

   

Прилог 3  
   

А) СУПСТАНЦЕ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ И 
ФЛУОРОВАНИ ГАСОВИ СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ ЧИЈИ 

УВОЗ И ИЗВОЗ ПОДЛЕЖЕ ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ  
   

Тарифна ознака  Наименовање  Јед. 
Мере  

1  2  3  

2812  Халогениди и оксихалогениди неметала:     



2812 90 00 00  - Остало     

   Ex - сумпорхексафлуорид (СФ6)  -  

2903  Халогени деривати угљоводоника:     

   -Хлоровани деривати засићених ацикличних угљоводоника:     

2903 11 00 00  - - Монохлорометан (метил - хлорид) и монохлороетан (етил 
- хлорид)  

   

   Ex - монохлорометан (метил-хлорид)  -  

   - Флуоровани, бромовани и јодирани деривати ацикличних 
угљоводоника:  

   

2903 39  - - Остало:      

   - - - бромиди:     

2903 39 19 00  - - - - остали     

   Ex -1-бромопропан (пропил-бромид) и бромоетан (етил-
бромид)  

-  

   - - - засићени флуориди:     

2903 39 21 00  - - - - дифлуорометан (Р-32)  -  

2903 39 23 00  - - - - трифлуорометан (Р-23)  -  

2903 39 24 00  - - - - пентафлуороетан (Р-125) и 1,1,1-трифлуороетан (Р-
143а)  

-  

2903 39 25 00  - - - - 1,1-дифлуороетан (Р-152а)  -  

2903 39 26 00  - - - - 1,1,1,2-тетрафлуороетан (Р-134а)  -  

2903 39 27 00  - - - - пентафлуоропропани, хексафлуоропропани и 
хептафлуоропропани (ХФЦ)  

   

   Ex - (Р-227еа, Р-236цб, Р-236еа, Р-236фа, Р-245ца, Р-245фа)  -  

2903 39 28 00  - - - - перфлуоровани засићени флуориди (ПФЦ)     

   Ex - перфлуорометан (Р-14), перфлуороетан (Р-116), 
перфлуоропропан (Р-218), 
перфлуоробутан (Р-3-1-10), перфлуоропентан (Р-4-1-12), 
перфлуорохексан (Р-5-1-14), перфлуороциклобутан (Р-C318)  

-  

2903 39 29 00  - - - - остали засићени флуориди (ХФЦ)     

   Ex - флуорометан (Р-41), 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-
декафлуоропентан (Р-43-10мее), 1,1,2,2-тетрафлуороетан 
(Р-134), 1,1,2-трифлуороетан (Р-143) и 1,1,1,3,3-
пентафлуоробутан (Р-365мфц)  

-  

   - Халогени деривати ацикличних угљоводоника који садрже 
два или више различитих халогених елемената:  

   

2903 71 00 00  - - Хлородифлуорометан (Р-22)  -  

2903 72 00 00  - - Дихлоротрифлуороетани (Р-123)  -  

2903 73 00 00  - - Дихлорофлуороетани (Р-141, Р-141б)  -  

2903 74 00 00  - - Хлородифлуороетани (Р-142, Р-142б)  -  

2903 75 00 00  - - Дихлоропентафлуоропропани (Р-225, Р-225ца, Р-225цб)  -  

2903 78 00 00  - - остали перхалогеновани деривати     



   Ex - дибромодифлуорометан (халон-1202), 
трифлуоројодометан (трифлуорометил јодид)  

-  

2903 79  - - Остало:     

2903 79 30 00  - - - халогеновани само са бромом и хлором, флуором и 
хлором или са флуором и бромом  

   

   Ex - хлорофлуороугљоводоници (ХЦФЦ) метана, етана или 
пропана (Р-21, Р-31, Р-121, Р-122, Р-124, Р-131, Р-132, Р-
133, Р-151, Р-221, Р-222, Р-223, Р-224, Р-226, Р-231, Р-232, 
Р-233, Р-234, Р-235, Р-241, Р-242, Р-243, Р-244, Р-251, Р-252, 
Р-253, Р-261, Р-262, Р-271)  

-  

3824  Припремљена везивна средства за ливачке калупе или 
ливачка језгра; Хемијски производи и препарати хемијске 
или сродних индустрија (укључујући и оне који се састоје од 
мешавина природних производа), на другом месту 
непоменути нити обухваћени:  

   

   - Мешавине које садрже халогене деривате метана, етана 
или пропана:  

   

3824 74 00 00  - - Које садрже хидрохлорофлуороугљенике (ХЦФЦС), без 
обзира да ли садрже или не перфлуороугљенике (ПФЦС) 
или хидрофлуороугљенике (ХФЦС), али не садрже 
хлорофлуороугљенике (ЦФЦС)  

-  

ОЗНАКА ILI 
ТРГОВАЧКИ НАЗИВ 
СМЕШЕ 
(МЕШАВИНЕ)  

СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) 
САСТОЈИ КАО И ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у 
%)  

   

   СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А 

%  СУПСТАНЦ
А 

%  СУПСТАНЦ
А 

%     

E
x  

Р-401А 
(МП39)  

ХЦФЦ-22  53  ХФЦ-152а  13  ХЦФЦ-124  34           

Р-401Б 
(МП66)  

ХЦФЦ-22  61  ХФЦ-152а  11  ХЦФЦ-124  28           

Р-401С 
(МП52)  

ХЦФЦ-22  33  ХФЦ-152а  15  ХЦФЦ-124  52           

Р-402А 
(ХП80)  

ХФЦ-125  60  ХЦ-290  2  ХЦФЦ-22  38           

Р-402Б 
(ХП81)  

ХФЦ-125  38  ХЦ-290  2  ХЦФЦ-22  60           

Р-403А 
(69С)  

ХЦ-290  5  ХЦФЦ-22  75  ФЦ-218  20           

Р-403Б 
(69L)  

ХЦ-290  5  ХЦФЦ-22  56  ФЦ-218  39           

Р-405А 
(Г2015)  

ХЦФЦ-22  45  ХФЦ-152а  7  ХЦФЦ-142б  6  C-318  43     

Р-406А 
(ГХГ-12)  

ХЦФЦ-22  55  ХЦ-600а  4  ХЦФЦ-142б  41           



Р-408А 
(FX10)  

ХФЦ-125  7  ХФЦ-143а  46  ХЦФЦ-22  47           

Р-409А 
(FX56)  

ХЦФЦ-22  60  ХЦФЦ-124  25  ХЦФЦ-142б  15           

Р-409Б 
(FX57)  

ХЦФЦ-22  65  ХЦФЦ-124  25  ХЦФЦ-142б  10           

Р-411А 
(Г2018А)  

ХЦ-1270  2  ХЦФЦ-22  88  ХФЦ-152а  11           

Р-411Б 
(Г2018Б)  

ХЦ-1270  3  ХЦФЦ-22  94  ХФЦ-152а  3           

Р-412А 
(ТП5Р)  

ХЦФЦ-22  70  ФЦ-218  5  ХЦФЦ-142б  25           

Р-414Б 
(Хотсхот)  

ХЦФЦ-22  50  ХЦФЦ-124  39  ХЦФЦ-142б  9,5  ХЦ-600а  1,5     

Р-415Б  ХЦФЦ-22  25  ХФЦ-152а  75                 

Р-418А  ХЦ-290  1,5  ХЦФЦ-22  96  ХФЦ-152а  2,5           

Р-509 
(ТП5Р2)  

ХЦФЦ-22  46  ФЦ-218  54                 

FX-20  ХФЦ-125  45  ХЦФЦ-22  55                 

FX-10  ХЦФЦ-22  60  ХЦФЦ-142б  40                 

Ди-36  ХЦФЦ-22  50  ХЦФЦ-124  47  ХЦ-600а  3           

Даикин 
Бленд  

ХФЦ-23  2  ХФЦ-32  28  ХЦФЦ-124  70           

ФРИГЦ  ХЦФЦ-124  39  ХФЦ-134а  59  ХЦ-600а  2           

Фрее Зоне  ХЦФЦ-142б  19  ХФЦ-134а  79  Лубрицант  2           

ГХГ-ХП  ХЦФЦ-22  65  ХЦФЦ-142б  31  ХЦ-600а  4           

ГХГ-X5  ХЦФЦ-22  41  ХЦФЦ-142б  15  ХФЦ-227ца  40  ХЦ-600а  4     

НАРМ-502  ХЦФЦ-22  90  ХФЦ-152а  5  ХФЦ-23  5           

НАФ-С-III  ХЦФЦ-22  82  ХЦФЦ-123  4,7
5  

ХЦФЦ-124  9,5  C10Х16  3,75     

НАФ-П-III  ХФЦ-134а  10  ХЦФЦ-123  55  ХЦФЦ-124  31  ХЦ  4     

3824 78  - - Које садрже перфлуороугљенике (ПФЦС) или хидрофлуороугљенике 
(ХФЦС), али не садрже хлорофлуороугљенике (ЦФЦС) или 
хидрохлорофлуороугљенике (ХЦФЦС):  

   

3824 78 10 00  - - - које садрже само 1,1,1-трифлуороетан и пентафлуороетан  -  

ОЗНАКА ILI 
ТРГОВАЧКИ 
НАЗИВ 
СМЕШЕ 
(МЕШАВИНЕ)  

СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И 
ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)   

   

   СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%     

E
x  

Р-507А  ХФЦ-125  50  ХФЦ-143а  50                 



3824 78 20 00  - - - које садрже само 1,1,1-трифлуороетан, пентафлуороетан и 1,1,1,2-
тетрафлуороетан  

-  

ОЗНАКА ILI 
ТРГОВАЧКИ 
НАЗИВ 
СМЕШЕ 
(МЕШАВИНЕ)  

СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И 
ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)   

   

   СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%     

E
x  

Р-404А  ХФЦ-125  44  ХФЦ-143а  52  ХФЦ-134а  4           

3824 78 30 00  - - - које садрже само дифлуорометан и пентафлуороетан  -  

ОЗНАКА ILI 
ТРГОВАЧКИ 
НАЗИВ 
СМЕШЕ 
(МЕШАВИНЕ)  

СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И 
ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)  

   

   СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%     

E
x  

Р-410А  ХФЦ-32  50  ХФЦ-125  50                 

Р-410Б  ХФЦ-32  45  ХФЦ-125  55                 

3824 78 40 00  - - - које садрже само дифлуорометан, пентафлуороетан и 1,1,1,2-
тетрафлуороетан  

-  

ОЗНАКА ILI 
ТРГОВАЧКИ 
НАЗИВ 
СМЕШЕ 
(МЕШАВИНЕ)  

СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И 
ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)  

   

   СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%     

E
x  

Р-407А  ХФЦ-32  20  ХФЦ-125  40  ХФЦ-134а  40           

Р-407Б  ХФЦ-32  10  ХФЦ-125  70  ХФЦ-134а  20           

Р-407C  ХФЦ-32  23  ХФЦ-125  25  ХФЦ-134а  52           

Р-407D  ХФЦ-32  15  ХФЦ-125  15  ХФЦ-134а  70           

Р-407Е  ХФЦ-32  25  ХФЦ-125  15  ХФЦ-134а  60           

3824 78 80 00  - - - које садрже незасићене хидрофлуороугљенике     

ОЗНАКА ILI 
ТРГОВАЧКИ 
НАЗИВ 
СМЕШЕ 
(МЕШАВИНЕ)  

СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И 
ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)  

   

   СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%     

E
x  

Р-449А  ХФЦ-32  24.
3  

ХФЦ-125  24.
7  

ХФЦ-134а  25.7  ХФО-1234yf  25.3     



Р-452А  ХФЦ-32  11  ХФЦ-125  59  ХФО-1234yf  30           

3824 78 90 00  - - - остале  -  

ОЗНАКА ILI 
ТРГОВАЧКИ 
НАЗИВ 
СМЕШЕ 
(МЕШАВИНЕ)  

СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И 
ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)  

   

   СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%     

E
x  

Р-413А  ХФЦ-218  9  ХФЦ-134а  88  ХЦ-600а  3           

Р-417А  ХФЦ-125  46.
6  

ХФЦ-134а  50  ХЦ-600  3.4           

Р-422А  ХФЦ-125  85.
1  

ХФЦ-134а  11.
5  

ХЦ-600а  3.4           

Р-422Б  ХФЦ-125  55  ХФЦ-134а  42  ХЦ-600а  3           

Р-422D  ХФЦ-125  65.
1  

ХФЦ-134а  31.
5  

ХЦ-600а  3.4           

Р-424А  ХФЦ-125  50.
5  

ХФЦ-134а  47  ХЦ-
600а/ХЦ-600  

0.9/
1  

ХЦ-601а  0.6     

Р-427А  ХФЦ-134а  50  ХФЦ-125  25  ХФЦ-32  15  ХФЦ-143а  10     

Р-428А  ХФЦ-125  77.
5  

ХФЦ-143а  20  ХЦ-290  0.6  ХЦ-600а  1.9     

Р-434А  ХФЦ-125  63.
2  

ХФЦ-143а  18  ХФЦ-134а  16  ХЦ-600а  2.8     

Р-438А  ХФЦ-32  8.5  ХФЦ-125  45  ХФЦ-134а  44.2  ХЦ-600/ХЦ-
601а  

1.7/0.
6  

   

Р-508А  ХФЦ-23  39  ПФЦ-116  61                 

Р-508Б  ХФЦ-23  30-
50  

ПФЦ-116  50-
70  

               

3824 79 00 00  - - Остале  -  

   

Б) СУПСТАНЦЕ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ ЧИЈИ ЈЕ 
УВОЗ И ИЗВОЗ ЗАБРАЊЕН  

   

Тарифна ознака  Наименовање  Јед. 
Мер

е  

1  2  3  

2903  Халогени деривати угљоводоника:     

   - Хлоровани деривати засићених ацикличних угљоводоника:     

2903 14 00 00  - - Угљентетрахлорид (Р-10)  -  

2903 19 00 00  - - Остали     

   Ex - 1,1,1-трихлороетан (метил хлороформ)  -  



   - Флуоровани, бромовани и јодирани деривати ацикличних 
угљоводоника:  

   

2903 39  - - Остало:      

   - - - бромиди:     

2903 39 11 00  - - - - бромометан (метил-бромид)  -  

   - Халогени деривати ацикличних угљоводоника који садрже два 
или више различитих халогених елемената:  

   

2903 76  - - Бромохлордифлуорометан, бромтрифлуорометан и 
дибромотетрафлуороетани:  

   

2903 76 10 00  - - - бромохлордифлуорометан (халон-1211)  -  

2903 76 20 00  - - - бромотрифлуорометан (халон-1301)  -  

2903 76 90 00  - - - дибромотетрафлуороетани (халон-2402)  -  

2903 77  - - Остали перхалогеновани само са флуором и хлором:     

2903 77 60 00  - - - трихлорфлуорметан (Р-11), дихлородифлуорометан (Р-12), 
трихлортрифлуоретани (Р-113), дихлоротетрафлуоретани (Р-
114) и хлорпентафлуоретан (Р-115)  

-  

2903 77 90 00  - - - остало     

   Ex - хлоротрифлуорометан (Р-13), пентахлорофлуороетан (Р-
111), тетрахлородифлуороетан (Р-112), 
хептахлорофлуоропропан (Р-211), хексахлородифлуоропропан 
(Р-212), пентахлоротрифлуоропропан (Р-213), 
тетрахлоротетрафлуоропропан (Р-214), 
трихлоропентафлуоропропан (Р-215), 
дихлорохексафлуоропропан (Р-216), хлорохептафлуоропропан 
(Р-217)  

-  

2903 79  - - Остало:     

2903 79 30 00  - - - халогеновани само са бромом и хлором, флуором и хлором 
или са флуором и бромом  

   

   Ex - бромохлорометан и бромофлуороугљоводоници (ХБФЦ) 
метана, етана или пропана  

-  

3824  Припремљена везивна средства за ливачке калупе или ливачка 
језгра; Хемијски производи и препарати хемијске или сродних 
индустрија (укључујући и оне који се састоје од мешавина 
природних производа), на другом месту непоменути нити 
обухваћени:  

   

   - Мешавине које садрже халогене деривате метана, етана или 
пропана:  

   

3824 71 00 00  - - Које садрже хлорофлуороугљенике (ЦФЦС), без обзира да ли 
садрже или не хидрохлорофлуороугљенике (ХЦФЦС), 
перфлуороугљенике (ПФЦс) или хидрофлуороугљенике (ХФЦс)  

-  

ОЗНАКА ILI 
ТРГОВАЧКИ 
НАЗИВ СМЕШЕ 
(МЕШАВИНЕ)  

СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ 
КАО И ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)  

   

   СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%     



E
x  

Р-500  ЦФЦ-12  7
4  

ХФЦ-152а  2
6  

               

Р-501  ХЦФЦ-22  7
5  

ЦФЦ-12  2
5  

               

Р-502  ХЦФЦ-22  4
9  

ЦФЦ-115  5
1  

               

Р-503  ХФЦ-23  4
0  

ЦФЦ-13  6
0  

               

Р-504  ХФЦ-32  4
8  

ЦФЦ-115  5
2  

               

Р-505  ЦФЦ-12  7
8  

ХЦФЦ-31  2
2  

               

Р-506  ХЦФЦ-31  5
5  

ЦФЦ-114  4
5  

               

3824 72 00 00  - - Које садрже бромохлородифлуорометан, 
бромотрифлуорометан или дибромотетрафлуороетан  

-  

3824 73 00 00  - - Које садрже хидробромофлуороугљенике (ХБФЦС)  -  

3824 75 00 00  - - Које садрже угљен тетрахлорид  -  

3824 76 00 00  - - Које садрже 1,1,1-трихлороетан (метил хлороформ)  -  

3824 77 00 00  - - Које садрже бромометан (метил бромид) или 
бромохлорометан  

-  

ОЗНАКА ILI 
ТРГОВАЧКИ 
НАЗИВ СМЕШЕ 
(МЕШАВИНЕ)  

СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ 
КАО И ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)  

   

   СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%  СУПСТАНЦ
А  

%     

E
x  

Метил бромид 
са 
хлоропикрино
м  

метил 
бромид  

6
7  

хлоропикрин  3
3  

               

   Метил бромид 
са 
хлоропикрино
м  

метил 
бромид  

9
8  

хлоропикрин  2                 

   

V) ПРОИЗВОДИ И ОПРЕМА КОЈИ САДРЖЕ ILI СЕ ОСЛАЊАЈУ НА 
КОНТРОЛИСАНЕ СУПСТАНЦЕ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ 
ОМОТАЧ, ОДНОСНО ФЛУОРОВАНЕ ГАСОВЕ СА ЕФЕКТОМ 

СТАКЛЕНЕ БАШТЕ, ЧИЈИ УВОЗ И ИЗВОЗ ПОДЛЕЖЕ ИЗДАВАЊУ 
ДОЗВОЛЕ  

   

Тарифна ознака  Наименовање  Јед. 
Мере  



1  2  3  

8415  Уређаји за климатизацију, који се састоје од вентилатора на 
моторни погон и елемената за мењање температуре и влажности 
ваздуха, укључујући машине у којима се влажност не може 
регулисати независно од температуре:  

   

 8415 10  - Врсте конструисане да се причврсти на прозор, зид, плафон или 
под, као самостална (компактна јединица) или као раздвојена 
јединица "сплит-система":  

   

8415 10 10 00  - - самостална (компактна)  -  

8415 10 90 00  - - раздвојена јединица -"сплит-системи"  -  

8415 20 00 00  - Врста, који се употребљавају у моторним возилима  -  

   - Остало:     

 8415 81 00  - - Реверзибилне топлотне пумпе са вентилатором на моторни 
погон и елементима за мењање температуре и влажности:  

   

8415 81 00 10  - - - за цивилне ваздухоплове  -  

8415 81 00 90  - - - остало  -  

8415 82 00  - - Остало, са уграђеном расхладном јединицом:     

8415 82 00 10  - - - за цивилне ваздухоплове  -  

8415 82 00 90  - - - остало  -  

8418  Фрижидери, замрзивачи и остали уређаји за хлађење или 
замрзавање, електрични или не; топлотне пумпе, осим уређаја за 
климатизацију ваздуха из тар. бр. 8415:  

   

8418 50  - Остала опрема (сандуци, ормани, пултови, витрине и слично) за 
чување и излагање, са уграђеним уређајима за хлађење или 
замрзавање:  

   

   - - расхладне витрине и пултови (са уграђеном расхладном 
јединицом или испаривачем):  

   

8418 50 11 00  - - - за чување замрзнуте хране  КД  

8418 50 19 00  - - - остало  КД  

8418 50 90 00  - - остала опрема за хлађење  КД  

   - Остали уређаји за хлађење или замрзавање; топлотне пумпе:     

8418 61 00  - - топлотне пумпе осим уређаја за климатизацију из тарифног 
броја 8415:  

   

   - - - остале     

8418 61 00 99  - - - - остале  -  

8424  Механички уређаји (укључујући на ручни погон) за избацивање, 
дисперзију или распршавање течности или праха; Апарати за 
гашење пожара, напуњени или не; Пиштољи за прскање и слични 
уређаји; Машине за избацивање паре или песка и сличне машине 
за избацивање млаза:  

   

8424 10 00  - Апарати за гашење пожара, напуњени или не:     

8424 10 00 10  - - за цивилне ваздухоплове     

   Ex - који садрже халоне  -  

   



Г) БИЉНЕ И ЖИВОТИЊСКЕ ВРСТЕ, ЊИХОВИ ДЕЛОВИ, 
ДЕРИВАТИ И ПРОИЗВОДИ ЧИЈИ УВОЗ, ИЗВОЗ И ПОНОВНИ 

ИЗВОЗ ПОДЛЕЖЕ ИЗДАВАЊУ ИСПРАВЕ  
   

Тарифна ознака  Наименовање  Јед. 
Мере  

0106  Остале животиње, живе:     

   - Сисари:     

0106 11 00 00  - - Примати  КД  

0106 12 00 00  - - Китови, делфини и плискавице (сисари реда Цетацеа); морске 
краве и дугонг (сисари реда Сирениа); фоке, морски лавови и 
моржеви (сисари подреда Пиннипедиа)  

КД  

0106 13 00 00  - - Камиле и остале камелиде (Цамелидае)  КД  

   Ex - Гванако (Лама гуаницое) и викуња (Вицугна вицугна)     

0106 19 00 00  - - остало  -  

   Ex - све дивље врсте сисара     

0106 20 00 00  - Рептили (укључујући змије и корњаче)  КД  

   - Птице:     

0106 31 00 00  - - Птице грабљивице  КД  

0106 32 00 00  - - Папагаји (укључујући обичне папагаје, мале дугорепе папагаје, 
макое и какадуе)  

КД  

0106 33 00 00  - - Нојеви; емуи (Дромаиус новаехолландиае)  КД  

0106 39  - - Остале:     

0106 39 10 00  - - - голубови  КД  

   Ex - дивље врсте голубова     

0106 39 80 00  - - - остале  -  

   Ex - све дивље врсте птица     

   - Инсекти:     

0106 49 00 00  - - Остало  -  

   Ex - врсте наведене у ЦИТЕС Додацима, односно у Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

0106 90 00 00  - Остало  -  

   Ex - врсте наведене у ЦИТЕС Додацима, односно у Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама, а на другом месту не поменуте  

   

0208  Остало месо и јестиви кланични производи, свежи, расхлађени 
или смрзнути:  

   

0208 30 00 00  - Од примата  -  

0208 40  - Од китова, делфина и плискавица (сисари реда Цетацеа); од 
морских крава и дугонга (сисари реда Сирениа); од фока, морских 
лавова и моржева (сисари подреда Пиннипедиа):  

   

0208 40 10 00  - - месо од китова  -  



0208 40 20 00  - - месо од фока  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

0208 40 80 00  - - остало  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

0208 50 00 00  - Од рептила (укључујући змије и корњаче)  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

0208 90  - Остало:     

0208 90 30 00  - - од дивљачи, изузев кунића и зечева  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

0208 90 70 00  - - жабљи батаци  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

0208 90 98 00  - - остало  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

0210  Месо и остали јестиви кланични производи, сољени, у саламури, 
сушени или димљени; јестиво брашно и прах од меса или од 
осталих кланичних производа:  

   

   - Остало, укључујући јестиво брашно, прах од меса или од 
осталих кланичних производа:  

   

0210 91 00 00  - - Од примата  -  

0210 92  - - Од китова, делфина и плискавица (сисари реда Цетацеа); од 
морских крава и дугонга (сисари реда Сирениа); од фока, морских 
лавова и моржева (сисари подреда Пиннипедиа):  

   

0210 92 10 00  - - - од китова, делфина и плискавица (сисари реда Цетацеа); 
морских крава и дугонга (сисари реда Сирениа)  

-  

   - - - остало:     

0210 92 91 00  - - - - месо  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

0210 92 92 00  - - - - остали кланични производи  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   



0210 92 99 00  - - - - јестиво брашно и прах од меса или од осталих кланичних 
производа  

-  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

0210 93 00 00  - - Од рептила (укључујући змије и корњаче)  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

0301  Рибе, живе:     

   - Украсне рибе:     

0301 11 00 00  - - Слатководне рибе  -  

0301 19 00 00  - - Остале  -  

   - Остале рибе, живе:     

0301 92  - - Јегуље (Ангуилла спп.):     

0301 92 10 00  - - - дужине мање од 12 цм  -  

   Ex - јегуља (Ангуилла ангуилла)     

0301 92 30 00  - - - дужине 12 цм, али не преко 20 цм  -  

   Ex - јегуља (Ангуилла ангуилла)     

0301 92 90 00  - - - дужине 20 цм и веће  -  

   Ex - јегуља (Ангуилла ангуилла)     

0301 99  - - Остале:     

   - - - слатководне рибе:     

0301 99 11 00  - - - - лососи пацифички (Oncorhynchus нерка, Oncorhynchus 
горбусцха, Oncorhynchusкета, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus кисутцх, Oncorhynchus масоу и Oncorhynchus 
рходурус), лососи атлантски (Салмо салар) и лососи дунавски 
(младица) (Хуцхо хуцхо)  

-  

   Ex - лососи дунавски (младица) (Хуцхо хуцхо)     

0301 99 17  - - - - остале:     

0301 99 17 90  - - - - - остале  -  

   Ex - врсте наведене у ЦИТЕС Додацима, односно у Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

0302  Рибе, свеже или расхлађене, осим рибљих филета и осталог 
рибљег меса из тар. броја 0304:  

   

   - Салмониде, искључујући јестиве рибље остатке из тар. 
подбројева 0302 91 до 0302 99:  

   

0302 14 00 00  - - Лососи атлантски (Салмо салар) и лососи дунавски (младица) 
(Хуцхо хуцхо)  

-  

   Ex - лососи дунавски (младица) (Хуцхо хуцхо)     

   - Остала риба, осим рибљих остатака из тар. подбројева 0302 91 
до 0302 99:  

   

0302 81  - - Морски пси и остале ајкуле:     



0302 81 30 00  - - - кучине (атлантске ајкуле) (Ламна насус)  -  

0302 81 80 00  - - - остало  -  

   Ex - врсте наведене у ЦИТЕС Додацима, односно у Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

0302 89  - - Остале:     

0302 89 10 00  - - - слатководне рибе  -  

   Ex - врсте наведене у ЦИТЕС Додацима, односно у Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

   - Џигерице, икра, млеч, пераја риба, главе, репови, чељусти и 
остали рибљи остаци:  

   

0302 92 00 00  - - Ајкулина пераја  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

0303  Риба, смрзнута, осим рибљих филета и осталог рибљег меса из 
тар. броја 0304:  

   

   - Салмониде, осим рибљих остатака из тар. подбројева 0302 91 
до 0302 99:  

   

0303 13 00 00  - - Лососи атлантски (Салмо салар) и лососи дунавски (младица) 
(Хуцхо хуцхо)  

-  

   Ex - лососи дунавски (младица) (Хуцхо хуцхо)     

   - Остала риба, осим рибљих остатака из тар. подбројева 0302 91 
до 0302 99:  

   

0303 81  - - Морски пси и остале ајкуле:     

0303 81 30 00  - - - кучине (атлантске ајкуле) (Ламна насус)  -  

0303 81 90 00  - - - остало  -  

   Ex - врсте наведене у ЦИТЕС Додацима, односно Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

0303 89  - - Остале:     

0303 89 10 00  - - - слатководне рибе  -  

   Ex - врсте наведене у ЦИТЕС Додацима, односно Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

   - - - остале:     

0303 89 90 00  - - - - остале  -  

   Ex - врсте наведене у ЦИТЕС Додацима, односно Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

   - Џигерице, икра, млеч, пераја риба, главе, репови, чељусти и 
остали рибљи остаци:  

   

0303 92 00 00  - - Ајкулина пераја  -  



   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

0304  Рибљи филети и остало рибље месо (немлевено или млевено), 
свеже, расхлађено или смрзнуто:  

   

   - Свежи или расхлађени филети од остале рибе:     

0304 41 00 00  - - Лососи пацифички (Oncorhynchus нерка, Oncorhynchus 
горбусцха, Oncorhynchus кета, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus кисутцх,Oncorhynchus масоу и Oncorhynchus 
рходурус), лососи атлантски (Салмо салар) и лососи дунавски 
(младица) (Хуцхо хуцхо)  

-  

   Ex - од лососа дунавског (младице) (Хуцхо хуцхо)     

0304 47  - - Морски пси и остале ајкуле:     

0304 47 20 00  - - - кучине (атлантске ајкуле) (Ламна насус)  -  

0304 47 90 00  - - - остало  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

0304 49  - - Остало:     

0304 49 10 00  - - - слатководна риба  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

   - - - остало:     

0304 49 90 00  - - - - остало  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

   - Остало, свеже или расхлађено:     

0304 56  - - Морски пси и остале ајкуле:     

0304 56 20 00  - - - кучине (атлантске ајкуле) (Ламна насус)  -  

0304 56 90 00  - - - остало  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

0304 59  - - Остало:     

0304 59 10 00  - - - слатководна риба  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

   - - - остало:     

0304 59 90 00  - - - - остало  -  



   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

   - Смрзнути филети од остале рибе:     

0304 81 00 00  - - Лососи пацифички (Oncorhynchus нерка, Oncorhynchus 
горбусцха, Oncorhynchus кета, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus кисутцх, Oncorhynchus масоу и Oncorhynchus 
рходурус), лососи атлантски (Салмо салар) и лососи дунавски 
(младица) (Хуцхо хуцхо)  

-  

   Ex - од лососа дунавског (младице) (Хуцхо хуцхо)     

0304 88  - - Морски пси, остале ајкуле, раже и ражовке (Рајидае):     

   - - - морски пси и остале ајкуле:     

0304 88 15 00  - - - - од кучине (атлантске ајкуле) (Ламна насус)  -  

0304 88 19 00  - - - - остало  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

0304 89  - - Остали:     

0304 89 10 00  - - - слатководна риба  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

   - Остало, смрзнуто:     

0304 96  - - Морски пси и остале ајкуле:     

0304 96 20 00  - - - кучине (атлантске ајкуле) (Ламна насус)  -  

0304 96 90 00  - - - остало  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

0304 99  - - Остало:     

   - - - остало:     

0304 99 21 00  - - - - слатководне рибе  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

   - - - - остало:     

0304 99 99 00  - - - - - остало  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

0305  Риба, сушена, сољена или у саламури; Димљена риба, термички 
обрађена или необрађена пре или у току процеса димљења; 
Прах, брашно и пелети од рибе, подобни за људску исхрану:  

   



   - Рибљи филети, сушени, сољени или у саламури, али 
недимљени:  

   

0305 39  - - Остало:     

0305 39 10 00  - - - лосос пацифички (Oncorhynchus нерка, Oncorhynchus 
горбусцха, Oncorhyncus кета, Oncorhyncus tschawitscha, 
Oncorhynchus кисутцх, Oncorhynchus масоу и Oncorhynchus 
рходурус), лосос атлантски (Салмо салар) и лосос дунавски 
(младице) (Хуцхо хуцхо), сољени или у саламури  

-  

   Ex - од лососа дунавског (младице) (Хуцхо хуцхо)     

   - Димљена риба, укључујући филете, осим јестивих рибљих 
остатака:  

   

0305 41 00 00  - - Лососи пацифички (Oncorhynchus нерка, Oncorhynchus 
горбусцха, Oncorhynchus кета, Oncorhynchus 
tschawytscha,Oncorhynchus кисутцх, Oncorhynchus масоуи и 
Oncorhynchus рходурус), лососи атлантски (Салмо салар) и 
лососи дунавски (младице) (Хуцхо хуцхо)  

-  

   Ex - лососи дунавски (младице) (Хуцхо хуцхо)     

   - Риба, сољена али несушена и недимљена и риба у саламури, 
осим јестивих рибљих остатака:  

   

0305 69  - - Остала:     

0305 69 50 00  - - - лососи пацифички (Oncorhynchus нерка, Oncorhynchus 
горбусцха, Oncorhynchus кета, Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchusкисутцх, Oncorhynchus масоу и Oncorhynchus 
рходурус), лосос атлантски (Салмо салар) и лосос дунавски 
(младица) (Хуцхо хуцхо)  

-  

   Ex - лосос дунавски (младица) (Хуцхо хуцхо)     

   - Рибља пераја, главе, репови, мехурови и остали јестиви рибљи 
остаци:  

   

0305 71 00 00  - - Ајкулина пераја  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

0307  Мекушци, у љуштуром или без љуштуре, живи, свежи, 
расхлађени, смрзнути, сушени, сољени или у саламури; Димљени 
мекушци, термички обрађени или необрађени пре или током 
процеса димљења; Прах, брашно и пелети од мекушаца, подобни 
за људску исхрану:  

   

0307 60 00 00  - Пужеви, осим морских пужева  -  

   Ex - баштенски пуж (Helix асперса), сиви, шумски пуж (Helix 
луцорум), виноградарски пуж (Helix поматиа)  

   

0407  Живинска и птичја јаја, у љусци, свежа, конзервисана или кувана:     

   - Оплођена јаја за инкубацију:     

0407 19  - - Остала:     

0407 19 90 00  - - - остала  КД  

   Ex - од дивљих врста птица     



   - Остала свежа јаја:     

0407 29  - - Остала:     

0407 29 90 00  - - - остала  КД  

   Ex - од дивљих врста птица     

0407 90  - Остала:     

0407 90 90 00  - - остала  КД  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

0502  Чекиње од питомих или дивљих свиња, длака од јазавца и остала 
длака за израду четки; Отпаци од тих чекиња или длака:  

   

0502 90 00 00  - Остало  -  

   Ex - длака од јазавца (Мелес мелес)     

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:  

   

0505 90 00 00  - Остало  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

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:  

   

0507 10 00 00  - Слонова кост; прах и отпаци од слонове кости  -  

0507 90 00 00  - Остало  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

0508 00 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 

-  

0508 00 90 00  - остало    

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама 

   

0510 00 00 00  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  

-  

   Ex - Кастореум (од дабра); мошус мошусног јелена (Мосцхус 
спп.); медвеђа жуч (Урсидае); жлезде отровних врста змија 

   



наведених у ЦИТЕС Додацима, односно Прилозима Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама  

0604  Лишће, гране и остали делови биља без цветова или цветних 
пупољака и траве, маховине и лишајеви подесни за букете или за 
украсне сврхе, свежи, сушени, бојени, бељени, импрегнисани или 
друкчије припремљени:  

   

0604 20  - Свеже:     

   - - маховине и лишајеви:     

0604 20 19 00  - - - остало  -  

   Ex - храстов лишај (Еверниа прунастри), шумска брада (Уснеа 
барбата), исландски лишај (Цетрариа исландица)  

   

0604 90  - Остало:     

   - - маховине и лишајеви:     

0604 90 19 00  - - - остало  -  

   Ex - храстов лишај (Еверниа прунастри), шумска брада (Уснеа 
барбата), исландски лишај (Цетрариа исландица), сушени  

   

0703  Црни лук, шалот, бели лук, празилук и остали лукови, свежи или 
расхлађени:  

   

0703 90 00 00  - Празилук и остали лукови  -  

   Ex - сремуш (Аллиум урсинум)     

0709  Остало поврће, свеже или расхлађено:     

   - Печурке и трифле (тартуфи):     

0709 59  - - Остале:     

0709 59 10 00  - - - лисичарке (папрењаче)  -  

0709 59 30 00  - - - вргањи  -  

0709 59 50 00  - - - трифле  -  

   Ex - трифле, тартуфи: бели (Тубер магнатум), црни летњи (Т. 
аестивум) и јесењи црни (Т. мацроспорум)  

   

0709 59 90 00  - - - остале  -  

   Ex - мрка труба (Цратереллус цорнуцопиоидес), рујнице 
(Лацтариус спп.), супача (Марасмиус ореадес)  

   

0710  Поврће (некувано или кувано у води или пари), смрзнуто:     

0710 80  - Остало поврће:     

   - - јестиве печурке:     

0710 80 69 00  - - - остале  -  

   Ex - печурке врста: мрка труба (Цратереллус цорнуцопиоидес), 
рујнице (Лацтариус спп.), супача (Марасмиус ореадес), 
лисичарка (Центхареллус цибариус); вргањи: црни вргањ 
(Болетус аереус), летњи (Б. едулис), боров (Б. пинопхилус), 
распуцани (Б. ретицулатус); трифле, тартуфи- Тубер магнатум, 
Т. аестивум, Т.мацроспорум)  

   

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:  

   - Јестиве печурке и трифле:     

0711 59 00 00  - - Остале  -  

   Ex - печурке врста: мрка труба (Цратереллус цорнуцопиоидес), 
рујнице (Лацтариус спп.), супача (Марасмиус ореадес), 
лисичарка (Центхареллус цибариус); вргањи: црни вргањ 
(Болетус аереус), летњи (Б. едулис), боров (Б. пинопхилус), 
распуцани (Б. ретицулатус); трифле, тартуфи - Тубер магнатум, 
Т. аестивум, Т. мацроспорум)  

   

0712  Сушено поврће, цело, сечено у комаде или млевено, али даље 
неприпремљено:  

   

   - Јестиве печурке, јудино уво (Аурицулариа спп.), дрхталица 
(Тремелла спп.) и трифле:  

   

0712 39 00 00  - - Остале  -  

   Ex - печурке врста: мрка труба (Цратереллус цорнуцопиоидес), 
рујнице (Лацтариус спп.), супача (Марасмиус ореадес), 
лисичарка (Центхареллус цибариус); вргањи: црни вргањ 
(Болетус аереус), летњи (Б. едулис), боров (Б. пинопхилус), 
распуцани (Б. ретицулатус); трифле, тартуфи - Тубер магнатум, 
Т. аестивум, Т. мацроспорум)  

   

0712 90  - Остало поврће; Мешавине поврћа:     

0712 90 90 00  - - остало  -  

   Ex - сремуш (Аллиум урсинум), сушени     

0810  Остало воће, свеже:     

0810 10 00 00  - Јагоде  -  

   Ex - шумске јагоде (Фрагариа весца)     

0810 40  - Бруснице, боровнице и остало воће рода Вацциниум:     

0810 40 30 00  - - воће врсте Вацциниум myrtillus -  

0810 90  - Остало:     

0810 90 75 00  - - остало  -  

   Ex - дрењина (Цорнус мас), бели глог (Цратаегус monogyna), 
црвени глог (Цратаегус oxycantha), петостубичасти глог 
(Цратаегус pentagyna), шипурак (Роса цанина)  

   

0811  Воће, некувано или кувано у води или пари, смрзнуто са додатком 
или без додатка шећера или других материја за заслађивање:  

   

0811 10  - Јагоде:     

0811 10 90 00  - - остало  -  

   Ex - шумске јагоде (Фрагариа весца) некуване, смрзнуте     

0811 90  - Остало:     

   - - са додатком шећера или других материја за заслађивање:     

   - - - са садржајем шећера преко 13% по маси:     

0811 90 19 00  - - - - остало  -  



   Ex - боровница (Вацциниум myrtillus) и шипурак (Роса цанина), 
некувани, смрзнути  

   

   - - - остало:     

0811 90 39 00  - - - - остало  -  

   Ex - боровница (Вацциниум myrtillus) и шипурак (Роса цанина), 
некувани, смрзнути  

   

   - - остало:     

0811 90 50 00  - - - воће врсте Вацциниум myrtillus -  

   Ex - боровнице (Вацциниум myrtillus) некуване, смрзнуте     

0811 90 95  - - - остало:     

0811 90 95 90  - - - - остало  -  

   Ex - дрењина (Цорнус мас) и шипурак (Роса цанина), некувани, 
смрзнути  

   

0813  Воће, суво, осим оног које се сврстава у тар. бр. 0801 до 0806; 
Мешавине језграстог или сувог воћа из ове главе:  

   

0813 40  - Остало воће:     

0813 40 95 00  - - остало  -  

   Ex - боровница (Вацциниум myrtillus) и шипурак (Роса цанина), у 
сушеном стању  

   

0909  Семе аниса, бадијана, коморача, коријандера, кумина или кима; 
бобице клеке:  

   

   - Семе аниса, бадијана, кима, коморача; бобице клеке:     

0909 61 00 00  - - Недробљено нити млевено  -  

   Ex - бобице клеке (Јуниперус цоммунис)     

0909 62 00 00  - - Дробљено или млевено  -  

   Ex - бобице клеке (Јуниперус цоммунис)     

0910  Ђумбир, шафран, куркума, мајчина душица, лорбер у листу, кари 
и остали зачини:  

   

   - Остали зачини:     

0910 99  - - Остало:     

   - - - мајчина душица:     

   - - - - недробљена нити млевена:     

0910 99 31 00  - - - - - дивља мајчина душица (Thymus serpyllum)  -  

0910 99 39 00  - - - - дробљена или млевена  -  

   Ex - дивља мајчина душица (Thymus serpyllum)     

1211  Биље и делови биља (укључујући семење и плодове), врста које 
се првенствено употребљавају у производњи мириса, фармацији 
или за инсектициде, фунгициде или сличне сврхе, свеже, 
расхлађено, смрзнуто или сушено, сечено или несечено, 
дробљено или недробљено, у праху или не:  

   

1211 90  - Остало:     

1211 90 86  - - остало:     

   - - - свеже или сушено:     



1211 90 86 55  - - - - остало  -  

   Ex - јагорчевина (Примула сп), бели слез (Алтхаеа 
оффициналис), ртањски чај (Сатуреа китаибелии), медвеђе 
грожђе (Arctostaphylos ува-урси), оригано (Ориганум вулгаре) и 
остале лековите биљке  

   

1521  Биљни воскови (осим триглицерида), восак од пчела, воскови од 
осталих инсеката и спермацет, рафинисани или нерафинисани, 
обојени или необојени:  

   

1521 90  - Остало:     

1521 90 10 00  - - спермацет, рафинисан или нерафинисан, обојен или небојен  -  

1604  Припремљена или конзервисана риба; Кавијар и замене кавијара 
припремљени од рибљих јаја:  

   

   - Риба цела, у комадима, али немлевена:     

1604 18 00 00  - - Ајкулина пераја  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

1604 20  - Остала припремљена или конзервисана риба:     

   - - остало:     

1604 20 30 00  - - - од салмонида, осим лососа  -  

   Ex - од младица (Хуцхо хуцхо)     

   - Кавијар и замене кавијара:     

1604 31 00 00  - - Кавијар  -  

   Ex - кавијар (икра од јесетре) - све врсте из реда 
Аципенсериформес 

   

1605  Љускари, мекушци и остали водени бескичмењаци, припремљени 
или конзервисани:  

   

   - Мекушци:     

1605 58 00 00  - - Пужеви, осим морских пужева  -  

   Ex - припремљени (саламура, сушени) баштенски пуж (Helix 
асперса), сиви, шумски пуж (Helix луцорум), виноградски пуж 
(Helix поматиа)  

   

2003  Печурке и трифле (тартуфи), припремљене или конзервисане на 
други начин осим у сирћету или сирћетној киселини:  

   

2003 90  - Остале:     

2003 90 10 00  - - трифле (тартуфи)  -  

   Ex - трифле (тартуфи): бели (Тубер магнатум), црни летњи 
(Тубер аестивум), јесењи црни (Тубер мацроспорум), у саламури  

   

2003 90 90 00  - - остале  -  

   Ex - печурке врста: мрка труба (Цратереллус цорнуцопиоидес), 
рујнице (Лацтариус спп.), супача (Марасмиус ореадес), 
лисичарка (Центхареллус цибариус); вргањи: црни вргањ 
(Болетус аереус), летњи (Б. едулис), боров (Б. пинопхилус), 
распуцани (Б. ретицулатус), у саламури  

   



2106  Прехрамбени производи на другом месту непоменути нити 
обухваћени:  

   

2106 90  - Остало:     

   - - остало:     

2106 90 92  - - - без млечних масноћа, сахарозе, изоглукозе, глукозе или 
скроба или са садржајем, по маси, мање од 1,5% млечне 
масноће, 5% сахарозе или изоглукозе, 5% глукозе или скроба:  

   

2106 90 92 90  - - - - остало  -  

   Ex - са састојцима од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

2106 90 98  - - - остало:     

2106 90 98 90  - - - - остало  -  

   Ex - са састојцима од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

4103  Остале крупне и ситне сирове коже (свеже или усољене, сушене, 
лужене, пикловане или другачије конзервисане, али нештављене, 
пергаментно необрађене, нити даље обрађиване), са длаком или 
без длаке, цепане или нецепане, осим оних искључених 
Напоменом 1. под (б) и (в) уз ову Главу:  

   

4103 20 00 00  - Од рептила  КД  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

4103 90 00 00  - Остале  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

4106  Штављене или "окореле" (цруст) крупне и ситне коже од осталих 
животиња, без вуне или длаке, цепане или нецепане, али даље 
необрађиване:  

   

4106 40  - Од рептила:     

4106 40 10 00  - - биљно предштављене  КД  

   Ex -од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

4106 40 90 00  - - остале  КД  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

4113  Коже даље обрађиване после штављења или сушења, 
укључујући пергаментно обрађене коже од других животиња, без 
вуне или длаке, цепане или нецепане, осим кожа из тарифног 
броја 4114:  

   



4113 30 00 00  - Од рептила  M2  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

4113 90 00 00  - Остале  M2  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

4203  Одећа и прибор за одећу, од коже или вештачке коже:     

4203 10 00 00  - Одећа  -  

   Ex - од коже врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

   - Рукавице с прстима, с једним прстом или без прстију:     

4203 29  - - Остале:     

4203 29 90 00  - - - остало  ПР  

   Ex - од коже врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

4203 30 00 00  - Каишеви и каишеви - реденици  -  

   Ex - од коже врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

4203 40 00 00  - Остали прибор за одећу  -  

   Ex - од коже врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

4301  Сирово крзно (укључујући главе, репове, шапе и остале комаде 
или одсечке подесне за крзнарску употребу), осим сирових 
крупних и ситних кожа које се сврставају у тар. број 4101, 4102 
или 4103:  

   

4301 60 00 00  - Од лисице, цело, са или без главе, репа или шапа  КД  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

4301 80 00 00  - Остала крзна, цела, са или без главе, репа или шапа  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

4301 90 00 00  - Главе, репови, шапе и остали комади или одсечци подесни за 
крзнарску употребу  

-  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   



4302  Штављена или обрађена крзна (укључујући главе, репове, шапе и 
друге комаде или одсечке), несастављена или састављена (без 
додавања других материјала), осим оних који се сврставају у тар. 
број 4303:  

   

   - Цела крзна, са или без главе, репова, шапа, несастављена:     

4302 19  - - Остало:     

4302 19 15 00  - - - од дабра, бизамског пацова и лисице  КД  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

   - - - од фоке:     

4302 19 41 00  - - - - од беле фоке, женке од фоке или ћубасте фоке (модрих 
леђа)  

КД  

   Ex - од врста наведених у Прилозима Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама  

   

4302 19 49 00  - - - - остало  КД  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

4302 19 99 00  - - - остало  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

4302 20 00 00  - Главе, репови, шапе и остали комади или одсечци, 
несастављени  

-  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

4302 30  - Цела крзна и комади или одсечци од њих, састављени:     

   - - остало:     

   - - - од фоке:     

4302 30 51 00  - - - - од младунаца белог крзна гренландске фоке, или од 
младунаца ћубасте фоке (модрих леђа)  

КД  

   Ex - од врста наведених у Прилозима Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама  

   

4302 30 55 00  - - - - остало  КД  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

4302 30 99 00  - - - остало  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

4303  Одећа, прибор за одећу и остали производи од крзна:     

4303 10  - Одећа и прибор за одећу:     



4303 10 10 00  - - од младунаца белог крзна гренландске фоке, или од 
младунаца ћубасте фоке (модрих леђа)  

-  

   Ex - од врста наведених у Прилозима Правилника о 
прекограничном промету и трговини заштићеним врстама  

   

4303 10 90 00  - - остало  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

4303 90 00 00  - Остало  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

5102  Фина или груба животињска длака, невлачена нити чешљана:     

   - Фина животињска длака:     

5102 19  - - Остала:     

5102 19 30 00  - - - од алпаке, ламе или викуње  -  

   Ex - од викуње (Вицугна вицугна)     

5102 20 00 00  - Груба животињска длака  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

6117  Остали готов прибор за одећу, плетен или кукичан; плетени или 
кукичани делови одеће или прибор за одећу:  

   

6117 10 00 00  - Шалови, ешарпе, мараме, шамије, велови и слични производи  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

6214  Шалови, ешарпе, мараме, шамије, велови и слични производи:     

6214 20 00 00  - Од вуне или фине животињске длаке  КД  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

6701 00 00 00  Коже и други делови птица, са њиховим перјем и паперјем, перје, 
делови перја, паперје и производи од њих (осим производа из 
тар. броја 0505 и обрађених бадрљица и перја)  

-  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

9113  Каишеви траке и наруквице за часовнике и њихови делови:     

9113 10  - Од племенитих метала или од метала платираних племенитим 
металима:  

   

9113 10 10 00  - - од племенитих метала  -  

   Ex - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   



9113 10 90 00  - - од метала платираних племенитим металима  -  

   Ex - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9113 20 00 00  - Од простог метала, укључујући позлаћене или посребрене  -  

   Ex - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9113 90 00 00  - Остало  -  

   Ex - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9201  Клавири, укључујући и аутоматске клавире; Клавсени и остали 
клавијатурни инструменти са жицама:  

   

9201 10  - Пианина:     

9201 10 10 00  - - нови  КД  

   Ex - са диркама од слоноваче или са деловима од дрвета врста 
из рода Далбергиа спп. и врсте Swietenia хумилис 

   

9201 10 90 00  - - употребљавани  КД  

   Ex - са диркама од слоноваче или са деловима од дрвета врста 
из рода Далбергиа спп. и врсте Swietenia хумилис 

   

9201 20 00 00  - Концертни клавири  КД  

   Ex - са диркама од слоноваче или са деловима од дрвета врста 
из рода Далбергиа спп. и врсте Swietenia хумилис 

   

9202  Остали музички инструменти са жицама (нпр: гитаре, виолине, 
харфе):  

   

9202 10  - Гудачки инструменти:     

9202 10 10 00  - - виолине  КД  

   Ex - које садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9202 10 90 00  - - остали  КД  

   Ex - са деловима од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9202 90  - Остали:     

9202 90 30 00  - - гитаре  КД  

   Ex - које садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9202 90 80 00  - - остало  КД  

   Ex - са деловима од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   



9205  Дувачки музички инструменти (нпр: оргуље, хармонике, 
кларинети, трубе, гајде) осим вашарских оргуља и механичких 
уличних оргуља:  

   

9205 10 00 00  - Лимени дувачки инструменти  КД  

   Ex - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9205 90  - Остали:     

9205 90 10 00  - - хармонике и слични инструменти  КД  

   Ex - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9205 90 30 00  - - усне хармонике  КД  

   Ex - које садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9205 90 50 00  - - оргуље са цевима и диркама; хармонијуми и слични 
клавијатурни инструменти са слободним металним писковима  

-  

   Ex - које садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9205 90 90 00  - - остали  -  

   Ex - са деловима од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9206 00 00 00  Ударачки музички инструменти (нпр: бубњеви, ксилофони, 
цимбала, кастањете, маракаси)  

-  

   Ex - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9207  Музички инструменти, чији се звук електрично производи или се 
мора електрично појачати (нпр: оргуље, гитаре, хармонике):  

   

9207 10  - Клавијатурни инструменти, осим хармоника:     

9207 10 10 00  - - оргуље  КД  

   Ex - које садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9207 10 80 00  - - остало  -  

   Ex - са деловима од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9207 90  - Остали:     

9207 90 10 00  - - гитаре  КД  



   Ex - које садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9207 90 90 00  - - остало  КД  

   Ex - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9208  Музичке кутије, вашарске оргуље, механичке уличне оргуље, 
механичке птице певачице, музичке тестере и остали музички 
инструменти, који се не сврставају ни у један други тарифни број 
ове главе; вабила свих врста; Пиштаљке, рогови за дозивање и 
остали усни дувачки сигнални инструменти:  

   

9208 10 00 00  - Музичке кутије  -  

   Ex - које садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9208 90 00 00  - Остало  -  

   Ex - са деловима од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9209  Делови (нпр: механизми за музичке кутије) и прибор (нпр: 
картице, плоче и ваљци за механичке инструменте) за музичке 
инструменте; метрономи, тонске виљушке и пиштаљке (за 
давање тонова) свих врста:  

   

   - Остало:     

9209 91 00 00  - - Делови и прибор за клавире  -  

   Ex - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9209 92 00 00  - - Делови и прибор за музичке инструменте из тар. броја 9202  -  

   Ex - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9209 94 00 00  - - Делови и прибор за музичке инструменте из тар. броја 9207  -  

   Ex - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9209 99  - - Остало:     

9209 99 20 00  - - - делови и прибор за музичке инструменте из тар. броја 9205  -  

   Ex - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9508  Вртешке, љуљашке, стрељане и друге вашарске разоноде; 
Путујући циркуси и путујуће менажерије; Путујућа позоришта:  

   

9508 10 00 00  - Путујући циркуси и путујуће менажерије  -  



   Ex - са примерцима врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама, као и све друге дивље врсте 
животиња  

   

9508 90 00 00  - Остало  -  

   Ex - са примерцима врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама, као и све друге дивље врсте 
животиња  

   

9601  Слонова кост, кост, корњачевина, рог, парошке, корал, седеф и 
други материјал за резбарење животињског порекла, обрађени и 
производи од ових материјала (укључујући производе добијене 
обликовањем):  

   

9601 10 00 00  - Обрађена слонова кост и производи од слонове кости  -  

9601 90 00 00  - Остало  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

9703 00 00 00  Оригиналне скулптуре и кипови, од било ког материјала  -  

   Ex - са деловима од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 
односно у Прилозима Правилника о прекограничном промету и 
трговини заштићеним врстама  

   

9705 00 00 00  Колекције и примерци од зоолошког, ботаничког, минеролошког, 
анатомског, историјског, археолошког, палеонтолошког, 
етнографског или нумизматичког интереса  

-  

   Ex - врсте наведене у ЦИТЕС Додацима, односно у Прилозима 
Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним 
врстама  

   

9706 00 00 00  Антиквитети (старине), старији од сто година  -  

   Ex - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини 
заштићеним врстама  

   

   

Прилог 4  
  

ИЗВОРИ ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА ЧИЈИ УВОЗ И ИЗВОЗ 
ПОДЛЕЖЕ ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ  

   

Тарифна ознака  Наименовање  Јед. 
Мере  

1  2  3  

2612  Руде урана или торијума и концентрати:     

2612 10  - Руде урана и концентрати:     

2612 10 10 00  - - руде урана и урановог оксида и њихови концентрати, са 
садржајем урана више од 5%, по маси (Еуратом)  

-  



2612 10 90 00  - - остало  -  

2612 20  - Руде торијума и концентрати:     

2612 20 10 00  - - монацит; урано-торијанит и друге торијумове руде и 
концентрати са садржајем торијума преко 20%, по маси  

-  

2612 20 90 00  - - остало  -  

2844  Радиоактивни хемијски елементи и радиоактивни изотопи 
(укључујући фисионе и оплођујуће хемијске елементе и изотопе) 
и њихова једињења; Мешавине и остаци који садрже те 
производе:  

   

2844 10  - Уран, природан и његова једињења; Легуре, дисперзије 
(укључујући кермете), керамички производи и мешавине, које 
садрже природни уран или једињења природног урана:  

   

   - - уран, природни:     

2844 10 10 00  - - - сиров; остаци и отпаци (Еуратом)  КГУ  

2844 10 30 00  - - - обрађени (Еуратом)  КГУ  

2844 10 50 00  - - феро-уран  КГУ  

2844 10 90 00  - - остало (Еуратом)  КГУ  

2844 20  - Уран обогаћен ураном 235 (У 235) и његова једињења; 
Плутонијум и његова једињења; Легуре, дисперзије (укључујући 
кермете), керамички производи и мешавине које садрже уран 
обогаћен ураном 235 (У 235), плутонијум или једињења тих 
производа:  

   

   - - уран обогаћен ураном 235 (У 235) и његова једињења; легуре, 
дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и 
мешавине које садрже уран обогаћен ураном 235 (У 235) или 
једињења тих производа:  

   

2844 20 25 00  - - - феро-уран  ГРЦИ  

2844 20 35 00  - - - остало (Еуратом)  ГРЦИ  

   - - плутонијум и његова једињења; легуре, дисперзије (укључујући 
кермете), керамички производи и мешавине које садрже 
плутонијум или једињења тих производа:  

   

   - - - мешавине урана и плутонијума:     

2844 20 51 00  - - - - феро-уран  ГРЦИ  

2844 20 59 00  - - - - остало (Еуратом)  ГРЦИ  

2844 20 99 00  - - - остало  ГРЦИ  

2844 30  - Уран осиромашен ураном 235 (У 235) и његова једињења; 
Торијум и његова једињења; Легуре, дисперзије (укључујући 
кермете), керамички производи и мешавине које садрже уран 
осиромашен ураном 235 (У 235), торијум или једињења тих 
производа:  

   

   - - уран, осиромашен ураном 235 (У 235); легуре, дисперзије 
(укључујући кермете), керамички производи и мешавине које 
садрже уран осиромашен ураном 235 (У 235) или једињења од 
тих производа:  

   

2844 30 11 00  - - - кермети  -  



2844 30 19 00  - - - остало  -  

   - - торијум; легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички 
производи и мешавине које садрже торијум или једињења од тих 
производа:  

   

2844 30 51 00  - - - кермети  -  

   - - - остало:     

2844 30 55 00  - - - - сиров, остаци и отпаци (Еуратом)  -  

   - - - - обрађени:     

2844 30 61 00  - - - - - шипке, профили, лимови и траке (Еуратом)  -  

2844 30 69 00  - - - - - остало (Еуратом)  -  

   - - једињења урана осиромашеног ураном 235 (У 235) или 
торијума, помешани заједно или не:  

   

2844 30 91 00  - - - торијума или урана осиромашеног ураном 235 (У 235), 
помешани заједно или не (Еуратом), осим соли торијума  

-  

2844 30 99 00  - - - остало  -  

2844 40  - Радиоактивни елементи и изотопи и једињења, осим оних из 
тар. подбројева 2844 10, 2844 20 или 2844 30; Легуре, дисперзије 
(укључујући кермете), керамички производи и мешавине који 
садрже те елементе, изотопе или једињења; Радиоактивни 
остаци:  

   

2844 40 10 00  - - уран добијен из У 233 и његових једињења; легуре, дисперзије 
(укључујући кермете), керамички производи и мешавине и 
једињења добијена из У 233 или једињења од тих производа  

-  

   - - остало:     

2844 40 20 00  - - - вештачки радиоактивни изотопи (Еуратом)  -  

2844 40 30 00  - - - једињења вештачких радиоактивних изотопа (Еуратом)  -  

2844 40 80 00  - - - остало  -  

2844 50 00 00  - Искоришћени (озрачени) гориви елементи (патрони) нуклеарних 
реактора (Еуратом)  

ГРЦИ  

2845  Изотопи, осим изотопа из тар. броја 2844; неорганска или 
органска једињења тих изотопа, хемијски одређена или 
неодређена:  

   

2845 10 00 00  -Тешка вода (деутеријум оксид) (Еуратом)  -  

2845 90  - Остало:     

2845 90 10 00  - - деутеријум и његова једињења; водоник и његова једињења, 
обогаћена деутеријумом; мешавине и раствори који садрже ове 
производе (Еуратом)  

-  

2845 90 90 00  - - остало  -  

8401  Нуклеарни реактори; Гориви елементи (патроне), неозрачени, за 
нуклеарне реакторе; Машине и апарати за сепарацију изотопа:  

   

8401 10 00 00  - Нуклеарни реактори  -  

8401 20 00 00  - Машине и апарати за сепарацију изотопа и њихови делови  -  

8401 30 00 00  - Гориви елементи (патроне), неозрачени  ГРЦИ  

8401 40 00 00  - Делови нуклеарних реактора  -  



8543  Електричне машине и апарати с посебним функцијама, 
непоменути нити обухваћени на другом месту у овој глави:  

   

8543 10 00 00  - Акцелератори честица  -  

9022  Рендген апарати и апарати који користе алфа, бета или гама 
зрачења, за медицинску, зубарску, ветеринарску или другу 
употребу, укључујући апарате за радиографију или 
радиотерапију, рендгенске цеви и други генератори рендгенских 
зрака, генератори високог напона, командне табле и пултови, 
екрани, столови, столице и слично за испитивање и лечење:  

   

   -Рендген апарати за медицинску, хируршку, зубарску, 
ветеринарску или другу употребу, укључујући апарате за 
радиографију или радиотерапију:  

   

9022 12 00 00  - - Апарати за компјутеризовану томографију  КД  

9022 13 00 00  - - Остали, за зубарску употребу  КД  

9022 14 00 00  - - Остали за медицинску, хируршку или ветеринарску употребу  КД  

9022 19 00 00  - - За осталу употребу  КД  

   - Апарати који користе алфа, бета или гама зрачење за 
медицинску, хируршку, зубарску, ветеринарску или другу 
употребу, укључујући апарате за радиографију или 
радиотерапију:  

   

9022 21 00 00  - - За медицинску, хируршку, зубарску или ветеринарску употребу  КД  

9022 29 00 00  - - За остале употребе  КД  

9022 30 00 00  - Рендгенске цеви  КД  

   

Прилог 5А  
  

РОБА, ОСИМ ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ, ЗА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ 
ПОТРЕБНО ПРИБАВИТИ ИСПРАВУ О УСАГЛАШЕНОСТИ  

   

Тарифна ознака  Наименовање  Јед. 
Мере  

1  2  3  

2523  Портланд цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, 
суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи обојени 
или необојени, у облику клинкера или не:  

   

   - Портланд цемент:     

2523 21 00 00  - - Бели цемент, вештачки обојен или необојен  -  

2523 29 00 00  - - Остали  -  

2523 30 00 00  - Алуминатни цемент  -  

7213  Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од 
гвожђа или нелегираног челика:  

   

7213 10 00 00  - Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим 
деформацијама добијеним у процесу ваљања  

   

   Ex - од челика  -  



   - Остале:     

7213 91  - - Кружног попречног пресека, пречника мањег од 14 мм:     

7213 91 10 00  - - - за армирање бетона     

   Ex - од челика  -  

7213 99  - - остале:     

7213 99 10 00  - - - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси     

   Ex - од челика  -  

7214  Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље 
необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене 
или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане 
после ваљања:  

   

7214 20 00 00  - Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим 
деформацијама добијеним у процесу ваљања  

   

   Ex - од челика  -  

   - Остале:     

7214 99  - - Остале:     

   - - - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси:     

7214 99 10 00  - - - - за армирање бетона     

   Ex - од челика  -  

7217  Жица од гвожђа или нелегираног челика:     

7217 10  - Непревучена, полирана или неполирана:     

   - - са садржајем по маси мање од 0,25% угљеника:     

   - - - максималне димензије попречног пресека 0,8 мм или веће:     

7217 10 31 00  - - - - са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим 
деформацијама добијеним у процесу ваљања  

   

   Ex - од челика  -  

7308  Конструкције (осим монтажних зграда из тар. броја 9406) и 
делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за 
уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, 
врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде 
и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви 
и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа 
или челика:  

   

7308 20 00 00  - Торњеви и решеткасти стубови     

   Ex - израђени од ребрастог челика са садржајем бакра до 0,85%  -  

7308 90  - Остало:     

7308 90 98 00  - - остало     

   Ex - израђени од ребрастог челика са садржајем бакра до 0,85%  -  

7314  Тканине (укључујући бесконачне траке), решетке, мреже и ограде, 
од гвоздене или челичне жице; Решетке добијене просецањем и 
развлачењем једног комада лима или траке) од гвожђа или 
челика:  

   



7314 20  - Решетке, мреже и ограде, заварене на местима укрштања, од 
жице максималне димензије попречног пресека од 3 мм или већег 
и који имају отворе величине 100 цм2 или веће:  

   

7314 20 10 00  - - од ребрасте жице     

   Ex - од челика са садржајем бакра до 0,85%  -  

7314 20 90 00  - - остале     

   Ex - од челика са садржајем бакра до 0,85%  -  

   - Остале решетке, мреже и ограде, заварене на местима 
укрштања:  

   

7314 39 00 00  - - Остале     

   Ex - од челика са садржајем бакра до 0,85%  -  

7318  Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни 
клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични 
производи, од гвожђа или челика:  

   

   - Производи са навојем:     

7318 15  - - Остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:     

   - - - остали:     

   - - - - без главе:     

   - - - - - остали, затезне чврстоће:     

7318 15 42 00  - - - - - - мање од 800 МПа  -  

7318 15 48 00  - - - - - - 800 МПа или више  -  

   

Прилог 5Б  
  

РОБА ЗА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ ПОТРЕБНО ПРИБАВИТИ ИСПРАВУ О 
ХОМОЛОГАЦИЈИ  

   

Тарифна 
ознака 

Наименовање 
Јед. 

Мере 

1 2 3 

8408 Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу 
компресије (дизел или полудизел): 

  

8408 20 - Мотори за погон возила из Главе 87:   

8408 20 10 00 - - за индустријску монтажу: једноосовинских трактора из тарифног 
подброја 8701 10; моторних возила из тарифног броја 8703; 
моторних возила из тарифног броја 8704 са мотором запремине 
мање од 2500 цм3; моторних возила из тарифног броја 8705 

КД 

  - - остали:   

  - - - за остала возила из Главе 87, снаге:   

8408 20 55  - - - - преко 50 kW, али не преко 100 kW:   

8408 20 55 10 - - - - - за индустријску монтажу КД 

8408 20 55 90 - - - - - остали КД 



8408 20 57 00 - - - - преко 100 kW, али не преко 200 kW КД 

8408 20 99 00 - - - - преко 200 kW КД 

8701 Трактори (осим оних из тар. броја 8709):   

8701 20 - Друмски тегљачи ("шлепери") за полуприколице:   

8701 20 10 00 - - нови КД 

   - Остали, снаге мотора:    

8701 91 - - Не преко 18 kW:    

8701 91 10 - - - пољопривредни трактори и шумски трактори, точкаши:    

   - - - - нови:    

8701 91 10 19 - - - - - остали КД 

8701 92 - - Преко 18 kW, али не преко 37 kW:    

8701 92 10 - - - пољопривредни трактори и шумски трактори, точкаши:    

   - - - - нови:    

8701 92 10 19 - - - - - остали КД 

8701 93 - - Преко 37 kW, али не преко 75 kW:    

8701 93 10 - - - пољопривредни трактори и шумски трактори, точкаши:    

   - - - - нови:    

8701 93 10 19 - - - - - остали КД 

8701 94 - - Преко 75 kW, али не преко 130 kW:    

8701 94 10 - - - пољопривредни трактори и шумски трактори, точкаши:    

   - - - - нови:    

8701 94 10 19 - - - - - остали КД 

8701 95 - - Преко 130 kW    

8701 95 10 - - - пољопривредни трактори и шумски трактори, точкаши:    

   - - - - нови:    

8701 95 10 19 - - - - - остали КД 

8702 Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући 
возача: 

  

8702 10 - Само са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на 
паљење помоћу компресије (дизел или полудизел): 

   

  - - запремине цилиндара преко 2 500 цм3:    

8702 10 11 00 - - - нова КД 

   - - запремине цилиндара не преко 2 500 цм3:    

8702 10 91 00 - - - нова КД 

8702 20 - Са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим сагоревањем 
на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел) и 
електромотором, као моторима за погон: 

   

8702 20 10 - - запремине цилиндара преко 2 500 цм3:    



8702 20 10 10 - - - нова КД 

8702 20 90 - - запремине цилиндара не преко 2 500 цм3:    

8702 20 90 10 - - - нова КД 

8702 30 - Са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим сагоревањем 
на паљење помоћу свећице и електромотором, као моторима за 
погон: 

   

8702 30 10 - - запремине цилиндара преко 2800 цм3:    

8702 30 10 10 - - - нова КД 

8702 30 90 - - запремине цилиндара не преко 2800 цм3:    

8702 30 90 10 - - - нова КД 

8702 40 00 00 - Само са електромотором за погон КД 

8702 90 - Остала:    

  - - са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење 
помоћу свећице: 

   

  - - - запремине цилиндара преко 2800 цм3:    

8702 90 11 00 - - - - нова КД 

  - - - запремине цилиндара не преко 2800 цм3:    

8702 90 31 00 - - - - нова КД 

8702 90 90 00 - - са осталим врстама погонског агрегата КД 

8703 Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана 
првенствено за превоз лица (осим оних из тар. броја 8702), 
укључујући "караван" и "комби" возила и возила за трке: 

  

  - Остала возила, само са клипним мотором, на паљење помоћу 
свећице, осим са ротационим клипним мотором: 

   

8703 21 - - Запремине цилиндара не преко 1000 цм3:    

8703 21 10 - - - нова:    

8703 21 10 90 - - - - остала КД 

8703 22 - - Запремине цилиндара преко 1000 цм3, али не преко 1500 цм3:    

8703 22 10 - - - нова:    

8703 22 10 90 - - - - остала КД 

8703 23 - - Запремине цилиндара преко 1500 цм3, али не преко 3000 цм3:   

  - - - нова:   

8703 23 11 00 - - - - за становање или камповање КД 

8703 23 19 - - - - остала:    

8703 23 19 90 - - - - - остала КД 

8703 24 - - Запремине цилиндара преко 3000 цм3:    

8703 24 10 - - - нова:    

8703 24 10 90 - - - - остала КД 



  - Остала возила, само са клипним мотором са унутрашњим 
сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу-
дизел): 

   

8703 31 - - Запремине цилиндара не преко 1500 цм3:    

8703 31 10 - - - нова:    

8703 31 10 90 - - - - остала КД 

8703 32 - - Запремине цилиндара преко 1500 цм3, али не преко 2500 цм3:   

  - - - нова:   

8703 32 11 00 - - - - за становање или камповање КД 

8703 32 19 - - - - остала:    

8703 32 19 90 - - - - - остала КД 

8703 33 - - Запремине цилиндара преко 2500 цм3:   

  - - - нова:   

8703 33 11 00 - - - - за становање или камповање КД 

8703 33 19 - - - - остала:    

8703 33 19 90 - - - - - остала КД 

8703 40 - Остала возила, са оба мотора: клипним мотором на паљење 
помоћу свећице, осим са ротационим клипним мотором и 
електромотором, као моторима за погон, осим оних који су погодни 
да буду пуњени укључивањем у спољни извор електричне 
енергије: 

   

8703 40 10 - - нова:   

8703 40 10 10 - - - за становање или камповање КД 

   - - - остала:    

8703 40 10 90 - - - - остала КД 

8703 50 - Остала возила, са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим 
сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу-
дизел) и електромотором, као моторима за погон, осим оних који су 
погодни да буду пуњени укључивањем у спољни извор електричне 
енергије: 

   

   - - нова:   

8703 50 00 10 - - - за становање или камповање КД 

   - - - остала:    

8703 50 00 30 - - - - остала КД 

8703 60 - Остала возила, са оба мотора: клипним мотором на паљење 
помоћу свећице, осим са ротационим клипним мотором и 
електромотором, као моторима за погон, погодни да буду пуњени 
укључивањем у спољни извор електричне енергије: 

   

8703 60 10 - - нова:   

8703 60 10 10 - - - за становање или камповање КД 

   - - - остала:    



8703 60 10 30 - - - - остала КД 

8703 70 - Остала возила, са оба мотора: клипним мотором са унутрашњим 
сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу-
дизел) и електромотором, као моторима за погон, погодни да буду 
пуњени укључивањем у спољни извор електричне енергије: 

   

   - - нова:    

8703 70 00 10 - - - за становање или камповање КД 

   - - - остала:    

8703 70 00 30 - - - - остала КД 

8703 80 - Остала возила, само са електромотором за погон:    

8703 80 10 00 - - нова КД 

8703 90 00 00 - Остала КД 

8704 Моторна возила за превоз робе:   

  - Остала, са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на 
паљење помоћу компресије (дизел или полудизел): 

  

8704 21 - - Бруто масе не преко 5 т:   

  - - - остала:   

  - - - - запремине цилиндара преко 2 500 цм3:   

8704 21 31 - - - - - нова:   

8704 21 31 90 - - - - - - остала КД 

  - - - - запремине цилиндара не преко 2 500 цм3:   

8704 21 91  - - - - - нова:   

8704 21 91 90 - - - - - - остала КД 

8704 22 - - Бруто масе преко 5 т, али не преко 20 т:   

  - - - остала:   

8704 22 91  - - - - нова:   

8704 22 91 90 - - - - - остала КД 

8704 23 - - Бруто масе преко 20 т:   

  - - - остала:   

8704 23 91  - - - - нова:   

8704 23 91 90 - - - - - остала КД 

  - Остала, са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на 
паљење помоћу свећице: 

  

8704 31 - - Бруто масе не преко 5 т:   

  - - - остала:   

  - - - - запремине цилиндара преко 2 800 цм3:   

8704 31 31  - - - - - нова:   

8704 31 31 90 - - - - - - остала КД 

  - - - - запремине цилиндара не преко 2 800 цм3:   



8704 31 91  - - - - - нова:   

8704 31 91 90 - - - - - - остала КД 

8704 32 - - Бруто масе преко 5 т:   

  - - - остала:   

8704 32 91 - - - - нова:   

8704 32 91 90 - - - - - остала КД 

8704 90 00 00 - Остала КД 

8705 Моторна возила за специјалне сврхе (нпр.: возила без товарне 
платформе за превлачење аутомобила, дизалична возила, 
ватрогасна возила, возила са уграђеном бетонском мешалицом, 
возила за чишћење путева, возила за прскање и посипање, возила 
- покретне радионице, покретне радиолошке јединице), осим оних 
конструисаних првенствено за превоз путника или робе: 

   

8705 10 00 00 - Дизалична возила КД 

8705 20 00 00 - Покретни бушаћи торњеви КД 

8705 30 00 00 - Ватрогасна возила КД 

8705 40 00 00 - Возила са уграђеном бетонском мешалицом КД 

8705 90 - Остала:    

8705 90 30 00 - - возила са уграђеном пумпом за бетон КД 

8705 90 80 00 - - остала КД 

8706 00 Шасије са уграђеним мотором за моторна возила из тар. бр. 8701 
до 8705: 

   

   - Шасије за возила из тар. броја 8701; шасије за моторна возила из 
тар. броја 8702, 8703 или 8704, било са клипним мотором са 
унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел 
или полу-дизел) запремине цилиндара преко 2500 цм3, или са 
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу 
свећице запремине цилиндра преко 2800 цм3 

   

8706 00 11 00 - - за возила из тар. броја 8702 или 8704 КД 

8706 00 19 00 - - остале КД 

   - остале:    

8706 00 91 00 - - за возила из тар. броја 8703 КД 

8706 00 99 00 - - остале КД 

8711 Мотоцикли (укључујући мопеде) и, бицикли са помоћним мотором, 
са или без бочне приколице; бочне приколице: 

  

8711 10 00 00 - Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), 
запремине цилиндара не преко 50 цм3 

КД 

8711 20 - Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), 
запремине цилиндара преко 50 цм3, али не преко 250 цм3: 

  

8711 20 10 00 - - скутери КД 

  - - остало, запремине цилиндара:   



8711 20 92 00 - - - преко 50 цм3, али не преко 125 цм3 КД 

8711 20 98 00 - - - преко 125 цм3, али не преко 250 цм3 КД 

8711 30 - Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора) 
запремине цилиндара преко 250 цм3, али не преко 500 цм3: 

  

8711 30 10 00 - - запремине цилиндара преко 250 цм3, али не преко 380 цм3 КД 

8711 30 90 00 - - запремине цилиндара преко 380 цм3, али не преко 500 цм3 КД 

8711 40 00 00 - Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), 
запремине цилиндара преко 500 цм3, али не преко 800 цм3 

КД 

8711 50 00 00 - Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), 
запремине цилиндара преко 800 цм3 

КД 

8711 60 - Са електромотором за погон:    

8711 60 90 00 - - остало КД 

8711 90 00 00 - Остало КД 

8716 Приколице и полуприколице; остала возила, несамоходна; њихови 
делови: 

  

8716 10 - Приколице и полуприколице за становање или камповање:    

8716 10 92 00 - - масе не преко 1 600 кг КД 

8716 10 98 00 - - масе преко 1 600 кг КД 

  - Остале приколице и полуприколице за превоз робе:   

8716 31 00 00 - - Приколице-цистерне и полуприколице - цистерне КД 

8716 39 - - Остале:   

  - - - остале:   

  - - - - нове:   

8716 39 30 00 - - - - - полуприколице КД 

8716 39 50 00 - - - - - остале КД  

   

Прилог 5V  
  

ОПРЕМА ПОД ПРИТИСКОМ, ЗА ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ ПОТРЕБНО 
ПРИБАВИТИ ИСПРАВУ О УСАГЛАШЕНОСТИ *)  

   

Тарифна ознака  Наименовање  Јед. 
Мере  

1  2  3  

7311 00  Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или 
челика:  

   

   - Бешавни     

   - - за притисак преко 165 бар или више запремине:     

7311 00 11 00  - - - мање од 20 л  КД  

7311 00 13 00  - - - 20 л или више, али не преко 50 л  КД  



7311 00 19 00  - - - преко 50 л  КД  

7311 00 30 00  - - остали  КД  

   - остали, запремине:     

7311 00 91 00  - - мање од 1000 л  -  

7311 00 99 00  - - 1000 л или више  -  

*) Обавеза прибављања исправе о усаглашености не односи се на опрему која на себи 
носи знак усаглашености: " ".  

Прилог 6  
  

РОБА ЗА ЧИЈИ УВОЗ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИБАВИТИ ИСПРАВУ О 
УСАГЛАШЕНОСТИ РАДИО ОПРЕМЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ 

ТЕРМИНАЛНЕ ОПРЕМЕ  
   

Тарифна ознака  Наименовање  Јед. 
Мере  

1  2  3  

8525  Предајници за радио дифузију или телевизију, укључујући оне са 
уграђеним пријемником или апаратом за снимање или 
репродукцију звука; Телевизијске камере; Дигиталне камере и 
видео камере са рекордерима (камкодери):  

   

8525 80  - Телевизијске камере, дигиталне камере и видео камере са 
рекордерима (камкодери):  

   

   - - телевизијске камере:     

8525 80 19 00  - - - остале     

   Ex - беспилотне летелице (дронови)  КД  

8525 80 30 00  - - дигиталне камере     

   Ex - беспилотне летелице (дронови)  КД  

   - - видео камере са рекордерима (камкордери):     

8525 80 91 00  - - - само за снимање слике и тона непосредно при употреби 
телевизијске камере  

   

   Ex - беспилотне летелице (дронови)  КД  

8525 80 99 00  - - - остале     

   Ex - беспилотне летелице (дронови)  КД  

8802  Остали ваздухоплови (нпр: хеликоптери, авиони); 
Космичке летилице (укључујући сателите) и летилице - носачи 
космичких летилица:  

   

   - Хеликоптери:     

8802 11 00 00  - - Неоперативне масе не преко 2 000 кг     

   Ex - беспилотне летелице (дронови)  КД  

9503 00  Трицикли, скутери, аутомобили са педалама и сличне играчке са 
точковима; Колица за лутке; Лутке; Остале играчке; Умањени 

   



модели и слични модели за игру, са погоном или без погона; 
Слагалице свих врста:  

   - остале играчке и модели, са уграђеним мотором:     

9503 00 75 00  - - од пластичних маса     

   Ex - беспилотне летелице (дронови)  -  

9503 00 79 00  - - од осталих материјала     

   Ex - беспилотне летелице (дронови)  -  

   

Прилог 7  
  

ХЕМИКАЛИЈЕ И ПРОИЗВОДИ ЧИЈИ ЈЕ УВОЗ, ОДНОСНО ИЗВОЗ 
ЗАБРАЊЕН  

Листа хемикалија, односно производа чији је увоз забрањен према Правилнику о 
ограничењима и забранама производње, стављања у промет и коришћења хемикалија:  

Тарифна ознака  Назив супстанце, групе супстанци или смеша  CAЅ број  

1  2  3  

2524  Азбест:     

2524 10 00 00  - Плави азбест (кроцидолит)  12001-28-4  

2524 90 00 00  - Остало     

   Ex - амозит  12172-73-5  

   Ex - антофилит  77536-67-5  

   Ex - актинолит  77536-66-4  

   Ex - тремолит  77536-68-6  

   Ex - кризотил  12001-29-5 
132207-32-

0  

2903  Халогени деривати угљоводоника:     

   - Хлоровани деривати незасићених ацикличних 
угљоводоника:  

   

2903 29 00 00  - - Остали     

   Ex - Хексахлорбутадиен  87-68-3  

   - Халогеновани деривати ароматичних угљоводоника:     

2903 99  - - Остало:     

2903 99 80 00  - - - остало     

   Ex - монометил-тетрахлор-дифенил метан;  76253-60-6  

   Ex - монометил-дихлор-дифенил метан;     

   Ex - монометил-дибром-дифенил метан 
бромбензилбромтолуен  

99688-47-8  

   Ex - полихлоровани терфенили, (Polychlorinated terphenyls, 
ПЦТ)  

   



   Ex - полихлоровани нафталени     

2904  Сулфо-, нитро-, или нитрозо- деривати угљоводоника, 
халогеновани или нехалогеновани:  

   

2904 20 00 00  - Деривати који садрже само нитро или нитрозо групе     

   Ex - 4-нитробифенил  92-93-3  

2908  Халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати фенола или 
фенол-алкохола:  

   

   - Деривати који садрже само халогене супституенте и 
њихове соли:  

   

2908 11 00 00  - - Пентахлорфенол (ИСО)  87-86-5*  

2908 19 00 00  - - Остало     

   Ex - соли и естри пентахлорфенола     

2909  Етри, етар-алкохоли, етар-феноли, етар-алкохол-феноли, 
пероксиди алкохола, пероксиди етара, пероксиди кетона 
(хемијски одређени или неодређени) и њихови халогени, 
сулфо-, нитро- или нитрозо- деривати:  

   

2909 30  - Ароматични етри и њихови халогени, сулфо-, нитро- или 
нитрозо-деривати:  

   

   - - деривати халогеновани само са бромом:     

2909 30 38 00  - - - остало     

   Ex - дифенилетар, октабром дериват, C12Х2Бр8О  32536-52-0  

2921  Једињења са амино-функцијом:     

   - Ароматични моноамини и њихови деривати; њихове соли:     

2921 45 00 00 - - 1-нафтиламин (α-нафтиламин), 2-нафтиламин (β-
нафтиламин) и њихови деривати; Њихове соли 

   

   Ex -2-нафтиламин и његове соли  91-59-8*  

2921 49 00 00  - - Остало     

   Ex - 4-аминобифенил (ксениламин) и његове соли  92-67-1*  

   - Ароматични полиамини и њихови деривати; Њихове соли:     

2921 59  - - Остало:     

2921 59 90 00  - - - остало     

   Ex - бензидин и његове соли  92-87-5*  

6811  Азбестно-цементни производи, производи од цемента са 
целулозним влакнима или слично:  

   

6811 40 00 00  - Који садрже азбест     

6812  Прерађена азбестна влакна; мешавине на бази азбеста или 
на бази азбеста и магнезијум-карбоната; Производи од тих 
мешавина или од азбеста (нпр: предиво, тканине, одећа, 
покривке за главу, обућа, заптивачи), ојачани или неојачани, 
осим производа из тар. броја 6811 или 6813:  

   

6812 80  - Од плавог азбеста:     

6812 80 10 00  - - прерађена влакна; мешавине на бази плавог азбеста или 
на бази плавог азбеста и магнезијум-карбоната  

   



6812 80 90 00  - - остала     

   - Остало:     

6812 91 00 00  - - Одећа, прибор за одећу, обућа и покривке за главу     

6812 92 00 00  - - Хартија, картон и филц     

6812 93 00 00  - - Заптивни материјал од пресованих азбестних влакана у 
облику листова, плоча или ролни  

   

6812 99  - - Остало:     

6812 99 10 00  - - - прерађена азбестна влакна; мешавине на бази азбеста 
или на бази азбеста и магнезијум-карбоната  

   

6812 99 90 00  - - - остало     

6813  Фрикциони материјал и производи од фрикционог 
материјала(нпр: плоче, ваљци, траке, сегменти, дискови, 
подметачи, облоге), немонтирани за кочнице, квачила или 
слично, на бази азбеста, осталих минералних материјала 
или целулозе, па и комбиновани са текстилом или другим 
материјалима:  

   

6813 20 00  - Који садрже азбест:     

6813 20 00 10  - - облоге и плочице за кочнице, за употребу у цивилним 
ваздухопловима  

   

6813 20 00 20  - - облоге и плочице за кочнице, остале     

6813 20 00 90  - - остало     

* CAЅ број основне супстанце  

Листа супстанци чији је увоз забрањен према Правилнику о ограничењима и забранама 
производње, стављања у промет и коришћења хемикалија, а извоз забрањен према 
Правилнику о увозу и извозу одређених опасних хемикалија:  

Тарифна ознака  Назив супстанце, групе супстанци, 
смеша или производа  

ЦАС број  Статус увоза 
односно извоза 

супстанце, групе 
супстанци  

1  2  3  4  

2617  Остале руде и концентрати:           

2617 90 00 00  - Остало           

   Ex - руда цинабарит     /  Забрана 
извоза  

2805  Алкални или земно-алкални метали; 
Метали ретких земљи, скандијум и 
итријум међусобно помешани или 
непомешани, 
међусобно легирани или нелегирани; 
Жива:  

         

2805 40  - Жива:           



2805 40 10 00  - - у боцама, нето-масе 34,5 кг 
(стандардна маса), чија ФОБ вредност, 
по боци, не прелази 224 €  

         

   (елементарна жива)  7439-97-6  /  Забрана 
извоза  

2805 40 90 00  - - остало           

   (елементарна жива)  7439-97-6  /  Забрана 
извоза  

Смеше елементарне живе са другим супстанцама, укључујући и легуре живе које садрже 
најмање 95% живе:  

2843  Племенити метали у колоидном стању; 
Неорганска или органска једињења 
племенитих метала, хемијски одређена 
или неодређена; Амалгами племенитих 
метала:  

         

2843 90  - Остала једињења; 
амалгами:  

         

2843 90 10 00  - - амалгами           

   Ex - који садрже најмање 95% живе     /  Забрана 
извоза  

2852  Једињења живе, неорганска или 
органска, хемијски одређена или 
неодређена, 
искључујући амалгаме:  

         

2852 10 00  - Хемијски одређена:           

   - - неорганска једињења живе:           

2852 10 00 11  - - - оксиди; хлориди; цијаниди и 
оксицијаниди; хромати и дихромати; 
пероксохромати; хидриди; нитриди; 
азиди; силициди; бориди  

         

   Ex - жива (И) хлорид (Хг 2C л2)  10112-91-1  /  Забрана 
извоза  

   Ex - жива (II) оксид (ХгО)  21908-53-2  /  Забрана 
извоза  

2853  Фосфиди, хемијски одређени или 
неодређени, осим фосфида гвожђа; 
Остала неорганска једињења 
(укључујући дестилисану или електро-
проводљиву воду и воду сличне 
чистоће); Течни ваздух (са издвојеним 
или неиздвојеним ретким - инертним 
гасовима); Компримовани ваздух; 
Амалгами, осим амалгама племенитих 
метала:  

         

2853 90  - Остало:           

2853 90 90 00  - - остало           



   Ex - који садрже најмање 95% живе     /  Забрана 
извоза  

2903  Халогени деривати угљоводоника:           

   - Халогеновани деривати цикланских, 
цикленских или циклотерпенских 
угљоводоника:  

         

2903 81 00 00  - - 1, 2, 3, 4, 5, 6-хексахлороциклохексан 
(ХЦХ (ИСО)), укључујући линдан (ИСО, 
ИНН)  

608-73-1, 
58-89-9, 
319-84-6, 
319-85-7  

Забрана 
увоза  

Забрана 
извоза  

2903 82 00 00  - - Алдрин (ИСО), хлордан (ИСО) и 
хептахлор (ИСО)  

309-00-2, 
57-74-9, 
76-44-8  

Забрана 
увоза  

Забрана 
извоза  

2903 83 00 00  - - Мирекс (ИСО)  2385-85-5  Забрана 
увоза  

Забрана 
извоза  

   - Халогеновани деривати ароматичних 
угљоводоника:  

         

2903 92 00 00  - - Хексахлорбензен (ИСО) и ДДТ (ИСО) 
(клофенотан (ИНН) (1,1,1-трихлоро-2,2-
бис (р-хлорофенил) етан)  

118-74-1, 
50-29-3  

Забрана 
увоза  

Забрана 
извоза  

2903 93 00 00  - - Пентахлоробензен (ИСО)  608-93-5  Забрана 
увоза  

Забрана 
извоза  

2903 94 00 00  - - Хексабромобифенил  36355-01-8  Забрана 
увоза  

Забрана 
извоза  

2903 99  - - Остало:           

2903 99 80 00  - - - остало           

   Ex -полихлоровани бифенили (ПЦБ)  1336-36-3 
и остали  

Забрана 
увоза  

Забрана 
извоза  

2909  Етри, етар-алкохоли, етар-феноли, етар-
алкохол-феноли, пероксиди алкохола, 
пероксиди етара, пероксиди кетона 
(хемијски одређени или неодређени) и 
њихови халогени, сулфо-, нитро- или 
нитрозо- деривати:  

         

2909 30  - Ароматични етри и њихови халогени, 
сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати:  

         

   - - деривати халогеновани само са 
бромом:  

         

2909 30 31 00  - - - пентабромодифенил етар; 1,2,4,5 - 
тетрабромо - 3,6 - бис (пента-
бромофенокси) бензен  

         

   Ex - пентабромодифенилетар 
C12Х5Бр5О  

32534-81-9 
и остали  

Забрана 
увоза  

Забрана 
извоза  

2909 30 38 00  - - - остало           

   Ex - тетрабромдифенилетар 
C12Х6Бр4О  

40088-47-9 
и остали  

Забрана 
увоза  

Забрана 
извоза  



   Ex - хексабромдифенилетар 
C12Х4Бр6О  

36483-60-0 
и остали  

Забрана 
увоза  

Забрана 
извоза  

   Ex - хептабромдифенилетар 
C12Х3Бр7О  

68928-80-3 
и остали  

Забрана 
увоза  

Забрана 
извоза  

2910  Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-
феноли и епоксиетри, са трочланим 
прстеном, њихови халогени, сулфо-, 
нитро- или нитрозо- деривати:  

         

2910 40 00 00  - Диелдрин (ИСО, ИНН)  60-57-1  Забрана 
увоза  

Забрана 
извоза  

2910 50 00 00  - Ендрин (ИСО)  72-20-8  Забрана 
увоза  

Забрана 
извоза  

2914  Кетони и хинони, са или без других 
кисеоничних функција и њихови 
халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-
деривати:  

         

   - Халогени, сулфо,- нитро- или нитрозо-
деривати  

         

2914 71 00 00  - - Хлордекон (ИСО)  143-50-0  Забрана 
увоза  

Забрана 
извоза  

2920  Естри осталих неорганских киселина 
неметала (осим естара 
водоникхалогенида) и њихове соли; 
њихови халогени, сулфо-, нитро- или 
нитрозо- деривати:  

         

2920 30 00 00  - Ендосулфан (ИСО)  115-29-7  Забрана 
увоза  

Забрана 
извоза  

3401  Сапун; Органски површински активни 
производи и препарати за употребу као 
сапун, у облику штапића, колачића, 
ливених или обликованих комада, са 
додатком или без додатка сапуна; 
Органски површински активни производи 
и препарати за прање коже, у облику 
течности или крема и припремљени за 
продају на мало, са додатком или без 
додатка сапуна; Хартија, вата, филц или 
неткане тканине, инпрегнисани, 
премазани или пресвучени сапуном или 
детерџентом:  

         

   - Сапун и органски површински активни 
производи и препарати у облику 
штапића, колачића, ливених или 
обликованих комада, и хартија, вата, 
филц и неткане тканине, импрегнисани, 
премазани или превучени сапуном или 
детерџентом:  

         



3401 11 00 00  - - За тоалетну употребу (укључујући 
производе са лековитим материјама)  

         

   Ex - козметички сапуни који садрже живу     /  Забрана 
извоза  

3401 19 00 00  - - Остало           

   Ex - козметички сапуни који садрже живу     /  Забрана 
извоза  

3401 20  - Сапун у осталим облицима:           

3401 20 10 00  - - љуспице, колачићи, грануле или прах           

   Ex - козметички сапуни који садрже живу     /  Забрана 
извоза  

3401 20 90 00  - - остало           

   Ex - козметички сапуни који садрже живу     /  Забрана 
извоза  

3401 30 00 00  - Органски површински активни 
производи и препарати за прање коже, у 
облику течности или крема и 
припремљени за продају на мало, са 
додатком или без додатка сапуна  

         

   Ex - козметички сапуни који садрже живу     /  Забрана 
извоза  

3808  Инсектициди, родентициди, фунгициди, 
хербициди, средства против клијања,  
средства за регулацију раста биљака, 
дезинфектанти и слични производи 
припремљени у облике или паковања за 
продају на мало или као препарати или 
производи (на пример: сумпорисане 
траке, фитиљи, свеће и хартија за 
убијање мува):  

         

   - Роба наведена у Напомени 1. за 
тарифни подброј ове главе:  

         

3808 59  - - Остало:           

3808 59 00 10  - - - инсектициди; хербициди; 
дезинфектанти  

         

   Ex -токсафен  8001-35-2  Забрана 
увоза  

Забрана 
извоза  

 


