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важи од 09.10.2021. 

Списак  Еx позиција 

 

 

Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

0102 29 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0102 29 21 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0102 29 41 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0102 29 49 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

              80 - остало ПП 

0102 29 91 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0102 39 10 10 01 - масе преко 80кг, осим за клање, осим за земље 

увоза и порекла из ЕУ/ГБ 
ПП 

              02 - масе преко 80кг, за клање, осим за земље увоза и 

порекла из ЕУ/ГБ 
ПП 

              61 - масе преко 80кг, осим за клање, (ЕУ03Б)/(ГБ03Б) ПП, међ.сп. 

              62 - масе не преко 80кг, (ЕУ03Г)/(ГБ03Г) ПП, међ.сп. 

 63 - масе преко 80кг, за клање, (ЕУ03Г)/(ГБ03Г) ПП, међ.сп. 

              80 - остало ПП 

0102 39 10 90 01 - масе преко 160кг, али не преко 300кг, за клање, 

осим за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ 
ПП 

              02 - масе преко 300кг, осим крава или јуница, осим за 

земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ 
ПП 

              61 - масе преко 160кг, али не преко 300кг, за клање 

(ЕУ03Г)/(ГБ03Г) 
ПП, међ.сп. 

              62 - масе преко 160кг, али не преко 300кг, остале 

(ЕУ03Г)/(ГБ03Г) 
ПП, међ.сп. 

              63 - масе преко 300кг, јунице (нетељене) за клање 

(ЕУ03Г)/(ГБ03Г) 
ПП, међ.сп. 

              64 - масе преко 300кг, јунице (нетељене) остале 

(ЕУ03Г)/(ГБ03Г) 
ПП, међ.сп. 

              65 - масе преко 300кг, краве за клање 

(ЕУ03Г)/(ГБ03Г) 
ПП, међ.сп. 

              66 - масе преко 300кг, краве, остале (ЕУ03Г)/(ГБ03Г) ПП, међ.сп. 

              67 - масе преко 300кг, остало (ЕУ03Г)/(ГБ03Г) ПП, међ.сп. 

              80 - остало ПП 

0102 90 91 10 01 - масе преко 80кг, осим за клање, осим за земље 

увоза и порекла из ЕУ/ГБ 
ПП 

              02 - масе преко 80кг, за клање, осим за земље увоза и 

порекла из ЕУ/ГБ 
ПП 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              61 - масе преко 80кг, осим за клање, (ЕУ03Б)/(ГБ03Б) ПП, међ.сп. 

              62 - масе не преко 80кг, (ЕУ03Г)/(ГБ03Г) ПП, међ.сп. 

 63 - масе преко 80кг, за клање, (ЕУ03Г) )/(ГБ03Г) ПП, међ.сп. 

              80 - остало ПП 

0102 90 91 90 01 - масе преко 160кг, али не преко 300кг, за клање, 

осим за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ 
ПП 

              02 - масе преко 300кг, осим крава или јуница, осим за 

земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ/ГБ 
ПП 

              61 - масе преко 160кг, али не преко 300кг, за клање 

(ЕУ03Г)/(ГБ03Г) 
ПП, међ.сп. 

              62 - масе преко 160кг, али не преко 300кг, остале 

(ЕУ03Г)/(ГБ03Г) 
ПП, међ.сп. 

              63 - масе преко 300кг, јунице (нетељене) за клање 

(ЕУ03Г)/(ГБ03Г) 
ПП, међ.сп. 

              64 - масе преко 300кг, јунице (нетељене) остале 

(ЕУ03Г)/(ГБ03Г) 
ПП, међ.сп. 

              65 - масе преко 300кг, краве за клање  

(ЕУ03Г)/ (ГБ03Г) 
ПП, међ.сп. 

              66 - масе преко 300кг, краве, остале (ЕУ03Г)/(ГБ03Г) ПП, међ.сп. 

              67 - масе преко 300кг, остало (ЕУ03Г)/(ГБ03Г) ПП, међ.сп. 

              80 - остало ПП 

0103 91 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ ПП/ 
Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

              80 - остало ПП 

0103 92 11 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0103 92 19 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0104 10 30 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0104 10 80 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0105 94 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0106 13 00 00  01 - Гванако (Lama guanicoe) и викуња (Vicugna 

vicugna) 
цитес 

 80 - остало  

0106 19 00 00 01 - све дивље врсте сисара цитес 

              80 - остало  

0106 39 10 00 01 - дивље врсте голубова цитес 

              80 - остало  

0106 39 80 00 01 - све дивље врсте птица цитес 

              80 - остало  
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Тарифна 

ознака 

Еx 
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Разлог 

отварања 
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0106 49 00 00 01 - врсте наведене у ЦИТЕС Додацима, односно у 

Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

0106 90 00 00 01 - врсте наведене у ЦИТЕС Додацима, односно у 

Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама, а на 

другом месту не поменуте  

цитес 

              80 - остало  

0201 10 00 00 01 - телеће, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              02 - телеће, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              03 - јунеће, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              04 - јунеће, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              05 - остало, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - телеће за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              74 - јунеће, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              79 - остало, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

0201 20 20 00 01 - телеће, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              02 - телеће, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              03 - јунеће, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              04 - јунеће, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              05 - остало, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - телеће, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              74 - јунеће, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              79 - остало, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

0201 20 30 00 01 - телеће, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              02 - телеће, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              03 - јунеће, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              04 - јунеће, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              05 - остало, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 
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отварања 

Еx позиције 

              73 - телеће, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              74 - јунеће, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              79 - остало, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

0201 20 50 00 01 - телеће, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              02 - телеће,осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              03 - јунеће,за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              04 - јунеће,осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              05 - остало,за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - телеће,за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              74 - јунеће,за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              79 - остало,за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало,осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

0201 20 90 00 01 - телеће, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              02 - телеће,осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              03 - јунеће,за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              04 - јунеће,осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              05 - остало,за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - телеће,за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              74 - јунеће,за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              79 - остало,за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало,осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

0201 30 00 00 01 - телеће, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              02 - телеће,осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              03 - јунеће,за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              04 - јунеће,осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              05 - остало,за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - телеће,за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              74 - јунеће,за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              79 - остало,за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало,осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

0202 10 00 00 01 - телеће,за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              02 - телеће,осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              03 - јунеће,за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              04 - јунеће,осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              05 - остало,за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - телеће,за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              74 - јунеће,за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              79 - остало,за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало,осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

0202 20 10 00 01 - телеће, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              02 - телеће,осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              03 - јунеће,за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              04 - јунеће,осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              05 - остало,за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - телеће,за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              74 - јунеће,за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              79 - остало,за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало,осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

0202 20 30 00 01 - телеће, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              02 - телеће,осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              03 - јунеће,за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              04 - јунеће,осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              05 - остало,за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - телеће,за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              74 - јунеће,за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              79 - остало,за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало,осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

0202 20 50 00 01 - телеће, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              02 - телеће, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              03 - јунеће, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              04 - јунеће, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              05 - остало, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - телеће, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              74 - јунеће, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              79 - остало, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

0202 20 90 00 01 - телеће, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              02 - телеће, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              03 - јунеће, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              04 - јунеће, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              05 - остало, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - телеће, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              74 - јунеће, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              79 - остало, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

0202 30 10 00 01 - телеће, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              02 - телеће, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              03 - јунеће, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              04 - јунеће, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              05 - остало, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - телеће, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              74 - јунеће, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              79 - остало, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 
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              80 - остало, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

0202 30 50 00 01 - телеће, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              02 - телеће, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              03 - јунеће, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              04 - јунеће, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              05 - остало, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - телеће, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              74 - јунеће, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              79 - остало, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

0202 30 90 00 01 - телеће, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              02 - телеће, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              03 - јунеће, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              04 - јунеће, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              05 - остало, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - телеће, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              74 - јунеће, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              79 - остало, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

0203 11 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0203 11 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0203 12 11 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - За увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0203 12 19 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 
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              80 - остало ПП 

0203 12 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0203 19 11 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0203 19 13 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0203 19 15 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0203 19 55 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0203 19 59 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0203 21 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0203 21 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0203 22 11 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земљапорекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0203 22 19 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0203 22 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0203 29 11 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 
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              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0203 29 13 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља  порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0203 29 15 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0203 29 55 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0203 29 59 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0203 29 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0204 10 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0204 21 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преферецијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преферецијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0204 22 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0204 22 30 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0204 22 50 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 
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              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0204 22 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0204 23 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал ( земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал ( земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0204 30 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0204 41 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0204 42 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0204 42 30 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0204 42 50 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земла порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 
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0204 42 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0204 43 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0204 43 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0206 10 98 00 61 - џигерица (ЕУ03Б) /(ГБ03Б) међ.сп. 

              69 - остало (ЕУ03Г) /(ГБ03Б) међ.сп. 

              80 - остало  

0207 11 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0207 11 30 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0207 11 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0207 12 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0207 12 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0207 13 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 13 20 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 13 30 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 13 40 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 13 50 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 
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              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 13 60 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 13 70 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 13 91 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 13 99 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 14 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 14 20 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 14 30 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 14 40 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 14 50 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 14 60 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 14 70 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 
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              80 - остало ПП 

0207 14 91 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 14 99 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 24 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0207 24 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0207 25 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0207 25 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0207 26 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 26 20 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 26 30 00 01 - за земље  увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 26 40 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 26 50 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 26 60 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 26 70 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 26 80 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 
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              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 26 91 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 26 99 00 01 - за земље увоз и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 27 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 27 20 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 27 30 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 27 40 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 27 50 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 27 60 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 27 70 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 27 80 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 27 91 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 
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              80 - остало ПП 

0207 27 99 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 41 20 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0207 41 30 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0207 41 80 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0207 42 30 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0207 42 80 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0207 44 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 44 21 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 44 31 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 44 41 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 44 51 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 44 61 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 44 71 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 44 81 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 



16 

 

Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              80 - остало ПП 

0207 44 91 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 44 99 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 45 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 45 21 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 45 31 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 45 41 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 45 51 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 45 61 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 45 71 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 45 81 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 45 93 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 45 95 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 



17 

 

Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 45 99 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 51 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0207 51 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0207 52 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0207 52 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0207 54 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 54 21 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 54 31 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 54 41 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 54 51 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 54 61 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 54 71 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 54 81 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 
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              80 - остало ПП 

0207 54 91 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 54 99 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 55 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 55 21 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 55 31 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 55 41 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 55 51 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 55 61 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 55 71 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 55 81 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 55 93 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 55 95 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 
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              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 55 99 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 60 05 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0207 60 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 60 21 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 60 31 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 60 41 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 60 51 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 60 61 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља поекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 60 81 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 60 91 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0207 60 99 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 
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0208 40 20 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

0208 40 80 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

0208 50 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

0208 90 30 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

0208 90 70 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

0208 90 98 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

0209 10 11 00 01 - свежа, расхлађена, смрзнута, за земље увоза и 

порекла из ЕУ/ГБ 
ПП, ПДВ 

              02 - остала, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              03 - свежа, расхлађена, смрзнута, осим за земље увоза 

и порекла из ЕУ/ГБ 
ПП, ПДВ 

              80 - остало ПП 

0209 10 19 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0209 10 90 00 01 - свежа, расхлађена, смрзнута ПДВ 

              80 - остало  

0209 90 00 00 01 - живинско сало ПДВ 

              80 - остало  

0210 11 11 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 11 19 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 11 31 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 
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              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 11 39 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 11 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 12 11 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 12 19 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 12 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 19 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 19 20 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 19 30 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 19 40 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 19 50 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 19 60 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 
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              80 - остало ПП 

0210 19 70 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 19 81 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 19 89 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 19 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 20 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 20 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 91 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0210 92 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0210 92 91 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ, осим од врста 

наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 

Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама  

ПП 

 02 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ, од врста 

наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 

Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама  

ПП/ЦИТЕС 

 03 - остало, од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 

односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама  

ПП/ЦИТЕС 

 80 - остало  ПП 
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0210 92 92 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ, осим од врста 

наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 

Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама  

ПП 

 02 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ, од врста 

наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 

Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама  

ПП/ЦИТЕС 

 03 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама, осим за 

земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ или уз НО11Ф 

преференцијал (земља порекла НО) 

ПП/ЦИТЕС 

 75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО), осим од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 

односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

ПП 

 76 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО), од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 

односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

ПП/ЦИТЕС 

 80 - остало  

0210 92 99 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ, осим од врста 

наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 

Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама  

ПП 

 02 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ, од врста 

наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 

Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама  

ПП/ЦИТЕС 

 03 - остало, од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 

односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама  

ПП/ЦИТЕС 

 80 - остало  ПП 

0210 93 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ, осим од врста 

наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 

Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама  

ПП 

 02 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ, од врста 

наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 

Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама  

ПП/ЦИТЕС 
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 03 - остало, од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 

односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама  

ПП/ЦИТЕС 

 80 - остало  ПП 

0210 99 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 99 21 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 99 29 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 99 31 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 99 39 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 99 41 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 99 49 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 99 51 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 99 59 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 99 71 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 
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              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 99 79 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0210 99 85 00 01 - од оваца и коза, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/НО/ГБ 
ПП 

              61 - од оваца и коза, за земље увоза и порекла из ЕУ 

(ЕУ03Г/ГБ03Г) 
ПП 

              69 - остало, за земље увоза и порекла из ЕУ 

(ЕУ03А/ГБ03А) 
ПП 

              75 - од оваца и коза, за увоз уз НО11Ф префе. (земља 

порекла НО) 
ПП 

              76 - остало, за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља 

порекла НО) 
ПП 

              80 - остало, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/НО/ГБ 
ПП 

0210 99 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0301 92 10 00 01 - јегуља (Anguilla anguilla ) цитес 

 80 - остало  

0301 92 30 00 01 - јегуља (Anguilla anguilla ) цитес 

 80 - остало  

0301 92 90 00 01 - јегуља (Anguilla Anguilla ) цитес 

 80 - остало  

0301 93 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - за увоз уз ЕФА2Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ/НО/ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0301 99 11 00 01 - лососи дунавски (младица) (Hucho hucho ) цитес 

              80 - остало  

0301 99 17 10 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ /ГБ ПП 

              70 - за увоз уз ЕФА2Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ/НО/ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0301 99 17 90 01 - врсте наведене у ЦИТЕС Додацима, односно у 

Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

0302 14 00 00 01 - лососи дунавски (младица) (Hucho hucho ) цитес 

              80 - остало  
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0302 81 80 00 01 - врсте наведене у ЦИТЕС Додацима, односно у 

Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

0302 89 10 00 01 - врсте наведене у ЦИТЕС Додацима, односно у 

Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

0302 92 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

0303 13 00 00 01 - лососи дунавски (младица) (Hucho hucho ) цитес 

              80 - остало  

0303 81 90 00 01 - врсте наведене у ЦИТЕС Додацима, односно у 

Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

0303 89 10 00 01 - врсте наведене у ЦИТЕС Додацима, односно у 

Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

0303 89 90 00 01 - врсте наведене у ЦИТЕС Додацима, односно у 

Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

0303 92 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

0304 41 00 00 01 - од лососа дунавског (младице) (Hucho hucho ) цитес 

              80 - остало  

0304 47 90 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

0304 49 10 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

0304 49 90 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

0304 56 90 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 
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 80 - остало  

0304 59 10 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

0304 59 90 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

0304 81 00 00 01 - од лососа дунавског (младице) (Hucho hucho ) цитес 

              80 - остало  

0304 88 19 00 

              

01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

0304 89 10 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

0304 96 90 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

0304 99 21 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

0304 99 99 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

0305 39 10 00 01 - од лососа дунавског (младице) (Hucho hucho ) цитес 

              80 - остало  

0305 41 00 00 01 - лососи дунавски (младице) (Hucho hucho ) цитес 

              80 - остало  

0305 69 50 00 01 - лососи дунавски (младице) (Hucho hucho ) цитес 

              80 - остало  

0305 71 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

0307 60 00 00 01 - баштенски пуж (Helix aspersa ), сиви, шумски 

пуж (Helix lucorum ), виноградски пуж (Helix 

pomatia )  

цитес 

              80 - остало  

0401 10 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 
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              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0401 20 19 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0401 20 99 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0401 40 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0401 50 11 00 01 - млеко ПДВ 

              80 - остало  

0401 50 19 00 01 - млеко, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП, ПДВ 

              02 - млеко, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП, ПДВ 

              03 - остало, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - млеко, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП, ПДВ 

              74 - остало, за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

0401 50 39 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0401 50 99 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0402 10 11 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0402 10 19 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ, осим за 

потребе кондиторске индустрије, за производњу 

сладоледа и за производњу готових производа 

погодних за бебе и малу децу из тар.бр.1901 и 2104 

 

 02 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ, у амбалажи 

нето масе 20 кг или више, али не преко 30 кг, за 

кондиторску индустрију     

ПП 
Одлука о 

смањењу стопе 

царине 
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 03 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ, остало, за 

кондиторску индустрију   

 

ПП 

 

 04 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ, у амбалажи 

нето масе 20 кг или више, али не преко 30 кг, за 

производњу сладоледа  

ПП 
Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 05 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ, остало, за 

производњу сладоледа 

ПП 

 06 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ, за 

производњу готових производа погодних за бебе за 

малу децу из тар.бр.1901 и 2104 

ПП 

 07 - осим за земље увоза и порекла из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ, 

у амбалажи нето масе 20 кг или више , али не 

преко 30 кг , за кондиторску индустрију 

ПП 
Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 08 - осим за земље увоза и порекла из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ, 

остало, за кондиторску индустрију  

ПП 

 09 - осим за земље увоза и порекла из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ, 

у амбалажи нето масе 20 кг или више, али не преко 

30 кг, за производњу сладоледа  

ПП 
Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 10 - осим за земље увоза и порекла из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ, 

остало, за производњу сладоледа 

ПП 

 11 - осим за земље увоза и порекла из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ, 

за производњу готових производа погодних за бебе 

и малу децу из тар.бр.1901 и 2104 

ПП 

 73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ), осим за потребе кондиторске индустрије, 

или за производњу сладоледа или за производњу 

готових производа погодних за бебе и малу децу 

из тар.бр.1901 и 2104    

 

 74 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ), у амбалажи нето масе 20 кг или више, али 

не преко 30 кг, за кондиторску индустрију     

ПП 
Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 75 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ), остало, за кондиторску индустрију      
ПП 

 76 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ), у амбалажи нето масе 20 кг или више, али 

не преко 30 кг, за производњу сладоледа       

ПП 
Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 77 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ), остало, за производњу сладоледа      
ПП 

 78 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ), за производњу готових производа 

погодних за бебе и малу децу из тар.бр.1901 и 2104       

ПП 

              80 - остало ПП 

0402 10 99 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 
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              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0402 21 11 00 01 - млеко, увоз и порекло из ЕУ/ГБ ПП, ПДВ 

              02 - остало, увоз и порекло из ЕУ/ГБ ПП 

              03 - млеко, увоз и порекло, осим из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ ПП, ПДВ 

              73 - млеко, увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП, ПДВ 

              74 - остало, увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0402 21 18 00   01 - осим за земље увоза и порекла из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ, 

млеко, осим за потребе кондиторске индустрије , 

или за производњу сладоледа или за производњу 

готових производа погодних за бебе и малу децу 

из тар.бр.1901 и 2104  

ПДВ 

 02 - осим за земље увоза и порекла из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ, 

млеко, за кондиторску индустрију 
ПП, ПДВ 

 03 - осим за земље увоза и порекла из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ, 

остало  за кондиторску индустрију 
ПП 

 04 - осим за земље увоза и порекла из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ, 

млеко  за производњу сладоледа 
ПП, ПДВ 

 05 - осим за земље увоза и порекла из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ, 

остало за производњу сладоледа 
ПП 

 06 - осим за земље увоза и порекла из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ, 

млеко  за производњу готових производа погодних 

за бебе и малу децу из тар.бр.1901 и 2104 

ПП, ПДВ 

 07 - осим за земље увоза и порекла из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ, 

остало  за производњу готових производа 

погодних за бебе и малу децу из тар.бр.1901 и 2104 

ПП 

 51 - млеко, са садржајем масноће не преко 11% по 

маси, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ 

(ЕУ03Г/ГБ03Г или ЕУ12К/ГБ12К), за производњу 

сладоледа 

ПП, ПДВ 

 

52 

- остало, са садржајем масноће не преко 11% по 

маси, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ (ЕУ03Г 

или ЕУ12К), за производњу сладоледа 

ПП 

 53 - млеко, са садржајем масноће  преко 11% по маси, 

али не преко 27% по маси, за земље увоза и 

порекла из ЕУ/ГБ (ЕУ03Г/ГБ03Г или 

ЕУ12К/ГБ12К), за производњу сладоледа  

ПП, ПДВ 

 54 - остало, са садржајем масноће  преко 11% по 

маси, али не преко 27% по маси, за земље увоза и 

порекла из ЕУ/ГБ (ЕУ03Г/ГБ03Г или 

ЕУ12К/ГБ12К), за производњу сладоледа  

ПП 
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 55 - млеко, са садржајем масноће не преко 11% по 

маси, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ (ЕУ03Г 

/ГБ03Гили ЕУ12К/ГБ), за производњу готових 

производа погодних за бебе и малу децу из тар.бр. 

1901 и 2104 

ПП, ПДВ 

 56 - остало, са садржајем масноће не преко 11% по 

маси, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ (ЕУ03Г 

/ГБ 03Гили ЕУ12К/ГБ12К), за производњу готових 

производа погодних за бебе и малу децу из тар.бр. 

1901 и 2104 

ПП 

 57 - млеко, са садржајем масноће  преко 11% по маси, 

али не преко 27% по маси, за земље увоза и 

порекла из ЕУ/ГБ (ЕУ03Г/ГБ03Г или 

ЕУ12К/ГБ12К), за производњу готових производа 

погодних за бебе и малу децу из тар.бр. 1901 и 

2104  

ПП, ПДВ 

 58 - остало, са садржајем масноће  преко 11% по 

маси, али не преко 27% по маси, за земље увоза и 

порекла из ЕУ/ГБ (ЕУ03Г/ГБ03Г или 

ЕУ12К/ГБ12К), за производњу готових производа 

погодних за бебе и малу децу из тар.бр. 1901 и 

2104  

ПП 

              61 - млеко,са садржајем масноће не преко 11% по 

маси, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ 

(ЕУ03Г/ГБ03Г или ЕУ12К/ГБ12К), осим за 

потребе кондиторске индустрије, за производњу 

сладоледа и за производњу готових производа 

погодних за бебе и малу децу из тар.бр.1901 и 2104 

ПП, ПДВ 

              62 - остало,са садржајем масноће не преко 11% по 

маси,за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ 

(ЕУ03Г/ГБ03Г или ЕУ12К/ГБ12К), осим за 

потребе кондиторске индустрије, за производњу 

сладоледа и за производњу готових производа 

погодних за бебе и малу децу из тар.бр.1901 и 2104  

ПП 

              63 - млеко,са садржајем масноће  преко 11% по 

маси,али не преко 27% по маси, за земље увоза и 

порекла из ЕУ/ГБ (ЕУ03Г/ГБ03Г или 

ЕУ12К/ГБ12К), осим за потребе кондиторске 

индустрије, за производњу сладоледа и за 

производњу готових производа погодних за бебе и 

малу децу из тар.бр.1901 и 2104  

ПП, ПДВ 

              64 - остало, са садржајем масноће преко 11% по маси, 

али не преко 27% по маси, за земље увоза и 

порекла из ЕУ/ГБ (ЕУ03Г/ГБ032Г или 

ЕУ12К/ГБ03К), осим за потребе кондиторске 

индустрије, за производњу сладоледа и за 

производњу готових производа погодних за бебе и 

малу децу из тар.бр.1901 и 2104 

ПП 
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              65 - млеко,са садржајем масноће не преко 11% по 

маси, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ (ЕУ03Г 

/ГБ03Г или ЕУ12К/ГБ12К), за потребе 

кондиторске индустрије 

ПП, ПДВ 

              66 - остало,са садржајем масноће не преко 11% по 

маси,за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ (ЕУ03Г 

или ЕУ12К), за потребе кондиторске индустрије 

ПП 

              67 - млеко,са садржајем масноће  преко 11% по 

маси,али не преко 27% по маси, за земље увоза и 

порекла из ЕУ/ГБ (ЕУ03Г/ГБ03Г или 

ЕУ12К/ГБ12К), за потребе кондиторске индустрије 

ПП, ПДВ 

              68 - остало, са садржајем масноће преко 11% по маси, 

али не преко 27% по маси, за земље увоза и 

порекла из ЕУ/ГБ (ЕУ03Г /ГБ03Гили 

ЕУ12К/ГБ12К), за потребе кондиторске индустрије 

ПП 

 72 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ), млеко, осим за потребе кондиторске 

индустрије, или за производњу сладоледа или за 

производњу готових производа погодних за бебе и 

малу децу из тар.бр.1901 и 2104  

ПДВ 

 73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ), остало, осим за потребе кондиторске 

индустрије, или за производњу сладоледа или за 

производњу готових производа погодних за бебе и 

малу децу из тар.бр.1901 и 2104  

 

 74 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ), млеко, за производњу сладоледа  
ПП, ПДВ 

 75 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ), остало, за производњу сладоледа  
ПП 

 76 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ), млеко, за производњу готових производа 

погодних за бебе и малу децу из тар.бр.1901 и 2104  

ПП, ПДВ 

 77 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ), остало, за производњу готових производа 

погодних за бебе и малу децу из тар.бр.1901 и 2104 

ПП 

 78 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ), млеко , за кондиторску индустрију 
ПП, ПДВ 

 79 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ), остало , за кондиторску индустрију 
ПП 

 80 - остало  

0402 21 91 00 01 - млеко, увоз и порекло из ЕУ/ГБ ПП, ПДВ 

              02 - остало, увоз и порекло из ЕУ/ГБ ПП 

              03 - млеко, увоз и порекло,осим из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ ПП, ПДВ 

              73 - млеко, увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП, ПДВ 

              74 - остало, увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 
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0402 21 99 00 01 - млеко, увоз и порекло из ЕУ/ГБ ПП, ПДВ 

              02 - остало, увоз и порекло из ЕУ/ГБ ПП 

              03 - млеко, увоз и порекло,осим из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ ПП, ПДВ 

              73 - млеко, увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП, ПДВ 

              74 - остало,увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0402 29 15 00 01 - млеко ПДВ 

              80 - остало  

0402 29 19 00 01 - млеко ПДВ 

              80 - остало  

0402 29 91 00 01 - млеко ПДВ 

              80 - остало  

0402 29 99 00 01 - млеко ПДВ 

              80 - остало  

0402 91 10 00 01 - Млеко, увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП, ПДВ 

              02 - Остало, увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              03 - Млеко, увоза и порекла,осим из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ ПП, ПДВ 

              73 - Млеко, увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП, ПДВ 

              74 - Остало,увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0402 91 30 00 01 - Млеко, увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП, ПДВ 

              02 - Остало, увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              03 - Млеко, увоза и порекла,осим из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ ПП, ПДВ 

              73 - Млеко, увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП, ПДВ 

              74 - Остало,увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0402 91 51 00 01 - млеко ПДВ 

              80 - остало  

0402 91 59 00 01 - млеко, увоз и порекло из ЕУ/ГБ ПП, ПДВ 

              02 - остало,увоз и порекло из ЕУ/ГБ ПП 

              03 - млеко, увоз и порекло,осим из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ ПП, ПДВ 

              73 - Млеко, увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП, ПДВ 

              74 - Остало,увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0402 91 99 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 
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0402 99 10 00 01 - млеко ПДВ 

              80 - остало  

0402 99 31 00 01 - млеко ПДВ 

              80 - остало  

0402 99 39 00 01 - млеко, увоз и порекло из ЕУ/ГБ ПП, ПДВ 

              02 - остало, увоз и порекло из ЕУ/ГБ ПП 

              03 - млеко, увоз и порекло, осим из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ ПП, ПДВ 

              73 - млеко, увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП, ПДВ 

              74 - остало,увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0402 99 99 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0403 10 11 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0403 10 13 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0403 10 19 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0403 10 31 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0403 10 33 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0403 10 39 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0403 10 51 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0403 10 53 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 
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              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0403 10 59 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0403 10 91 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0403 10 93 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0403 10 99 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0403 90 11 00 01 - ферментисани производи од млека, осим 

ферментисане павлаке 
ПДВ 

              80 - остало  

0403 90 13 00 01 - ферментисани производи од млека, осим 

ферментисане павлаке 
ПДВ 

              80 - остало  

0403 90 19 00 01 - ферментисани производи од млека, осим 

ферментисане павлаке 
ПДВ 

              80 - остало  

0403 90 31 00 01 - ферментисани производи од млека, осим 

ферментисане павлаке 
ПДВ 

              80 - остало  

0403 90 33 00 01 - ферментисани производи од млека, осим 

ферментисане павлаке 
ПДВ 

              80 - остало  

0403 90 39 00 01 - ферментисани производи од млека, осим 

ферментисане павлаке 
ПДВ 

              80 -остало  

0403 90 51 00 01 - ферментисани производи од млека, осим 

ферментисане павлаке 
ПДВ 

              80 - остало  

0403 90 53 00 01 - ферментисани производи од млека, осим 

ферментисане павлаке 
ПДВ 

              80 - остало  

0403 90 59 00 01 - ферментисани производи од млека, осим 

ферментисане павлаке 
ПДВ 

              80 - остало  
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0403 90 61 00 01 - ферментисани производи од млека, осим 

ферментисане павлаке 
ПДВ 

              80 - остало  

0403 90 63 00 01 - ферментисани производи од млека, осим 

ферментисане павлаке 
ПДВ 

              80 - остало  

0403 90 69 00 01 - ферментисани производи од млека, осим 

ферментисане павлаке 
ПДВ 

              80 - остало  

0405 10 11 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0405 10 19 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ, осим за 

потребе кондиторске индустрије или за 

производњу сладоледа  

 

 02 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ, у амбалажи 

нето масе 20 кг или више, али не преко 25 кг,  за 

производњу сладоледа 

ПП 
Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 03 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ, остало , за 

производњу сладоледа 

ПП 

 04 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ, у амбалажи 

нето масе 20 кг или више, али не преко 25 кг, за 

потребе кондиторске индустрије 

ПП 
Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 05 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ, остало , за 

потребе кондиторске индустрије  

ПП 

 06 - осим за земље увоза и порекла из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ, 

у амбалажи нето масе 20 кг или више, али не преко 

25 кг, за производњу сладоледа   

ПП 
Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 07 - осим за земље увоза и порекла из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ, 

остало,  за производњу сладоледа   

ПП 

 

 

08 - осим за земље увоза и порекла из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ, 

у амбалажи нето масе 20 кг или више, али не преко 

25 кг, за потребе кондиторске индустрије   

ПП 
Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 09 - осим за земље увоза и порекла из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ, 

остало,  за потребе кондиторске индустрије     

ПП 

 73 - за увоза уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) осим за потребе кондиторске 

индустрије или за производњу сладоледа  

 

 74 - за увоза уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) у амбалажи нето масе 20 кг или 

више, али не преко 25 кг, за производњу сладоледа  

ПП 
Одлука о 

смањењу стопе 

царине 
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 75 - за увоза уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) , остало, за производњу сладоледа 
ПП 

 76 - за увоза уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) у амбалажи нето масе 20 кг или 

више, али не преко 25 кг, за потребе кондиторске 

индустрије  

ПП 
Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 77 - за увоза уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ), остало, за потребе кондиторске 

индустрије  

ПП 

              80 - остало ПП 

0405 10 30 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0405 10 50 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0405 10 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0405 20 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0405 20 30 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0405 20 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0405 90 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0405 90 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 10 30 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

 75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

 77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 
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 80 - остало ПП 

0406 10 50 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

 75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

 77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

 80 - остало ПП 

0406 10 80 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 30 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 30 31 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 30 39 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 30 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 01 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 13 00 01 -за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 -за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 
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              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 -остало ПП 

0406 90 15 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 17 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 18 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 21 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 23 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 25 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 29 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 
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              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 32 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 35 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 37 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 39 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 50 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 61 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 63 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 69 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 
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              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 73 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 74 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

 75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

 77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

 80 - остало ПП 

0406 90 75 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 76 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 78 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 79 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 81 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 
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0406 90 82 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 84 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 85 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 86 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 89 00  02 - Гларус сир са зачинским биљем (познат као 

Сцхабзигер), осим за земље увоза и порекла 

ЕУ/НО/ИС/ЦХ/ГБ 

ПП 

 61 - Гларус сир са зачинским биљем (познат као 

Сцхабзигер), за земље увоза и порекла из ЕУ /ГБ 

(ЕУ12К/ГБ12К;ЕУ03Г/ГБ03Г)   

ПП 

 69 - Остали сир, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ 

(ЕУ12К/ГБ12К;ЕУ03Г/ГБ03Г)   
ПП 

 71 - Гларус сир са зачинским биљем (познат као 

Сцхабзигер), за увоз уз ЦХ12Ф (земља порекла 

ЦХ)    

међ.сп. 

 75 - Гларус сир са зачинским биљем (познат као 

Сцхабзигер), за  увоз уз НО11Ф преференцијал 

(земља порекла НО)  

ПП 

 76 - Остали сир, за увоз уз НО11Ф преференцијал 

(земља порекла НО) 
ПП 

 77 - Гларус сир са зачинским биљем (познат као 

Сцхабзигер), за за увоз уз ИС11Ф преференцијал 

(земља порекла ИС)  

ПП 

 78 - Остали сир, за увоз уз ИС11Ф преференцијал 

(земља порекла ИС)  
ПП 
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 80 - Остали сир, осим за земље увоза и порекла 

ЕУ/НО/ИС /ГБ 
ПП 

0406 90 92 00 02 - Буттеркасе, осим за земље увоза и порекла 

ЕУ/НО/ИС /ЦХ/ГБ 
ПП 

 61 - Буттеркасе сир,  за земље увоза и порекла  из 

ЕУ/ГБ (ЕУ12К/ГБ12К;ЕУ03Г/ГБ03Г)   
ПП 

 69 - Остали сир, за земље увоза и порекла из ЕУ /ГБ 

(ЕУ12К/ГБ12К;ЕУ03Г/ГБ03Г)   
ПП 

 71 - Буттеркасе сир, за увоз уз ЦХ12Ф (земља порекла 

ЦХ) 
међ.сп. 

 75 - Буттеркасе сир, за увоз уз НО11Ф преференцијал 

(земља порекла НО) 
ПП 

 76 - Остали сир, за увоз уз НО11Ф преференцијал 

(земља порекла НО) 
ПП 

 77 - Буттеркасе сир, за увоз уз ИС11Ф преференцијал 

(земља порекла ИС) 
ПП 

 78 - Остали сир, за увоз уз ИС11Ф преференцијал 

(земља порекла ИС) 
ПП 

 80 - Остали сир, осим за земље увоза и порекла 

ЕУ/НО/ИС/ГБ 
ПП 

0406 90 93 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0406 90 99 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              77 - за увоз уз ИС11Ф преференцијал (земља порекла 

ИС) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0407 11 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0407 19 19 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0407 19 90 00 01 - од дивљих врста птица цитес 

              80 - остало  

0407 21 00 00 01 - конзумна,за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП, ПДВ 

              02 - конзумна, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ГБ 
ПП, ПДВ 

              03 - остала, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остала, осим за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

0407 29 10 00 01 - конзумна,за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП, ПДВ 

              02 - конзумна, осим за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ГБ 
ПП, ПДВ 

              03 - остала, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 



44 

 

Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              80 - остала, осим за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

0407 29 90 00 01 - од дивљих врста птица цитес 

              02 - конзумна ПДВ 

              80 - остало  

0407 90 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0407 90 90 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

0409 00 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0502 90 00 00 01 - длака од јазавца (Meles meles ) цитес 

              80 - остало  

0504 00 00 00 01 - јестиви: свежи, расхлађени, смрзнути ПДВ 

              80 - остало  

0505 90 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

0507 90 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

0508 00 90 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

0510 00 00 00 01 - кастореум (од дабра); мошус мошусног  јелена 

(Moschus spp.); медвеђа жуч (Ursidae); жлезде 

отровних врста змија наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

0511 99 85 00 01 - семе за репродукцију животиња ПДВ 

              61 - коњска длака и отпаци од коњске длаке, 

припремљени у слојевима или не, са подлогом или 

без подлоге (ЕУ21П) /(ГБ21П) 

међ.сп. 

              80 - остало  

0602 30 00 00 01 - за садњу ПДВ 

              80 - остало  

0602 40 00 00 01 - за садњу ПДВ 

              80 - остало  
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0602 90 20 00 01 - за садњу ПДВ 

              80 - остало  

0602 90 41 00 01 - за садњу ПДВ 

              80 - остало  

0602 90 45 00 01 - за садњу ПДВ 

              80 - остало  

0602 90 46 00 01 - за садњу ПДВ 

 80 - остало  

0602 90 47 00 01 - за садњу ПДВ 

 80 - остало  

0602 90 48 00 01 - за садњу ПДВ 

 80 - остало  

0602 90 50 00 01 - за садњу, осим за земље увоза и порекла из ЕУ/ 

ГБ  
ПДВ 

              61 - вишегодишње биљке, за садњу, за земље увоза и 

порекла из ЕУ/ГБ (ЕУ03А)/(ГБ03А) 

ПДВ, 

међ.сп. 

              62 - вишегодишње биљке, осим за садњу, за земље 

увоза и порекла из ЕУ/ГБ (ЕУ03А) /(ГБ03А) 
међ.сп. 

              63 - остало, за садњу, за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ГБ (ЕУ03Б) /(ГБ03Б) 

ПДВ, 

међ.сп. 

              64 - остало, осим за садњу, за земље увоза и порекла 

из ЕУ/ГБ (ЕУ03Б) /(ГБ03Б) 
међ.сп. 

              80 - остало  

0602 90 70 00 01 - за садњу ПДВ 

              80 - остало  

0602 90 91 00 01 - за садњу ПДВ 

              80 - остало  

0602 90 99 00 01 - за садњу 

 
ПДВ 

              80 - остало  

0603 11 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0603 12 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0603 13 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0603 14 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0603 15 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0603 19 10 00 01 - за земље увозаи порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0603 19 20 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

 80 - остало сез.цар. 

0603 19 70 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

 80 - остало сез.цар. 
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0603 90 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0604 20 19 00 01 - храстов лишај (Evernia prunastri), шумска брада 

(Usnea barbata), исландски лишај (Cetraria islandica)  
цитес 

              80 - остало  

0604 90 19 00 01 - храстов лишај (Evernia prunastri), шумска брада 

(Usnea barbata ), исландски лишај (Cetraria 

islandica), сушени 

цитес 

              80 - остало  

0701 90 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0701 90 50 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0701 90 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0702 00 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0703 10 19 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП, сез.цар. 

              80 - остало ПП, сез.цар. 

0703 10 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0703 90 00 00 01 - сремуш (Allium ursinum ) цитес 

              80 - остало  

0704 10 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0704 90 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП, сез.цар. 

              80 - остало ПП, сез.цар. 

0704 90 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0705 11 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0705 19 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0706 10 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0706 90 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0706 90 30 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0706 90 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0707 00 05 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП, сез.цар. 

              80 - остало ПП, сез.цар. 

0707 00 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП, сез.цар. 

              80 - остало ПП, сез.цар. 
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0708 10 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0708 20 00 00 01 - боранија, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              02 - боранија, осим из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало  

0709 59 50 00 01 - трифле, тартуфи: бели (Tuber magnatum), црни 

летњи (Т. aestivum) и јесењи црни (Т.macrosporum)  
цитес 

              80 - остало  

0709 59 90 00 01 - мрка труба (Craterellus cornucopioides ), рујнице 

(Lactarius spp.), супача (Marasmius oreades) 
цитес 

              80 - остало  

0709 60 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0709 60 91 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП, сез.цар. 

              80 - остало ПП, сез.цар. 

0709 60 95 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП, сез.цар. 

              80 - остало ПП, сез.цар. 

0709 60 99 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП, сез.цар. 

              80 - остало ПП, сез.цар. 

0710 21 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0710 22 00 00 01 - боранија, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              02 - боранија, осим из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ ПП 

              73 - боранија, увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              74 - остало, увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
 

              80 - остало  

0710 40 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - за увоз уз ЕФПАФ прференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0710 80 51 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0710 80 59 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 
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0710 80 69 00 01 - печурке врста: мрка труба (Craterellus 

cornucopioides), рујнице (Lactarius spp.),  супача 

(Marasmius oreades), лисичарка (Centharellus 

cibarius); вргањи: црни вргањ (Boletus aereus ), 

летњи (B. edulis), боров (B. pinophilus ), распуцани 

(B. reticulatus ); трифле, тартуфи- Tuber magnatum, 

T. aestivum, T. macrosporum) 

цитес 

              80 - остало  

0710 80 95 00 01 - шаргарепа, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              02 - шаргарепа,осим из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ ПП 

              73 - шаргарепа, увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              74 - остало, увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља 

порекла ЦХ/ЛИ) 
 

              80 - остало  

0710 90 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0711 40 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0711 59 00 00 01 - печурке врста: мрка труба (Craterellus 

cornucopioides), рујнице (Lactarius spp.),  супача 

(Marasmius oreades ), лисичарка (Centharellus 

cibarius ); вргањи: црни вргањ (Boletus aereus ), 

летњи (B. edulis ), боров (B. pinophilus ), распуцани 

(B. reticulatus ); трифле, тартуфи- Tuber magnatum, 

T. aestivum, T. macrosporum ) 

цитес 

              80 - остало  

0711 90 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0711 90 30 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - за увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља 

порекла чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0711 90 80 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0711 90 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0712 39 00 00 01 - печурке врста: мрка труба (Craterellus 

cornucopioides ), рујнице (Lactarius spp.),  супача 

(Marasmius oreades ), лисичарка (Centharellus 

cibarius ); вргањи: црни вргањ (Boletus aereus ), 

летњи (B. edulis ), боров (B. pinophilus ), распуцани 

(B. reticulatus ); трифле, тартуфи- Tuber magnatum, 

T. aestivum, T. macrosporum ) 

цитес 

              80 - остало  
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

0712 90 90 00 01 - сремуш (Allium ursinum), сушени цитес 

              80 - остало  

0714 10 00 00 01 - свежа, расхлађена или смрзнута ПДВ 

              80 - остало  

0714 20 90 00 01 - свеж, расхлађен или смрзнут ПДВ 

              80 - остало  

0714 30 00 00 01 - свеж, расхлађен или смрзнут ПДВ 

              80 - остало  

0714 40 00 00 01 - свеж, расхлађен или смрзнут ПДВ 

              80 - остало  

0714 50 00 00 01 - свежа, расхлађена или смрзнута ПДВ 

              80 - остало  

0714 90 20 00 01 - свеже, расхлађено или смрзнуто ПДВ 

              80 - остало  

0714 90 90 00 01 - свеже, расхлађено или смрзнуто ПДВ 

              80 - остало  

0803 10 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0803 10 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0803 90 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0803 90 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0804 10 00 00 01 - свеже, расхлађене ПДВ 

              80 - остало  

0804 30 00 00 01 - свеж, расхлађен ПДВ 

              80 - остало  

0804 40 00 00 01 - свеж, расхлађен ПДВ 

              80 - остало  

0804 50 00 00 01 - свежи, расхлађени ПДВ 

              80 - остало  

0805 10 22 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

 80 - остало сез.цар. 

0805 10 24 00  01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

 80 - остало сез.цар. 

0805 10 28 00  01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

 80 - остало сез.цар. 

0805 10 80 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0805 21 10 00  01 - свеже, расхлађене, за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ГБ 

ПДВ, 

сез.цар. 

 02 - остало, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

 03 - свеже, расхлађене, осим из ЕУ/ГБ ПДВ, 

сез.цар. 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

 80 - остало сез.цар. 

0805 21 90 00  01 - свеже, расхлађене, за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ГБ 

ПДВ, 

сез.цар. 

 02 - остало, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

 03 - свеже, расхлађено, осим из ЕУ/ГБ ПДВ, 

сез.цар. 

 80 - остало сез.цар. 

0805 22 00 00  01 - свеже, расхлађене, за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ГБ 

ПДВ, 

сез.цар. 

 02 - остало, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

 03 - свеже, расхлађено, осим из ЕУ/ГБ ПДВ, 

сез.цар. 

 80 - остало сез.цар. 

0805 29 00 10 01 - свеже, расхлађене, за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ГБ 

ПДВ, 

сез.цар. 

 02 - остало, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

 03 - свеже, расхлађено, осим из ЕУ/ГБ ПДВ, 

сез.цар. 

 80 - остало сез.цар. 

0805 29 00 90 01 - свеже, расхлађене, за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ГБ 

ПДВ, 

сез.цар. 

 02 - остало, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

 03 - свеже, расхлађено, осим из ЕУ/ГБ ПДВ, 

сез.цар. 

 80 - остало сез.цар. 

0805 40 00 00 01 - свеж, расхлађен, за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ГБ 

ПДВ, 

сез.цар. 

              02 - остало, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              03 - свеж, расхлађен, осим из ЕУ/ГБ ПДВ, 

сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0805 50 10 00 01 - свеж, расхлађен ПДВ 

              80 - остало  

0805 50 90 00 01 - свежа, расхлађена ПДВ 

              80 - остало  

0805 90 00 00 01 - свежи, расхлађени, за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ГБ 

ПДВ, 

сез.цар. 

              02 - остали, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              03 - свежи, расхлађени, осим из ЕУ/ГБ ПДВ, 

сез.цар. 

              80 - остали сез.цар. 

0806 10 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0806 10 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0807 11 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП, сез.цар. 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              80 - остало ПП, сез.цар. 

0807 19 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0808 10 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0808 10 80 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

0808 30 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП, сез.цар. 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП, сез.цар. 

              80 - остало ПП, сез.цар. 

0808 30 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП, сез.цар. 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП, сез.цар. 

              80 - остало ПП, сез.цар. 

0808 40 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП, сез.цар. 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП, сез.цар. 

              80 - остало ПП, сез.цар. 

0809 10 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП, сез.цар. 

              80 - остало ПП, сез.цар. 

0809 21 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0809 29 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП, сез.цар. 

              80 - остало ПП, сез.цар. 

0809 30 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало сез.цар. 

0809 30 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ сез.цар. 

              80 - остало, сез.цар. 

0809 40 05 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0809 40 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП, сез.цар. 

              80 - остало ПП, сез.цар. 

0810 10 00 00 01 - шумске јагоде (Fragaria vesca ) цитес 

              80 - остало  

0810 90 75 00 01 - дрењина (Cornus mas ), бели глог (Crataegus 

monogyna ); црвени глог (Crataegus oxycantha ; 

петостубичасти глог (Crataegus pentagyna ), 

шипурак (Rosa canina ) 

цитес 

 51 - нар (ТР12П) међ.сп. 

              80 - остало  

0811 10 90 00 01 - шумске јагоде (Fragaria vesca) некуване, смрзнуте цитес 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              80 - остало  

0811 90 19 00 01 - боровница (Vaccinium myrtillus ) и шипурак (Rosa 

canina), некувани, смрзнути 
цитес 

              80 - остало 

 
 

0811 90 39 00 01 - боровница (Вацциниум мyртиллус) и шипурак 

(Роса цанина), некувани, смрзнути 
цитес 

              80 - остало  

0811 90 50 00 01 - боровнице (Vaccinium myrtillus) некуване, 

смрзнуте 
цитес 

              80 - остало  

0811 90 95 90 01 - дрењина (Cornus mas) и шипурак (Rosa canina )  

некувани, смрзнути 
цитес 

              80 - остало  

0812 90 25 00 61 - кајсије (ЕУ03Б)/(ГБ03Б) међ.сп. 

              62 - поморанџе (ЕУ03А)/(ГБ03А) међ.сп. 

              80 - остало  

0813 40 95 00 01 - боровница (Vaccinium myrtillus ) и шипурак (Rosa 

canina ), у сушеном стању 
цитес 

              80 - остало  

0901 90 90 00 01 - мешавина пржене кафе са сурогатом из члана 8б 

став 3. Правилника о начину обрачунавања и 

плаћања акцизе, врсти, садржини и начину вођења 

евиденција, достављања података и подношења 

пореске пријаве   

акциза 

 80 - замена кафе које садрже кафу из члана 14. став 1. 

тачка  5) Закона о акцизама 
акциза 

0904 21 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0904 21 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0904 22 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

0909 21 00 00 01 - за сетву ПДВ 

              80 - остало  

0909 31 00 00 01 - за сетву ПДВ 

              80 - остало  

0909 61 00 00 01 - за сетву ПДВ 

              02 - бобице клеке (Juniperus communis) цитес 

              80 - остало  

0909 62 00 00 01 - бобице клеке (Juniperus communis) цитес 

              80 - остало  

0910 99 39 00 01 - дивља мајчина душица (Thymus serpyllum) цитес 

              80 - остало  

1005 10 18 00 61 - двоструки хибриди и “top cross” хибриди 

(ЕУ12К/ГБ12К ; ЕУ03Г/ГБ03Г) 
међ.сп. 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              69 - остали (ЕУ03Б)/(ГБ03Б) међ.сп. 

              80 - остало  

1008 60 00 00 01 - за сетву ПДВ 

              80 - остало  

1102 90 90 00 01 - брашно од проса и брашно од хељде ПДВ 

              80 - остало  

1103 19 20 00 61 - од ражи (ЕУ03А)/(ГБ03А) међ.сп. 

              62 - од јечма (ЕУ03Б)/(ГБ03Б) међ.сп. 

              80 - остало  

1104 22 40 00 61 - ољуштена (ЕУ03Б)/(ГБ03Б) међ.сп. 

              62 - ољуштена и обрезана или гњечена (“Grutze” или 

“grutten”) (ЕУ03А)/(ГБ03А) 
међ.сп. 

              80 - остало  

1104 22 95 00 61 - само гњечена, другачије необрађена 

(ЕУ03Б)/(ГБ03Б) 
међ.сп. 

              69 - остала (ЕУ03А)/(ГБ03А) међ.сп. 

              80 - остало  

1104 29 17 00 01 - пшеница, наполица, раж, пиринач, хељда, просо ПДВ 

              80 - остало  

1104 29 30 00 01 - пшеница, наполица, раж, пиринач, хељда, просо ПДВ 

              80 - остало  

1104 29 59 00 01 - Наполица, пиринач, хељда, просо ПДВ 

              80 - Остало  

1104 29 89 00 01 - Наполица, пиринач, хељда, просо ПДВ 

              80 - Остало  

1202 42 00 00 01 - за кондиторску индустрију и произвођаче 

производа од кикирикија 

Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

  - остало  

1207 10 00 00 01 - семенско ПДВ 

              80 - остало  

1207 30 00 00 01 - семенско ПДВ 

              80 - остало  

1207 60 00 00 01 - семенско ПДВ 

              80 - остало  

1207 70 00 00 01 - семенско ПДВ 

              80 - остало  

1211 90 86 55 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

 02 - јагорчевина (Primula sp ), бели слез (Althaea 

officinalis ), ртањски чај (Saturea kitaibelii ), 

медвеђе грожђе (Arctostaphylos uvaursi), оригано 

(Origanum vulgare) и остале лековите биљке 

цитес 

 80 - остало  

1211 90 86 92 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

 80 - остало  

1211 90 86 98 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

 80 - остало  

1212 91 80 00 01 - свежа ПДВ 

              80 - остало  

1301 90 00 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

              80 - остало  

1302 19 70 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

              80 - остало  

1501 90 00 00 01 - јестива живинска масноћа ПДВ 

              80 - остало  

1504 10 10 00 01 - јестива уља ПДВ 

              80 - остало  

1504 10 91 00 01 - јестива уља ПДВ 

              80 - остало  

1504 10 99 00 01 - јестива уља ПДВ 

              80 - остало  

1504 20 90 00 01 - јестиве масти и уља ПДВ 

              80 - остало  

1504 30 90 00 01 - јестиве масти и уља ПДВ 

              80 - остало  

1507 90 90 00 01 - јестиво сојино уље ПДВ 

              80 - остало  

1509 10 20 00 01 - јестиво маслиново уље ПДВ 

              80 - остало  

1509 10 80 00 01 - јестиво маслиново уље ПДВ 

              80 - остало  

1509 90 00 00 01 - јестиво маслиново уље ПДВ 

              80 - остало  

1510 00 10 00 01 - јестиво маслиново уље ПДВ 

              80 - остало  

1510 00 90 00 01 - јестиво маслиново уље ПДВ 

              80 - остало 

 
 

1512 19 90 00 01 - јестиво уље од семена сунцокрета ПДВ 

              80 - остало  

1514 19 90 00 01 - јестиво уље од уљане репице ПДВ 

              80 - остало  

1515 29 90 00 01 - јестиво кукурузно уље ПДВ 

              80 - остало  

1515 90 11 00 61 - уља од јојобе и оитикике; восак од мирте и 

јапански восак; њихове фракције (ЕУ21П)/(ГБ21П) 
међ.сп. 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

 80 - остало  

1516 10 10 00 61 - у потпуности добијени од риба или морских 

сисара(ЕФА2Ф) 
међ.сп. 

              80 - остало  

1516 10 90 00 61 - у потпуности добијени од риба или морских 

сисара (ЕФА2Ф) 
међ.сп. 

              80 - остало  

1516 20 91 00 01 - јестива рафинисана биљна маст од сунцокрета, 

кукуруза, уљане репице, соје или маслине 
ПДВ 

              80 - остало  

1516 20 96 00 01 - јестива рафинисана биљна маст од соје или 

сунцокрета 
ПДВ 

              80 - остало  

1516 20 98 00 01 - јестива рафинисана биљна маст од кукуруза, 

уљане репице или маслине 
ПДВ 

              80 - остало  

1517 10 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - за увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља 

порекла чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1517 10 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - за увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља 

порекла чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1517 90 99 00 02 - јестиво уље од сунцокрета, кукуруза, уљане 

репице и соје 
ПДВ 

 03 - на бази палминог уља, за производњу готових 

производа из тарифног броја 1704 и 2104 и Глава 

18 и 19 Царинске тарифе (306Л1-шифра 

повластице) 

Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

              80 - остало  

1601 00 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1601 00 91 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1601 00 99 00 75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

1602 10 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 20 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 20 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 31 11 00 75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 31 19 00 75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 31 80 00 75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 32 11 00 75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 32 19 00 75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 32 30 00 75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 32 90 00 75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало 

 
ПП 

1602 41 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

1602 41 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 42 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 42 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 49 11 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 49 13 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 49 15 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 49 19 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 49 30 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              80 - остало ПП 

1602 49 50 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 49 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 50 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 50 31 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 50 95 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 90 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 90 31 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 90 51 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 90 61 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 90 69 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 90 91 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 90 95 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1602 90 99 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

1603 00 10 00 61 - екстракти и сокови од риба или љускара, 

мекушаца или осталих водених бескичмењака 

(ЕФА2Ф) 

међ.сп. 

              80 - остало  

1603 00 80 00 61 - екстракти и сокови од риба или љускара, 

мекушаца или осталих водених бескичмењака 

(ЕФА2Ф) 

међ.сп. 

              80 - остало  

1604 18 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

1604 20 30 00 01 - од младица (Hucho hucho) цитес 

              80 - остало  
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

1604 31 00 00 01 - кавијар ( икра од јесетре) – све врсте из реда 

Acipenseriformes  
цитес 

              80 - остало  

1605 58 00 00 01 - припремљени (саламура, сушени) баштенски пуж 

(Helix aspersa), сиви, шумски пуж (Helix lucorum ), 

виноградски пуж (Helix pomatia) 

цитес 

              80 - остало  

1701 12 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

1701 12 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

1701 13 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

1701 13 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

1701 14 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

1701 14 90 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

1701 99 10 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало ПП 

 

1702 90 95 00 01 - инвертни шецер, за земље увоза и порекла осим 

из ЕУ/ГБ 
ПП 

              02 - шећер од шећерне репе, или шећерне трске у 

течном стању 
ПДВ 

 03 - лактулоза сируп (306Л1 – шифра повластице) Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

              80 - остало  

1806 90 70 00 01 - препарати који садрже кафу, екстракте, есенције 

и концентрате од кафе 
акциза 

              80 - остало  

1901 10 00 00 01 - специјално млеко у праху за исхрану одојчади ПДВ 

              80 - остало  

1901 20 00 00 01 - смрзнути, али термички нетретирани: пуњено и 

непуњено пециво, симит, погачице, крофне и 

слични производи, мекике и слични производи, 

переце, ђевреци, пењерлије, грисини и бурек пите 

ПДВ 

 02 - безглутенско брашно (мешавина-смеша за 

припремање хлеба, пецива, тестенине и др.) 
ПДВ 

              80 - остало  

1901 90 99 00 01 - остали ферментисани производи од млека (члан 

58. став 6. Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

              80 - остало  

1905 40 90 00 01 - тост хлеб ПДВ 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              80 - остало  

1905 90 55 00 01 - грисини,у оригиналном паковању, са роком 

трајања до 7 дана 
ПДВ 

              80 - остало  

1905 90 70 00 

 

01 - пуњено и непуњено пециво, симит, погачице, 

крофне и слични производи, мекике и слични 

производи, переце, ђевреци, пењерлије, бурек-

пите, коре за питу и коре за гибаницу, у 

оригиналном паковању са роком трајања до 7 дана, 

укључујући и смрзнуте независно од рока трајања 

ПДВ 

              02 - све врсте хлеба, осим тост хлеба ПДВ 

              80 - остало  

1905 90 80 00 

 

01 - пуњено и непуњено пециво, симит, погачице, 

крофне и слични производи, мекике и слични 

производи, переце, ђевреци, пењерлије, бурек-

пите, коре за питу и коре за гибаницу, у 

оригиналном паковању са роком трајања до 7 дана, 

укључујући и смрзнуте независно од рока трајања, 

осим за увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља 

порекла чланице ЕФТА) 

ПДВ 

              02 - све врсте хлеба, осим тост хлеба, осим за увоз уз 

ЕФПАФ преференцијал (земља порекла чланице 

ЕФТА) 

ПДВ 

 61 - пуњено и непуњено пециво, симит, погачице, 

крофне и слични производи, мекике и слични 

производи, переце, ђевреци, пењерлије, бурек-

пите, коре за питу и коре за гибаницу, у 

оригиналном паковању са роком трајања до 7 дана, 

укључујући и смрзнуте независно од рока трајања, 

са додатком материјала за заслађивање, за увоз уз 

ЕФПАФ преференцијал (земља порекла чланице 

ЕФТА) 

ПДВ, 

међ.сп. 

 62 - све врсте хлеба, осим тост хлеба, са додатком 

материјала за заслађивање, за увоз уз ЕФПАФ 

преференцијал (земља порекла чланице ЕФТА) 

ПДВ, 

међ.сп. 

 63 - пуњено и непуњено пециво, симит, погачице, 

крофне и слични производи, мекике и слични 

производи, переце, ђевреци, пењерлије, бурек-

пите, коре за питу и коре за гибаницу, у 

оригиналном паковању са роком трајања до 7 дана, 

укључујући и смрзнуте независно од рока трајања, 

без додатка материјала за заслађивање, за увоз уз 

ЕФПАФ преференцијал (земља порекла чланице 

ЕФТА) 

ПДВ, 

међ.сп. 

 64 - све врсте хлеба, осим тост хлеба, без додатка 

материјала за заслађивање, за увоз уз ЕФПАФ 

преференцијал (земља порекла чланице ЕФТА) 

ПДВ, 

међ.сп. 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

 65 - остало, са додатком материјала за заслађивање, за 

увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА),  

међ.сп. 

 69 - остало, без додатка материјала за заслађивање, за 

увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 

међ.сп. 

              80 - остало  

2001 90 92 00 61 - палмина језгра (ЕФПАФ) међ.сп. 

              62 - тропско воће и тропско језграсто воће (ЕФПАФ) међ.сп. 

              80 - остало  

2001 90 97 00 61 - црни лук (ЕУ03А)/(ГБ03А) међ.сп. 

              80 - остало  

2003 90 10 00 01 - трифле (тартуфи): бели (Tuber magnatum ), црни 

летњи (Tuber aestivum ), јесењи црни (Tuber 

macrosporum), у саламури 

цитес 

              80 - Остало  

2003 90 90 00 01 - печурке врста: мрка труба (Craterellus 

cornucopioides ), рујнице (Lactarius spp.),  супача 

(Marasmius oreades); вргањи: црни вргањ (Boletus 

aereus), летњи (B. edulis ), боров (B. pinophilus), 

распуцани (B. reticulatus ), у салумури 

цитес 

              80 - Остало  

2005 99 80 00 61 - шаргарепа (ЕУ03Б)/(ГБ03Б) међ.сп. 

              69 - остало (ЕУ03Б)/(ГБ03Б) међ.сп. 

              80 - остало  

2006 00 99 00 61 - кукуруз шећерац (ЕФПАФ) међ.сп. 

              80 - остало  

2007 99 50 00 61 - пире од јабука, укључујући компоте (са 

садржајем шећера од 13% до 30% по маси) 

(ЕУ03Б)/(ГБ03Б) 

међ.сп. 

              69 - остало, осим пиреа од јабука, укључујући 

компоте (са садржајем шећера од 13% до 30 % по 

маси) (ЕУ03Б)/(ГБ03Б) 

међ.сп. 

              80 - остало  

2007 99 97 00 61 - пире од јабуке, укључујући и компоте (не преко 

13% шећера по маси) (ЕУ03Б)/(ГБ03Б) 
међ.сп. 

              69 - остало, осим пиреа од јабука укључујући компоте 

(не преко 13% шећера по маси) (ЕУ03А)/(ГБ03А) 
међ.сп. 

              80 - остало  

2008 99 63 00 61 - Маракуја и гуава (ЕУ03А)/(ГБ03А) међ.сп. 

              80 - остало  

2101 11 00 00 01 - екстракти, есенције и концентрати кафе акциза 

              80 - мешавине екстраката, есенција и концентрата од 

кафе са прженом цикоријом и осталим заменама 

кафе или екстрактима, есенцијама и 

концентратима тих производа 

акциза 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

2103 90 90 10 01 - за производњу и припрему нудли Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 80 - остало  

2103 90 90 90 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ, осим за 

производњу и припрему нудли 
ПП 

 02 - за земље увоза  и  порекла из ЕУ/ГБ,  за 

производњу и припрему нудли 

ПП 
Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 03 - осим за земље увоза  и  порекла из ЕУ/ГБ или 

увоз уз ЕФПАФ преференцијал,  за производњу и 

припрему нудли 

ПП 
Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА), осим за производњу и припрему 

нудли 

ПП 

 71 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА), за производњу и припрему нудли 

ПП 
Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

              80 - остало ПП 

2104 10 00 00 61 - суви (ЕУ21П) /(ГБ21П) међ.сп. 

              69 - остало (ЕУ21П) /(ГБ21П) међ.сп. 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
међ.сп. 

              80 - остало  

2106 90 92 90 01 - анестезијска и респираторна медицинска 

средства (пастиле за ждрело) и друга медицинска 

средства која не садрже састојке од врста 

наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 

Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

мед.сред. 

 02 - жвакаће гуме за одвикавање од пушења, 

регистроване код АЛИМС које не садрже састојке 

од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 

Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

мед.сред./ 

ПДВ 

 03 - анестезијска и респираторна медицинска 

средства (пастиле за ждрело) и друга медицинска 

средства са састојцима од врста наведених у 

ЦИТЕС Додацима, односно у Прилозима 

Правилника о прекограничном промету и трговини 

заштићеним врстама 

мед.сред. ./ 

ЦИТЕС 

 04 - жвакаће гуме за одвикавање од пушења, 

регистроване код АЛИМС са састојцима од врста 

наведених у ЦИТЕС Додацима, односно у 

Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

мед.сред. 

ПДВ/ 

ЦИТЕС 
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ознака 

Еx 
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Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 
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 05 - остало, са састојцима од врста наведених у 

ЦИТЕС Додацима, односно у Прилозима 

Правилника о прекограничном промету и трговини 

заштићеним врстама 

ЦИТЕС 

 80 - остало  

2106 90 98 90 01 - специјално млеко у праху за исхрану одојчади 

које не садржи састојке од врста наведених у 

ЦИТЕС Додацима, односно у Прилозима 

Правилника о прекограничном промету и трговини 

заштићеним врстама 

ПДВ 

 02 - специјално млеко у праху за исхрану одојчади са 

састојцима од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

ПДВ/ 

ЦИТЕС 

 03 - остало са састојцима од врста наведених у 

ЦИТЕС Додацима, односно у Прилозима 

Правилника о прекограничном промету и трговини 

заштићеним врстама 

ЦИТЕС 

 80 - остало  

2202 99 11 00 01 - напици и безалкохолна пића што садрже кафу, 

екстракте, есенције и концентрате кафе 
акциза 

 80 - остало  

2202 99 15 00 01 - напици и безалкохолна пића што садрже кафу, 

екстракте, есенције и концентрате кафе 
акциза 

 80 - остало  

2202 99 19 00 01 - напици и безалкохолна пића што садрже кафу, 

екстракте, есенције и концентрате кафе 
акциза 

 80 - остало  

2202 99 91 00 01 - ферментисани млечни напитак као и млечни 

напитак у смислу прописа којима се уређује 

квалитет производа од млека и стартер култура 

ПДВ 

 02 - напици и безалкохолна пића што садрже кафу, 

екстракте, есенције и концентрате од кафе 
акциза 

              80 - остало  

2202 99 95 00 01 - ферментисани млечни напитак као и млечни 

напитак у смислу прописа којима се уређује 

квалитет производа од млека и стартер култура 

ПДВ 

 02 - напици и безалкохолна пића што садрже кафу, 

екстракте, есенције и концентрате од кафе 
акциза 

              80 - остало  

2202 99 99 00 01 - ферментисани млечни напитак као и млечни 

напитак у смислу прописа којима се уређује 

квалитет производа од млека и стартер култура 

ПДВ 

 02 - напици и безалкохолна пића што садрже кафу, 

екстракте, есенције и концентрате од кафе 
акциза 

              80 - остало  
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отварања 
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2205 10 10 00  01 - мешавине безалкохолних пића или воћних сокова 

са алкохолним пићима добијеним путем 

ферментације, са садржајем алкохола од 1,2% до 

15% 

акциза 

 80 - остало  

2205 90 10 00  01 - мешавине безалкохолних пића или воћних сокова 

са алкохолним пићима добијеним путем 

ферментације, са садржајем алкохола од 1,2% до 

15% 

акциза 

 80 - остало  

2206 00 39 00 01 - мешавине безалкохолних пића или воћних сокова 

са пивом 
акциза 

              02 - мешавине безалкохолних пића или воћних сокова 

са алкохолним пићима добијених путем 

ферментације (вина,вина од јабуке – цидер, вина 

од крушке – перрy и др.) са садржајем алкохола од 

1,2% до 15%, пенушави 

акциза 

              80 - остало  

2206 00 59 00 01 - мешавине безалкохолних пића или воћних сокова 

са алкохолним пићима добијених путем 

ферментације (вина, вина од јабуке – цидер, вина 

од крушке – перрy и др.) са садржајем алкохола од 

1,2% до 15%, у судовима од 2л или мање, 

непенушави 

акциза 

 02 - мешавине безалкохолних пића или воћних сокова 

са пивом 
акциза 

              80 - остало  

2206 00 89 00 01 - мешавине безалкохолних пића или воћних сокова 

са алкохолним пићима добијених путем 

ферментације (вина, вина од јабуке – цидер, вина 

од крушке – перрy и др.) са садржајем алкохола од 

1,2% до 15%, у судовима већим од 2л, непенушави 

акциза 

 02 - мешавине безалкохолних пића или воћних сокова 

са пивом 
акциза 

              80 - остало  

2207 10 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              73 - за увоз уз ЦХ11Ф преференцијал (земља порекла 

ЦХ/ЛИ) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2207 20 00 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ префернцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 20 66 00 61 - бренди (Brandy de Jerez) за земље увоза и порекла 

из ЕАЕУ, осим из РУ 
међ.сп. 

 69 - остало, за земље увоза и порекла из ЕАЕУ, осим 

из РУ (У212У) 
међ.сп. 
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ознака 
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 80 - остало  

2208 20 69 00 01 - сирови дестилат, осим за следеће земље увоза и 

порекла из ЕАЕУ: АМ, БY, КГ и КЗ  
 

 61 - сирови дестилат за земље увоза и порекла из 

ЕАЕУ, осим из РУ 
међ.сп. 

 62 -армањак (Armagnac) за земље увоза и порекла из 

ЕАЕУ, осим из РУ 
међ.сп. 

 69 - остало, за земље увоза и порекла из ЕАЕУ, осим 

из РУ (У212У) 
међ.сп. 

 80 - остало акциза 

2208 20 88 00 01 - сирови дестилат, осим за следеће земље увоза и 

порекла из ЕАЕУ: АМ, БY, КГ и КЗ 
 

 61 - сирови дестилат за земље увоза и порекла из 

ЕАЕУ, осим из РУ 
међ.сп. 

 69 - остало, за земље увоза и порекла из ЕАЕУ, осим 

из РУ (У212У) 
међ.сп. 

 80 - остало акциза 

2208 30 11 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 30 19 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 30 30 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 30 41 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 30 49 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 30 61 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 30 69 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 30 71 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 
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              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 30 79 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 30 82 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 30 88 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 70 10 00 01 - остала нискоалкохолна пића акциза 

 80 - остало акциза 

2208 70 90 00 01 - остала нискоалкохолна пића акциза 

 80 - остало акциза 

2208 90 11 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 90 19 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              75 - за увоз уз НО11Ф преференцијал (земља порекла 

НО) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 90 33 00 01 - за земље увоза и пореклаиз ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 90 38 00 01 - дестилат шљивовице, крушковаче, трешњеваче 

или вишњеваче који служи за производњу ракије, 

за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ 

ПП 

              02 - остало, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП, акциза 

              03 - дестилат шљивовице, крушковаче, трешњеваче 

или вишњеваче који служи за производњу ракије, 

осим из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 

ПП 

              70 - дестилат шљивовице, крушковаче, трешњеваче 

или вишњеваче који служи за производњу 

ракије,увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља 

порекла чланице ЕФТА) 

ПП 

              71 - остало, увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља 

порекла чланице ЕФТА) 
ПП, акциза 

              80 - остало, осим из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ ПП, акциза 

2208 90 41 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 
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              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 90 45 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 90 48 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 90 54 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 90 56 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ  ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 90 69 00 01 - остала нискоалкохолна пића, са садржајем 

алкохола 1,2-15% v/v, у судовима до 2 литра, за 

земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ 

ПП, акциза 

              02 - остала јака алкохолна пића у судовима до 2 

литра, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ 
ПП, акциза 

              03 - остало за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ  ПП 

              04 - остала нискоалкохолна пића, са садржајем 

алкохола 1,2-15% v/v, осим из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ  
ПП, акциза 

              05 - јака алкохолна пића, осим из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ ПП, акциза 

              70 - остала нискоалкохолна пића са садржајем 

алкохола 1,2-15% v/v, у судовима до 2 литра, увоз 

уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла чланице 

ЕФТА) 

ПП, акциза 

              71 - остала јака алкохолна пића у судовима до 2 

литра, увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља 

порекла чланице ЕФТА) 

ПП, акциза 

              72 - остало, увоз уз ЕФПАФ преференцијал ( земља 

порекла чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало, осим из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ ПП 

2208 90 71 00 01 - воћни дестилат који служи за производњу ракије, 

за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ 
ПП 

              02 - остало, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП, акциза 

              03 - воћни дестилат који служи за производњу ракије, 

осим из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП 

              70 - воћни дестилат који служи за производњу ракије, 

увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 

ПП 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              71 - остало, увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља 

порекла чланице ЕФТА) 
ПП, акциза 

              80 - остало, осим из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ ПП, акциза 

2208 90 75 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 90 77 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 90 78 00 01 - остала нискоалкохолна пића, са садржајем 

алкохола 1,2-15% v/v, у судовима већим од 2 

литра, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ 

ПП, акциза 

              02 - остала јака алкохолна пића у судовима преко 2 

литра, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ  
ПП, акциза 

              03 - остало, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              04 - остала нискоалкохолна пића, са садржајем 

алкохола 1,2-15% v/v, осим из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ 
ПП, акциза 

              05 - јака алкохолна пића, осим из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ ПП, акциза 

              70 - остала нискоалкохолна пића, са садржајем 

алкохола 1,2-15% v/v, у судовима већим од 2 

литра, увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља 

порекла чланице ЕФТА)  

ПП, акциза 

              71 - остала јака алкохолна пића у судовима преко 2 

литра, увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља 

порекла чланице ЕФТА)  

ПП, акциза 

              72 -остало, увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља 

порекла чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало, осим из ЕУ/ЦХ/ЛИ/ГБ ПП 

2208 90 91 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2208 90 99 00 01 - за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              70 - увоз уз ЕФПАФ преференцијал (земља порекла 

чланице ЕФТА) 
ПП 

              80 - остало ПП 

2301 10 00 00 61 - од китова (ЕФА2Ф) међ.сп. 

              80 - остало  

2309 90 10 00 01 - потпуне и допунске смеше за исхрану стоке (члан 

64. Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

 61 - рибљи раствори (ЕФА2Ф) међ.сп. 

              80 - остало  

2309 90 31 00 01 - потпуне и допунске смеше за исхрану стоке (члан 

64. Правилника о ПДВ) 
ПДВ  

 80 - остало  
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

2309 90 33 00 01 - потпуне и допунске смеше за исхрану стоке (члан 

64. Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

 80 - остало  

2309 90 35 00 01 - потпуне и допунске смеше за исхрану стоке  

(члан 64. Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

 80 - остало  

2309 90 39 00 01 - потпуне и допунске смеше за исхрану стоке  

(члан 64. Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

 80 - остало  

2309 90 41 00 01 - потпуне и допунске смеше за исхрану стоке (члан 

64. Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

 80 - остало  

2309 90 43 00 01 - потпуне и допунске смеше за исхрану стоке (члан 

64. Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

 80 - остало  

2309 90 49 00 01 - потпуне и допунске смеше за исхрану стоке (члан 

64. Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

 80 - остало  

2309 90 51 00 01 - потпуне и допунске смеше за исхрану стоке  

(члан 64. Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

 80 - остало  

2309 90 53 00 01 - потпуне и допунске смеше за исхрану стоке (члан 

64. Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

 80 - остало  

2309 90 59 00 01 - потпуне и допунске смеше за исхрану стоке  

(члан 64. Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

 80 - остало  

2309 90 70 00 01 - потпуне и допунске смеше за исхрану стоке (члан 

64. Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

 80 - остало  

2309 90 91 00 01 - потпуне и допунске смеше за исхрану стоке  

(члан 64. Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

 80 - остало  

2309 90 96 10 01 - потпуне и допунске смеше за исхрану стоке  

(члан 64. Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

 80 - остало  

2309 90 96 90 01 - потпуне и допунске смеше за исхрану стоке (члан 

64. Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

 80 - остало  

2401 10 35 00 01 - типа Берлеј, за земље увоза и порекла из ЕУ/ГБ ПП 

              02 - типа Берлеј, осим из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало  

2401 10 85 00 01 - типа Вирџинија, за земље увоза и порекла из 

ЕУ/ГБ 
ПП 

              02 - типа Вирџинија, осим из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало  
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

2401 20 35 00 01 - типа Берлеј, делимично ижиљен, за земље увоза и 

порекла из ЕУ/ГБ 
ПП 

              02 - типа Берлеј, потпуно ижиљен, за земље увоза и 

порекла из ЕУ/ГБ 
ПП 

              03 - типа Берлеј, делимично ижиљен, осим из ЕУ/ГБ ПП 

              04 - типа Берлеј,потпуно ижиљен, осим из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало  

2401 20 85 00 01 - типа Вирџинија, делимично ижиљен, за земље 

увоза и порекла из ЕУ/ГБ 
ПП 

              02 - типа Вирџинија, потпуно ижиљен, за земље увоза 

и порекла из ЕУ/ГБ 
ПП 

              03 - типа Вирџинија,делимично ижиљен, осим из 

ЕУ/ГБ 
ПП 

              04 - типа Вирџинија, потпуно ижиљен,осим из ЕУ/ГБ ПП 

              80 - остало  

2403 19 90 00 01 - припремљен дуван, сировина за дуванску 

индустрију 
 

              80 - остало акциза 

2403 99 90 00 01 - дуванске прерађевине које се при употреби греју 

а не сагоревају (несагоревајући дуван)  
акциза 

 80 - осатало  

2501 00 99 00 01 - таблетирана со за дијализу ПДВ 

              80 - остало  

2503 00 90 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

 80 - остало  

2510 20 00 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

2524 90 00 00 01 - Амозит (CAS No.12172-73-5), Антофилит (CAS 

No.77536-67-5), Актинолит (CAS No. 77536-66-4), 

Тремолит (CAS No.77536-68-6), Кризотил (CAS 

No.12001-29-5, 132207-32-0) 

опасна хем. 

              80 - остало  

2530 90 00 00 01 - медицинско средство мед.сред. 

 80 - остало  

2617 90 00 00 01 - руда цинабарит опасна хем. 

              80 - остало  

2710 19 99 00 01 - остали деривати нафте који се добијају од 

фракција нафте које имају крај дестилације до 380° 

C (укључујући и 380°C) 

акциза 

 80 - остало  

2710 20 90 99 01 - остали деривати нафте који се добијају од 

фракција нафте које имају крај дестилације до 380° 

C (укључујући и 380°C) 

акциза 

              80 - остало  
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

2711 12 11 00 01 - течни нафтни гас – ауто гас у складу са чланом 6. 

Правилника о техничким и другим захтевима за 

течни нафтни гас 

Накнада за 

унапређење 

енергетске 

ефикасности 

 80 - остало  

2711 12 94 00 01 - течни нафтни гас – ауто гас у складу са чланом 6. 

Правилника о техничким и другим захтевима за 

течни нафтни гас 

Накнада за 

унапређење 

енергетске 

ефикасности 

 80 - остало  

2711 12 97 00 01 - течни нафтни гас – ауто гас у складу са чланом 6. 

Правилника о техничким и другим захтевима за 

течни нафтни гас 

Накнада за 

унапређење 

енергетске 

ефикасности  

 80 - остало  

2711 13 97 00 01 - течни нафтни гас – ауто гас у складу са чланом 6. 

Правилника о техничким и другим захтевима за 

течни нафтни гас 

Накнада за 

унапређење 

енергетске 

ефикасности  

 80 - остало  

2711 19 00 00 01 - течни нафтни гас – ауто гас у складу са чланом 6. 

Правилника о техничким и другим захтевима за 

течни нафтни гас 

Накнада за 

унапређење 

енергетске 

ефикасности  

 80 - остало  

2712 90 39 00 01 - восак који се користи за лемљење (306Л1-шифра 

повластице) 

Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 80 - остало  

2806 10 00 00 01 - раствори за прање дијагностичких игала и других 

медицинских средстава 
мед.сред. 

              80 - остало  

2807 00 00 00 01 - Sumporna kiselina 

Sulphuric acid 

CAS No 7664-93-9 

KATEGORIJA III 

прекурсор 

              80 - остало  

2812 90 00 00 01 - Роба  из Прилога 3А) Одлуке – 

сумпорхексафлуорид (SF6) 

озон 

(Прилог 3А) 

 80 - остало  

2827 60 00 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2833 21 00 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

2833 29 20 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

 80 - остало  

2834 21 00 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 
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ознака 

Еx 

позиц
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              80 - остало  

2834 29 80 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

2835 24 00 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

2835 25 00 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

2836 91 00 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2840 20 90 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

2843 90 10 00 01 - који садрже најмање 95% живе опасна хем. 

              80 - остало 

 

 

 

 

2844 40 30 00 01 - лекови за хуману и ветеринарску употребу ПДВ, лек 

 80 - остало  

2850 00 20 00 01 - Litijum aluminijum hidrid 

 Litijum tetrahidroaluminat; 

 Aluminum Lithium Hydride; Lithium      

tetrahydroaluminate; 

CAS No 16853-85-3 

KATEGORIJA III  

прекурсор 

 80 - остало  

2852 10 00 11 01 - жива(I)хлорид(Hg2Cl2) (CAS No.10112-91-1)  и 

жива(II)оксид(HgO) (CAS No.21908-53-2) 
опасна хем. 

              80 - остало  

2853 90 90 00 01 - који садрже најмање 95% живе опасна хем. 

              80 - остало  

2903 11 00 00 01 - Роба из Прилога 3А) Одлуке-монохлорометан 

(метал-хлорид) 

озон 

(Прилог 3А) 

              80 - остало  

2903 19 00 00 01 - Роба из Прилога 3Б) Одлуке – 1,1,1-трихлороетан 

(метил хлороформ) 

озон 

(Прилог 3Б) 

 80 - остало  

2903 29 00 00 01 - хексахлорбутадиен (CAS  87-68-3) опасна хем. 

 80 - остало  

2903 39 19 00 01 - Роба из Прилога 3А) Одлуке -1-бромопропан 

(пропил-бромид) и бромоетан (етил-бромид) 

озон 

(Прилог 3А) 

              80 - остало  

2903 39 27 00 01 - Роба из Прилога 3А) Одлуке (Р-227еа, Р-236 cb, 

Р-236еа, Р-236fа, Р-245cа, Р- 245fа) 

озон 

(Прилог 3А) 
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 80 - остало  

2903 39 28 00 01 - Роба из Прилога 3А) Одлуке – перфлуорометан 

(R-14), перфлуороетан (R-116), перфлуоропропан 

(R-218), перфлуоробутан (R-3-1-10), 

перфлуоропентан (R-4-1-12), перфлуорохексан (R-

5-1-14), перфлуороциклобутан (R- C318) 

озон 

(Прилог 3А) 

 80 - остало  

2903 39 29 00 01 - Роба из Прилога 3А) Одлуке (R-41, R-43-10mее, 

R-134, R-143, R-365 mfc) 

озон 

(Прилог 3А) 

 80 - остало  

2903 77 90 00 01 - Роба из Прилога 3Б) Одлуке – 

хлоротрифлуорометан (R-13), 

пентахлорофлуороетан (R-111), 

тетрахлородифлуороетан (R-112), 

хептахлорофлуоропропан (R-211), 

хексахлородифлуоропропан (R-212), 

пентахлоротрифлуоропропан (R-213), 

тетрахлоротетрафлуоропропан (R-214), 

трихлоропентафлуоропропан (R-215), 

дихлорохексафлуоропропан (R-216), 

хлорохептафлуоропропан (R-217) 

озон 

(Прилог 3Б) 

              80 - остало  

2903 78 00 00 01 - Роба из Прилога 3А) Одлуке – 

дибромодифлуорометан (халон -1202), 

трифлуоројодометан (трифлуорометил јодид) 

озон 

(Прилог 3А) 

              80 - остало  

2903 79 30 00 01 - Роба из Прилога 3А) Одлуке – 

хлорофлуороугљоводоници метана, етана или 

пропана (R-21, R-31, R-121, R-122, R-124, R-131, R 

-132, R-133, R-151, R-221, R-222, R-223, R-224, R-

226, R-231, R-232, R-233, R-234, R-235, R-241, R-

242, R-243, R-244, R-251, R-252, R-253, R-261, R-

262, R-271) 

озон 

(Прилог 3А) 

 02 - Роба из Прилога 3Б) Одлуке – бромохлорометан 

и бромофлуороугљоводоници метана, етана или 

пропана 

озон 

(Прилог 3Б) 

 80 - остало  

2903 99 80 00 01 - Полихлоровани бифенили (PCB) (CAS No.1336-

36-3 и остали);  
опасна хем. 

 02 - Полихлоровани терфенили,( Polychlorinated 

terphenyls.PCT);  Монометил-тетрахлор-дифенил 

метан (CAS No.76253-60-6);  Монометил-дихлор-

дифенил метан;  Монометил-дибром-дифенил 

метан бромбензилбромтолуен (CAS No.99688-47-

8); полихлоровани нафталени 

опасна хем 
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 03 -  Benzil hlorid 

Benzyl Chloride 

CAS No 100-44-7 

KATEGORIJA III 

прекурсор 

 80 - остало  

2904 20 00 00 01 -  4-Нитробифенил (CAS No.92-93-3) опасна хем. 

 02 - Nitroetan 

 Nitroethane  

CAS No 79-24-3 

KATEGORIJA III 

 

прекурсор 

              80 - Остало  

2905 11 00 00 01 - адитиви односно екстендери за течни нафтни гас 

– за спречавање смрзавања воде у резервоарима- 

метанол 

акциза 

              80 - остало  

2907 21 00 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2907 29 00 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

              80 - остало  

2908 19 00 00 01 - Соли и естри пентахлорфенола опасна хем. 

              80 - Остало  

2909 30 31 00 01 - Пентабромодифенилетар C12H5Br 5O (CAS No. 

32534-81-9 и остали) 
опасна хем. 

 80 - остало  

2909 30 38 00 01 - Дифенилетар, октабром дериват, C12H2Br8O  

(CAS No.32536-52-0) 
опасна хем. 

 02 -Тетрабромдифенилетар  C12H6Br4O (CAS  No. 

40088-47-9 и остали), Хексабромдифенилетар 

C12H4Br6O (CAS No.36483-60-0 и остали), 

Хептабромдифенилетар  C12H3Br7O (CAS No. 

68928-80-3 и остали) 

опасна хем. 

 80 - остало  

2912 11 00 00 01 - за дијализу ПДВ 

              80 - остало  

2915 12 00 00 01 -  Amonijum formijat 

Ammonium formate 

CAS No 540-69-2 

KATEGORIJA III  

прекурсор 

 80 - остало  

2918 19 98 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

              80 - остало  
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

2918 21 00 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2918 22 00 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2921 11 00 00 01 - Metilamin 

Methylamine; Methanamine  

CAS No 74-89-5 

KATEGORIJA III  

прекурсор 

 80 - остало  

2921 30 99 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

              80 - остало  

2921 45 00 00 01 - 2-Нафтиламин (CAS No.91-59-8) и његове соли опасна хем. 

              80 - остало  

2921 49 00 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

              02 - 4-аминобифенил (ксениламин) (CAS No.92-67-1 ) 

и његове соли 
опасна хем. 

              80 - остало  

2921 59 90 00 01 - Бензидин (CAS No.92-87-5) и његове соли опасна хем. 

              80 - остало  

2922 19 00 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

 80 - остало  

2922 29 00 90 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

              80 - остало  

2922 39 00 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

              80 - остало  

2922 49 85 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

 80 - остало  

2922 50 00 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

 02 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

2924 19 00 00 01 - Formamid  

Formamide  

CAS No 75-12-7 

KATEGORIJA III  

прекурсор 

 80 - остало  

2924 29 10 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Ђ) 

2924 29 70 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

 02 - парацетамол осим за производњу и промет 

лекова и медицинских средстава на велико 

Мин. 

здравља 

(Прилог 2Ђ) 

 03 - парацетамол за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 04 - Amid fenilsirćetne kiseline 

Benzenacetamid; 

Benzeneacetamide; Phenylacetic acid amide. 

CAS No 103-81-1 

KATEGORIJA II B  

прекурсор 

 80 - остало  

2925 19 20 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2926 90 20 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2926 90 70 00 01 Benzil cijanid 

Benzenacetonitril; 

Benzeneacetonitrile; Benzyl Cyanide . 

CAS No 140-29-4 

KATEGORIJA III  

прекурсор 

 80 - остало  

2930 90 98 90 01 - адитиви односно екстендери за течни нафтни гас 

– одорант – етилмеркаптан 
акциза 

 02 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

 80 - остало  

2932 20 10 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2932 20 90 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

              80 - остало  

2932 99 00 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

 02 - PMK glicidat 

2- Oksirankarboksilna kiselina , 3-(1,3- benzodioksol -

5- il)-2- metil -, metil estar; 3,4- MDP -2- P metil 

glicidat; 2- Oxiranecarboxylic acid, 3-(1,3- 

benzodioxol -5- yl )-2- methyl, methyl ester ; 3,4- 

MDP-2- P methyl glycidate  

CAS број 13605-48-6 

прекурсор 

              80 - остало  

2933 11 10 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2933 11 90 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2933 19 10 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2933 29 10 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2933 39 10 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2933 39 20 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

2933 39 25 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2933 39 35 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2933 39 40 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2933 39 45 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2933 39 50 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2933 39 55 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2933 39 99 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

 02  ANPP 

4- Piperidinamin, N-fenil-1-(2- feniletil ); 

4- Anilino - N- fenetil-piperidin. 

4- Piperidinamine, N-phenyl-1-(2- phenylethyl); 

4- Anilino- N-phenethyl-piperidine (ANPP) 

CAS No 21409-26-7 

KATEGORIJA I  

прекурсор 

 03  NPP 

4- Piperidon, 1-(2- feniletil ); 

N- Fenetil -4- piperidon. 

4- Piperidinone, 1-(2- phenylethyl); 

N- Phenethyl -4- piperidone (NPP) 

CAS No 39742-60-4 

KATEGORIJA I  

прекурсор 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              80 - остало  

2933 49 10 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Ђ) 

2933 49 30 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Ђ) 

2933 49 90 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

              80 - остало  

2933 52 00 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Ђ) 

2933 54 00 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

 02 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико, осим дрога и 

психотропних супстанци 

АЛИМС 

 80 - остало  Мин. 

здравља 

(Прилог 2Г) 

2933 59 95 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

              80 - остало  

2933 99 80 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

              80 - остало  

2934 99 60 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2934 99 90 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види листу дрога 

и психотропних супстанци) 
дроге 

              80 - остало  

2935 90 30 00 01 - Метосулам (ISO) осим за производњу и промет 

лекова и медицинских средстава на велико 

Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

 02 - Метосулам (ISO) за производњу и промет лекова 

и медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало  
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

2937 11 00 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2937 12 00 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2937 19 00 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2937 21 00 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2937 22 00 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2937 23 00 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2937 29 00 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2937 50 00 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2937 90 00 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2938 10 00 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2938 90 10 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2938 90 30 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2938 90 90 10 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2938 90 90 20 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2938 90 90 30 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2938 90 90 40 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2938 90 90 90 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2939 19 00 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

              80 - остало  

2939 20 00 10 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Ђ) 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

2939 20 00 90 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Ђ) 

2939 30 00 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Ђ) 

2939 44 00 00 01 - Norefedrin, (±) 

Benzenmetanol, а-[(1 R)-1-аминоетил]-, аS); 

Benzenmetanol, а-(1- aminoetil )-, (R*, S*)-(±); 

Benzenemethanol, а-[(1 R)-1- aminoethyl]-, (а S)- rel; 

Benzenemethanol, а-(1- aminoethyl)-, (R *,S*)-(±); 

Norephedrine,  (±). 

CAS No 14838-15-4 

KATEGORIJA I  

прекурсор 

 

              80 - остало  

2939 49 00 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

 80 - остало  

2939 69 00 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

              80 - остало  

2939 79 90 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 

 02 - Benzenetanamin, b-hlor - N,a-dimetil  

Fenetilamin, b-hlor-N,a-dimetil.  

Benzeneethanamine, b-chloro-N,a-dimethyl; 

Phenethylamine, b-chloro-N,a-dimethyl  

CAS No 25394-33-6 

KATEGORIJA I  

прекурсор 

 

 03 - (1R,  2S )-(-)- hlorefedrin , CAS No 110925-64-9 

KATEGORIJA I   

прекурсор 

 

 04 - (1S, 2R )-(+)- hlorefedrin, CAS No 1384199-95-4  

KATEGORIJA I  

прекурсор 

 

 05 - (1S, 2S )-(+)- hlorpseudoefedrin,  

CAS No 73393-61-0 

KATEGORIJA I  

прекурсор 

 

 06 - (1 R,2R )-(-)- hlorpseudoefedrin,  

CAS No 771434-80-1 

KATEGORIJA I  

прекурсор 

 

 80 - остало   

2939 80 00 00 01 - дроге и психотропне супстанце (види Листе 

дрога и психотропних супстанци) 
дроге 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              80 - остало  

2941 10 00 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2941 20 30 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2941 20 80 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2941 30 00 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2941 40 00 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

2941 50 00 00 01 - супстанце за производњу и промет лекова и 

медицинских средстава на велико 
АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Д) 

3001 20 10 00 01 - узорци ћелија, односно ткива за поступак 

клиничког испитивања лекова и медицинских 

средстава 

АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Ђ) 

3001 20 90 00 01 - узорци ћелија, односно ткива за поступак 

клиничког испитивања лекова и медицинских 

средстава 

АЛИМС 

 80 - остало  Мин. 

здравља 

(Прилог 2Ђ) 

3001 90 20 10 01 - узорци ћелија, односно ткива за поступак 

клиничког испитивања лекова и медицинских 

средстава 

АЛИМС 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Ђ) 

3001 90 20 90 01 - ћелије, односно ткива, као и органи који су 

намењени трансплатацији ради лечења 

Мин.здрављ

а 

(Прилог 2Г) 

 02 - који се користе у поступку клиничког 

испитивања лекова и медицинских средстава и 

нису намењени трансплатацији ради лечења 

АЛИМС 

 80 - остало Мин.здрављ

а 

(Прилог 2Ђ) 

3001 90 91 00 01 - узорци ћелија, односно ткива за поступак 

клиничког испитивања лекова и медицинских 

средстава 

АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Ђ) 

3001 90 98 10 01 - узорци ћелија, односно ткива за поступак 

клиничког испитивања лекова и медицинских 

средстава 

АЛИМС 

              80 - остало  Мин. 

здравља 

(Прилог 2Ђ) 

3001 90 98 90 01 - пачеви (замена за људско ткиво) ПДВ 

мед.сред. 

 02 - узорци ћелија, односно ткива за поступак 

клиничког испитивања лекова и медицинских 

средстава 

АЛИМС 

 80 - остало  Мин. 

здравља 

(Прилог 2Ђ) 

3002 12 00 00 01 - хемоглобин, крвни глобулини и серумски 

глобулини за хуману или ветеринарску употребу, 

за поступак клиничког испитивања 

ПДВ/АЛИМ

С 

 02 - хемоглобин, крвни глобулини и серумски 

глобулини за хуману или ветеринарску употребу, 

осим за поступак клиничког испитивања 

ПДВ/ Мин. 

здравља 

(Прилог 2Ђ) 

 03 - хемоглобин, крвни глобулини и серумски 

глобулини за осталу употребу, за поступак 

клиничког испитивања 

АЛИМС 

 04 - хемоглобин, крвни глобулини и серумски 

глобулини за осталу употребу, осим за поступак 

клиничког испитивања 

Мин. 

здравља 

(Прилог 2Ђ) 

 05 - остало за хуману или ветеринарску употребу ПДВ 

 80 - остало  

3002 13 00 00 01 - за хуману и ветеринарску употребу ПДВ 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              80 - остало  

3002 14 00 00 01 - за хуману и ветеринарску употребу ПДВ 

              80 - остало  

3002 15 00 00 01 - за хуману и ветеринарску употребу ПДВ 

 02 -медицинско средство  

              80 - остало  

3002 19 00 00 01 - за хуману и ветеринарску употребу ПДВ 

              80 - остало  

3002 90 10 00 01 - узорци ћелија, односно ткива за поступак 

клиничког испитивања лекова и медицинских 

средстава 

АЛИМС 

 80 - остало Мин. 

здравља 

(Прилог 2Ђ) 

3002 90 30 00 01 - узорци ћелија, односно ткива за поступак 

клиничког испитивања лекова и медицинских 

средстава 

АЛИМС 

              80 - остало  Мин. 

здравља 

(Прилог 2Ђ) 

3002 90 50 00 01 - микробиолошко ђубриво (члан 64. Правилника о 

ПДВ) 
ПДВ 

 02 - лекови за хуману и ветеринарску употребу ПДВ 

 80 - остало  

3002 90 90 00 01 - лекови за хуману и ветеринарску употребу ПДВ, лек 

 02 - узорци ћелија, односно ткива за поступак 

клиничког испитивања лекова и медицинских 

средстава 

АЛИМС 

 80 - остало  Мин. 

здравља 

(Прилог 2Ђ) 

3003 10 00 00 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

 

 80 - остало  

3003 20 00 00 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце  

Закон о ПКС 

ПДВ 

 02 - “Кокцисан 120 Г”  

 80 - остало ПДВ 

3003 31 00 00  01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце  

Закон о ПКС 

 

 80 - остало  

3003 39 00 00 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

 

 80 - остало  

3003 49 00 00 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

 80 - остало  

3003 60 00 00 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

 

 80 - остало  

3003 90 00 00 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

 

 80 - остало  

3004 10 00 00 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

 

 80 - остало  

3004 20 00 10 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

 

 80 - остало  

3004 20 00 90 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

 

 80 - остало  

3004 31 00 10 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

 

 80 - остало  

3004 31 00 90 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

 

 80 - остало  

3004 32 00 10 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

 

 80 - остало  

3004 32 00 90 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

 

 80 - остало  

3004 39 00 10 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

 

 80 - остало  

3004 39 00 90 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

 

 80 - остало  

3004 49 00 10 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

 

 80 - остало  

3004 49 00 90 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

 

 80 - остало  

3004 50 00 10 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

 

 02 - медицинска средства која нису обухваћена 

Правилником о ПДВ 
ПДВ (20%) 

 80 - остало  
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

3004 50 00 90 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

 

 80 - остало  

3004 60 00 10 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

 

 80 - остало  

3004 60 00 90 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

 

 80 - остало  

3004 90 00 10 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

 

 80 - остало  

3004 90 00 91 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

ПДВ 

 02  - медицинска средства и материјал за дијализу  

(члан 62.и 63. Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

 03 - остала медицинска средства  

 80 - остало ПДВ 

3004 90 00 99 01 - лекови који садрже психоактивне контролисане 

супстанце 

Закон о ПКС 

 

 80 - остало  

3005 90 50 00 01 - еластични завој ПДВ 

 80 - остало  

3005 90 99 00 01 - еластични завој ПДВ 

 80 - остало  

3006 10 30 19 01 - импланти (члан 62. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

3006 10 90 00 01 - хируршки шавни материјал ПДВ 

              80 - остало  

3102 10 10 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

3102 10 90 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

3102 21 00 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

3102 29 00 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

3102 30 10 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

3102 30 90 90 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

3102 50 00 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

3102 60 00 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

3102 80 00 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              80 - остало  

3102 90 00 10 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

3103 11 00 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

3103 19 00 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

3104 20 10 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

3104 20 50 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

3104 20 90 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

3104 30 00 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

3104 90 00 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

3105 10 00 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

 02 - медицинско средство мед.сред. 

              80 - остало  

3105 30 00 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

3105 40 00 00 01 - ђубриво (члан 64. Правилника о ПДВ) ПДВ 

              80 - остало  

3204 19 00 00 01 - адитиви односно екстендери за гасна уља – боја 

са маркером 
акциза 

              80 - остало  

3212 90 00 00 01 - медицинско средство мед.сред. 

 80 - остало  

3213 10 00 00 01 - водене боје и темпере  за наставне сврхе ПДВ 

              80 - остало  

3213 90 00 00 01 - водене боје и темпере за наставне сврхе ПДВ 

              80 - остало  

3214 10 10 00 01 - паста за негу стоме ПДВ 

мед.сред. 

              80 - остало  

3304 99 00 00 01 - медицинско средство мед.сред. 

 80 - остало  

3307 90 00 00 01 - раствори и вештачке сузе за контактна сочива; 

раствор за негу и чишћење носне шупљине и друга 

медицинска средства 

мед.сред. 

              80 - остало  

3401 11 00 00 01 - козметички сапуни који садрже живу опасна хем. 

              80 - остало  

3401 19 00 00 01 - козметички сапуни који садрже живу опасна хем. 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              80 - остало  

3401 20 10 00 01 - козметички сапуни који садрже живу опасна хем. 

              80 - остало 

 

 

 

3401 20 90 00 01 - козметички сапуни који садрже живу опасна хем. 

              80 - остало  

3401 30 00 00 01 - козметички сапуни који садрже живу опасна хем. 

              80 - остало  

3402 20 20 00 01 - раствори за прање дијагностичких игала и других 

медицинских средстава 
мед.сред. 

              80 - остало  

3403 99 00 00 01 - адитиви односно екстендери за течни нафтни гас 

- антикорозивни 
акциза 

              80 - остало  

3407 00 00 90 01 - пластелин за наставне сврхе ПДВ 

              80 - остало  

3705 00 90 00 01 - дијапозитиви за наставне сврхе ПДВ 

              80 - остало  

3808 52 00 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

 80 - остало  

3808 59 00 10 01 - за заштиту биља ПДВ 

 02 - Средства за дезинфекцију која се користе при 

дијализи 

ПДВ, 

мед.сред. 

 03 - Остала средства за дезинфекцију медицинских 

средстава 
мед.сред. 

 04 - Токсафен (CAS No.8001-35-2) опасна хем. 

 80 - остало  

3808 59 00 90 01 - за заштиту биља ПДВ 

 80 - остало  

3808 61 00 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

 02 - лекови за употребу у ветерини  ПДВ, лек 

 80 - остало  

3808 62 00 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

 80 - остало  

3808 69 00 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

 80 - остало  

3808 91 10 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

 02 - лекови за употребу у ветерини ПДВ, лек 

              80 - остало  

3808 91 20 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

              80 - остало  

3808 91 30 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

              80 - остало  

3808 91 40 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

 02 - лекови за употребу у ветерини ПДВ, лек 
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ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              80 - остало  

3808 91 90 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

 02 - лекови за употребу у ветерини ПДВ, лек 

              80 - остало  

3808 92 10 00 01 - ђубриво и средства за заштиту биља (члан 64. 

Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

              80 - остало  

3808 92 20 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

              80 - остало  

3808 92 30 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

              80 - остало  

3808 92 40 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

              80 - остало  

3808 92 50 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

              80 - остало  

3808 92 60 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

              80 - остало  

3808 92 90 00 01 - ђубриво и средства за заштиту биља (члан 64. 

Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

              80 - остало  

3808 93 11 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

              80 - остало  

3808 93 13 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

              80 - остало  

3808 93 15 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

              80 - остало  

3808 93 17 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

              80 - остало  

3808 93 21 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

              80 - остало  

3808 93 23 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

              80 - остало  

3808 93 27 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

              80 - остало  

3808 94 10 00 01 - Средства за дезинфекцију која се користе при 

дијализи 

ПДВ, 

мед.сред. 

              02 - Остала средства за дезинфекцију медицинских 

средстава 
мед.сред. 

              80 - Остало  

3808 94 20 00 01 - Средства за дезинфекцију која се користе при 

дијализи 

ПДВ, 

мед.сред. 

              02 - Остала средства за дезинфекцију медицинских 

средстава 
мед.сред. 

              80 - Остало  

3808 94 90 00 01 - Средства за дезинфекцију која се користе при 

дијализи 

ПДВ, 

мед.сред. 
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ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              02 - Остала средства за дезинфекцију медицинских 

средстава 
мед.сред. 

              80 - Остало  

3808 99 90 00 01 - за заштиту биља ПДВ 

 02 - лекови за употребу у ветерини ПДВ, лек 

              80 - остало  

3811 90 00 00 01 - адитиви односно екстендери за гасна уља – за 

нискотемпературне карактеристике и за мазивост 

са антистатиком 

акциза 

 02 - адитиви односно екстендери за керозин – 

антистатик и антиоксиданс 
акциза 

              80 - остало  

3821 00 00 00  01 - медицинска средства мед.сред. 

 80 - остало  

3822 00 00 00 01 - Дијагностичке траке за одређивање нивоа шећера ПДВ 

              80 - Остало  

3824 71 00 00 01 - Роба из Прилога 3Б) Одлуке (R-500, R -501, R -

502, R -503, R -504, R -505, R -506) 

озон 

(Прилог 3Б) 

              80 - остало  

3824 74 00 00 01 - Роба из Прилога 3А) Одлуке (R -401А, R -401Б, R 

-401Ц, R-402А, R-402Б, R-403А, R-403Б, R-405А, 

R-406А, R-408А, R-409А, R-409Б, R 411А, R-411Б, 

R-412А, R-414Б, R-415Б, R-418А, R-509, FX-20, FX 

-10, Di-36, Daikin Blend, FRIGC, Free Zone, GHG- 

HP , GHG-X5, NARM-502, NAF-S-III, NAF-P-III ) 

озон 

(Прилог 3А) 

              80 - остало  

3824 77 00 00 01 - - Роба из Прилога 3Б) Одлуке – смеша метил 

бромида (67%) са хлоропикрином (33%) и смеша 

метил бромида (98%) са хлоропикрином (2%) 

озон 

(Прилог 3Б) 

              80 - остало  

3824 78 10 00 01 - Роба из Прилога 3А) Одлуке (R-507А) озон 

(Прилог 3А) 

 80 - остало  

3824 78 20 00 01 - Роба из Прилога 3А) Одлуке (R-404А) озон 

(Прилог 3А) 

 80 - остало  

3824 78 30 00 01 - Роба из Прилога 3А) Одлуке (R-410А, R-410B) озон 

(Прилог 3А) 

 80 - остало  

3824 78 40 00 01 - Роба из Прилога 3А) Одлуке (R-407А, R-407B, R-

407C, R-407D, R-407Е) 

озон 

(Прилог 3А) 

 80 - остало  

3824 78 80 00 01 - Роба из Прилога 3А) Одлуке (R-449А, R-452А) озон 

(Прилог 3А) 

  - остало  
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

3824 78 90 00 01 - Роба из Прилога 3А) Одлуке (R-413А, R-417А, R 

-422А, R-422B, R-422 D, R-424А, R-427А, R-428А, 

R-434А, R-438А, R-508А, R-508 B) 

озон 

(Прилог 3А) 

 80 - остало  

3824 99 64 00 01 - офтамолошка и оптичка медицинска средства-

вискоеластик и друга медицинска средства 
мед.сред. 

              80 - остало  

3824 99 92 90 01 - ђубриво и средства за заштиту биља  (члан 64. 

Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

 02 - медицинска средства мед.сред. 

 80 - остало  

3824 99 93 00 01 - ђубриво и средства за заштиту биља (члан 64. 

Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

 02 - медицинска средства мед.сред. 

 80 - остало  

3824 99 96 90 01 - ђубриво и средства за заштиту биља (члан 64. 

Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

 02 - медицинска средства мед.сред. 

 80 - остало  

3916 90 10 00 01 - од полиамида (306Л1 - шифра повластице) Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

              80 - остало  

3923 21 00 00 01 - ваздушасте вреће од полимер етилена за 

паковање тонер кертриџа (306Л1 - шифра 

повластице) 

Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 80 - остало  

3924 10 00 00 01 - посуде за лед за фрижидере (306Л1 - шифра 

повластице) 

Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

              80 - остало  

3924 90 00 00 01 - санитарно помагало - наставак за тоалетну 

шкољку 
ПДВ 

              80 - остало  

3926 90 97 10 01 - урин кесе ПДВ, 

мед.сред. 

              80 - остало  

3926 90 97 99 01 - кућишта, клипови, дихтунзи, везице за каблове 

(306Л1 - шифра повластице) 

Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 02 - медицинско средство мед.сред. 

              80 - остало  

4011 90 00 00 01 - гуме за инвалидска колица ПДВ 

              80 - остало  

4012 90 20 00 01 - гуме за инвалидска колица ПДВ 

              80 - остало  

4015 19 00 00 01 - естетске рукавице ПДВ 

              80 - остало  



94 

 

Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

4103 20 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

4103 90 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

4106 40 10 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

4106 40 90 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

4113 30 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

4113 90 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

4203 10 00 00 01 - од коже врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 

односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

4203 29 10 00 01 - рукавице за вожњу инвалидских колица (пар) ПДВ 

              80 - остало  

4203 29 90 00 01 - од коже врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 

односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

4203 30 00 00 01 - од коже врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 

односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

4203 40 00 00 01 - од коже врста наведених у ЦИТЕС Додацима, 

односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

4206 00 00 10 01 - за хуману или ветеринарску употребу мед.сред. 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              80 - остало  

4301 60 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

4301 80 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

4301 90 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

4302 19 15 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

4302 19 41 00 01 - од врста наведених у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

4302 19 49 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

4302 19 99 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

4302 20 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

4302 30 51 00 01 - од врста наведених у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

4302 30 55 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

4302 30 99 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

4303 10 10 00 01 - од врста наведених у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

4303 10 90 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

4303 90 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

4401 21 00 00 01 - иверје и сечке (члан 69. став 3. Правилника о 

ПДВ) 
ПДВ 

 80 - остало  

4401 22 10 00 01 - иверје и сечке (члан 69. став 3. Правилника о 

ПДВ) 
ПДВ 

 80 - остало  

4401 22 90 00 01 - иверје и сечке (члан 69. став 3. Правилника о 

ПДВ) 
ПДВ 

 80 - остало  

4401 39 00 00 01 - дрвени брикети (члан 69. став 2. Правилника о 

ПДВ) 
ПДВ 

 80 - остало  

4401 40 10 00 01 - пиљевина (члан 69. став 3. Правилника о ПДВ)  ПДВ 

 80 - остало  

4401 40 90 00 01 - струготина (члан 69. став 3. Правилника о ПДВ) ПДВ 

 80 - остало  

4820 20 00 00 01 - школске свеске до највише 60 листова, укоричене 

или неукоричене 
ПДВ 

              80 - остало  

4820 50 00 00 01 - монографске публикације ПДВ 

 80 - остало  

4901 91 00 00 01 - речници одобрени као наставно средство ПДВ 

              80 - остало  

4901 99 00 00 01 - уџбеници ПДВ 

              02 - лектира ПДВ 

              03 - збирке задатака ПДВ 

              04 - приручници ПДВ 

              05 - практикуми ПДВ 

              06 - монографске публикације ПДВ 

              80 - остало  

4902 10 00 00 01 - дневне новине ПДВ 

              02 - серијске публикације ПДВ 

              80 - остало  

4902 90 00 00 01 - серијске публикације; повремена штампа ПДВ 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              80 - остало  

4903 00 00 00 01 - монографске публикације ПДВ 

              80 - остало  

4905 10 00 00 01 - за наставне сврхе ПДВ 

              80 - остало  

4905 91 00 00 01 - географски и историјски атласи ПДВ 

              80 - остало  

4905 99 00 00 01 - географски и историјски атласи ПДВ 

              80 - остало  

4911 99 00 90 01 - графички прикази (графофолије, схеме и сл.) ПДВ 

              02 - монографске публикације ПДВ 

              80 - остало  

5006 00 90 00 01 - кетгут за хуману или ветеринарску употребу мед.сред. 

              80 - остало  

5102 19 30 00 01 - од викуње (Вицугна вицугна) цитес 

              80 - остало  

5102 20 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

6115 10 10 00 01 - чарапе за вене од синтетичких влакана ПДВ, 

мед.сред. 

              80 - остало  

6117 10 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

6212 10 90 00 01 - ортопедски грудњак за грудну протезу ПДВ 

              80 - остало  

6212 90 00 90 01 - појасеви за труднице ПДВ 

              80 - остало  

6214 20 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

6307 90 10 00 01 - ортозе (члан 61. став 1. тачка 3) Правилника о 

ПДВ) 

ПДВ, 

мед.сред. 

              80 - остало  

6307 90 91 00 01 - ортозе (члан 61. став 1. тачка 3) Правилника о 

ПДВ) 

ПДВ, 

мед.сред. 

              80 - остало  

6307 90 98 00 01 - ортозе (члан 61. став 1. тачка 3) Правилника о 

ПДВ) 

ПДВ, 

мед.сред. 

              80 - остало  

6602 00 00 00 01 - ортопедски штапови ПДВ, 

мед.сред. 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              80 - остало  

6701 00 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

6704 11 00 00 01 - естетска протеза – медицинска перика ПДВ 

              80 - остало  

6704 20 00 00 01 - естетска протеза – медицинска перика ПДВ 

              80 - остало  

6704 90 00 00 01 - естетска протеза – медицинска перика ПДВ 

              80 - остало  

7007 19 80 00 01 - стаклене полице за фрижидере (306Л1 - шифра 

повластице) 

Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

              80 - остало  

7213 10 00 00 01 - од челика исправа о 

усаг. 

 80 - остало  

7213 91 10 00 01 - од челика исправа о 

усаг. 

      80 - остало  

7213 99 10 00      01 - од челика исправа о 

усаг. 

      80 - остало  

7214 20 00 00      01 - од челика исправа о 

усаг. 

      80 - остало  

7214 99 10 00      01 - од челика исправа о 

усаг. 

      80 - остало  

7217 10 31 00      01 - од челика исправа о 

усаг. 

      80 - остало  

7308 20 00 00      01 - израђени од ребрастог челика са садржајем бакра 

до 0,85% 
исправа о 

усаг. 

      80 - остало  

7308 90 98 00      01 - израђени од ребрастог челика са садржајем бакра 

до 0,85% 
исправа о 

усаг. 

      80 - остало  

7314 20 10 00      01 - од челика са садржајем бакра до 0,85% исправа о 

усаг. 

      80 - остало  

7314 20 90 00      01 - од челика са садржајем бакра до 0,85% исправа о 

усаг. 

      80 - остало  

7314 39 00 00      01 - од челика са садржајем бакра до 0,85% исправа о 

усаг. 

      80 - остало  
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

7315 11 10 00      01 - за бицикле Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

      80 - остало  

7326 90 98 00      01 - постоље за магнет Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

      80 - остало  

7409 11 00 00      01 - бакарна трака за производњу носача контакта, 

држача за контактне опруге и прикључка, за релеје  

Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

      80 - остало  

8108 90 90 00 01 - импланти (члан 62. став 1. тачка 1) Правилника о 

ПДВ) 

ПДВ 

мед.сред. 

 

 80 - остало  

8205 59 80 00 01 - ручни алат за израду зрна за муницију (алат за 

справљање ловачке и спортске муниције 

Мин.тргови

не 

 02 - хватаљке за ливачки калуп за алат за справљање 

ловачке и спортске муниције 

Мин.тргови

не 

 03 - граничник за уливање и одстрањивање вишка 

олова са калупа за алат за справљање ловачке и 

спортске муниције 

Мин.тргови

не 

 80 - остало  

8301 10 00 00  01 - за бицикле Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 80 - остало  

8301 40 90 00 01 - за бицикле Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 80 - остало  

8421 21 00 90 01 - филтери за високо пречишћену воду неопходни 

за рад дијализне машине  

ПДВ 

мед.сред. 

              80 - остало  

8421 29 20 90 01 - други филтери неопходни за рад дијализне 

машине 

ПДВ 

мед.сред. 

 80 - остало  

8421 29 80 90 01 - други филтери неопходни за рад дијализне 

машине 

ПДВ 

мед.сред. 

 80 - остало  

8424 10 00 10 01 - који садрже халоне  озон 

(Прилог 3В) 

 80 - остало  

8425 31 00 90 01 - за уградњу у лифтове (306Л1-шифра повластице)  Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 80 - остало  

8428 90 90 90 01 - дизалице за непокретна лица ПДВ 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              80 - остало  

8471 90 00 00 01 - систем за контролу импланата и друга 

медицинска средства 
мед.сред. 

 80 - остало  

8472 90 80 00 01 - за слепа лица (Брајеве машине) ПДВ 

 80 - остало  

8479 89 97 00 01 - системи за кружно испирање дијализатора ПДВ 

              80 - остало  

8480 49 00 00 01 - ливачки калуп за алат за справљање ловачке и 

спортске муниције   

Мин.тргови

не 

 80 - остало  

8483 40 25 90 01 - за моторе за брисаче ветробрана Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 80 - остало  

8483 90 89 90 01 - за моторе за брисаче ветробрана Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 80 - остало  

8504 31 80 90 01 - за уградњу у електронске склопове за мале кућне 

апарате и ручне алате  

Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 80 - остало  

8504 40 55 90 01 - за инвалидска колица ПДВ 

              80 - остало  

8507 30 20 90 01 - за инвалидска колица ПДВ 

              80 - остало  

8507 30 80 90 01 - за инвалидска колица ПДВ 

              80 - остало  

8512 90 90 00 01 - за брисаче ветробрана (306Л1 - шифра 

повластице) 

Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

              80 - остало  

8517 62 00 91 01 - модул за бежичне мреже за остваривање 

комуникације коришћењем ГСМ/ГПРС протокола, 

за уградњу у уређаје у систему фискалних каса, 

навигације, праћења, даљинског очитавања, 

сигурности или сл.   

Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

              80 - остало  

8519 81 00 00 01 “Даисy” плејер и рикордер као помагало за слепе и 

слабовидне 
ПДВ 

 02 - репродуктори - касетофони за слепа лица ПДВ 

 80 - остало  

8523 29 19 00 01 - монографске публикације ПДВ 

              02 - серијске публикације ПДВ 

              80 - остало  

8523 49 10 00 01 - монографске публикације на електронском 

медију 
ПДВ 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              02 - серијске публикације на електронском медију ПДВ 

              80 - остало  

8523 49 20 00 01 - монографске публикације на електронском 

медију 
ПДВ 

              02 - серијске публикације на електронском медију ПДВ 

              80 - остало  

8523 49 90 00 01 - монографске публикације на електронском 

медију 
ПДВ 

              02 - серијске публикације на електронском медију ПДВ 

              80 - остало  

8525 80 19 00         02 - беспилотне летелице (дронови) РиТТ 

опрема 

 80 - остало  

8525 80 30 00 01 - беспилотне летелице (дронови) РиТТ 

опрема 

 80 - остало  

8525 80 91 00 01 - беспилотне летелице (дронови) РиТТ 

опрема 

 80 - остало  

8525 80 99 00 01 - беспилотне летелице (дронови) РиТТ 

опрема 

 80 - остало  

8536 90 95 00 01 - осим испитних прикључака за полупроводничке 

дискове (wафер проберс)  

Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 80 - остало  

8537 10 91 00 01 - у облику штампаних плоча за уградњу у моторна 

возила  и за уградњу у електронске склопове за 

мале кућне апарате и ручне алате 

Одлука о 

смањењу стопе 

царине 

 80 - остало  

8543 70 70 00 

 

01 - сет припремљен за продају на мало који садржи 

течности за пуњење електронских цигарета која 

садржи производе из тарифног подброја 2939 79 10 

(никотин или његови соли, етре, естре или остале 

његове деривате)    

акциза 

 02 - сет припремљен за продају на мало који садржи 

течности за пуњење електронских цигарета али 

која не садржи производе из тарифног подброја 

2939 79 10 (никотин или његови соли, етре, естре 

или остале његове деривате)    

акциза 

              80 - остало  

8543 70 90 90 01 - апарати за светлосну епилацију, електрични 

апарати за кристал ултразвучну липосукцију и 

мезотерапијска опрема без игле, намењени за 

медицинску примену и друга медицинска средства 

мед.сред. 

              80 - остало  
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

8543 90 00 00 01 - делови електронских цигарета, припремљени за 

продају на мало који садрже течности за пуњење 

електронских цигарета која садржи  производе из 

тарифног подброја 2939 79 10 (никотин или његове 

соли, етре, естре или остале његове деривате)    

акциза 

 02 - делови електронских цигарета, припремљени за 

продају на мало који садрже течности за пуњење 

електронских цигарета али која не  садржи   

производе из тарифног подброја 2939 79 10 

(никотин или његове соли, етре, естре или остале 

његове деривате)    

акциза 

 80 - остало  

8701 94 10 11 

 

61 - преко 90 кW, али не преко 130 кW (РУ001)    
међ.сп. 

              80 - остали  

8701 94 10 19 61 - преко 90 кW, али не преко 130 кW (РУ001)    међ.сп. 

 80 - остали  

8702 40 00 00 61 - нова, за земље увоза и порекла из ЕАЕУ  међ.сп. 

 80 - остало  

8702 90 90 00 61 - нова, за земље увоза и порекла из ЕАЕУ међ.сп. 

 80 - остало  

8802 11 00 00 01 - беспилотне летелице (дронови) РиТТ 

опрема 

              80 - остало  

9001 30 00 00 01 - бленкови  за контактна сочива  

 80 - остало, осим бленкова за контактна сочива  ПДВ, 

мед.сред. 

9003 11 00 00 01 - за наочаре са корективним деловањем (без или 

заједно са футролом) 
ПДВ 

              80 - остало  

9003 19 00 10 01 - за наочаре са корективним деловањем (без или 

заједно са футролом) 
ПДВ 

              80 - остало  

9003 19 00 90 01 - за наочаре са корективним деловањем (без или 

заједно са футролом) 
ПДВ 

              80 - остало  

9004 90 10 00 01 - телескопске наочаре ПДВ 

              02 - тамне наочаре са бочним штитницима ПДВ 

              03 - готове корективне наочаре (рам са диоптријским 

"стаклом") 
мед.сред. 

              80 - остало  

9004 90 90 00 01 - телескопске наочаре ПДВ 

              02 - тамне наочаре са бочним штитницима ПДВ 

              03 - готове корективне наочаре (рам са диоптријским 

стаклом) 
мед.сред. 

              80 - остало  
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

9008 50 00 00 01 - дијапројектори за наставне сврхе ПДВ 

              02 - графоскоп за наставне сврхе ПДВ 

              80 - остало  

9010 50 00 00 01 - негатоскопи мед.сред. 

              80 - остало  

9013 10 90 00 01 - телескопски нишани за оружје Мин.тргови

не 

 80 - остало  

9017 10 10 00 01 - за употребу у наставне сврхе ПДВ 

              80 - остало  

9017 10 90 00 01 - цртаћи сто за ученике за употребу у наставне 

сврхе 
ПДВ 

              80 - остало  

9017 20 05 00 01 - за употребу у наставне сврхе ПДВ 

              80 - остало  

9017 20 10 00 01 - шестари, лењири, троуглови и угломери за 

наставне сврхе 
ПДВ 

              80 - остало  

9018 39 00 00 01 - транстрахеални катетери назални или бизални за 

једнократну или вишекратну употребу и 

пластични тубуси (члан 61. став 1. тачка 13) 

Правилника о ПДВ) 

ПДВ 

              02 - сонде, тубуси, катетери и дренови који се 

хируршки уграђују у организам (члан 62. став 1. 

тач. 7 и 8. Правилника о ПДВ) 

ПДВ 

 03 - потрошни материјал за употребу са пулсативном 

пумпом као помагало за лечење шећерне и других 

болести (члан 61. став 1. тачка 12) подтачка (9) 

Правилника о ПДВ) 

ПДВ 

 04 - стални урин катетер и ПВЦ урин катетер за 

једнократну употребу (члан 61. став 1. тачка 11) 

подтачка (7) Правилника о ПДВ) 

ПДВ 

              80 - остало  

9018 90 30 00 01 - опрема за дијализу осим делова ПДВ, 

мед.сред. 

              80 - остало  

9018 90 50 00 01 - системи за инфузију ПДВ 

              02 - кесе за крв ПДВ 

              80 - остало  

9018 90 60 00 01 - ендотрахелана канила метална или пластична за 

једнократну или вишекратну употребу и 

пластични тубуси (члан 61. став 1. тачка 13) 

Правилника о ПДВ) 

ПДВ 

 80 - остало  

9018 90 84 00 01 - механички ињектори ПДВ 

              02 - ланцете ПДВ 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              03 - опружне еластичне направе ПДВ 

 04 - лекови (члан 23. став 2. тачка 3) Закона о порезу 

на додату вредност) 
ПДВ 

 05 - мерач протока ваздуха (члан 61. став 1. тачка 6) 

Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

              80 - остало  

9019 10 90 90 01 - антидекубитални душек ПДВ 

              02 - подметачи за постељу ПДВ 

              03 - подметачи за седиште ПДВ 

              04 - антидекубитални јастуци ПДВ 

              05 - подметачи за удове ПДВ 

              80 - остало  

9019 20 10 00 01 - апарат за одржавање сталног притиска у 

дисајним путевима (ЦПАП) (члан 61. став 1. тачка 

6) Правилника о ПДВ) 

ПДВ 

 80 - остало  

9019 20 20 00 01 - апарат за одржавање сталног притиска у 

дисајним путевима (ЦПАП) (члан 61. став 1. тачка 

6) Правилника о ПДВ) 

ПДВ 

 80 - остало  

9019 20 90 00 01 - распршивач ваздуха – инхалатор (електични) 

(члан 61. став 1. тачка 6) Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

 02 - оксигенатори (члан 61. став 1. тачка 6) 

Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

 03 - концентратори кисеоника (члан 61. став 1. тачка 

6) Правилника о ПДВ) 
ПДВ 

 80 - остало  

9023 00 80 00 01 - глобуси, рељефни за наставне сврхе ПДВ 

              02 - школске зидне карте, рељефне ПДВ 

              80 - остало  

9025 19 00 00 01 - за хуману или ветеринарску употребу мед.сред. 

 80 - остало  

9027 80 80 00  01 - за одређивање шецера у крви, за личну употребу ПДВ, 

мед.сред. 

 02 - дијагностички инструменти и апарати намењени 

за употребу код пацијената у "ИН ВИТРО" 

условима у клиничкој хемији, имуној хемији, 

хематологији, цитологији, инфективној 

имунологији, микробиологији и генетици 

мед.сред. 

 80 - остало  

9027 90 00 00 01 - дијагностичке траке-електроде за одређивање 

шећера у крви 

ПДВ, 

мед.сред. 

 80 - остало  

9101 11 00 00 01 - за слепа лица (Брајеви) ПДВ 

              80 - остало  

9101 19 00 00 01 - за слепа лица (Брајеви) ПДВ 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              80 - остало  

9101 21 00 00 01 - за слепа лица (Брајеви) ПДВ 

              80 - остало  

9101 29 00 00 01 - за слепа лица (Брајеви) ПДВ 

              80 - остало  

9101 91 00 00 01 - за слепа лица (Брајеви) ПДВ 

              80 - остало  

9101 99 00 00 01 - за слепа лица (Брајеви) ПДВ 

              80 - остало  

9102 11 00 00 01 - за слепа лица (Брајеви) ПДВ 

              80 - остало  

9102 19 00 00 01 - за слепа лица (Брајеви) ПДВ 

              80 - остало  

9102 21 00 00 01 - за слепа лица (Брајеви) ПДВ 

              80 - остало  

9102 29 00 00 01 - за слепа лица (Брајеви) ПДВ 

              80 - остало  

9102 91 00 00 01 - за слепа лица (Брајеви) ПДВ 

              80 - остало  

9102 99 00 00 01 - за слепа лица (Брајеви) ПДВ 

              80 - остало  

9113 10 10 00 01 - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9113 10 90 00 01 - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9113 20 00 00 01 - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9113 90 00 00 01 - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9201 10 10 00 01 - са диркама од слоноваче или са деловима од 

дрвета врста из рода Далбергиа спп. и врсте 

Сwиетениа хумилис 

цитес 

              80 - остало  
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

9201 10 90 00 01 - са диркама од слоноваче или са деловима од 

дрвета врста из рода Далбергиа спп. и врсте 

Сwиетениа хумилис 

цитес 

              80 - остало  

9201 20 00 00 01 - са диркама од слоноваче или са деловима од 

дрвета врста из рода Далбергиа спп. и врсте 

Сwиетениа хумилис 

цитес 

              80 - остало  

9202 10 10 00 01 - које садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9202 10 90 00 01 - са деловима од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9202 90 30 00 01 - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9202 90 80 00 01 - са деловима од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9205 10 00 00 01 - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9205 90 10 00 01 - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9205 90 30 00 01 - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9205 90 50 00 01 - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

              80 - остало  

9205 90 90 00 01 - са деловима од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9206 00 00 00 01 - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9207 10 10 00 01 - које садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9207 10 80 00 01 - са деловима од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9207 90 10 00 01 - које садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9207 90 90 00 01 - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9208 10 00 00 01 - које садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9208 90 00 00 01 - са деловима од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9209 91 00 00 01 - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

9209 92 00 00 01 - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9209 94 00 00 01 - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9209 99 20 00 01 - који садрже делове од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

              80 - остало  

9401 80 00 00 01 - за купатила, за непокретна лица ПДВ 

              80 - остало  

9402 10 00 00 01 - зубарске столице без уграђених зубарских 

уређаја и друга медицинска средства 
мед.сред. 

              80 - остало  

9402 90 00 00 01 - болнички кревети и болнички кревети са 

трапезом (члан 61. став 1. тачка 5) подтачка (30) и 

(31) Правилника о ПДВ) 

ПДВ 

мед.сред. 

              02 - операциони столови, специјални ортопедски 

столови за специјалне операције, кревети за 

породиље, кревети са покретним мадрацима за 

терапеутска лечења, носила и носила-колица за 

премештање пацијената у болницама, гинеколошке 

столице и друга медицинска средства 

мед.сред. 

              80 - остало  

9404 21 90 00 01 - антидекубитални душек ПДВ, 

мед.сред. 

              80 - остало  

9404 90 90 00 01 - антидекубитални јастуци; подметачи за постељу 

(антидекубитални) 

ПДВ, 

мед.сред. 

              80 - остало  

9503 00 75 00 01 - беспилотне летелице (дронови) РиТТ 

опрема 

              80 - остало  

9503 00 79 00 01 - беспилотне летелице (дронови) РиТТ 

опрема 

              80 - остало  

9506 99 90 00 01 - опрема за стреличарство (лукови и стреле и 

њихови делови) 

Мин.тргови

не 

 80 - остало  
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Тарифна 

ознака 

Еx 

позиц

ија 

Наименовање Еx позиције 

Разлог 

отварања 

Еx позиције 

9508 10 00 00 01 - 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 

цитес 

 80 - остало  

9508 90 00 00 01 - 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 

цитес 

 80 - остало  

9601 90 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

              80 - остало  

9609 10 10 00 01 - дрвене боје за наставне сврхе ПДВ 

              02 - графитне оловке без механизма ПДВ 

              80 - остало  

9609 10 90 00 01 - дрвене боје за наставне сврхе ПДВ 

              80 - остало  

9609 90 10 00 01 - воштане боје за наставне сврхе ПДВ 

              80 - остало  

9609 90 90 00 01 - креде за писање за наставне сврхе ПДВ 

              80 - остало  

9619 00 89 10 01 - пелене за инконтиненцију за одрасле и одраслу 

оболелу децу, као и гаћице и улошци за 

инконтиненцију за одрасле, за које је Агенција за 

лекове и медицинска средства издала решења о 

упису у Регистар медицинских средстава  

ПДВ 

              80 - остало  

9703 00 00 00 01 - са деловима од врста наведених у ЦИТЕС 

Додацима, односно у Прилозима Правилника о 

прекограничном промету и трговини заштићеним 

врстама 

цитес 

 80 - остало  

9705 00 00 00 01 - врсте наведене у ЦИТЕС Додацима, односно у 

Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

9706 00 00 00 01 - од врста наведених у ЦИТЕС Додацима, односно 

у Прилозима Правилника о прекограничном 

промету и трговини заштићеним врстама 

цитес 

 80 - остало  

 

Легенда: 

 

ЕУ – Европска унија 
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ЕФ – ЕФТА  

ЦХ – Швајцарска  

ЛИ – Лихтенштајн  

НО – Норвешка  

ИС – Исланд  

ТР – Турска  

РУ – Руска Федерација 

АМ- Република Јерменија 

БY – Република Белорусија 

КГ – Киргиска Република 

КЗ – Република Кзахстан 

ГБ – Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске   

ЕАЕУ- Евроазијска економска унија 

 

 

 

 

Разлог отварања Еx позиције: 

Разлог Објашњење 

ПП Посебна дажбина при увозу пољопривредних и прехрамбених производа 

сез.цар. Сезонска царина на увоз одређених пољопривредних производа 

међ.сп. Међународни Споразуми о слободној трговини 

ПДВ Робе које се опрезују посебном пореском стопом од 10% 

акциза Акцизне робе 

изв.субв. Извозне субвенције 

Накнада за 

унапређење 

енергетске 

ефикасности 

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“, број 95/2018) 

дроге Опојне дроге и психотропне супстанце за чији је увоз, извоз односно транзит 

потребно прибавити дозволу  

(Прилози 2А и 2Б Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно 

транзит прописано прибављање одређених исправа) 

прекурсор Прекурсори за чији је увоз, односно извоз потребно прибавити дозволу  

(Прилог 2В Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит 

прописано прибављање одређених исправа) 

озон 

(Прилог 3А) 

Супстанце које оштећују озонски омотач и флуоровани гасови са ефектом 

стаклене баште чији извоз и увоз подлеже издавању дозволе (Прилог 3А 

Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано 

прибављање одређених исправа) 

 

озон 

(Прилог 3Б) 

Супстанце које оштећују озонски омотач чији је увоз и извоз забрањен (Прилог 

3Б Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано 

прибављање одређених исправа) 
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озон 

(Прилог 3В) 

Производи и опрема који садрже или се ослањају на контролисане супстанце 

које оштећују озонски омотач, односно флуороване гасове са ефектом стаклене 

баште, чији увоз и извоз подлеже издавању дозволе (Прилог 3В Одлуке о 

одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано 

прибављање одређених исправа) 

 

цитес Биљне и животињске врсте, њихови делови, деривати и производи чији увоз, 

извоз и  поновни извоз подлеже издавању исправе (Прилог 3Г Одлуке о 

одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано 

прибављање одређених исправа) 

опасна хем. Хемикалије и производи чији је увоз, односно извоз забрањен 

(Прилог 7 Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит 

прописано прибављање одређених исправа) 

Одлука о смањењу 

стопе царине 

Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, 

односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина - на 

основу члана 30. став 6. Царинског закона 

мед.сред.;  

лек 

Робе за које је потребно прибавити дозволу за стављање у промет, односно 

решење о упису у Регистар, односно одобрење за увоз и извоз Агенције за 

лекове и медицинска средства 

РиТТ опрема Роба за чији је увоз потребно прибавити исправу о усаглашености, коју издаје 

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге – 

РАТЕЛ, или друго именовано тело за оцењивање усаглашености (Прилог 6 

Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано 

прибављање одређених исправа) 

Мин.трговине Роба за чији увоз, односно извоз дозволу издаје министарство надлежно за 

послове спољне трговине (Прилог 1 Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, 

извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа) 

Мин.здравља 

(Прилог 2Г) 

Роба  чији се увоз, односно извоз врши на основу дозволе (Прилог 2Г  Одлуке о 

одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано 

прибављање одређених исправа) 

Мин.здравља 

(Прилог 2Д) 

Роба  чији се увоз врши на основу сагласности (Прилог 2Д  Одлуке о 

одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано 

прибављање одређених исправа) 

Мин.здравља 

(Прилог 2Ђ) 

Роба  чији се увоз, односно извоз врши на основу сагласности (Прилог 2Ђ  

Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано 

прибављање одређених исправа) 

Закон о ПКС Роба  за чији је увоз, односно извоз потребно прибавити дозволу Министарства 

здравља, сходно Закон о психоактивним контролисаним супстанцама 

(„Сл.гласник РС“, број 99/2010 и 57/2018)  

Одлука о забрани 

извоза 
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