
 
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 

 
 

 
ОДЛУКА  

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ЗА СМАЊЕЊЕ ЦАРИНСКИХ ДАЖБИНА НА 
ОДРЕЂЕНУ РОБУ, ОДНОСНО ЗА ИЗУЗИМАЊЕ ОДРЕЂЕНЕ РОБЕ ОД ПЛАЋАЊА 

ЦАРИНСКИХ ДАЖБИНА У 2013. ГОДИНИ 
 

 1. Овом одлуком прописују се услови и начин за смањење царинских дажбина на 
одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 
2013. години. 

 2. Царинске дажбине из тачке 1. ове одлуке смањују се, односно ниже су од 
стопе царине утврђене у Закону о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 
61/07 и 5/09) за следећу робу: 

 Тарифна 
ознака Наименовање Стопа

царине
 1517 90 99 00       Мешавине или препарати од масти или уља животињског 

или биљног порекла или од фракција различитих масти 
или уља из ове Главе подобни за јело, осим јестивих 
масти или уља и њихових фракција из тар. броја 1516: 
Остало: остало: остало 
ex биљног порекла 

15 

 2304 00 00 00 Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени приликом 
екстракције уља од соје, немлевени, млевени или 
пелетизовани 

0 

 2918 14 00 00 Лимунска киселина 0 
 3405 10 00 00 Средства за полирање, креме и слични препарати за обућу 

или кожу 
0 

 3506 99 00 00 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: остало 

0 



 Тарифна 
ознака Наименовање Стопа

царине
 3916 90 10 00 Монофиламенти димензије попречног пресека преко 

1mm, шипке, штапови и профилни облици од пластичних 
маса, површински обрађени или необрађени али друкчије 
необрађивани: Од осталих пластичних маса: од производа 
полимеризације добијених кондензацијом или 
премештањем група, хемијски модификованих или 
немодификованих:  
еx: од полиамида 

1 

 3917 32 00 90 Цеви, цевчице, црева и прибор за њих: Остале цеви, 
цевчице и црева: остале, које нису ојачане нити 
комбиноване са другим материјалима, без прибора: 
остало 

6,5 

 3917 33 00 00 Цеви, цевчице, црева и прибор за њих: Остале цеви, 
цевчице и црева: остале, које нису ојачане нити 
комбиноване са другим материјалима, са прибором 

6,5 

 3917 39 00 00 Остале цеви, цевчице и црева: остале 6,5 
 3921 12 00 00 Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке, од 

пластичних маса: Целуларне (ћелијасте) структуре: од 
полимера винилхлорида 

0 

 3923 90 00 00 Производи за транспорт или паковање робе, од 
пластичних маса: Остало 

6,5 

 3924 10 00 00 Стоно и кухињско посуђе и прибор, од пластичних маса: 
еx: посуде за лед за фрижидере 

6,5 

 3926 30 00 00 Фитинзи за намештај, каросерије и слично 6,5 
 3926 90 97 99 Остали производи од пластичних маса и производи од 

осталих материјала из тар. бројева 3901 до 3914: остало 
еx: кућишта, клипови, дихтунзи, везице за каблове 

6,5 

 4009 31 00 00 Цеви и црева од гуме, осим од тврде гуме са прибором 
или без прибора (на пример: спојнице, колена, 
прирубнице): Ојачани или на други начин комбиновани 
само са текстилним материјалима: без прибора 

3 

 4012 90 30 00 Газећи слојеви (измењиви протектори) за спољне гуме 1 
 4016 93 00 00 Остали производи од гуме, осим од тврде гуме: Остало: 

производи за заптивање 
2,5 

 4016 99 57 00 Остали производи од гуме, осим од тврде гуме: остали 
производи на надувавање за моторна возила из тар. 
бројева 8701 до 8705: остало 

2,5 

 4016 99 97 00 Остали производи од гуме, осим од тврде гуме: остало  2,5 
 4107 12 91 00 Целе крупне и ситне коже: небрушеног лица („grain”), 

цепане: остале: говеђе коже (укључујући бивоље) 
0 

 4819 10 00 00 Кутије од таласасте хартије или картона 0 
 4821 10 10 00 Етикете, од хартије или картона, свих врста, штампане и 

нештампане: Штампане: самолепљиве 
0 



 Тарифна 
ознака Наименовање Стопа

царине
 4823 90 85 90 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, целулозне вате или листова и трака од 
целулозних влакана: остала 

0 

 5509 22 00 00 Предиво (осим конца за шивење) од синтетичких влакана 
сечених, неприпремљено за продају на мало: Са 
садржајем 85% или више по маси полиестарских влакана, 
сечених: вишежично (дублирано) или каблирано предиво 

1 

 5509 53 00 00 Предиво (осим конца за шивење) од синтетичких влакана 
сечених, неприпремљено за продају на мало: Остала 
предива, од полиестарских влакана, сечених: у мешавини 
претежно или само са памуком 

1 

 5516 11 00 00 Тканине од вештачких влакана, сечених: Са садржајем 
85% или више по маси вештачких влакана, сечених: 
небељене или бељене 

0 

 5806 20 00 00 Остале узане тканине, са садржајем 5% по маси или више 
еластомерног предива или нити од гуме 

0 

 5806 32 10 00 Остале узане тканине: од вештачких или синтетичких 
влакана: са правим ивицама 

0 

 5807 10 90 00 Етикете, значке и слични производи од текстилног 
материјала, у метражи, тракама или сечени у одређене 
облике или величине, невезени: Ткани: остали 

0 

 5808 10 00 00 Плетенице у метражи 5 
 6406 90 90 00 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 производи и њихови делови: Остало: остало 

0 

 7007 19 80 00 Каљено сигурносно стакло: остало 
еx: стаклене полице за фрижидере 

3 

 7010 90 43 00 Балони, боце, тегле, лонци, фиоле, ампуле и остали 
контејнери, од стакла, за транспорт или паковање робе; 
тегле од стакла за конзервирање, чепови, поклопци и 
остали затварачи од стакла: Остало: остало: остало, 
запремине од: мање од 2,5 l: за пиће и храну: боце: од 
необојеног стакла, запремине од: више од 0,33 l али мање 
од 1 l 

5 

 7010 90 45 00 Балони, боце, тегле, лонци, фиоле, ампуле и остали 
контејнери, од стакла, за транспорт или паковање робе; 
тегле од стакла за конзервирање, чепови, поклопци и 
остали затварачи од стакла: Остало: остало: остало, 
запремине од: мање од 2,5 l: за пиће и храну: боце: од 
необојеног стакла, запремине од: 0,15 l или више али не 
више од 0,33 l 

5 



 Тарифна 
ознака Наименовање Стопа

царине
 7010 90 51 00 Балони, боце, тегле, лонци, фиоле, ампуле и остали 

контејнери, од стакла, за транспорт или паковање робе; 
тегле од стакла за конзервирање, чепови, поклопци и 
остали затварачи од стакла: Остало: остало: остало, 
запремине од: мање од 2,5 l: за пиће и храну: боце: од 
обојеног стакла, запремине од: 1 l или више 

5 

 7010 90 55 00 Балони, боце, тегле, лонци, фиоле, ампуле и остали 
контејнери, од стакла, за транспорт или паковање робе; 
тегле од стакла за конзервирање, чепови, поклопци и 
остали затварачи од стакла: Остало: остало: остало, 
запремине од: мање од 2,5 l: за пиће и храну: боце: од 
обојеног стакла, запремине од: 0,15 l или више али не 
више од 0,33 l 

5 

 7110 19 10 00 Остала платина: шипке, жица и профили; плоче, лимови и 
траке, дебљине (без подлоге) преко 0,15 mm 

0 

 7213 91 49 00 Топло ваљана жица у котуровима, од гвожђа или 
нелегираног челика: Остала: кружног попречног пресека, 
пречника мањег од 14 mm: остала: са садржајем угљеника 
преко 0,06% али мање од 0,25%, по маси 

0 

 7326 20 00 90 Производи од жице, од гвожђа или челика: остало 2,7 
 7411 10 10 00 Праве цеви од рафинисаног бакра 4,8 
 7601 10 00 00 Алуминијум, сирови: Алуминијум, нелегирани 0 

 7601 20 20 00 Алуминијум, сирови: Легуре алуминијума: плоче и 
полуге 

0 

 7601 20 80 00 Алуминијум, сирови: Легуре алуминијума: остале 0 
 7606 91 00 00 Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 

0,20 mm: Остали: од нелегираног алуминијума 
5 

 8302 10 00 00 Шарке 0 
 8308 10 00 00 Копче и ринглице 0 
 8308 90 00 00 Затварачи, окови са затварачима, пређице, затварачи са 

пређицама, копче, ринглице и слично, за одећу, обућу, 
ручне торбе, путне предмете и друге готове производе; 
цевасти или рачвасти закивци, од простих метала; перле и 
шљокице, од простих метала: Остало, укључујући делове 

0 

 8413 70 35 90 Пумпе за течности, опремљене или не мерним уређајима; 
елеватори течности: Остале центрифугалне пумпе: 
остале, са излазним пречником: не преко 15 mm: остале 

1,7 

 8413 91 00 90 Делови: пумпи: остале 1,7 
 8414 30 20 90 Компресори за расхладне уређаје: снаге не преко 0,4 kW: 

остали 
5 

 8481 40 90 00 Сигурносни вентили: остали 0 



 Тарифна 
ознака Наименовање Стопа

царине
 8481 80 99 00 Славине, вентили и слични уређаји за цевоводе, котлове, 

резервоаре, каце и слично, укључујући вентиле за 
смањење притиска и термостатски управљане вентиле: 
Остали уређаји: остали регулациони вентили: остали 

0 

 8483 50 80 90 Замајци, каишници и ужаници (укључујући за котураче): 
остали 

0 

 8501 40 20 90 Остали мотори наизменичне струје, монофазни: снаге не 
преко 750 W: остали 

2,7 

 8516 79 70 00 Остали електро - термички уређаји: остали 2,7 
 8516 80 20 90 Електрични грејни отпорници: опремљени носачем од 

изолационог материјала: остали 
2,7 

 8516 90 00 00 Електрични проточни и акумулациони грејачи воде и 
потапајући грејачи; електрични апарати за грејање 
простора и електрични уређаји за грејање тла; електро - 
термички апарати за уређивање косе и апарати за сушење 
руку; електричне пегле; остали електро - термички 
уређаји за домаћинство; електрични грејни отпорници, 
осим оних из тар. броја 8545: Делови 

2,7 

 8517 62 00 91 Машине за пријем, конверзију и пренос или регенерацију 
гласа, сликe или других података, укључујући 
комутационе и усмеривачке апарате: остало: за бежичне 
мреже 

ех: модули за уградњу у комуникационе уређаје 

1 

 8532 25 00 00 Остали константни кондензатори: диелектрични, од 
хартије или пластичне масе 

0 

 8536 90 85 00 Остали апарати: остали 2,3 
 8537 10 99 00 Табле, плоче, пултови, столови, ормари и остале основе, 

опремљени са два или више производа из тар. броја 8535 
или 8536: За напон не преко 1 000 V: остало 

2,1 

 8544 20 00 00 Коаксијални каблови и остали коаксијални електрични 
проводници 

3,7 

 8544 30 00 00 Сетови проводника за паљење и остали сетови 
проводника за возила, ваздухоплове или пловила 

3,7 

 8544 42 90 00 Остали електрични проводници, за напон не преко 1000 
V: са конекторима: остали 

3,3 

 8544 49 93 00 Остали електрични проводници, за напон не преко 1000 
V: за напон не преко 80 V 

3,7 

 8544 70 00 00 Каблови од оптичких појединачно оплаштених влакана 0 
 9607 11 00 00 Патентни затварачи: са зупцима од простих метала 0 

 Стопе царине на робу из става 1. ове тачке, која је пореклом из земаља са којима 
Република Србија има закључене споразуме о слободној трговини, смањују се у 2013. 
години, у складу са смањењем стопа царине предвиђеним тим споразумима. 



 3. Изузима се од плаћања царинских дажбина увоз робе из следећих тар. ознака 
7208 10 00 90, 7208 25 00 00, 7208 26 00 00, 7208 27 00 00, 7208 36 00 00, 7208 37 00 00, 
7208 38 00 00, 7208 39 00 00, 7208 40 00 00, 7208 51 98 00, 7208 52 99 00, 7208 53 90 00, 
7208 54 00 00, 7208 90 80 90,  7209 15 00 00, 7209 16 90 90, 7209 17 90 99, 7209 18 91 90, 
7209 18 99 90, 7209 25 00 00, 7209 26 90 00, 7209 27 90 90, 7209 28 90 00,  7211 14 00 00, 
7211 19 00 00, 7211 23 30 00, 7211 23 80 00, 7211 90 80 90,  и 7216 61 10 00 Царинске 
тарифе у периоду до 31. марта 2013. године.    

 4. Обрађени дуван који се не производи у Републици Србији у потребној 
количини и одговарајућем квалитету, а корисник обрађени дуван користи у сопственој 
производњи, изузима се од плаћања царинских дажбина у вредности која одговара 
укупној вредности обрађеног дувана произведеног, односно откупљеног у Републици 
Србији у 2012. години, и то:  

Тарифна 
ознака 

Наименовање 

2401 10 35 00 Дуван, неижиљен: светли дуван сушен на ваздуху („light air - cured”) 
2401 10 60 00 Дуван, неижиљен: оријентални дуван сушен на сунцу („sun - cured”) 
2401 10 70 00 Дуван, неижиљен: тамни дуван сушен на ваздуху („dark air - cured”) 
2401 10 85 00 Дуван, неижиљен: дуван сушен у сушари („flue - cured”) 
2401 10 95 00 Дуван, неижиљен: остали 
2401 20 35 00 Дуван, делимично или потпуно ижиљен: светли дуван сушен на ваздуху

(„light air - cured”) 
2401 20 60 00 Дуван, неижиљен: оријентални дуван сушен на сунцу („sun - cured”) 
2401 20 70 00 Дуван, делимично или потпуно ижиљен: тамни дуван сушен на ваздуху

(„dark air - cured”) 
2401 20 85 00 Дуван, делимично или потпуно ижиљен: дуван сушен у сушари („flue -

cured”) 
2401 20 95 00 Дуван, делимично или потпуно ижиљен: остали 
2403 19 90 00 Остали прерађени дуван: Дуван за пушење, са додатком или без додатка

замене дувана у било ком односу: остали 
2403 99 90 00 Остали прерађени дуван и производи замене дувана; екстракти и

есенције од дувана: Остало: остало 

 Вредност обрађеног дувана из става 1. ове тачке по кориснику је вредност која је 
сразмерна вредности домаћег обрађеног дувана који је корисник произвео, односно 
откупио у 2012. години. 

 5. Ради остваривања права из тачке 4. ове одлуке, уз царинску декларацију 
подноси се: 

1) решење Управе за дуван о упису у Регистар произвођача дуванских 
производа и у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, односно 
дуванских производа;  
2) изјава корисника да ће обрађени дуван увезен уз изузимање од плаћања 
царинских дажбина користити искључиво за потребе сопствене производње; 



3) мишљење министра надлежног за послове пољопривреде, шумарства и 
водопривреде да су испуњени услови из тачке 4. став 2. ове одлуке. 

 6. Роба из тачке 4. ове одлуке која је стављена у слободан промет у складу са 
одредбама ове одлуке остаје под царинским надзором. Царински надзор престаје кад 
престану и услови због којих је роба стављена у слободан промет уз смањење 
царинских дажбина, односно уз изузимање од плаћања царинских дажбина, кад се роба 
извезе или уништи или кад је допуштена употреба робе у друге сврхе од оних које су 
прописане овом одлуком, и када су царинске дажбине плаћене.  

7. Увозници обрађеног дувана имају право на увоз без плаћања царине робе из 
тачке 3. Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, 
односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2012. години 
(„Службени гласник РС”, бр. 97/11, 10/12, 15/12 и 98/12), за коју је добијено мишљење 
из тачке 4. подтачка 3) те одлуке, ако то право нису искористили до дана ступања на 
снагу ове одлуке, до испуњења вредности увоза робе која је наведена у том мишљењу. 

 8. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2013. године. 

 

Број:         
У Београду, 20. децембра 2012. године   
   

ВЛАДА 
 

ПРЕДСЕДНИК 

 


