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АНЕКС I (б)
Српске царинске концесије за индустријске производе 

из Европске заједнице
(наведено у Члану 6)

Царинске стопе ће се снижавати следећим редоследом:
(1) даном ступања на снагу Споразума, царинске стопе ће се сни-

зити на 80% основне царине,
(2) 1. јануара прве године након ступања на снагу Споразума, 

царинске стопе ће се снизити на 60% основне царине,
(3) 1. јануара друге године након ступања на снагу Споразума, 

царинске стопе ће се снизити на 40% основне царине,
(4) 1. јануара треће године након ступања на снагу Споразума, 

царинске стопе ће се снизити на 20% основне царине,
(5) 1. јануара четврте године након ступања на снагу Споразума, 

укинуће се преостале царинске стопе. 
Тарифна 
ознака

Наименовање

2915 Засићене ацикличне монокарбонске киселине и њихови 
анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселине; њихови 
халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати:
- Сирћетна киселина и њене соли; анхидрид сирћетне кисе-
лине:

2915 21 00 - - сирћетна киселина
2930 Органско-сумпорна једињења:
2930 90 - Остало:
2930 90 85 - - остало:
ex 2930 90 85 - - - дитиокарбонати (ксантати)
3006 Фармацеутска роба наведена у Напомени 4. уз ову Главу:
3006 10 - Стерилни хируршки кетгут, слични стерилни материјали 

за ушивање и стерилна лепљива средства за ткива која се 
користе у хирургији за затварање рана; стерилна ламинарија 
и стерилна газа за ламинарију; стерилна средства која се могу 
апсорбовати и која се користе за зауставњање крварења у 
хирургији и зубарству:

3006 10 30 - - стерилна хируршка или зубарска средства за спречавање 
приањања, без обзира да ли се могу апсорбовати или не:

ex 3006 10 30 - - - плоче, листови, филмови, фолије и траке, од пластичних 
маса, целуларне (ћелијасте) структуре, осим од полимер сти-
рола или полимер винилхлорида

3208 Боје и премази (укључујући емајле и лакове) на бази синтетич-
ких полимера или хемијски модификованих природних поли-
мера, диспергованих или растворених у неводеном медијуму; 
раствори дефинисани Напоменом 4. уз ову Главу:

3208 20 - На бази акрилних или винилних полимера
3208 90 - Остало:

- - раствори дефинисани Напоменом 4. уз ову Главу:
3208 90 11 - - - полиуретан од 2,2’-(tert-бутилимино)диетанола и 4,4’-

метилендициклохексил диизоцијанола, у облику раствора у 
N,N-диметилацетамиду, који садржи, по маси, 48% или више 
полимера

3208 90 19 - - - остало
ex 3208 90 19 - - - - Осим:

- електроизолациони лакови на бази полиуретана (PU) од 2,2’ 
–(tert-бутиламино) диетанола и 4,4¢- метилендициклохексил  
диизоцијаната, у облику раствора у N,N-диметилацетамиду, 
који садржи,  по маси, 20% или више (max 36 %) полимера 
- електроизолациони лакови на бази полиестеримида (PEI); 
електроизолациони лакови на бази кополимера од p-крезола и 
дивинилбензола у облику раствора у N,N-диметилацетамиду, 
који садржи, по маси, 20 % или више (max 40 %) полимера 
- електроизолациони лакови на бази полиамидимида (PAI) од 
анхидрида тримелитне киселине и диизоцијаната у облику 
раствора у N-метилпиролидону, који садржи, по маси, 25 % 
или више (max 40%) полимера
- - остало:

3208 90 91 - - - на бази синтетичких полимера
3208 90 99 - - - на бази хемијски модификованих природних полимера
3209 Боје и премази (укључујући емајле и лакове) на бази синте-

тичких полимера или хемијски модификованих природних 
полимера, дисперговани или растворени у води:

3304 Препарати за улепшавање или шминкање и препарати за него-
вање коже (осим лекова), укључујући препарате за заштиту од 
сунца или за појачање пигментације при сунчању; препарати 
за маникир или педикир:
- Остало:

3304 99 00 - - остало

Тарифна 
ознака

Наименовање

3305 Препарати за косу:
3305 10 00 - Шампони
3306 Препарати за хигијену уста или зуба, укључујући и прашкове 

и  пасте за причвршћивање вештачких вилица; конац који се 
употребљава за чишћење простора између зуба, у паковањима 
за продају на мало:

3306 10 00 - Пасте и прашкови за зубе
3306 90 00 - Остало
3307 Препарати за употребу пре бријања, за бријање или после 

бријања, дезодоранси за личну употребу, препарати за купање, 
депилатори и остали парфимеријски, козметички или тоалет-
ни препарати, на другом месту непоменути нити обухваћени;  
припремљени дезодоранси за просторије, парфимисани или 
непарфимисани, укључујући и оне који имају дезинфекциона 
својства:
- Препарати за парфимисање или дезодорисање просторија, 
укључујући мирисне препарате за религиозне обреде:

3307 41 00 - - „agarbatti” и остали мирисни препарати који миришу при-
ликом сагоревања

3401 Сапун; органски површински активни производи и препарати 
за  употребу као сапун, у облику штапића, колачића, ливених 
или обликованих комада, са додатком или без додатка сапу-
на; органски површински активни производи и препарати за 
прање коже, у облику течности или крема и припремљени за 
продају на мало, са додатком или без додатка сапуна; хартија, 
вата, филц и неткане тканине, импрегнисани, премазани или 
превучени сапуном или детерџентом:

3401 20 - Сапун у осталим облицима
3401 30 00 - Органски површински активни производи и препарати за  

прање коже, у облику течности или крема и припремљени за 
продају на мало, са додатком или без додатка сапуна

3402 Органска површински активна средства (осим сапуна); пов-
ршински активни препарати, препарати за прање (укљу-
чујући помоћне препарате за прање) и препарати за чишћење 
са додатком или без додатка сапуна, осим оних из тар. броја 
3401:

3402 20 - Препарати припремљени за продају на мало
3402 90 - Остало:
3402 90 90 - - препарати за прање и препарати за чишћење
3405 Средства за полирање и креме, за обућу, намештај, подове, 

каросерије, стакло или метал, пасте и прашкови за уклањање 
масноћа и слични препарати (без обзира на то да ли су у обли-
ку хартије, вате, филца, нетканих тканина, пластичних маса 
ћелијске структуре или гуме ћелијске структуре, импрегниса-
ни, премазани или превучени таквим препаратима), осим вос-
кова из тар. броја 3404

3406 00 Свеће, свећице и слично
3407 00 00 Масе за моделовање, укључујући оне припремљене за забаву 

деце; препарати познати као ”зубарски восак” или као ”смеше 
за 
зубарске отиске”, у сетовима, у паковањима за продају на 
мало или у облику плочица, потковица, штапића или слично; 
остали препарати за употребу у зубарству на бази гипса (пече-
ног гипса или калцијум - сулфата):

ex 3407 00 00 - Осим препарата за зубарство
3506 Припремљени лепкови и остала припремљена средства за 

лепљење, на другом месту непоменута нити обухваћена; 
производи подесни за употребу као лепкови или средства за 
лепљење, припремљени за продају на мало као лепкови или 
средства за лепљење, у паковањима нето масе не преко 1 kg:

3506 10 00 - Производи подесни за употребу као лепкови или средства за 
лепљење, припремљени за продају на мало као лепкови или 
средства за лепљење, у паковањима нето масе не преко 1 kg
- Остало:

3506 99 00 - - остало
3604 Пиротехнички производи за ватромете, сигналне ракете, про-

тив градне ракете, сигналне ракете за маглу и остали пиротех-
нички производи:

3604 90 00 - Остало
3606 Фероцеријум и остале пирофорне легуре у свим облицима; 

производи од запаљивих материјала наведених у Напомени 2. 
уз ову Главу:

3606 10 00 - Течна горива или гасовита горива преведена у течно стање, 
која се употребљавају за пуњење или допуњавање упаљача за 
цигарете и сличних упаљача, у судовима запремине не преко 
300 cm3
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Тарифна 
ознака

Наименовање

3606 90 - Остало:

3606 90 90 - - остало
3808 Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства 

против клијања, средства за регулацију раста биљака, дезин-
фектанти и слични производи припремљени у облике или 
паковања за продају на мало или као препарати или производи 
(на пример, сумпорисане траке, фитиљи, свеће и хартија за 
убијање мува)

3825 Остатни производи хемијске индустрије или сродних индус-
трија, на другом месту непоменути нити обухваћени; град-
ски отпад; талог из канализације; остали отпад наведен у 
Напомени 6. уз ову Главу:

3825 90 - Остало:
3825 90 10 - - алкални оксид гвожђа за пречишћавање гасова
3915 Отпаци, струготине и остаци од пластичних маса
3916 Монофиламенти димензије попречног пресека преко 1 mm, 

шипке, штапови и профилни облици од пластичних маса, пов-
ршински обрађени или необрађени али друкчије необрађива-
ни:

3916 10 00 - Од полимера етилена
3916 20 - Од полимера винил хлорида:
3916 20 90 - - остало
3916 90 - Од осталих пластичних маса:

- - од производа полимеризације добијених кондензацијом 
или премештањем група, хемијски модификованих или немо-
дификованих:

3916 90 11 - - - од полиестара
3916 90 13 - - - од полиамида
3916 90 15 - - - од епоксидних смола
3916 90 19 - - - остали

- - од производа адиционе полимеризације:
3916 90 51 - - - од полимера пропилена
3916 90 59 - - - остало
3917 Цеви, црева и прибор за њих (нпр.: спојнице, колена, прируб-

нице) од пластичних маса:
- Цеви и црева, крути:

3917 21 - - од полимера етилена:
3917 21 10 - - - бешавне и дужине која прелази максималну димензију 

попречног пресека, површински обрађене или необрађене, 
али другачије необрађене

3917 21 90 - - - остало
ex 3917 21 90 - - - - Осим са постављеним прибором, за цивилне ваздухоп-

лове
3917 22 - - од полимера пропилена:
3917 22 10 - - - бешавне и дужине која прелази максималну димензију 

попречног пресека, површински обрађене или необрађене, 
али другачије необрађене

3917 22 90 - - - остало
ex 3917 22 90 - - - - Осим са постављеним прибором, за цивилне ваздухоп-

лове
3917 23 - - од полимера винил хлорида:
3917 23 10 - - - бешавне и дужине која прелази максималну димензију 

попречног пресека, површински обрађене или необрађене, 
али другачије необрађене

3917 23 90 - - - остало
ex 3917 23 90 - - - - Осим са постављеним прибором, за цивилне ваздухоп-

лове
3917 29 - - од осталих пластичних маса:

- Остале цеви и црева:
3917 32 - - остале, које нису ојачане нити комбиноване са другим мате-

ријалима, без прибора:
- - - бешавне и дужине која прелази максималну димензију 
попречног пресека, површински обрађене или необрађене, 
али другачије необрађене:

3917 32 10 - - - - од производа полимеризације добијених кондензацијом 
или премештањем група, хемијски модификованих или немо-
дификованих
 - - - - од производа адиционе полимеризације:

3917 32 31 - - - - - од полимера етилена
3917 32 35 - - - - - од полимера винил хлорида:
ex 3917 32 35 - - - - - - Осим за дијализаторе

Тарифна 
ознака

Наименовање

3917 32 39 - - - - - остало
3917 32 51 - - - - остало

- - - остало:
3917 32 99 - - - - остало
3917 33 00 - - остале, које нису ојачане нити комбиноване са другим мате-

ријалима, са прибором
ex 3917 33 00 - - - Осим са постављеним прибором, за цивилне ваздухоп-

лове
3917 39 - - остале:
3918 Покривачи подова од пластичних маса, самолепљиви или 

несамолепљиви, у ролнама или у облику плоча; тапети за 
зидове или таванице од пластичних маса, дефинисани у 
Напомени 9. уз ову Главу

3921 Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке, од пластич-
них маса:
- Целуларне (ћелијасте) структуре:

3921 13 - - од полиуретана
3921 14 00 - - од регенерисане целулозе
3921 19 00 - - од осталих пластичних маса
3923

 
 

Производи за транспорт или паковање робе, од пластичних 
маса; запушачи, поклопци, заклопци и остали затварачи, од 
пластичних маса:

 - Вреће и кесе (укључујући купасте):
3923 29 - - од осталих пластичних маса
3923 30 - Балони, боце, бочице и слични производи
3923 40 - Калемови, копсови, цевчице и сличне подлоге
3923 50 - Запушачи, поклопци, заклопци и остали затварачи:
3923 50 10 - - затварачи и заклопци за боце
3923 90 - Остало
3924 Стоно посуђе, кухињско посуђе, остали производи за 

домаћинство и хигијенски или тоалетни производи, од плас-
тичних маса:

3924 90 - Остало
3925 Грађевински производи за уграђивање, од пластичних маса, 

на другом месту непоменути нити обухваћени:
3925 10 00 - Резервоари, цистерне, каце и слични судови, запремине 

преко 300 l
3925 90 - Остало
3926 Остали производи од пластичних маса и производи од оста-

лих материјала из тар. бројева 3901 до 3914:
3926 30 00 - Фитинзи за намештај, каросерије и слично
3926 40 00 - Статуете и остали украсни предмети
3926 90 - Остало:
3926 90 50 - - перфорисане корпе и слични производи, који се користе за 

филтрирање воде на улазу одвода
- - остало

3926 90 92 - - - израђени од листова
3926 90 97 - - - - Oстало:
ex 3926 90 97 - - - - Осим:

- хигијенски и фармацеутски производи (укључујући цуцле за 
бебе)
- бленкови за контактна сочива

4003 00 00 Регенерисана гума у примарним облицима или у облику 
плоча, листова или трака

4004 00 00 Отпаци, струготине и остаци од гуме (осим тврде гуме), прах 
и грануле добијени од тих производа

4009 Цеви и црева од гуме, осим од тврде гуме са прибором или без 
прибора (на пример: спојнице, колена, прирубнице):
- Неојачани или некомбиновани са другим материјалима:

4009 11 00 - - без прибора
4009 12 00 - - са прибором
ex 4009 12 00 - - - Осим оних погодних за провођење гасова или течности, за 

цивилне ваздухоплове 
- Ојачани или на други начин комбиновани само са металом

4009 21 00 - - без прибора
4009 22 00 - - са прибором
ex 4009 22 00 - - - Осим оних погодних за провођење гасова или течности, за 

цивилне ваздухоплове
- Ојачани или на други начин комбиновани само са текстил-
ним материјалима:

4009 31 00 - - без прибора
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Тарифна 
ознака

Наименовање

4009 32 00 - - са прибором
ex 4009 32 00 - - - Осим оних погодних за провођење гасова или течности, за 

цивилне ваздухоплове
- Ојачани или на други начин комбиновани са другим мате-
ријалима:

4009 41 00 - - без прибора
4009 42 00 - - са прибором
ex 4009 42 00 - - - Осим оних погодних за провођење гасова или течности, за 

цивилне ваздухоплове
4010 Траке или ремење од гуме за транспортне или трансмисионе 

сврхе:
- Траке и ремење за транспортне сврхе:

4010 12 00 - - ојачани само текстилним материјалима
4010 19 00 - - остали

- Траке или ремење за трансмисионе сврхе:
4010 31 00 - - бескрајно трансмисионо ремење трапезоидног попречног 

пресека (V ремење), V ребрасти, спољашњег обима преко 60 
cm, али не преко 180 cm

4010 32 00 - - бескрајно трансмисионо ремење трапезоидног попречног 
пресека (V ремење), осим V ребрастих, спољашњег обима 
преко 60 cm, али не преко 180 cm

4010 33 00 - - бескрајно трансмисионо ремење трапезоидног попречног 
пресека (V ремење), V ребрасти, спољашњег обима преко 180 
cm, али не преко 240 cm

4010 34 00 - - бескрајно трансмисионо ремење трапезоидног попречног 
пресека (V ремење), осим V ребрастих, спољашњег обима 
преко 180 cm, али не преко 240 cm

4010 35 00 - - бескрајно синхрони ремење, спољашњег обима преко 60 
cm, али не преко 150 cm

4010 36 00 - - бескрајни синхрони каишеви, спољашњег обима преко 150 
cm, али не преко 198 cm

4010 39 00 - - остали
4011 Нове спољне пнеуматске гуме:
4011 10 00 - За путничке аутомобиле (укључујући караван и тркачке 

аутомобиле)
4011 20 - За аутобусе или камионе:
4011 20 90 - - са индексом оптерећења преко 121:
ex 4011 20 90 - - - димензија наплатка не преко 61 cm
4011 40 - За мотоцикле:
4011 50 00 - За бицикле

- Остале, са стреластом или сличном шаром:
4011 69 00 - - остало

-  Остало:
4011 99 00 - - остало
4013 Унутрашње гуме:
4013 10 - За путничке аутомобиле (укључујући караване и тркачке 

аутомобиле), за аутобусе или камионе:
4013 10 90 - - за аутобусе или камионе
4013 20 00 - За бицикле
4013 90 00 - Остале
4015 Предмети одеће и прибор за одећу (укључујући и рукавице са 

или без прстију), за све врсте намене, од гуме, осим од тврде 
гуме:
- Рукавице са или без прстију:

4015 19 - - остало
4015 90 00 - Остало
4016 Остали производи од гуме, осим од тврде гуме:

- Остало:
4016 91 00 - - покривачи подова, простирачи и отирачи
4016 92 00 - - гуме за брисање
4016 93 00 - - производи за заптивање
ex 4016 93 00 - - - Осим за техничке потребе, за цивилне ваздухоплове
4016 95 00 - - остали производи на надувавање
4016 99 - - остало:
4016 99 20 - - - спојнице (наглавци)
ex 4016 99 20 - - - - Осим за техничке потребе, за цивилне ваздухоплове

- - - остало:
- - - - за моторна возила из тар. бројева 8701 до 8705 :

4016 99 52 - - - - - делови од гуме спојене за метал

Тарифна 
ознака

Наименовање

4016 99 58 - - - - - остало
- - - - остало:

4016 99 91 - - - - - делови од гуме спојене на метал
ex 4016 99 91 - - - - - - Осим за техничке потребе, за цивилне ваздухоплове
4016 99 99 - - - - - остало
ex 4016 99 99 - - - - - - Осим за техничке потребе, за цивилне ваздухоплове
4017 00 Тврда гума (нпр.: ебонит) у свим облицима, укључујући 

отпатке и остатке; производи од тврде гуме
4201 00 00 Седларски и сарачки производи за било које животиње (укљу-

чујући штранге за амове, поводце, коленице, корпе за њушке, 
подметаче и јастуке за седла, торбе-бисаге, капуте за псе и 
слично), од било ког материјала

4203 Одећа и прибор за одећу, од коже или вештачке коже
4302 Штављена или обрађена крзна (укључујући главе, репо-

ве, шапе и друге комаде или одсечке), несастављена или 
састављена (са додавањем или без додавања других материја-
ла), осим оних који се сврставају у тар. број 4303

4303 Одећа, прибор за одећу и остали производи од крзна
4304 00 00 Вештачко крзно и производи од вештачког крзна
ex 4304 00 00 - Производи од вештачког крзна
4410 Плоче иверице, плоче зване ” oriented strand board ” (OSB) и 

сличне плоче (нпр.:”wafer-board”) од дрвета или других дрве-
настих (лигнинских) материјала, неагломерисаних или агло-
мерисаних смолама или другим органским везивним средс-
твима:
- Oд дрвета:

4410 11 - - плоче иверице:
4410 11 10 - - - необрађене или даље необрађиване сем брушења
4410 11 30 ---површински превучене хартијом која је импрегнисана мела-

мином
4410 11 50 ---површински превучене са украсним ламинатима од плас-

тичних маса
4410 11 90 - - - остале
4410 19 00 - - остале
еx 4410 19 00 - - - Осим плоче зване „wafer-board ”
4410 90 00 - Остало
4411 Плоче влакнатице од дрвета или осталих дрвенастих мате-

ријала агломерисане или неагломерисане смолама или другим 
органским везивним средствима:
- Плоче влакнатице, средње густине (MDF):

4411 12 - - дебљине не преко 5 mm:
4411 12 10 - - - механички необрађене или површински непревучене:
ex 4411 12 10 - - - - густине преко 0,8 g/cm3

4411 12 90 - - - остале:
ex 4411 12 90 - - - - густине преко 0,8 g/cm3

4411 13 - - дебљине преко 5 mm, али не преко 9 mm:
4411 13 10 - - - механички необрађене или површински непревучене:
ex 4411 13 10 - - - - густине преко 0,8 g/cm3

4411 13 90 - - - остале:
ex 4411 13 90 - - - - густине преко 0,8 g/cm3

4411 14 - - дебљине преко 9 mm:
4411 14 10 - - - механички необрађене или површински непревучене:
ex 4411 14 10 - - - - густине преко 0,8 g/cm3

4411 14 90 - - - остале:
ex 4411 14 90 - - - - густине преко 0,8 g/cm3

- остале:
4411 92 - - густине преко 0,8 g/cm3

4412 Шпер плоче, фурниране плоче и слични слојевити производи 
од дрвета:

4412 10 00 - Oд бамбуса:
ex 4412 10 00 -- шпер плоче, које се састоје само од фурнирских листова од 

дрвета, чије су појединачне дебљине не преко 6 mm
- Остале шпер плоче, које се састоје само од фурнирских лис-
това од дрвета (осим од бамбуса), чије су појединачне дебљи-
не не преко 6 mm:

4412 32 00 - - остале, са најмање једним спољним слојем од нечетинар-
ског дрвета

4412 39 00 - - остале
4414 00 Дрвени оквири за слике, фотографије, огледала и сличне про-

изводе:
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4414 00 10 - Од тропског дрвета наведеног у Додатној напомени 2. за 
тарифне подбројеве ове Главе

4418 Грађевинска столарија и остали производи за грађевинарс-
тво од дрвета, укључујући плоче са ћелијастом структуром, 
састављене подне плоче, резана и цепана шиндра:

4418 40 00 - Оплата за бетонске грађевинске радове
4418 60 00 - Стубови и греде
4418 90 - Остало:
4418 90 10 - - лепком ламинирана грађа
4418 90 80 - - остало
4421 Остали производи од дрвета:
4421 10 00 - Вешалице за одела
4421 90 - Остало:
4421 90 91 - - од плоча влакнатица
4602 Корпарски, плетарски и слични производи израђени директно 

у облике, од материјала за плетарство или од производа који 
се сврставају у тар. број 4601; производи од луфе:
- Од биљних материјала:

4602 11 00 - - од бамбуса
ex 4602 11 00 - - -  корпарски, плетарски и слични производи, израђени 

директно у облике
4602 12 00 - - од ратана
ex 4602 12 00 - - -  корпарски, плетарски и слични производи, израђени 

директно у облике
4602 19 - - остало:

- - - остало:
4602 19 91 - - - - корпарски, плетарски и слични производи, израђени 

директно у облике од материјала за плетарство
4808 Хартија и картон, таласасти (са или без залепљених равних 

површинских листова), наборани (креповани, плисирани), 
рељефни или бушени, у ролнама или листовима, осим оне 
врсте хартије која је описана у тар. броју 4803:

4808 10 00 - Хартија и картон таласасти, укључујући бушене
4814 Тапети за зидове и сличне зидне облоге од хартије; витрофа-

није за прозоре, од хартије
4818 Тоалетна хартија и слична хартија, целулозна вата или листо-

ви и траке од целулозних влакана, за употребу у домаћинству 
или за санитарне сврхе, у ролнама ширине не преко 36 cm или 
сечена у одређене димензије или облике; марамице, марами-
це за чишћење, пешкири, столњаци, салвете, пелене за бебе, 
хигијенски улошци, тампони, чаршави и слични предмети за 
домаћинство, болнице и санитарне потребе, одевни предме-
ти и прибор за одевање од хартијине масе, хартије, целулозне 
вате или од листова или трака од целулозних влакана:

4818 30 00 - Столњаци и салвете
4818 90 - Остало
4821 Етикете, од хартије или картона, свих врста, штампане и 

нештампане:
4821 90 - Остале
4823 Остала хартија, картон, целулозна вата и листови и траке од 

целулозних влакана, сечени у одређене величине или облике; 
остали производи од хартијине масе, хартије, картона, целу-
лозне вате или листова и трака од целулозних влакана:

4823 70 - Ливени или пресовани производи од хартијине масе
4907 00 Поштанске, таксене или сличне марке, непоништене, које су у 

оптицају или су намењене да буду у оптицају у земљи у којој 
имају или ће имати признату номиналну вредност; хартије са 
утиснутим жигом; банкноте, чекови, акције, деонице, обвез-
нице и слична документа

4909 00 Штампане или илустроване поштанске разгледнице; честитке 
и карте које имају личне поруке, штампане, илустроване или 
неилустроване, са ковертима или без коверата или украса:

4909 00 10 - Штампане или илустроване поштанске разгледнице
4911 Остали штампани материјал, укључујући штампане слике и 

- Остало:
4911 91 00 - - слике, гравуре и фотографије
6401 Непромочива обућа са ђоновима и лицем (горњиштем), од кау-

чука, гуме или пластичне масе, чије лице није причвршћено за 
ђон нити спојено с њим ушивањем, закивањем закивцима или 
ексерима, помоћу вијака, чепова или сличним поступцима:

6401 10 - Обућа са заштитном металном капном
- Остала обућа:

6401 92 - - која покрива глежањ, али не и колена

Тарифна 
ознака

Наименовање

6401 99 00 - - Остало:
ex 6401 99 00 - - - Осим оних која покривају колена
6402 Остала обућа са ђоновима и лицем (горњиштем), од каучука, 

гуме или пластичне масе:
- Спортска обућа:

6402 12 - - скијашке ципеле, ципеле за скијашки крос - контри и ципе-
ле за даску за снег

6402 19 00 - - остало
6403 Обућа са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе, коже 

или вештачке коже и лицем (горњиштем), од коже:
- Спортска обућа:

6403 12 00 - - скијашке ципеле, ципеле за скијашки крос-контри и ципеле 
за даску за снег

6403 19 00 - - остала
6403 20 00 - Обућа са ђоновима од коже и лицем  (горњиштем) од кожних 

каишева, који иду преко риса и око палца
- Остала обућа са ђоновима од коже:

6403 59 - - остало:
- - - остало :
- - - - обућа са лицем од каишева или која има један или неко-
лико исечених делова :

6403 59 11 - - - - - са комбинацијом ђона и пете, висине преко 3 cm
- - - - - остало, са унутрашњим ђоном дужине:

6403 59 31 - - - - - - мањим од 24 cm
- - - - - - 24 cm и већим:

6403 59 35 - - - - - - - за мушкарце
6403 59 39 - - - - - - - за жене
6403 59 50 - - - - папуче и друга обућа за по кући

- - - - остала, са унутрашњим ђоном дужине:
6403 59 91 - - - - - мањим од 24 cm

- - - - - 24 cm и већим:
6403 59 95 - - - - - - за мушкарце
6403 59 99 - - - - - - за жене
6404 Обућа са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе, од коже 

или вештачке коже и лицем (горњиштем) од текстилних мате-
ријала

6406 Делови обуће (укључујући горњишта која су спојена или 
неспојена са унутрашњим ђоновима); улошци за обућу, умеци 
за пете и слични производи; камашне, увијаче и слични про-
изводи и њихови делови

6506 Остале покривке за главу, укључујући постављене или укра-
шене:

6506 10 - Заштитне (кациге, шлемови и сл.):
6506 10 10 - - од пластичних маса
6602 00 00 Штапови, штапови-столице, бичеви, корбачи и сл. 
6603 Делови, украси и прибор производа из тар. брoja 6601 и 6602:
6603 90 - Остало:
6603 90 90 - - остало
6701 00 00 Коже и други делови птица, са њиховим перјем и паперјем, 

перје, делови перја, паперје и производи од њих (осим произ-
вода из тар. броја 0505 и обрађених бадрљица и перја)

6801 00 00 Коцке за калдрму, ивичњаци и плоче за тротоаре од природног 
камена (осим од шкриљаца)

6802 Обрађени камен за споменике и грађевине (осим шкриљаца) 
и производи од њих, осим производа из тар. броја 6801; коц-
кице за мозаик и слично од природног камена (укључујући и 
од шкриљаца) на подлози или без подлоге; вештачки обојене 
грануле, љуспице и прах од природног камена (укључујући и 
од шкриљаца)

6803 00 Шкриљац обрађен, производи од шкриљца или агломерисаног 
шкриљца

6806 Вуна од шљаке-згуре, вуна од камена и сличне минералне 
вуне; експандирани или листасти вермикулит, експандира-
не глине, пенушава згура и слични експандирани минерални 
материјали; мешавине и производи од минералних материјала 
за термичку или звучну изолацију или за апсорбовање звука, 
осим оних из тар. броја 6811, 6812 или из Главе 69:

6806 20 - Вермикулит цепан у листове, експандирана глина, пенушава 
шљака и слични експандирани минерални материјали (укљу-
чујући међусобне мешавине)

6806 90 00 - Остало
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6810 Производи од цемента, бетона или вештачког камена, армира-
ни или неармирани

6813 Фрикциони материјал и производи од фрикционог материја-
ла (нпр.: плоче, ваљци, траке, сегменти, дискови, подметачи, 
облоге), немонтирани за кочнице, квачила или слично, на бази 
азбеста, осталих минералних материјала или целулозе, па и 
комбиновани са текстилом или другим материјалима:

6813 20 00 - Који садрже азбест:
ex 6813 20 00 - - облоге и плочице за кочнице, осим оних који се користе за 

цивилне ваздухоплове
- Који не садрже азбест:

6813 81 00 - - облоге и плочице за кочнице:
ex 6813 81 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
6815 Производи од камена или осталих минералних материјала 

(укључујући угљена влакна, производе од угљених влакана 
и производе од тресета), на другом месту непоменути нити 
обухваћени:
- Остали производи:

6815 91 00 - - који садрже магнезит, доломит или хромит
6815 99 - - остало:
6815 99 10 - - - од ватросталних материјала, хемијски везаних
6815 99 90 - - - остало
6902 Ватросталне опеке, блокови, плочице и слични ватростални 

керамички производи за уградњу, осим оних од силикатног 
фосилног брашна или од сличних силикатних земљи:

6902 90 00 - Остало:
ex 6902 90 00 - - Осим на бази угљеника или циркона
6904 Керамичке зидарске опеке, блокови за подове, блокови, носа-

чи и слично
6905 Црепови, делови димњака, украси и остали производи за 

грађевинарство, од керамике
6906 00 00 Керамичке цеви, одводи, олуци и прибор за цеви
6908 Глазиране керамичке плочице за поплочавање или облагање; 

глазиране керамичке коцкице и слично за мозаик на подлози 
или без подлоге:

6908 90 - Остало:
- - остало:
- - - остало:
- - - - остало:

6908 90 99 - - - - - остало
6909 Керамички производи за лабораторијску, хемијску или осталу 

техничку употребу; корита, каде и слични судови који се упот-
ребљавају у пољопривреди; керамички лонци, тегле и слични 
производи који се употребљавају за транспорт или паковање 
робе:
- Керамички производи за лабораторијску, хемијску и осталу 
техничку употребу:

6909 12 00 - - производи чија је тврдоћа по „Mohs” скали 9 или већа
6909 19 00 - - остало
6909 90 00 - Остало
6911 Стоно посуђе, кухињско посуђе, остали предмети за домаћинс-

тво и тоалетну употребу, од порцелана:
6911 90 00 - Остало
6912 00 Керамичко стоно и кухињско посуђе, остали предмети за 

домаћинство и тоалетну употребу од керамике, осим од пор-
целана

6913 Статуете и остали украсни производи од керамике
6914 Остали производи од керамике:
6914 90 - Остало
7007 Сигурносно стакло, од каљеног или слојевитог стакла:

- Каљено сигурносно стакло:
7007 11 - - величине и облика подесног за уграђивање у возила, вазду-

хоплове, васионске бродове или пловила
7007 19 - - остало:
7007 19 20 - - - обојено у маси, непровидно, плакирано или са слојем за 

апсорпцију или рефлексију
7007 19 80 - - - остало

- Ламинирано (слојевито) сигурносно стакло:
7007 21 - - величине и облика погодног за уградњу у возила, ваздухоп-

лове, васионске бродове и пловила:
7007 21 20 - - - величине и облика подесног за уградњу у моторна возила

Тарифна 
ознака

Наименовање

7007 21 80 - - - остало:
ex 7007 21 80 - - - - Осим ветробранског стакла, неурамљеног, за цивилне 

ваздухоплове
7007 29 00 - - остало
7008 00 Вишезидни панел елементи за изолацију, од стакла
7009 Огледала од стакла, урамљена или неурамљена, укључујући 

и ретровизоре:
7009 10 00 - Ретровизори (огледала за возила)
7010 Балони, боце, тегле, лонци, фиоле, ампуле и остали контејне-

ри, од стакла, за транспорт или паковање робе; тегле од стак-
ла за конзервирање, чепови, поклопци и остали затварачи од 
стакла:

7010 90 - Остало:
- - остало:
- - - остало, запремине од:
- - - - мање од 2,5 l:
- - - - - за пиће и храну:
- - - - - - боце:
- - - - - - - од необојеног стакла, запремине од:

7010 90 45 - - - - - - - - 0,15 l или више али не више од 0,33 l
- - - - - - - од обојеног стакла, запремине од:

7010 90 53 - - - - - - - - више од 0,33 l али мање од 1 l
7010 90 55 - - - - - - - - 0,15 l или више али не више од 0,33 l
7011 Стаклени омотачи (укључујући балоне и цеви), отворени и 

њихови стаклени делови без фитинга, за електричне сијалице, 
катодне цеви или слично:

7011 90 00 - Остало
7014 00 00 Производи од стакла за сигнализацију и оптички делови од 

стакла (осим оних из тар. броја 7015), оптички необрађени
7015 Стакла за часовнике и слична стакла, стакла за некоректив-

не и корективне наочаре, искривљена, савијена, издубљена 
и слично обрађена, оптички необрађена; издубљена сферна 
стакла и сегменти за производњу таквих стакала:

7015 90 00 - Остало
7016 Блокови, цигле, коцке, плочице и остали производи од пресо-

ваног или ливеног стакла, армирани или неармирани, који се 
употребљавају у грађевинарству; стаклене коцкице и остала 
ситна стаклена роба на подлози или без подлоге за мозаик 
или сличне украсне сврхе; оловом уоквирена прозорска окна 
у боји („витражно”, „катедрално”, „уметничко”) и слично; 
мултицелуларно или пенасто стакло у облику блокова, панела, 
плоча или сличних облика:

7016 10 00 - Стаклене коцкице и остала ситна стаклена роба, на подлози 
или без подлоге, за мозаике или сличне декоративне сврхе

7018 Перле од стакла, имитација бисера, имитација драгог или 
полудрагог камења и слична ситна стаклена роба и предмети 
од тих производа, осим имитације накита, очи од стакла, осим 
протетичких предмета; статуете и остали украси од стакла 
израђени на дуваљкама, осим имитације накита; стаклене куг-
лице пречника не преко 1 mm:

7018 10 - Перле од стакла, имитације бисера, имитације драгог или 
полудрагог камења и слична ситна стаклена роба

7018 20 00 - Стаклене куглице пречника не преко 1 mm
7018 90 - Остало:
7018 90 90 - - остало
7019 Стаклена влакна (укључујући стаклену вуну) и производи од 

њих (нпр: предиво, тканине):
- Снопови стаклених влакана, ровинг, предиво и сечене нити:

7019 11 00 - - сечене нити, дужине не преко 50 mm
- Копрене (воал), мреже, мат, асуре, плоче и  слични неткани 
производи:

7019 39 00 - - остало
7019 40 00 - Ткани материјали од ровинга

- Остали ткани материјали:
7019 52 00 - - ширине преко 30 cm, платненог преплетаја, масе мање од 

250 g/m², од филамената нумерације по једној жици не преко 
136 текса

7019 59 00 - - остало
7020 00 Остали производи од стакла:
7020 00 05 - Кварцне цеви и држачи за реакторе, намењене за стављање 

у дифузионе и оксидационе пећи за производњу полупровод-
ничких материјала
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- Остало:
7020 00 10 - - од топљеног кварца или од другог топљеног силицијум 

диоксида
7020 00 30 - - од стакла које има линеарни коефицијенат ширења или 

дилaтације не преко 5 x 10-6 по Келвину, на температури од 
0ºC до 300ºC

7020 00 80 - - остало
7117 Имитација накита:

- Од простих метала, укључујући и који су превучени племе-
нитим металима:

7117 19 - - остало:
7117 19 10 - - - са деловима од стакла

- - - без делова од стакла:
7117 19 99 - - - - остало
7117 90 00 - Остало
7208 Топло ваљани пљоснати производи од гвожђа или нелегира-

ног челика, ширине 600 mm или веће, неплатирани и непре-
вучени:
- Остали, у котуровима, само топло ваљани:

7208 39 00 - - дебљине мање од 3 mm
7216 Профили од гвожђа или нелегираног челика:

- Остали:
7216 91 - - хладно добијени или хладно довршени од пљоснатих ваља-

них производа
7216 99 00 - - остали
7217 Хладно добијена жица од гвожђа или нелегираног челика:
7217 10 - Непревучена, полирана или неполирана:

- - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси:
- - - максималне димензије попречног пресека 0,8 mm или 
веће:

7217 10 39 - - - - остала
7217 20 - Превучена цинком:

- - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси:
7217 20 30 - - - максималне димензије попречног пресека 0,8 mm и веће
7217 20 50 - - са садржајем угљеника 0,25% и већим, али мањим од 0,6%, 

по маси
7302 Mатеријал за изградњу железничких и трамвајских колосека, 

од гвожђа или челика: шине, шине вођице и назубљене шине, 
скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови 
скретница, прагови, везице, шинске столице, клинови шинс-
ких столица, подложне плочице, причврсне плочице, дистан-
тне шипке и мотке, други делови специјално конструисани за 
постављање, спајање и причвршћивање шина:

7302 40 00 - Везице и подложне плочице
7302 90 00 - Остало
7310 Танкови, бурад, бачве, лимене кутије и слични контејнери, за 

било који материјал (осим компримованих или течних гасо-
ва), од гвожђа или челика, запремине не преко 300 l, са или 
без облоге или топлотне изолације, али неопремљени меха-
ничким или термичким уређајима:

7312 Упредена жица, ужад, каблови, плетене траке и слично, од 
гвожђа или челика, електрично неизоловани:

7312 10 - Упредена жица, ужад и каблови:
7312 10 20 - - од нерђајућег челика:
ex 7312 10 20 - - - Осим опремљених или готових за употребу за цивилне 

ваздухоплове
- - остали, са максималном димензијом попречног  пресека:
- - - не преко 3 mm:

7312 10 49 - - - - остали:
ex 7312 10 49 - - - - - Осим опремљених или готових за употребу за цивилне 

ваздухоплове
- - - преко 3 mm:
- - - - упредена жица::

7312 10 61 - - - - - непревучена:
ex 7312 10 61 - - - - - - Осим опремљених или готових за употребу за цивил-

не ваздухоплове
- - - - - превучена:

7312 10 65 - - - - - - превучена цинком:
ex 7312 10 65 - - - - - - - Осим опремљених или готових за употребу за цивил-

не ваздухоплове
7312 10 69 - - - - - - остала

Тарифна 
ознака

Наименовање

ex 7312 10 69 - - - - - - - Осим опремљених или готових за употребу за цивил-
не ваздухоплове

7312 90 00 - Остали:
ex 7312 90 00 - - Осим опремљених или готових за употребу за цивилне ваз-

духоплове
7314 Тканине (укључујући бесконачне траке), решетке, мреже 

и ограде, од гвоздене или челичне жице; решетке добијене 
просецањем и развлачењем једног комада лима или траке) од 
гвожђа или челика:

7314 20 - Решетке, мреже и ограде, заварене на местима укрштања, од 
жице максималне димензије попречног пресека од 3 mm или 
већег и који имају отворе величине 100 cm2 или веће
- Остале решетке, мреже и ограде, заварене на местима укрш-
тања:

7314 39 00 - - остале
7317 00 Ексери, клинци, ексерчићи за цртаће табле, валовити ексери, 

зашиљени крампони (осим оних из тар броја 8305) и слични 
предмети, од гвожђа или челика, са или без главе од другог 
материјала, али искључујући такве производе са главом од 
бакра

7318 Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни 
клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слич-
ни производи, од гвожђа или челика

7320 Опруге и листови за опруге, од гвожђа или челика
7321 Пећи за загревање просторија, штедњаци, решеткаста огњиш-

та, кухињске пећи (укључујући и са помоћним казаном за 
централно грејање), роштиљи, мангали, гасни решои, грејачи 
тањира и слични апарати за домаћинство, неелектрични, и 
њихови делови, од гвожђа или челика:
- Остали апарати:

7321 89 00 - - остало, укључујући  апарате на чврста горива
ex 7321 89 00 - - - на чврста горива
7322 Радијатори за централно грејање, неелектрично загревани 

и њихови делови, од гвожђа или челика; грејачи ваздуха и 
дистрибутори топлог ваздуха (укључујући дистрибуторе који 
такође могу дистрибуирати свеж или кондициониран ваздух), 
неелектрично загревани, са уграђеним моторним вентилато-
ром, и њихови делови, од гвожђа или челика:
- Радијатори и њихови делови:

7322 11 00 - - од ливеног гвожђа
7322 19 00 - - остали
7323 Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихо-

ви делови, од гвожђа или челика; вуна од гвожђа или челика, 
сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или поли-
рање, рукавице и слично, од гвожђа или челика:
- Остало:

7323 91 00 - - од ливеног гвожђа, неемајлирани
7323 93 - - од нерђајућег челика
7323 94 - - од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика, емајли-

рани:
7323 94 10 - - - производи за стону употребу
7323 99 - - остали:
7323 99 10 - - - производи за стону употребу

- - - остало:
7323 99 99 - - - - остало
7324 Санитарни производи и њихови делови, од гвожђа или чели-

ка:
- Каде:

7324 21 00 - - од ливеног гвожђа, емајлиране или неемајлиране
7324 90 00 - Остало, укључујући и делове:
ex 7324 90 00 - - санитарни производи (осим њихових делова), осим за 

цивилне ваздухоплове 
7325 Остали ливени производи од гвожђа или челика
7326 Остали производи од гвожђа или челика
7403 Рафинисани бакар и легуре бакра, сирови:

- Легуре бакра:
7403 21 00 - - легуре бакра и цинка (месинг)
7407 Шипке и профили, од бакра:

- Од легура бакра:
7407 29 - - Остале:
7408 Жица од бакра:

- Од рафинисаног бакра:
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7408 19 - - остала
- Од легура бакра:

7408 22 00 - - од легура бакра и никла (купро-никл) или  бакра, никла и 
цинка (ново сребро)

7410 Бакарне фолије (укључујући и штампане или са подлогом од 
хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) 
дебљине не преко 0,15 mm (не рачунајући подлогу):
- Без подлоге:

7410 11 00 - - од рафинисаног бакра
7418 Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихо-

ви делови, од бакра: сунђери за рибање посуђа и јастучићи за 
рибање или полирање, рукавице и слично, од бакра; санитар-
ни предмети и њихови делови, од бакра:

7418 20 00 - Санитарни предмети и њихови делови
7419 Остали производи од бакра:

- Остали:
7419 99 - - остало:
7419 99 90 - - - остало
7604 Шипке и профили, од алуминијума:

- Од легура алуминијума:
7604 29 - - остало:
7604 29 10 - - - шипке
7605 Жица од алуминијума:

- Од нелегираног алуминијума:
7605 19 00 - - остала

- Од легура алуминијума:
7605 21 00 - - максималне димензије попречног пресека преко 7 mm
7605 29 00 - - остала
7608 Цеви од алуминијума:
7608 20 - Од легура алуминијума:

- - остале:
7608 20 81 - - - само екструдиране
ex 7608 20 81 - - - - Осим са уграђеним прибором, погодне за транспорт 

гасова или течности, за цивилне ваздухоплове 
7609 00 00 Прибор за цеви од алуминијума (нпр.: спојнице, колена, 

муфови)
7611 00 00 Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуми-

нијума, за било који материјал (осим компримованих или теч-
них гасова) запремине веће од 300 l, са или без облоге или 
топлотне изолације, али неопремљени механичким или тер-
мичким уређајима

7612 Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укљу-
чујући круте и савитљиве цевасте контејнере), за било који 
материјал (осим компримованих или течних гасова) запреми-
не која не прелази 300 l, са или без облоге или топлотне изола-
ције, али неопремљени механичким или термичкимуређајима

7613 00 00 Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасо-
ве

7614 Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминију-
ма, електрично неизоловани

7615 Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови 
делови, од алуминијума; сунђери за рибање посуђа и јасту-
чићи за рибање или полирање, рукавице и слично, од алуми-
нијума; санитарни предмети и њихови делови, од алуминију-
ма

7616 Остали производи од алуминијума
8201 Ручни алат: ашови, лопате, крампови, будаци, мотике, виле и 

грабуље; секире, косири и сличан алат за сечење; маказе свих 
врста за резање грана: косе, српови, ножеви за сено, маказе за 
живу ограду, клинови за цепање стабала и остали алат који се 
користи у пољопривреди, хортикултури или шумарству:

8202 Ручне тестере; листови за тестере свих врста (укључујући 
листове тестера за урезивање, пререзивање као и листови тес-
тера без зубаца):

8202 10 00 - Ручне тестере
8205 Ручни алат и справе (укључујући стаклорезачке дијаманте), 

који на другом месту није поменут нити укључен; лампе за 
лемљење; менгеле, стеге и слично, осим прибора и делова за 
машине алатке; наковњи; преносне ковачнице; тоцила са пос-
тољем, окретана руком или педалом

8206 00 00 Алат из два или више тар. бр. 8202 до 8205, у сетовима за про-
дају на мало

Тарифна 
ознака

Наименовање

8207 Изменљиви алат за ручне алатке, са или без механичког пого-
на, или за машине алатке (нпр.: за пресовање, ковање, утис-
кивање, просецање, нарезивање и урезивање навоја, бушење, 
проширивање отвора, стругање, провлачење, глодање, умеци 
за одвртке) укључујући матрице за извлачење или екструди-
рање метала и алат за бушење стена и земље:
- Алат за бушење стена и земље:

8207 13 00 - - са радним делом од кермета
8207 19 - - остало, укључујући делове:
8207 19 90 - - - остало
8207 30 - Алат за пресовање, ковање, извлачење или просецање
8207 40 - Алат за нарезивање или урезивање навоја
8207 50 - Алат за бушење, осим за бушење стена и земље
8207 60 - Алат за проширивање отвора, укључујући бушењем
8207 70 - Алат за глодање
8207 80 - Алат за стругање
8207 90 - Остали изменљиви алат:

- - са радним делом од осталих материјала:
8207 90 30 - - - умеци за одвијање и завијање вијака
8207 90 50 - - - алат за израду озубљења

- - - остали са радним делом:
- - - - од кермета:

8207 90 71 - - - - - за обраду метала
8207 90 78 - - - - - остали

- - - - од осталих материјала:
8207 90 91 - - - - - за обраду метала
8207 90 99 - - - - - остали
8208 Ножеви и сечива, за машине или механичке справе
8209 00 Плочице, штапићи, врхови и слично за алат, немонтирани, од 

кермета
8211 Ножеви са сечивом, назубљени или не (укључујући вртне 

ножеве), осим ножева из тар. броја 8208, и сечива за ножеве:
8211 10 00 - Сетови

- Остало:
8211 91 - - стони ножеви са фиксираним сечивом
8211 92 00 - - остали ножеви са фиксираним сечивом
8211 93 00 - - ножеви са нефиксираним сечивима
8211 94 00 - - сечива
8212 Апарати за бријање, бријачи и сечива за бријање, жилети и др. 

(укључујући недовршена сечива у траци)
8213 00 00 Маказе (укључујући кројачке и сличне маказе) и сечива за 

њих
8214 Остали ножарски производи (нпр.: машине за шишање или 

стрижу, месарске или кухињске сатаре, месарске секире и 
ножеви за сецкање меса, ножеви за папир); сетови и справе за 
маникир и педикир (укључујући и турпије за нокте)

8215 Кашике, виљушке, кутлаче, кашике за пену, лопатице за сер-
вирање колача, ножеви за рибу, ножеви за маслац, штипаљке 
за шећер и сличан кухињски и стони прибор:

8215 10 - Сетови, који садрже најмање један производ превучен пле-
менитим металом

8215 20 - Остали сетови
- Остали:

8215 99 - - остали
8301 Катанци и браве (на кључ, шифру или електричне), од простих 

метала; затварачи и окови са затварачима, који имају уграђене 
браве од простих метала; кључеви за било који од поменутих 
производа, од простих метала:

8301 10 00 - Катанци
8301 30 00 - Браве за намештај
8301 40 - Остале браве
8301 50 00 - Затварачи и окови са затварачима, који имају уграђене браве
8301 60 00 - Делови
8301 70 00 - Кључеви испоручени посебно
8302 Оков, прибор и слични производи од простих метала, за наме-

штај, врата, степениште, прозоре, ролетне, каросерије, сед-
ларску робу, кофере, сандуке, кутије и слично; куке за вешање 
шешира, конзоле и слично, од простих метала; точкићи (за 
намештај и сл.), са елементима за причвршћивање, од простих 
метала, аутоматски затварачи врата, од простих метала:

8302 30 00 - Остали оков, прибор и слични производи, за моторна возила
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- Остали оков, прибор и слични производи:
8302 41 00 - - грађевински оков
8305 Механизми за корице са слободним листовима или за фасцик-

ле, спајалице за акта и писма, јахачи за картотеке и слични 
канцеларијски предмети, од простих метала; прошивне спаја-
лице у „траци” (нпр.: за канцеларије, тапетарију, паковање), 
од простих метала:

8305 20 00 - Прошивне спајалице у „траци”
8305 90 00 - Остало, укључујући делове
8307 Савитљиве цеви, од простих метала, са или без прибора:
8307 10 00 - Од гвожђа или челика:
ex 8307 10 00 - - Осим са прибором за цивилне ваздухоплове
8309 Затварачи (укључујући крунске затвараче, навојне затвараче 

и затвараче кроз које се сипа), поклопци од лима са или без 
навоја, пломбе и други прибор за паковање, од простих мета-
ла:

8309 10 00 - Крунски затварачи
8311 Жица, шипке, цеви, плоче, електроде и слични производи, од 

простих метала или металних карбида, обложени или испуње-
ни топитељима, који се употребљавају за меко лемљење, 
тврдо лемљење, заваривање или наношење метала или метал-
ног карбида; жице и шипке агломерисане од праха простих 
метала, за метализацију прскањем:

8311 10 - Обложене електроде од простих метала, за електролучно 
заваривање

8311 20 00 - Жица од простог метала са језгром, за електролучно зава-
ривање

8402 Котлови за производњу водене и друге паре (осим котлова за 
централно грејање који могу да произведу пару ниског при-
тиска); котлови за прегрејану воду:
- Котлови за производњу водене и друге паре:

8402 11 00 - - котлови са водогрејним цевима и производњом паре преко 
45 t/h

8402 12 00 - - котлови са водогрејним цевима и производњом паре не 
преко 45 t/h

8402 19 - - остали котлови за производњу паре, укључујући хибридне 
котлове

8402 20 00 - Котлови за прегрејану воду
8403 Котлови за централно грејање, осим котлова из тар. броја 

8402
8404 Помоћни уређаји за котлове из тар. бр. 8402 или 8403 (нпр.: 

економајзери, прегрејачи, одстрањивачи чађи, рекуперато-
ри гаса); кондензатори за енергетске јединице на водену или 
другу пару:

8404 10 00 - Помоћни уређаји за котлове из тар. бр. 8402 или 8403
8404 20 00 - Кондензатори за енергетске јединице на водену или другу 

пару
8407 Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење 

помоћу свећице, са наизменичним или обртним кретањем 
клипа:
- Клипни мотори са наизменичним кретањем клипа, за погон 
возила из Главе 87:

8407 31 00 - - запремине не преко 50 cm³
8407 32 - - запремине преко 50 cm³, али не преко 250 cm³
8407 33 - - запремине преко 250 cm³, али не преко 1000 cm³:
8407 33 90 - - - остали
8407 34 - - запремине преко 1000 cm³:
8407 34 10 - - - за индустријску монтажу:

- једноосовинских трактора из тарифног подброја 8701 10;
- моторних возила из тар. броја 8703;
- моторних возила из тарифног броја 8704 са мотором запре-
мине мање од 2 800 cm³;
- моторних возила из тар. броја 8705:

ex 8407 34 10 - - - - Осим за моторна возила из тар. броја 8703 
- - - остали
- - - - нови, запремине:

8407 34 91 - - - - - не преко 1500 cm³
8407 34 99 - - - - - преко 1500 cm³
8407 90 - Остали мотори:
8408 Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење 

помоћу компресије (дизел или полудизел):
8408 20 - Мотори за погон возила из Главе 87:

- - остали:

Тарифна 
ознака

Наименовање

- - - за пољопривредне или шумске тракторе точкаше, снаге:
8408 20 31 - - - - не преко 50 kW
8408 20 35 - - - - преко 50 kW, али не преко 100 kW

- - - за остала возила из Главе 87, снаге:
8408 20 51 - - - - не преко 50 kW
8408 20 55 - - - - преко 50 kW, али не преко 100 kW:
ex 8408 20 55 - - - - - Осим  за индустријску монтажу
8408 90 - Остали мотори:

- - остали:
- - - нови, снаге:

8408 90 41 - - - - не преко 15 kW:
ex 8408 90 41 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8408 90 43 - - - - преко 15 kW, али не преко 30 kW:
ex 8408 90 43 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8408 90 45 - - - - преко 30 kW, али не преко 50 kW:
ex 8408 90 45 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8408 90 47 - - - - преко 50 kW, али не преко 100 kW:
ex 8408 90 47 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8412 Остале погонске машине и мотори:

- Хидрауличне погонске машине и хидраулични мотори:
8412 21 - - са линеарним кретањем (цилиндри):
8412 21 20 - - - хидраулични системи:
ex 8412 21 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8412 21 80 - - - остало:
ex 8412 21 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8412 29 - - остало:
8412 29 20 - - - хидраулични системи:
ex 8412 29 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - - остали:
8412 29 81 - - - - хидраулични мотори:
ex 8412 29 81 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8412 29 89 - - - - остали:
ex 8412 29 89 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Пнеуматске погонске машине и пнеуматски мотори:
8412 31 00 - - са линеарним кретањем (цилиндри):
ex 8412 31 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8412 39 00 - - остало:
ex 8412 39 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8412 80 - - осталo:
8412 80 10 - - погонске машине на водену или другу пару
8412 80 80 - - осталo:
ex 8412 80 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8412 90 - Делови:
8412 90 20 - - реактивних мотора, осим турбомлазних:
ex 8412 90 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8412 90 40 - - хидрауличних погонских машина и хидрауличних мотора:
ex 8412 90 40 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8412 90 80 - - осталo:
ex 8412 90 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 Пумпе за течности, опремљене или не мерним уређајима; еле-

ватори течности:
- Пумпе опремљене или предвиђене да буду опремљене мер-
ним уређајима:

8413 11 00 - - пумпе за гориво или мазиво, које се употребљавају на 
бензинским станицама или гаражама

8413 19 00 - - остале:
ex 8413 19 00  - - -  осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 20 00 - Ручне пумпе, осим оних из тар. подбројева 8413 11 и  8413 

19:
ex 8413 20 00  - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 30 - Пумпе за гориво, мазиво и расхладне медијуме клипних 

мотора са унутрашњим сагоревањем:
8413 30 80 - - остале:
ex 8413 30 80 - - -  осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 40 00 - Пумпе за бетон
8413 50 - Остале пумпе за потискивање са наизменичним кретањем:
8413 50 20 - - хидраулични агрегати:
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ex 8413 50 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 50 40 - - дозирне пумпе:
ex 8413 50 40  - - -  осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - остале:
- - - клипне пумпе:

8413 50 61 - - - - хидрауличне:
ex 8413 50 61 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 50 69 - - - - остале
ex 8413 50 69 - - - - - Осим клипно - мембранске капацитета већег од 15 l/s и 

осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 50 80 - - - остали
ex 8413 50 80 - - - -  осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 60 - Остале пумпе за потискивање, са ротационим кретањем:
8413 60 20 - - хидраулични агрегати:
ex 8413 60 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - остале:
- - - зупчасте пумпе:

8413 60 31 - - - - хидрауличне:
ex 8413 60 31 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 60 39 - - - - остале:
ex 8413 60 39 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - - крилне пумпе:
8413 60 61 - - - - хидрауличне:
ex 8413 60 61 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 60 69 - - - - остале:
ex 8413 60 69 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 60 70 - - -  вијчане пумпе:
ex 8413 60 70 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 60 80 - - - остале:
ex 8413 60 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 70 - Остале центрифугалне пумпе:

- - потапајуће пумпе:
8413 70 21 - - - једностепене
8413 70 29 - - - вишестепене 
8413 70 30 - - циркулационе пумпе за грејне системе и снабдевање топ-

лом водом 
- - остале, са излазним пречником:

8413 70 35 - - - не преко 15 mm:
ex 8413 70 35 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - - преко 15 mm:
8413 70 45 - - - - пумпе са каналним и бочноканалним лопатичним колом 

(ободне):
ex 8413 70 45 - - - - -осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - - - радијалне проточне пумпе:
- - - - - једностепене:
- - - - - - са једним улазним лопатичним колом:

8413 70 51 - - - - - - - у једном блоку:
ex 8413 70 51 - - - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоп-

лове
8413 70 59 - - - - - - - остале
ex 8413 70 59 - - - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоп-

лове
8413 70 65 - - - - - - са више од једног улазног лопатичног кола:
ex 8413 70 65 - - - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоп-

лове
8413 70 75 - - - - - вишестепене:
ex 8413 70 75 - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - - - остале центрифугалне пумпе:
8413 70 81 - - - - - једностепене:
ex 8413 70 81 - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 70 89 - - - - - вишестепене:
ex 8413 70 89 - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Остале пумпе; елеватори течности:
8413 81 00 - - пумпе:
ex 8413 81 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 82 00 - - елеватори течности

- Делови:

Тарифна 
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8413 91 00 - - пумпи:
ex 8413 91 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8413 92 00 - - елеватора течности
8414 Ваздушне или вакуум пумпе, ваздушни или гасни компресори 

и вентилатори; вентилациони или рециркулациони одстрањи-
вачи мириса са уграђеним вентилатором, укључујући оне 
опремљене филтерима:

8414 30 - Компресори за расхладне уређаје:
8414 30 20 - - снаге не преко 0,4 kW:
ex 8414 30 20 - - -  осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - снаге преко 0,4 kW:
8414 30 89 - - - остали:
ex 8414 30 89 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8414 40 - Ваздушни компресори уграђени на шасији приколице

- Вентилатори:
8414 51 00 - - стони, подни, зидни, прозорски, плафонски или кровни вен-

тилатори са уграђеним електромотором снаге не преко 125 W:
ex 8414 51 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8414 59 - - остали:
8414 59 20 - - - аксијални вентилатори:
ex 8414 59 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8414 59 40 - - - центрифугални вентилатори:
ex 8414 59 40 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8414 59 80 - - - остало:
ex 8414 59 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8414 60 00 - Одстрањивачи мириса са максималном хоризонталном стра-

ницом не преко 120 cm
8414 80 - Остало:

- - турбокомпресори:
8414 80 11 - - - једностепени:
ex 8414 80 11 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8414 80 19 - - - вишестепени:
ex 8414 80 19 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - компресори са наизменичним кретањем:
- - - притиска не преко 15 bar:

8414 80 22 - - - - капацитета не преко 60 m³/h:
ex 8414 80 22 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8414 80 28 - - - - капацитета преко 60 m³/h:
ex 8414 80 28 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - - притиска преко 15 bar:
8414 80 51 - - - - капацитета не преко 120 m³/h:
ex 8414 80 51 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8414 80 59 - - - - капацитета преко 120 m³/h:
ex 8414 80 59 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - ротациони компресори:
8414 80 73 - - - једноосовински:
ex 8414 80 73 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - - вишеосовински:
8414 80 75 - - - - вијчани компресори:
ex 8414 80 75 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8414 80 78 - - - - остали:
ex 8414 80 78 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8414 80 80 - - остали:
ex 8414 80 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8416 Горионици за ложишта на течно гориво, на чврсто гориво у 

праху или на гас; механички уређаји за ложење, укључујући 
њихове механичке решетке, механичке одстрањиваче пепела 
и сличне уређаје:

8416 10 - Горионици за ложишта на течно гориво:
8416 30 00 - Механички уређаји за ложење, укључујући њихове механич-

ке решетке, механичке одстрањиваче пепела и сличне уређаје
8417 Индустријске или лабораторијске пећи, укључујући пећи за 

спаљивање, неелектричне:
8417 20 - Пекарске пећи, укључујући пећи за кекс:
8417 80 - Остале:
8417 80 20 - - пећи за печење керамичких производа
8417 80 80 - - остале
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8418 Фрижидери, замрзивачи и остали уређаји за хлађење или 
замрзавање, електрични или не; топлотне пумпе, осим уређаја 
за климатизацију ваздуха из тар. бр. 8415:
- Фрижидери за домаћинство:

8418 21 - - компресиони:
8418 21 10 - - - запремине преко 340 l

- - - остали:
- - - - остали, запремине:

8418 21 91 - - - - - не преко 250 l
8418 21 99 - - - - - преко 250 l, али не преко 340 l
8418 29 00 - - остали
ex 8418 29 00 - - - Осим апсорпциони, електрични
8418 30 - Замрзивачи у облику сандука, запремине не преко 800 l:
8418 30 20 - - запремине не преко 400 l:
ex 8418 30 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8418 30 80 - - запремине преко 400 l, али не преко 800 l:
ex 8418 30 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8418 40 - Замрзивачи у облику ормара, запремине не преко 900 l:
8418 40 20 - - запремине не преко 250 l:
ex 8418 40 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8418 40 80 - - запремине преко 250 l, али не преко 900 l:
ex 8418 40 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8418 50 - Остала опрема (сандуци, ормани, пултови, витрине и слич-

но) за чување и излагање, са уграђеним уређајима за хлађење 
или замрзавање:
- - расхладне витрине и пултови (са уграђеном расхладном 
јединицом или испаривачем):

8418 50 19 - - - остало
- - остала опрема за хлађење:

8418 50 91 - - - за дубоко замрзавање, осим оних из тарифних подбројева 
8418 30 и 8418 40

8418 50 99 - - - остало
- Остали уређаји за хлађење или замрзавање; топлотне пумпе:

8418 61 00 - - топлотне пумпе осим уређаја за климатизацију из тарифног 
броја 8415:

ex 8418 61 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8418 69 00 - - остало:
ex 8418 69 00 - - - осим апсорпционих топлотних пумпи и осим оних који се 

користе за цивилне ваздухоплове
- Делови:

8418 91 00 - - кућишта за уградњу уређаја за хлађење или замрзавање
8419 Машине, уређаји или лабораторијска опрема, електрично 

загревани или не (осим пећи и остале опреме из тарифног 
броја 8514), за обраду материјала променом температуре, као 
што је: грејање, кување, пржење, дестилација, ректификација, 
стерилизација, пастеризација, парење, сушење, евапоризација, 
вапоризација, кондензација или расхлађивање, осим машина 
и уређаја за домаћинство; проточни и акумалациони грејачи 
воде, неелектрични:
- Проточни и акумулациони грејачи воде, неелектрични:

8419 11 00 - - проточни грејачи воде на гас
8419 19 00 - - остали

- Сушаре:
8419 31 00 - - пољопривредних производа
8419 39 - - остале

- Остале машине, уређаји и опрема:
8419 81 - - за припрему топлих напитака или за кување или грејање 

хране:
8419 81 20 - - - перколатори и остали апарати за припремање кафе и оста-

лих топлих пића:
ex 8419 81 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8419 81 80 - - - остало:
ex 8419 81 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8421 Центрифуге, укључујући машине за центрифугално сушење; 

уређаји за филтрирање и пречишћавање течности или гасова:
- Уређаји за филтрирање и пречишћавање гасова:

8421 39 - - остали:
8421 39 20 - - - уређаји за филтрирање и пречишћавање ваздуха:
ex 8421 39 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

Тарифна 
ознака

Наименовање

- - - уређаји за филтрирање и пречишћавање осталих гасова:
8421 39 40 - - - - влажним поступком:
ex 8421 39 40 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8421 39 90 - - - - остали:
ex 8421 39 90 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8422 Машине за прање посуђа; машине за чишћење и сушење боца 

и других судова; машине за пуњење, затварање, херметичко 
затварање и етикетирање боца, лименки, кутија, врећа и дру-
гих контејнера; машине за капслирање боца, тегли, туба и 
сличних контејнера; остале машине за паковање и завијање 
(укључујући машине које раде помоћу термоскупљајућих 
фолија); машине за газирање пића:
- Машине за прање посуђа:

8422 11 00 - - за домаћинство
8422 19 00 - - остале
8423 Ваге (осим вага осетљивости до 5 центиграма) укључујући и 

машине за бројање и контролу, које раде на бази мерења масе; 
тегови за ваге свих врста:

8423 10 - Ваге за мерење масе особа, укључујући ваге за бебе; ваге за 
домаћинство

8423 30 00 - Ваге за константну масу и ваге за испуштање унапред 
одређене масе материјала у кесе, вреће или контејнере, укљу-
чујући дозирне ваге
- Остале ваге:

8423 81 - - максималног опсега мерења масе не већег од 30 kg:
8423 82 - - максималног опсега мерења масе преко 30 kg али не већег 

од 5000 kg
8423 89 00 - - остало
8424 Механички уређаји (укључујући на ручни погон) за изба-

цивање, дисперзију или распршавање течности или праха; 
апарати за гашење пожара, напуњени или не; пиштољи за 
прскање и слични уређаји; машине за избацивање паре или 
песка и сличне машине за избацивање млаза:

8424 10 - Апарати за гашење пожара, напуњени или не:
8424 10 20 - - масе не преко 21 kg:
ex 8424 10 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8424 10 80 - - остали:
ex 8424 10 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8425 Дизалице котураче и чекрци, осим скип чекрка; хоризонтална 

и вертикална витла; дизалице за велике терете са малом виси-
ном дизања:
- Остала витла:

8425 31 00 - - на електрични погон:
ex 8425 31 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8425 39 - - остала:
8425 39 30 - - - покретана клипним мотором са унутрашњим сагоре-

вањем:
ex 8425 39 30 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8425 39 90 - - - остала:
ex 8425 39 90 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Дизалице за велике терете са малом висином дизања; диза-
лице за подизање возила:

8425 41 00 - - непокретне дизалице за уградњу у радионице за оправку 
друмских возила

8425 42 00 - - остале, хидрауличне:
ex 8425 42 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8425 49 00 - - остале:
ex 8425 49 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8426 Бродске дизалице (дерик дизалице); остале дизалице са кра-

ком и кабл дизалице; мостне дизалице и претоварни мостови, 
порталне дизалице, порталне аутокаре и аутокаре опремљене 
дизалицама:
- Остале дизалице, самоходне:

8426 41 00 - - на точковима
8426 49 00 - - остале

- Остале дизалице:
8426 91 - - предвиђене за уградњу на друмска возила
8426 99 00 - - остале
ex 8426 99 00 - - - Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8428 Остале машине за дизање, манипулацију, утовар или истовар 

(нпр.: лифтови и покретне степенице, транспортери и жичаре):
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8428 20 - Транспортери, пнеуматски
8428 20 30 - - посебно конструисани за употребу у пољопривреди

- - остали:
8428 20 91 - - - за растресите материјале
8428 20 98 - - - остали:
еx 8428 20 98 ---- Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Остали транспортери који раде континуално,  за робу или 
материјал:

8428 33 00 - - остали, с траком:
ex 8428 33 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8428 39 - - остали:
8428 39 20 - - - ваљкасти транспортери:
ex 8428 39 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8428 39 90 - - - остали:
ex 8428 39 90 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8428 90 - Остале машине:
8428 90 30 - - машине за манипулацију у ваљаоницама; столови са ваљ-

цима за доношење и одношење производа; истоваривачи и 
манипулатори за инготе, кугле, шипке и слабове
- - остале:
- - - утоваривачи, специјално конструисани за употребу у 
пољопривреди:

8428 90 71 - - - - конструисани за прикључак на пољопривредне тракторе
8428 90 79 - - - - остале

- - - остале:
8428 90 91 - - - - механички утоваривачи за растресите материјале
8428 90 95 - - - - остали:
ex 8428 90 95 - - - - - Осим гурачи рударских вагонета, локомотивске и 

вагонске преноснице, истоварни уређаји за вагоне и слична 
манипулативна опрема за железничке вагоне

8429 Булдожери, англдозери, машине за равнање (гредери), скре-
пери, багери, утоваривачи са лопатом, машине за набијање и 
друмски ваљци, самоходни:
- Булдожери и англдозери:

8429 11 00 - - гусеничари:
ex 8429 11 00 - - - снаге не преко 250 kW
8429 19 00 - - остало
8429 40 - Машине за набијање и друмски ваљци:

- Багери и утоваривачи:
8429 51 - - утоваривачи са предњом лопатом:

- - - остали:
8429 51 91 - - - - утоваривачи са лопатом, гусеничари
8429 51 99 - - - - остали
8429 52 - - машине са надградњом, која се обрће 360º
8429 59 00 - - остали
8433 Машине за бербу, жетву и вршидбу, укључујући пресе за бали-

рање сламе и сточне хране; травокосачице и друге машине за 
кошење; машине за чишћење, сортирање или селекцију јаја, 
воћа или других пољопривредних производа, осим машина из 
тар. бр. 8437:
- Травокосачице за травњаке, паркове и спортске терене:

8433 11 - - са мотором и хоризонтално ротирајућим резним уређајем
8433 19 - - остале
8433 20 - Остале косачице, укључујући полужне прикључне косачице 

за монтажу на трактору
8433 30 - Остале машине за сено
8433 40 - Пресе за балирање сламе и сточне хране, укључујући и 

машине за скупљање и везивање у бале
- Остале машине за убирање пољопривредних производа 
(жетву, бербу итд); машине за одвајање зрна од биљке (вршид-
бу, круњење итд):

8433 51 00 - - комбајни за убирање пољопривредних производа, са 
одвајањем зрна од биљке

8433 52 00 - - остале машине за одвајање зрна од биљке (вршидбу, 
круњење, итд)

8433 53 - - машине за вађење коренастих или гомољастих плодова:
8433 53 30 - - - комбајни за репу
8433 59 - - остале:

- - - комбајни за силажу:

Тарифна 
ознака

Наименовање

8433 59 11 - - - - самоходни
8433 59 19 - - - - остали
8433 60 00 - Машине за чишћење или сортирање јаја, воћа или других 

пољопривредних производа
8435 Пресе, муљаче и сличне машине, које се користе у произ-

водњи вина, јабуковаче, воћних сокова или сличних напитака 
и пића:

8435 10 00 - Машине
8436 Остале машине за пољопривреду, хортикултуру, шумарство, 

живинарство и пчеларство, укључујући уређаје за клијање 
снабдевене механичком или термичком опремом; инкубатори 
и топле батерије за пилиће

8437 Машине за чишћење или сортирање семена, зрневља или 
сушеног махунастог поврћа; машине за млинарску индуст-
рију или за прераду житарица или сушеног махунастог пов-
рћа, осим машина за пољопривредна газдинства:

8437 10 00 - Машине за чишћење или сортирање семена, зрневља или 
сушеног махунастог поврћа

8437 80 00 - Остале машине
8438 Машине које се не сврставају у друге тар. бројеве ове главе, 

за индустријско припремање или производњу хране или пића, 
осим машина за екстракцију или припремање животињских 
или биљних масти или уља

8450 Машине за прање, за домаћинство и перионице, укључујући 
машине које перу и суше:
- Машине капацитета сувог рубља не већег од 10 kg:

8450 11 - - потпуно аутоматске машине:
8450 11 90 - - - капацитета сувог рубља преко 6 kg, али не преко 10 kg
8450 12 00 - - остале, са уређајем за центрифугално сушење
8450 19 00 - - остале
8451 Машине (осим машина из тар. бр. 8450) за прање, чишћење, 

цеђење, сушење, пеглање (укључујући пресе за обликовање и 
фиксирање форми), бељење, бојење, апретирање, довршавање, 
превлачење или импрегнисање текстилног предива, тканина, 
плетенина и др., или готових текстилних предмета и машине 
за наношење препарата на основну тканину или другу под-
логу која се користи у производњи подних покривки као што 
је линолеум; машине за намотавање, одмотавање, савијање, 
сечење или зупчасто изрезивање текстилних тканина:
- Машине за сушење:

8451 21 - - капацитета сувог рубља не преко 10 kg
8451 29 00 - - остале
8456 Машине алатке за обраду (скидањем) материјала свих врста 

ласером или другим светлосним или фотонским снопом, 
ултразвуком, електроерозијом, електрохемијским поступком, 
електронским снопом, јонским снопом или млазом плазме:

8456 10 00 - Ласером, другим светлосним или фотонским снопом
ex 8456 10 00 - - Осим врста које се користе у производњи полупроводнич-

ких плочица (wafers) или полупроводничких елемената
8456 20 00 - Ултразвуком
8456 30 - Електроерозијом
8456 90 00 - Остале
8457 Обрадни центри, обрадне јединице и трансфер машине, за 

метале
8458 Стругови (укључујући центре за стругање) за обраду метала
8459 Машине алатке (укључујући обрадне главе на клизним носа-

чима) за обраду метала: бушењем, проширивањем отвора, 
глодањем, урезивањем или нарезивањем навоја, осим струго-
ва и центара за стругање из тар. бр. 8458

8460 Машине алатке за чишћење (абразивом и сл.), оштрење, 
брушење, хоновање, леповање, полирање или друге заврш-
не обраде метала или кермета помоћу брусева, абразива или 
производа за полирање, осим машина за резање, брушење или 
другу завршну обраду зупчаника из тар. бр. 8461

8461 Машине алатке за рендисање, провлачење, израду зупчаника: 
резањем, брушењем или другом завршном обрадом, сечење 
тестером или на други начин и остале машине алатке за обра-
ду метала или кермета, скидањем струготине, на другом месту 
непоменуте нити обухваћене

8462 Машине алатке (укључујући пресе) за обраду метала слобод-
ним  или ковањем у калупу; машине алатке за обраду мета-
ла савијањем, исправљањем, сечењем, просецањем или исе-
цањем; пресе за обраду метала или металних карбида које 
нису претходно поменуте
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8463 Остале машине алатке за обраду метала или кермета, без ски-
дања струготине:

8463 10 - Машине за вучење шипки, цеви, профила, жице и сл.:
8463 10 90 - - остале
8463 20 00 - Машине за израду навоја ваљањем
8463 30 00 - Машине за обраду жице
8463 90 00 - Остале
8468 Машине и апарати за лемљење и заваривање, укључујући и 

оне које могу да режу, осим машина из тар. броја 8515; маши-
не и апарати на гас за површинско каљење

8474 Машине за сортирање, просејавање, сепарацију, прање, 
дробљење, млевење, мешање или гњечење земље, камена, 
руда или других минералних материјала у чврстом стању 
(укључујући прах и масупасту); машине за агломерисање, 
моделирање или обликовање чврстих минералних горива, 
керамичке масе, цемента, гипса или других минералних 
производа у облику праха или масе-пасте; машине за израду 
ливачких калупа од песка:
- Машине за мешање или гњечење:

8474 32 00 - - машине за мешање минералних материјала са битуменом
8474 39 - - остале
8474 80 - Остале машине
8479 Машине и механички уређаји са посебним функцијама, непо-

менуте нити обухваћене на другом месту у овој глави:
- Остале машине и механички уређаји:

8479 82 00 - - машине за мешање, гњечење, дробљење, млевење, просеја-
вање, решетање, хомогенизацију и емулзификацију

8479 89 - - остало:
8479 89 60 - - - системи за централно подмазивање
8481 Славине, вентили и слични уређаји за цевоводе, котлове, 

резервоаре, каце и слично, укључујући вентиле за смањење 
притиска и термостатски управљане вентиле:

8481 80 - Остали уређаји:
- - славине и вентили за судопере, умиваонике, бидее, котлиће 
за воду, каде и сл:

8481 80 11 - - - вентили за мешање
8481 80 19 - - - остало

- - вентили за радијаторе за централно грејање:
8481 80 31 - - - термостатски
8481 80 39 - - - остали
8481 80 40 - - вентили за спољашње и унутрашње пнеуматске гуме

- - остали:
- - - регулациони вентили:

8481 80 59 - - - - остали
- - - остали:
- - - - засуни:

8481 80 61 - - - - - од ливеног гвожђа
8481 80 63 - - - - - од челика
8481 80 69 - - - - - остали

- - - - запорни вентили:
8481 80 71 - - - - - од ливеног гвожђа
8481 80 73 - - - - - од челика
8481 80 79 - - - - - остали
8481 80 85 - - - - лептирасти вентили
8481 80 87 - - - - мембрански вентили
8481 90 00 - Делови
8482 Котрљајни лежаји:
8482 10 - Куглични лежаји:
8482 10 90 - - остали
8483 Трансмисиона вратила (укључујући брегаста вратила и коле-

наста вратила) и криваје; кућишта за лежаје и клизни лежаји; 
зупчаници, зупчасти и фрикциони преносници; навојна вре-
тена са куглицама и ваљцима; мењачке кутије и други мења-
чи брзина, укључујући претвараче обртног момента; замајци, 
кајишници и ужаници (укључујући за котураче); укључно-
искључне спојнице и спојнице за вратила (укључујући зглоб-
не спојнице):

8483 10 - Трансмисиона вратила (укључујући брегаста и коленаста 
вратила) и криваје:
- - криваје и коленаста вратила:

8483 10 21 - - - од ливеног гвожђа или ливеног челика:

Тарифна 
ознака

Наименовање

ex 8483 10 21 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 10 25 - - - од челика кованог у отвореном калупу:
ex 8483 10 25 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 10 29 - - - остала:
ex 8483 10 29 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 10 50 - - зглобна вратила:
ex 8483 10 50 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 30 - Кућишта за лежаје, без уграђених котрљајних лежаја; клизни 

лежаји:
8483 30 80 - - клизни лежаји:
ex 8483 30 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 40 - Зупчасти и фрикциони преносници, искључујући зупчанике, 

и остале трансмисионе елементе испоручене посебно; навој-
на вретена са куглицама и ваљцима; мењачке кутије и други 
мењачи брзина, укључујући претвараче обртног момента:

8483 40 30 - - навојна вретена са куглицама или ваљцима:
ex 8483 40 30 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 40 90 - - остало:
ex 8483 40 90 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 60 - Укључно-искључне спојнице и спојнице за вратила (укљу-

чујући зглобне спојнице):
8483 60 20 - - од ливеног гвожђа или ливеног челика:
ex 8483 60 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8483 60 80 - - остале:
ex 8483 60 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8486 Машине и апарати оне врсте која се употребљава искључи-

во или углавном за производњу полупроводничких ингота 
(«boules») или дискова (плочица), полупроводничких елеме-
ната, електронских интегрисаних кола или равних дисплеја; 
машине и апарати посебно наведени у напомени 9 под (В) уз 
ову главу; делови и прибор:

8486 30 - Машине и апарати за производњу равних дисплеја:
8486 30 30 - - апарати за суво нагризање електричних веза на подлоге 

уређаја са течним кристалима (LCD)
8501 Електромотори и електрични генератори (осим генераторских 

агрегата):
8501 10 - Мотори снаге не преко 37,5 W:
8501 20 00 - Универзални мотори за наизменичну и једносмерну струју, 

снаге преко 37,5 W:
ex 8501 20 00 - - Осим снаге преко 735 W до 150 кW за цивилне ваздухоп-

лове
- Остали мотори једносмерне струје; генератори једносмерне 
струје:

8501 31 00 - - снаге не преко 750 W:
ex 8501 31 00 - - - Осим мотора снаге преко 735 W, генератора једносмерне 

струје, за цивилне ваздухоплове
8501 32 - - снаге преко 750 W, али не преко 75 kW:
8501 32 20 - - -  снаге преко 750 W, али не преко 7,5 kW:
ex 8501 32 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8501 32 80 - - - снаге преко 7,5 kW, али не преко 75 kW:
ex 8501 32 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8501 33 00 - - снаге преко 75 kW, али не преко 375 kW:
ex 8501 33 00 - - - Осим мотора снаге до 150 кW и генератора, за цивилне 

ваздухоплове
8501 34 - - снаге преко 375 kW:
8501 34 50 - - - вучни мотори

- - - остали, снаге:
8501 34 92 - - - - преко 375 kW, али не преко 750 kW:
ex 8501 34 92 - - - - - Осим генератора за цивилне ваздухоплове
8501 34 98 - - - - преко 750 kW: 
ex 8501 34 98 - - - - - Осим генератора за цивилне ваздухоплове

- Остали мотори наизменичне струје, вишефазни:
8501 53 - - снаге преко 75 kW:

- - - остали, снаге:
8501 53 94 - - - - преко 375 kW, али не преко 750 kW
8501 53 99 - - - - преко 750 kW

- Генератори наизменичне струје:
8501 62 00 - - снаге преко 75 kVA, али не преко 375 kVA:
ex 8501 62 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
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8501 63 00 - - снаге преко 375 kVA, али не преко 750 kVA:
ex 8501 63 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8501 64 00 - - снаге преко 750 kVA
8502 Електрични генераторски агрегати и ротациони конвертори 

(претварачи):
- Генераторски агрегати са клипним мотором с унутрашњим 
сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу-
дизел мотори):

8502 11 - - снаге не преко 75 kVA:
8502 11 20 - - - снаге не преко 7,5 kVA:
ex 8502 11 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8502 11 80 - - - снаге преко 7,5 kVA, али не преко 75 kVA:
ex 8502 11 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8502 12 00 - - снаге преко 75 kVA, али не преко 375 kVA:
ex 8502 12 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8502 13 - - снаге преко 375 kVA:
8502 13 20 - - - снаге преко 375 kVA, али не преко 750 kVA:
ex 8502 13 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8502 13 40 - - - снаге преко 750 kVA , али не преко 2000 kVA:
ex 8502 13 40 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8502 13 80 - - - снаге преко 2000 kVA:
ex 8502 13 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8502 20 - Генераторски агрегати са клипним мотором с унутрашњим 

сагоревањем на паљење помоћу свећице:
8502 20 20 - - снаге не преко 7,5 kVA:
ex 8502 20 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8502 20 40 - - снаге преко 7,5 kVA , али не преко 375 kVA:
ex 8502 20 40 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8502 20 60 - - снаге преко 375 kVA, али не преко 750 kVA:
ex 8502 20 60 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8502 20 80 - - снаге преко 750 kVA:
ex 8502 20 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Остали генераторски агрегати:
8502 39 - - остали:
8502 39 20 - - - турбогенератори:
ex 8502 39 20 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8502 39 80 - - - остали:
ex 8502 39 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8502 40 00 - Електрични ротациони конвертори (претварачи):
ex 8502 40 00 - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8504 Електрични трансформатори, статички конвертори (нпр.: 

исправљачи) и индуктивни калемови:
8504 10 - Баласти за сијалице са пражњењем:
8504 10 20 - - индукциони калемови, са или без прикљученог конденза-

тора:
ex 8504 10 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8504 10 80 - - остали:
ex 8504 10 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Остали трансформатори:
8504 31 - - снаге не преко 1 kVA:

- - - мерни:
8504 31 21 - - - - напонски
ex 8504 31 21 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8504 31 29 - - - - остали
ex 8504 31 29 - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8504 31 80 - - - остали:
ex 8504 31 80 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8504 34 00 - - снаге преко 500 kVA
8504 40 - Статички конвертори (претварачи):

- - остали:
8504 40 40 - - - поликристални полупроводнички исправљачи (селенски):
ex 8504 40 40 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - - остали:
- - - - остали:
- - - - - инвертори:

8504 40 84 - - - - - - снаге не преко 7,5 kVA:
ex 8504 40 84 - - - - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

Тарифна 
ознака

Наименовање

8504 50 - Остали индуктивни калемови:
8504 50 95 - - остали:
ex 8504 50 95 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8505 Електромагнети; перманентни магнети и производи предвиђе-

ни да постану перманентни магнети после магнетисања; стез-
не главе, стезне направе и слични држачи радних предмета, на 
бази електромагнета или перманентних магнета; електромаг-
нетне спојнице и кочнице; електромагнетске главе за дизање:

8505 20 00 - Електромагнетне спојнице, квачила и кочнице
8505 90 - Остало, укључујући делове:
8505 90 30 - - електромагнетне и перманентно магнетне стезне главе, 

стезне направе и слични држачи радних предмета
8505 90 90 - - делови
8506 Примарне ћелије и примарне батерије:
8506 10 - Са манган диоксидом:

- - алкалне:
8506 10 11 - - - цилиндричне ћелије
8507 Електрични акумулатори, укључујући сепараторе за њих, пра-

воугаоне или не (укључујући квадратне):
8507 10 - Оловни акумулатори за покретање клипних мотора:

- - масе не преко 5 kg:
8507 10 41 - - - са течним електролитом:
ex 8507 10 41 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 10 49 - - - остали:
ex 8507 10 49 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - масе преко 5 kg:
8507 10 92 - - - са течним електролитом:
ex 8507 10 92 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 10 98 - - - остали:
ex 8507 10 98 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 20 - Остали оловни акумулатори:

- - вучни акумулатори (за погон електромотора возила или 
машина):

8507 20 41 - - - са течним електролитом
ex 8507 20 41 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 20 49 - - - остали
ex 8507 20 49 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - остали:
8507 20 92 - - - са течним електролитом:
ex 8507 20 92 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 20 98 - - - остали:
ex 8507 20 98 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 30 - Никл-кадмијум акумулатори:
8507 30 20 - - херметички (непропуснo) затворени:
ex 8507 30 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- - остали:
8507 30 81 - - - вучни акумулатори (за погон електромотора возила или 

машина)
ex 8507 30 81 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 30 89 - - - остали:
ex 8507 30 89 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 40 00 - Никл-гвожђе акумулатори:
ex 8507 40 00 - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 80 - Остали акумулатори:
8507 80 20 - - никл-хидридни:
ex 8507 80 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 80 30 - - литијум-јонски:
ex 8507 80 30 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 80 80 - - остали:
ex 8507 80 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 90 - Делови:
8507 90 20 - - плоче за акумулаторе:
ex 8507 90 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 90 30 - - сепаратори:
ex 8507 90 30 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8507 90 90 - - остало:
ex 8507 90 90 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
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8514 Индустријске и лабораторијске електричне пећи (укључујући 
индукционе или диелектричне); остала индустријска или 
лабораторијска опрема за индукциону или диелектричну тер-
мичку обраду материјала:

8514 10 - Пећи загреване електричним отпором
8514 20 - Индукционе и диелектричне пећи
8514 40 00 - Остала опрема за индукциону или диелектричну термичку 

обраду материјала
8516 Електрични проточни и акумулациони грејачи воде и пота-

пајући грејачи; електрични апарати за грејање простора и 
електрични уређаји за грејање тла; електро-термички апарати 
за уређивање косе (нпр: апарати за сушење косе, апарати за 
коврџање косе) и апарати за сушење руку; електричне пегле; 
остали електротермички уређаји за домаћинство; електрични 
грејни отпорници, осим оних из тар. броја 8545:

8516 60 - Остале пећнице; штедњаци, апарати за кување, решои, рош-
тиљи и ражњеви:

8516 60 10 - - штедњаци (који имају најмање једну пећницу и грејну 
плочу)

8516 80 - Електрични грејни отпорници:
8516 80 20 - - опремљени носачем од изолационог материјала:
ex 8516 80 20 - - - Осим опремљених само са једноставним изолационим 

носачем и електричним прикључницама, за заштиту од мраза 
или за одмрзавање, за цивилне ваздухоплове

8516 80 80 - - остали
ex 8516 80 80 - - - Осим опремљених само са једноставним изолационим 

носачем и електричним прикључницама, за заштиту од мраза 
или за одмрзавање, за цивилне ваздухоплове

8516 90 00 - Делови
8517 Телефонски апарати, укључујући телефоне за мрежу станица 

или за друге бежичне мреже; остали апарати за пренос или 
пријем гласа, слика или других података, укључујући апарате 
за комуникацију у жичној или бежичној мрежи (као што су 
локална - LAN или широкопојасна мрежа - WAN), осим еми-
сионих и пријемних апарата из тарифних бројева  8443, 8525, 
8527 или 8528:
- Остали апарати за пренос или пријем гласа, слика или дру-
гих података, укључујући апарате за комуникацију у жичној 
или  бежичној мрежи (као што су локална - LAN или широко-
појасна мрежа - WAN):

8517 62 00 - - машине за пријем, конверзију и пренос или регенерацију 
гласа, сликe или других података, укључујући комутационе и 
усмеривачке апарате:

ex 8517 62 00 - - - комутациони апарати за телефонију и телеграфију
8518 Микрофони и њихови стативи; звучници, укључујући и звуч-

нике у звучним кутијама; слушалице, укључујући комбинова-
не са микрофоном и комплети који се састоје од микрофона 
и једног или више звучника; аудио-фреквентни електрични 
појачивачи; електрични комплети за појачавање звука:
- Звучници, укључујући и звучнике у звучним кутијама:

8518 21 00 - - звучне кутије са једним звучником:
ex 8518 21 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8518 22 00 - - звучне кутије са више звучника:
ex 8518 22 00 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8518 29 - - остало:
8518 29 95 - - - остало:
ex 8518 29 95 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8525 Предајници за радио дифузију или телевизију, укључујући 

оне са уграђеним пријемником или апаратом за снимање или 
репродукцију звука; телевизијске камере; дигиталне камере и 
видео камере са рекордерима (камкодери):

8525 60 00 - Предајници са уграђеним пријемником:
ex 8525 60 00 -- Осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
8528 Монитори и пројектори, без уграђених телевизијских пријем-

ника; телевизијски пријемници, са или без уграђених радио 
пријемника или апарата за снимање и репродукцију звука или 
слике:
- Телевизијски пријемници, са или без уграђених радио при-
јемника или апарата за  снимање и репродукцију звука или 
слике:

8528 72 - - остали, у боји:
- - - остали:
- - - - са катодном цеви:

Тарифна 
ознака

Наименовање

- - - - - са односом ширина/висина екрана мањим од 1,5 дијаго-
налне димензије екрана:

8528 72 35 - - - - - - преко 52 cm , али не преко 72 cm
8535 Електрични апарати за укључивање и искључивање или 

заштиту електричних струјних кола или за остваривање при-
кључивања за или у електричним струјним колима (нпр.: 
прекидачи,  осигурачи, одводници пренапона, ограничавачи 
напона, пригушивачи таласа високе фреквенције, утикачи и 
други конектори, разводне кутије), за напоне преко 1000 V:

8535 10 00 - Осигурачи
- Аутоматски прекидачи струјних кола:

8535 21 00 - - за напон мањи од 72,5 kV
8535 29 00 - - остали
8535 30 - Растављачи и прекидачи
8535 90 00 - Остало
8536 Електрични апарати за укључивање и искључивање или 

заштиту електричних струјних кола или за остваривање при-
кључивања за или у електричним струјним колима (нпр.: пре-
кидачи, релеји, осигурачи, пригушивачи таласа високе фрек-
венције, утикачи и утичнице, сијалична грла  и остали конек-
тори, разводне кутије), за напоне не преко 1000 V; конектори 
за оптичка влакна, снопове оптичких влакана или каблове:

8536 10 - Осигурачи
8536 20 - Аутоматски прекидачи струјних кола
8536 30 - Остали апарати за заштиту електричних струјних кола

- Сијалична грла, утикачи и утичнице:
8536 61 - - сијалична грла
8536 70 - Конектори за оптичка влакна, снопове оптичких влакана 

или
каблове

8536 90 - Остали апарати:
8536 90 01 - - довршени шински разводници за електричне проводнике
8536 90 85 - - остали
8537 Табле, плоче, пултови, столови, ормари и остале основе, 

опремљени са два или више производа из тар. бројева 8535 
и 8536, за електрично управљање или развођење електричне 
енергије, укључујући оне са уграђеним инструментима и апа-
ратима из Главе 90 и апаратима за нумеричко управљање,осим 
комутационих апарата из тар. броја 8517

8539 Електричне сијалице са влакнима и електричне сијалице са 
пражњењем, укључујући затворене рефлекторске улошке са 
уграђеним сијалицама и ултраљубичасте и инфрацрвене сија-
лице; лучне сијалице:

8539 10 00 - Затворени рефлекторски улошци са уграђеним сијалицама:
ex 8539 10 00 - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Сијалице са пражњењем, осим ултраљубичастих сијалица:
8539 32 - - сијалице са живином или натријумовом паром; сијалице са 

металним халогенидима
8539 39 00 - - остале

- Ултраљубичасте и инфрацрвене сијалице; лучне сијалице:
8539 41 00 - - лучне сијалице
8539 49 - - остале:
8539 49 10 - - - ултраљубичасте сијалице
8539 90 - Делови:
8539 90 10 - - подножја за сијалице
8540 Термојонске, хладнокатодне и фотокатодне електронске цеви 

(нпр: вакуумске цеви или цеви пуњене паром или гасом, 
исправљачке цеви са живиним луком, катодне цеви, цеви за 
телевизијске камере):

8540 20 - Цеви за телевизијске камере; претварачи и појачивачи слике; 
остале фотокатодне цеви:

8540 20 80 - - остало
8540 40 00 - Цеви за дисплеје за давање података или за графичке дисп-

леје, у боји, са размаком фосфорних тачака на екрану мањим 
од 0,4 mm

8540 50 00 - Цеви за дисплеје за давање података или за графичке дисп-
леје, црно беле и остале једнобојне

8540 60 00 - Остале катодне цеви
- Микроталасне цеви (нпр.: магнетрони, клистрони, цеви 
са прогресивним таласима и карцинотрони), осим цеви са 
управљачком решетком:

8540 71 00 - - магнетрони
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8540 72 00 - - клистрони
8540 79 00 - - остале

- Остале електронске цеви:
8540 81 00 - - пријемне и појачивачке цеви
8540 89 00 - - остале
8544 Изолована жица (укључујући емајлирану и анодизирану 

жицу), каблови (укључујући коаксијалне каблове) и остали 
изоловани електрични проводници, са или без конектора; 
каблови од оптичких појединачно оплаштених влакана, ком-
биновани или не са електричним проводницима, са или без 
конектора:
- Жица за намотаје:

8544 11 - - од бакра
8544 19 - - остала
8544 70 00 - Каблови од оптичких појединачно оплаштених влакана
8546 Електрични изолатори од било ког материјала
8605 00 00 Железнички или трамвајски путнички вагони, несамоходни; 

пртљажни вагони, поштански вагони и остали железнич-
ки или трамвајски вагони за специјалне сврхе, несамоходни 
(осим оних из тар. броја 8604)

8606 Железнички или трамвајски теретни вагони, несамоходни:
8606 10 00 - Вагони цистерне и слично
8606 30 00 - Самоистоварни вагони, осим оних из тар. подброја 8606 10 

- Остали:
8606 91 - - са кровом и затворени:
8606 91 80 - - - остали:
ex 8606 91 80 - - - - вагони са изолацијом или хлађењем, осим оних из тар. 

подброја 8606 10
8606 99 00 - - остали
8701 Трактори, друмски тегљачи за полуприколице и остала вучна 

возила (осим оних из тар. броја 8709):
8701 20 - Друмски тегљачи (”шлепери”) за полуприколице:
8701 20 10 - - нови
8701 90 - Остали:

- - пољопривредни трактори (осим једноосовинских) и шумс-
ки трактори, точкаши:
- - - нови, снаге мотора:

8701 90 35 - - - - преко 75 kW, али не преко 90 kW
8703 Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана 

првенствено за превоз лица (осим оних из тар. броја 8702), 
укључујући „караван” и „комби” возила и возила за трке:
- Остала возила са клипним мотором, на паљење помоћу 
свећице, осим са ротационим клипним мотором:

8703 21 - - запремине цилиндара не преко 1000 cm3:
8703 21 10 - - - нова:
ex 8703 21 10 - - - - првог степена растављености
8703 22 - - запремине цилиндара преко 1000 cm3 , али не преко 1500 

cm3:
8703 22 10 - - - нова:
ex 8703 22 10 - - - - првог степена растављености
ex 8703 22 10 - - - - Осим оних који су првог или другог степена раставље-

ности
8703 22 90 - - - употребљавана
8703 23 - - запремине цилиндара преко 1500 cm3 , али не преко 3000 

cm3:
- - - нова:

8703 23 11 - - - - за становање или камповање
8703 23 19 - - - - остала:
ex 8703 23 19 - - - - -  првог степена растављености
ex 8703 23 19 - - - - - Осим оних који су првог или другог степена раставље-

ности
8703 23 90 - - - употребљавана
8703 24 - - запремине цилиндара преко 3000 cm3:
8703 24 10 - - - нова:
ex 8703 24 10 - - - - првог степена растављености

- Остала возила са клипним мотором са унутрашњим сагоре-
вањем на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел):

8703 31 - - запремине цилиндара не преко 1500 cm3:
8703 31 10 - - - нова:
ex 8703 31 10 - - - -  првог степена растављености

Тарифна 
ознака

Наименовање

8703 31 90 - - - употребљавана
8703 32 - - запремине цилиндара преко 1500 cm3 , али не преко 2500 

cm3:
- - - нова:

8703 32 11 - - - - за становање или камповање
8703 32 19 - - - - остала:
ex 8703 32 19 - - - - -  првог степена растављености
ex 8703 32 19 - - - - - Осим оних који су првог или другог степена раставље-

ности
8703 32 90 - - - употребљавана
8703 33 - - запремине цилиндара преко 2500 cm3:

- - - нова:
8703 33 11 - - - - за становање или камповање
8703 33 19 - - - - остала:
ex 8703 33 19 - - - - -  првог степена растављености
8704 Моторна возила за превоз робе:

- Остала, са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем 
на паљење помоћу компресије (дизел или полудизел):

8704 21 - - бруто масе не преко 5 t:
8704 21 10 - - - конструисана за превоз високо радиоактивних материја

- - - остала:
- - - - запремине цилиндара преко 2 500 cm3:

8704 21 31 - - - - - нова:
ex 8704 21 31 - - - - - - првог степена растављености

- - - - са моторима запремине цилиндра до 2 500 cm3:
8704 21 91 - - - - - нова:
ex 8704 21 91 - - - - - -  првог степена растављености
8704 22 - - бруто масе преко 5 t, али не преко 20 t:
8704 22 10 - - - конструисана за превоз високо радиоактивних материја

- - - остала:
8704 22 91 - - - - нова:
ex 8704 22 91 - - - - -  првог степена растављености
8704 23 - - бруто масе преко 20 t:
8704 23 10 - - - конструисана за превоз високо радиоактивних материја

- - - остала:
8704 23 91 - - - - нова:
ex 8704 23 91 - - - - -  првог степена растављености

- Остала, са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем 
на паљење помоћу свећице:

8704 31 - - бруто масе не преко 5 t:
8704 31 10 - - - конструисана за превоз високо радиоактивних материја

- - - остала:
- - - - запремине цилиндара преко 2 800 cm3:

8704 31 31 - - - - - нова:
ex 8704 31 31 - - - - - - првог степена растављености

- - - - запремине цилиндара не преко 2 800 cm3:
8704 31 91 - - - - - нова:
ex 8704 31 91 - - - - - -  првог степена растављености
8704 32 - - бруто масе преко 5 t:
8704 32 10 - - - конструисана за превоз високо радиоактивних материја

- - - остала:
8704 32 91 - - - - нова:
ex 8704 32 91 - - - - - првог степена растављености
8706 00 Шасије са уграђеним мотором за моторна возила из тар. бр. 

8701 до 8705
8707 Каросерије (укључујући и кабине) за моторна возила из тар. 

бр. 8701 до 8705:
8707 10 - За возила из тар. бр. 8703:
8707 10 10 - - за индустријску монтажу
8710 00 00 Тенкови и друга оклопна борбена моторна возила, опремљена 

или не наоружањем, и њихови делови
8711 Мотоцикли (укључујући мопеде), бицикли и слична возила са 

помоћним мотором, са или без бочне приколице; бочне при-
колице:

8711 10 00 - Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), 
запремине цилиндара не преко 50 cm3

8711 50 00 - Са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), 
запремине цилиндара преко 800 cm3
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ознака
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8711 90 00 - Остало
8714 Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713:

- За мотоцикле (укључујући и мопеде):
8714 11 00 - - седишта
8714 19 00 - - остало

- Остали:
8714 91 - - рамови и виљушке и њихови делови
8714 92 - - наплаци и паоци точкова
8714 93 - - главчине, осим главчина са кочницом и кочница за главчи-

не, и слободни ланчаници
8714 94 - - кочнице, укључујући главчине са кочницом и кочнице за 

главчине, и њихови делови
8714 95 00 - - седишта
8714 96 - - педале и кривајни механизми, и њихови делови
8714 99 - - остало
8716 Приколице и полуприколице; остала возила, несамоходна; 

њихови делови:
8716 10 - Приколице и полуприколице за становање или камповање
8716 20 00 - Самоутоварне или самоистоварне приколице и полуприко-

лице за пољопривредне сврхе
- Остале приколице и полуприколице за превоз робе:

8716 31 00 - - приколице-цистерне и полуприколице-цистерне
8716 39 - - остале:
8716 39 10 - - - конструисане за превоз високо радиоактивних материја

- - - остале:
- - - - нове:

8716 39 30 - - - - - полуприколице
- - - - - остале:

8716 39 51 - - - - - - једноосовинске
8716 39 80 - - - - употребљаване
8716 40 00 - Остале приколице и полуприколице
8716 80 00 - Остала возила
8716 90 - Делови
9003 Оквири за наочаре или сличне производе и њихови делови:

- Оквири:
9003 19 - - од осталих материјала:
9003 19 10 - - - од племенитих метала или метала платираних племени-

тим металима
9004 Наочаре и слични производи, корективни, заштитни и остали:
9004 10 - Наочаре за сунце
9028 Мерачи потрошње или производње гасова, течности или елек-

трицитета, укључујући мераче за њихово баждарење:
9028 10 00 - Гасомери
9028 20 00 - Мерачи течности
9028 30 - Електрична бројила
9028 90 - Делови и прибор:
9028 90 10 - - за електрична бројила
9101 Ручни, џепни и други лични часовници, укључујући и што-

перице истог типа, са кутијом од племенитог метала или од 
метала платираног племенитим металом

9102 Ручни, џепни и други лични часовници, укључујући и штопе-
рице истог типа, осим оних из тар. броја 9101

9103 Кућни, канцеларијски и слични часовници са механизмом за 
личне часовнике, искључујући часовнике из тар. броја 9104

9105 Остали часовници (осим часовника са механизмом за личне 
часовнике)

9113 Каишеви и наруквице за ручне часовнике и делови за каишеве 
и наруквице

9401 Седишта (осим оних из тар. броја 9402), укључујући она која 
се могу претворити у лежајеве, и њихови делови

9401 20 00 - Седишта за моторна возила
9401 30 - Обртна седишта са подешавањем висине:
9401 30 10 - - тапацирана, са наслоном за леђа и са точкићима или кли-

зачима
9401 80 00 - Остала седишта
9401 90 - Делови:
9401 90 10 - - за седишта за ваздухоплове

- - остали:
9401 90 80 - - - остали

Тарифна 
ознака

Наименовање

9403 Остали намештај и његови делови:
9403 10 - Метални канцеларијски намештај
9403 20 - Остали метални намештај:
9403 20 20 - - кревети
ex 9403 20 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
9403 20 80 - - остало
ex 9403 20 80 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
9403 70 00 - Намештај од пластичних маса:
ex 9403 70 00 - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Намештај од осталих материјала, укључујући трску, пруће, 
бамбус и сличне материјале:

9403 81 00 - - од бамбуса или ратана
9403 89 00 - - остала
9403 90 - Делови:
9403 90 10 - - од метала
9404 Носачи мадраца; предмети постељине и слична роба (нпр.: 

мадраци, јоргани, перине, јастуци, јастучићи) са опругама или 
пуњени било којим материјалом или од целуларне гуме или 
пластичне масе, укључујући пресвучене:

9404 10 00 - Носачи мадраца
- Мадраци:

9404 21 - - од целуларне гуме или пластичне масе, укључујући пре-
свучене

9404 30 00 - Вреће за спавање
9404 90 - Остало
9405 Лампе и друга светлећа тела, укључујући рефлекторе и њихо-

ве делове, на другом месту непоменути нити обухваћени; 
осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично, са 
стално фиксираним светлосним извором и њихови делови на 
другом месту непоменути нити обухваћени:

9405 10 - Лустери и остала електрична плафонска или зидна светлећа 
тела, осим за осветљавање јавних отворених простора или 
саобраћајница:
- - од пластичних маса:

9405 10 21 - - - за употребу са сијалицама са влакнима
9405 10 28 - - - остале
ex 9405 10 28 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
9405 10 30 - - од керамике
9405 10 50 - - од стакла

- - од осталих материјала:
9405 10 91 - - - за употребу са сијалицама са влакнима
9405 10 98 - - - остале
ex 9405 10 98 - - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове
9405 20 - Електричне лампе за постављање на сто, поред кревета или 

на под
9405 30 00 - Сетови за осветљавање новогодишњих јелки
9405 40 - Остале електричне лампе и светлећа тела
9405 50 00 - Неелектричне лампе и светлећа тела
9405 60 - Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично:
9405 60 20 - - од пластичних маса
ex 9405 60 20 - - - осим оних који се користе за цивилне ваздухоплове

- Делови:
9405 91 - - од стакла

- - - производи за електрична светлећа тела (искључујући реф-
лекторе):

9405 92 00 - - од пластичних маса
ex 9405 92 00 - - - Осим делова производа из тарифног подброја 9405 10 или 

9405 60, за цивилне ваздухоплове
9406 00 Монтажне зграде:

- остале:
- - од гвожђа или челика:

9406 00 38 - - - остале
9406 00 80 - - од осталих материјала
9503 00 Трицикли, скутери, аутомобили са педалама и сличне играчке 

са точковима; колица за лутке; лутке; oстале играчке; умање-
ни модели и слични модели за игру,  укључујући са погоном; 
слагалице свих врста:

9503 00 10 - Трицикли, скутери, аутомобили са педалама и сличне играч-
ке са точковима колица за лутке:
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ex 9503 00 10 - Трицикли, скутери, аутомобили са педалама и сличне играч-
ке са тoчковима
- Лутке у облику људских бића, делови и прибор за њих:

9503 00 21 - - лутке
9503 00 29 - - делови и прибор
9503 00 30 - Електрични возови, укључујући колосеке, сигнале и други 

прибор за њих; комплети за састављање умањених модела
- Остали сетови конструкција и конструкционе играчке:

9503 00 35 - - од пластичних маса
9503 00 39 - - од осталих материјала
ex 9503 00 39 - - - Осим од дрвета

- Играчке у облику животиња и нељудских бића:
9503 00 41 - - пуњене
9503 00 49 - - остале
ex 9503 00 49 - - - Осим од дрвета
9503 00 55 - Музички инструменти и музички апарати, у облику играчки

- Слагалице:
9503 00 69 - - остале
9503 00 70 - Остале играчке, у сетовима или на подлогама

- Остале играчке и модели, са уграђеним мотором:
9503 00 75 - - од пластичних маса
9503 00 79 - - од осталих материјала

- Остало:
9503 00 81 - - играчке у облику оружја
9503 00 85 - - ливени минијатурни модели од метала

- - остало:
9503 00 95 - - - од пластике
9503 00 99 - - - остало
9504 Производи за вашарске, стоне или друштвене игре, укљу-

чујући флипере, билијар, специјалне столове за казино игре и 
опрему за аутоматске куглане:

9504 10 00 - Електронске видео игре, за употребу са ТВ пријемником
9504 20 - Столови и прибор за билијар свих врста:
9504 20 90 - - остало
9504 30 - Остале игре, које се пуштају у рад металним новцем, бан-

кнотама, банковним картицама, жетонима или другим средс-
твима плаћања, осим опреме за аутоматске куглане

9504 40 00 - Карте за играње
9504 90 - Остало
9505 Празнични, карневалски и други производи за разоноду, укљу-

чујући за мађионичарске трикове и слично
9507 Штапови, удице и остали прибор, за риболов; мреже за 

извлачење упецаних риба; мреже за лептире и сличне мреже; 
„птице” за мамљење (осим оних из тар. бр. 9208 и 9705) и 
слични реквизити за лов и стрељаштво:

9507 10 00 - Штапови за риболов
9507 20 - Удице, укључујући са струковима
9507 90 00 - Остало
9508 Вртешке, љуљашке, стрељане и друге вашарске разоноде; 

путујући циркуси и путујуће менажерије; путујућа позориш-
та:

9603 Метле, четке (укључујући четке које представљају делове 
машина, апарата или возила), механичке направе за чишћење 
пода које се држе у руци, без мотора, пајалице и перушке; 
припремљени чворови и повеске за израду метли или четки; 
улошци и ваљци за бојење; брисачи за подове, прозоре и сл.  
(осим брисача са ваљком):
- Четкице за зубе, четкице за бријање, четке за косу, четке за 
нокте, четке за трепавице и друге тоалетне четке за личну тоа-
лету, укључујући четке које представљају делове апарата за 
личну тоалету:

9603 21 00 - - четкице за зубе, укључујући четкице за зубне протезе
9603 29 - - остало
9603 30 - Четкице за уметнике, четкице за писање и сличне четкице за 

наношење козметике:
9603 30 90 - - четкице за наношење козметике
9603 40 - Четке за бојење, премазивање и слично (осим четки из тар. 

подброја 9603 30); јастучићи за наношење боје и ваљци за 
бојење

9603 50 00 - Остале четке које представљају делове машина, апарата или 
возила

Тарифна 
ознака

Наименовање

9605 00 00 Путни сетови (несесери) за личну тоалету, шивење или 
чишћење ципела или одела

9607 Патентни затварачи и њихови делови:
- Патентни затварачи:

9607 11 00 - - са зупцима од простих метала
9607 19 00 - - остали
9608 Хемијске оловке; фломастери и маркери са врхом од филца 

или другог порозног материјала; налив-пера и слична пера; 
пера за копирање; патент оловке; држаља за пера, држаља за 
оловке и слична држаља; делови (укључујући капе и клипсо-
ве) наведених производа, осим оних из тар. броја 9609

9610 00 00 Таблице и табле за писање или цртање, урамљене или неура-
мљене

9611 00 00 Датумари, жигови и нумератори и слично (укључујући и спра-
ве за штампање или утискивање на етикетама) предвиђени за 
рад у руци; ручне слагаљке и гарнитуре за штампање које сад-
рже такве слагаљке

9612 Траке за писаће машине и сличне траке, натопљене штампар-
ском бојом или другачије припремљене за давање отисака, 
укључујући на калемима или у патронама; јастучићи за жиго-
ве, натопљени или ненатопљени, са или без кутије:

9612 10 - Траке
9613 Упаљачи за цигарете и други упаљачи, укључујући механичке 

или електричне, и њихови делови, осим кремена и фитиља
9614 00 Луле за пушење (укључујући главе лула) и муштикле за цига-

ре или цигарете, и њихови делови
9615 Чешљеви, копче за косу и слично; укоснице, игле за увојке, 

држачи увојака, виклери за косу и слично, осим оних из тар. 
броја 8516, и њихови делови

9616 Прскалице мириса и сличне тоалетне прскалице, уређаји и 
главе за њих; пудер-пуфне и јастучићи за наношење козметич-
ких или тоалетних препарата

9617 00 Термос-боце и остали термос судови, са вакуумском изола-
цијом, комплетни; њихови делови, осим стаклених уложака

9701 Слике, цртежи и пастели, израђени у потпуности руком, осим 
цртежа из тар. броја 4906 и занатских производа сликаних или 
украшених руком; колажи и сличне украсне плоче

9702 00 00 Оригиналне гравуре, штампане слике и литографије
9703 00 00 Оригиналне скулптуре и кипови, од било ког материјала
9704 00 00 Поштанске и таксене марке, пригодни коверти, пригодни 

коверти првог дана, одштампане, франкиране писмоносне 
пошиљке и слично, употребљени или нeупотребљени, осим 
оних из тарифног броја 4907

9705 00 00 Колекције и примерци од зоолошког, ботаничког, минеролош-
ког, анатомског, историјског, археолошког, палеонтолошког, 
етнографског или нумизматичког интереса

9706 00 00 Антиквитети (старине), старији од сто година

АНЕКС I (в)
Српске царинске концесије за индустријске производе из Европске 

заједнице
(наведено у Члану 6)

Царинске стопе ће се снижавати следећим редоследом:
(1) даном ступања на снагу Споразума, царинске стопе ће се сни-

зити на 85% основне царине,
(2) 1. јануара прве године након ступања на снагу Споразума, 

царинске стопе ће се снизити на 70% основне царине,
(3) 1. јануара друге године након ступања на снагу Споразума, 

царинске стопе ће се снизити на 55% основне царине,
(4) 1. јануара треће године након ступања на снагу Споразума, 

царинске стопе ће се снизити на 40% основне царине,
(5) 1. јануара четврте године након ступања на снагу Споразума, 

царинске стопе ће се снизити на 20% основне царине,
(6) 1. јануара пете године након ступања на снагу Споразума, 

укинуће се преостале царинске стопе. 

Тарифна 
ознака

Наименовање

3006 Фармацеутска роба наведена у Напомени 4. уз ову Главу:
- Остали:

3006 92 00 - - фармацеутски отпад
3303 00 Парфеми и тоалетне воде
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Тарифна 
ознака

Наименовање

ex 9503 00 10 - Трицикли, скутери, аутомобили са педалама и сличне играч-
ке са тoчковима
- Лутке у облику људских бића, делови и прибор за њих:

9503 00 21 - - лутке
9503 00 29 - - делови и прибор
9503 00 30 - Електрични возови, укључујући колосеке, сигнале и други 

прибор за њих; комплети за састављање умањених модела
- Остали сетови конструкција и конструкционе играчке:

9503 00 35 - - од пластичних маса
9503 00 39 - - од осталих материјала
ex 9503 00 39 - - - Осим од дрвета

- Играчке у облику животиња и нељудских бића:
9503 00 41 - - пуњене
9503 00 49 - - остале
ex 9503 00 49 - - - Осим од дрвета
9503 00 55 - Музички инструменти и музички апарати, у облику играчки

- Слагалице:
9503 00 69 - - остале
9503 00 70 - Остале играчке, у сетовима или на подлогама

- Остале играчке и модели, са уграђеним мотором:
9503 00 75 - - од пластичних маса
9503 00 79 - - од осталих материјала

- Остало:
9503 00 81 - - играчке у облику оружја
9503 00 85 - - ливени минијатурни модели од метала

- - остало:
9503 00 95 - - - од пластике
9503 00 99 - - - остало
9504 Производи за вашарске, стоне или друштвене игре, укљу-

чујући флипере, билијар, специјалне столове за казино игре и 
опрему за аутоматске куглане:

9504 10 00 - Електронске видео игре, за употребу са ТВ пријемником
9504 20 - Столови и прибор за билијар свих врста:
9504 20 90 - - остало
9504 30 - Остале игре, које се пуштају у рад металним новцем, бан-

кнотама, банковним картицама, жетонима или другим средс-
твима плаћања, осим опреме за аутоматске куглане

9504 40 00 - Карте за играње
9504 90 - Остало
9505 Празнични, карневалски и други производи за разоноду, укљу-

чујући за мађионичарске трикове и слично
9507 Штапови, удице и остали прибор, за риболов; мреже за 

извлачење упецаних риба; мреже за лептире и сличне мреже; 
„птице” за мамљење (осим оних из тар. бр. 9208 и 9705) и 
слични реквизити за лов и стрељаштво:

9507 10 00 - Штапови за риболов
9507 20 - Удице, укључујући са струковима
9507 90 00 - Остало
9508 Вртешке, љуљашке, стрељане и друге вашарске разоноде; 

путујући циркуси и путујуће менажерије; путујућа позориш-
та:

9603 Метле, четке (укључујући четке које представљају делове 
машина, апарата или возила), механичке направе за чишћење 
пода које се држе у руци, без мотора, пајалице и перушке; 
припремљени чворови и повеске за израду метли или четки; 
улошци и ваљци за бојење; брисачи за подове, прозоре и сл.  
(осим брисача са ваљком):
- Четкице за зубе, четкице за бријање, четке за косу, четке за 
нокте, четке за трепавице и друге тоалетне четке за личну тоа-
лету, укључујући четке које представљају делове апарата за 
личну тоалету:

9603 21 00 - - четкице за зубе, укључујући четкице за зубне протезе
9603 29 - - остало
9603 30 - Четкице за уметнике, четкице за писање и сличне четкице за 

наношење козметике:
9603 30 90 - - четкице за наношење козметике
9603 40 - Четке за бојење, премазивање и слично (осим четки из тар. 

подброја 9603 30); јастучићи за наношење боје и ваљци за 
бојење

9603 50 00 - Остале четке које представљају делове машина, апарата или 
возила

Тарифна 
ознака

Наименовање

9605 00 00 Путни сетови (несесери) за личну тоалету, шивење или 
чишћење ципела или одела

9607 Патентни затварачи и њихови делови:
- Патентни затварачи:

9607 11 00 - - са зупцима од простих метала
9607 19 00 - - остали
9608 Хемијске оловке; фломастери и маркери са врхом од филца 

или другог порозног материјала; налив-пера и слична пера; 
пера за копирање; патент оловке; држаља за пера, држаља за 
оловке и слична држаља; делови (укључујући капе и клипсо-
ве) наведених производа, осим оних из тар. броја 9609

9610 00 00 Таблице и табле за писање или цртање, урамљене или неура-
мљене

9611 00 00 Датумари, жигови и нумератори и слично (укључујући и спра-
ве за штампање или утискивање на етикетама) предвиђени за 
рад у руци; ручне слагаљке и гарнитуре за штампање које сад-
рже такве слагаљке

9612 Траке за писаће машине и сличне траке, натопљене штампар-
ском бојом или другачије припремљене за давање отисака, 
укључујући на калемима или у патронама; јастучићи за жиго-
ве, натопљени или ненатопљени, са или без кутије:

9612 10 - Траке
9613 Упаљачи за цигарете и други упаљачи, укључујући механичке 

или електричне, и њихови делови, осим кремена и фитиља
9614 00 Луле за пушење (укључујући главе лула) и муштикле за цига-

ре или цигарете, и њихови делови
9615 Чешљеви, копче за косу и слично; укоснице, игле за увојке, 

држачи увојака, виклери за косу и слично, осим оних из тар. 
броја 8516, и њихови делови

9616 Прскалице мириса и сличне тоалетне прскалице, уређаји и 
главе за њих; пудер-пуфне и јастучићи за наношење козметич-
ких или тоалетних препарата

9617 00 Термос-боце и остали термос судови, са вакуумском изола-
цијом, комплетни; њихови делови, осим стаклених уложака

9701 Слике, цртежи и пастели, израђени у потпуности руком, осим 
цртежа из тар. броја 4906 и занатских производа сликаних или 
украшених руком; колажи и сличне украсне плоче

9702 00 00 Оригиналне гравуре, штампане слике и литографије
9703 00 00 Оригиналне скулптуре и кипови, од било ког материјала
9704 00 00 Поштанске и таксене марке, пригодни коверти, пригодни 

коверти првог дана, одштампане, франкиране писмоносне 
пошиљке и слично, употребљени или нeупотребљени, осим 
оних из тарифног броја 4907

9705 00 00 Колекције и примерци од зоолошког, ботаничког, минеролош-
ког, анатомског, историјског, археолошког, палеонтолошког, 
етнографског или нумизматичког интереса

9706 00 00 Антиквитети (старине), старији од сто година

АНЕКС I (в)
Српске царинске концесије за индустријске производе из Европске 

заједнице
(наведено у Члану 6)

Царинске стопе ће се снижавати следећим редоследом:
(1) даном ступања на снагу Споразума, царинске стопе ће се сни-

зити на 85% основне царине,
(2) 1. јануара прве године након ступања на снагу Споразума, 

царинске стопе ће се снизити на 70% основне царине,
(3) 1. јануара друге године након ступања на снагу Споразума, 

царинске стопе ће се снизити на 55% основне царине,
(4) 1. јануара треће године након ступања на снагу Споразума, 

царинске стопе ће се снизити на 40% основне царине,
(5) 1. јануара четврте године након ступања на снагу Споразума, 

царинске стопе ће се снизити на 20% основне царине,
(6) 1. јануара пете године након ступања на снагу Споразума, 

укинуће се преостале царинске стопе. 

Тарифна 
ознака

Наименовање

3006 Фармацеутска роба наведена у Напомени 4. уз ову Главу:
- Остали:

3006 92 00 - - фармацеутски отпад
3303 00 Парфеми и тоалетне воде




