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АНЕКС II
ДЕФИНИЦИЈА ПРОИЗВОДА ОД ЈУНЕТИНЕ (BABY BEEF)
Наведена у члану 11.
Без обзира на правила тумачења Комбиноване номенклатуре,
текст описа производа треба сматрати само назнаком, имајући у виду
да је преференцијални третман, у контексту овог Анекса, дефинисан
опсегом тарифних ознака Комбиноване номенклатуре. У случајевима када су назначене ex тарифне ознаке Комбиноване номенклатуре,
преференцијални режим ће се утврдити применом тарифне ознаке
Комбиноване номенклатуре и одговарајућег описа, заједно.
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Опис

Жива говеда:
– Остала:
– – Домаће врсте:
– – – тежине преко 300 кг:
– – – – Јунице (нетељене женке говеда):
– – – – – За клање:
– Која немају сталне зубе, тежине
320 кг до 470 кг¹
– – – – – Остала:
– Која немају сталне зубе, тежине
320 кг до 470 кг ¹

– – – – Остала:
– – – – – за клање:
10
– Бикови и волови који немају
сталне зубе, тежине 350 кг до
500 кг ¹
еx 0102 90 79
– – – – – Остала:
21
– Бикови и волови који немају
91
сталне зубе, тежине 350 кг до
500 кг ¹
0201
Месо говеђе, свеже или расхлађено:
еx 0201 10 00
– трупови и полутке:
91
– трупови тежине од 180 кг или више,
али да не прелазе 300 кг и полутке
тежине од 90 кг или више, али да
не прелазе 150 кг, ниског степена
окоштавања хрскавице (посебно
хрскавице symphysis pubis и вертебралне апофизе), месо светлоружичасте боје и маст изузетно фине
текстуре, беле до светложуте боје ¹
0201 20
– остали комади с костима:
еx 0201 20 20
– – ’компензоване’четврти:
91
– ’компензоване’ четврти тежине од
90 кг или више, али да не прелазе
150 кг, ниског степена окоштавања хрскавице (посебно хрскавице symphysis pubis и вертебралне
апофизе), месо светлоружичасте
боје и маст изузетно фине текстуре, беле до светложуте боје 1¹
еx 0201 20 30
– – предње четврти одвојене или неодвојене:
91
– Одвојене предње четврти, тежине од 45 кг или више, али да не
прелазе 75 кг, ниског степена
окоштавања хрскавице (посебно
хрскавице вертебралне апофизе),
месо светлоружичасте боје и маст
изузетно фине текстуре, беле до
светложуте боје ¹
еx 0201 20 50
– – задње четврти одвојене или неодвојене:
91
– Одвојене задње четврти тежине
од 45 кг или више, али да не прелазе 75 кг (али тежине тзв. пистола реза од 38 кг-68 кг ), ниског
степена окоштавања хрскавице
(посебно хрскавице вертебралне
апофизе), месо светлоружичасте
боје и маст изузетно фине текстуре, беле до светложуте боје¹
1 Упис из овог тарифног подброја подлеже условима постављеним у важећим
одредбама Заједнице.
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АНЕКС III (a)
ЦАРИНСКЕ КОНЦЕСИЈЕ СРБИЈЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЕ ПОРЕКЛОМ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ
Наведене у члану 12 став 2 под (а)
Без царине за неограничене количине од дана ступања на
снагу Споразума
Тарифна
ознака
0101
0102
0102 10
0102 90
0102 90 90
0103
0103 10 00
0103 91
0103 91 90
0103 92
0103 92 90
0104
0104 10
0104 10 10
0104 20
0104 20 10
0105

0105 11
0105 11 11
0105 11 19
0105 11 91
0105 12 00
0105 19
0105 99
0106
0203
0203 11
0203 11 90
0203 19
0203 19 90
0203 21
0203 21 90
0203 22
0203 22 90
0203 29
0203 29 90
0205 00
0206

0206 10
0206 10 10
0208
0210

0210 91 00
0210 92 00

Наименовање
Коњи, магарци, муле и мазге, живи
Животиње, врсте говеда:
− Чисте расе за приплод:
− Остало:
− − остало
Свиње, живе:
− Чисте расе за приплод
− Остало:
− − масе не преко 50 kg:
− − − остале
− − масе 50 kg или више:
− − − остало
Oвце и козе, живе:
− Oвце:
− − Чисте расе за приплод
− Kозе:
− − Чисте расе за приплод
Живина домаћа, жива, кокошке врсте Gallus domesticus, патке,
гуске,ћурке и бисерке:
− Mасе не преко 185 g:
− − Пилићи врсте Gallus domesticus:
− − − дедовски и родитељски женски пилићи:
− − − − Носиље
− − − − остале
− − − остали:
− − − − носиље
− − ћурићи
− − остало
− остали:
− − остало
Остале животиње, живе
Месо свињско, свеже, расхлађено или смрзнуто:
− Свеже или расхлађено:
− − Трупови и полутке:
− − − остало
− − остало:
− − − остало
− Смрзнуто:
− − трупови и полутке:
− − − остали
− − бутови, плећке и комади од њих, са костима:
− − − остали
− − остали:
− − − остало
Месо коњско, магареће или од мула и мазги, свеже, расхлађено
или смрзнуто
Други кланични производи од говеђег, свињског, овчијег,
козијег, коњског и магарећег меса или меса од мула и мазги,
употребљиви за јело, свежи, расхлађени или смрзнути:
− Од животиња врсте говеда, свежи или расхлађени:
− − За производњу фармацеутских производа
Остало месо и јестиви месни други кланични производи,
свежи, расхлађени или смрзнути
Месо и јестиви месни и други кланични производи, сољени,
у саламури, сушени или димљени; јестиво брашно и прах од
меса или од других кланичних производа:
− Остало, укључујући јестиво брашно и прах од меса или других кланичних производа:
− − од примата
− − од китова, делфина и морских прасића (сисари реда
Cetacea); морских крава и дугонга (сисари реда Sirenia)

