
 

 

На основу члана 30. став 6. Царинског закона  („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 

111/12)  и члана 43. став 1 . Закона о Влади  („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12), 

 

 Влада доноси 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ЗА СМАЊЕЊЕ 

ЦАРИНСКИХ ДАЖБИНА НА ОДРЕЂЕНУ РОБУ, ОДНОСНО ЗА ИЗУЗИМАЊЕ 

ОДРЕЂЕНЕ РОБЕ ОД ПЛАЋАЊА ЦАРИНСКИХ ДАЖБИНА У 2013. ГОДИНИ 

 

 

1. У Одлуци о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену 

робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2013. години 

(„Службени гласник РС”, бр. 120/12 и 25/13),  у тачки 3. тар. ознаке: 7208 10 00 90, 7208 36 

00 00, 7208 37 00 00, 7208 38 00 00 и 7208 39 00 00, бришу се. 

 

 

2. После тачке 3. додаје се тачка 3а, која гласи: 

 

„3а. Изузима се од плаћања царинских дажбина увоз робе из следећих тар. ознака 

Царинске тарифе: 

 

Тарифна 

ознака 

Наименовање Количина 

у тонама 

 

7208 10 00 90 Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног 

челика, ширине 600 mm или веће, топло ваљани, 

неплатирани нити непревучени: У котуровима, даље 

необрађивани након што су топло ваљани, са рељефном 

шаром: остали 

300  

7208 36 00 00 Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног 

челика, ширине 600 mm или веће, топло ваљани, 

неплатирани нити непревучени: Остали, у котуровима, 

даље необрађивани након што су топло ваљани: 

дебљине преко 10 mm 

700  

7208 37 00 00 Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног 

челика, ширине 600 mm или веће, топло ваљани, 

неплатирани нити непревучени: Остали, у котуровима, 

даље необрађивани након што су топло ваљани: 

дебљине 4,75 mm или веће али не преко 10 mm 

3500  

7208 38 00 00 Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног 

челика, ширине 600 mm или веће, топло ваљани, 

неплатирани нити непревучени: Остали, у котуровима, 

даље необрађивани након што су топло ваљани: 

дебљине 3 mm или веће, али мање од 4,75 mm 

2000  



Тарифна 

ознака 

Наименовање Количина 

у тонама 

 

7208 39 00 00 Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног 

челика, ширине 600 mm или веће, топло ваљани, 

неплатирани нити непревучени: Остали, у котуровима, 

даље необрађивани након што су топло ваљани: 

дебљине мање од 3 mm 

4500  

 

 

 

” 

 

 

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”.  

 

 

Број:         

У Београду,  12.  априла 2013. године  

  

ВЛАДА 

 

ПРЕДСЕДНИК 


