На основу члана 3. став 8. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр.
62/05, 61/07 и 5/09),
Влада доноси
УРЕДБУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УСКЛАЂИВАЊУ
НОМЕНКЛАТУРЕ ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
У Уредби о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину
(„Службени гласник РС”, брoj 97/16), у Прилогу Царинска тарифа, који је одштампан уз
ту уредбу и чини њен саставни део, у Делу II, врше се следеће измене и допуне:
У Глави 3, речи:

1.

„ 0306 95

- - Шкампи и козице:
- - - шкампи врсте Crangon Crangon:

”

замењују се речима:
„ 0306 95



- - Шкампи и козице:
- - - шкампи и козице хладних вода
(Pandalus spp.,Crangon Crangon):
- - - - шкампи врсте Crangon Crangon:

”

У тар. ознакама 0306 95 11 00 и 0306 95 19 00, у колони „Наименовање”, четири
цртице: „- - - -” замењују се са пет цртица: „- - - - -”.
У тар. ознакама 0307 29 00 10 и 0307 29 00 90, у колони „Наименовање”, четири
цртице: „- - - -” замењују се са три цртице: „- - -”.
У тар. ознакама 0307 32 10 10, 0307 32 10 90, 0307 32 90 10 и 0307 32 90 90, у
колони „Наименовање”, три цртице: „- - -” замењују се са четири цртице: „- - - -”.
У тарифној ознаци 0307 42 30 00, у колони „Наименовање”, речи: „Loligo spp.,”
бришу се.
У тар. ознакама 0307 43 91 00 и 0307 49 50 00, у колони „Наименовање”, речи:
„осим Ommastrephes spp.,” замењују се речима: „осим Ommastrephes Sagettatus,”.
После речи:
„ 0307 88 00 00 - - Остали стромбоид пужеви (Strombus
spp.)

-
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ССП: 0
CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0
TR: таб 2.
EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

”

додају се речи:
„

- Остали, укључујући прах, брашно и
пелете од мекушаца, подобне за
људску исхрану:

”

2.
У Глави 12. у тар. ознакама 1211 20 00 90, 1211 90 30 90 и 1211 90 86 92, у колони
„Споразуми о слободној трговини”, речи: „TR: таб 2.” замењују се речима: „TR: 20”.
3.
У Глави 22. у тар. ознакама 2204 22 24 00, 2204 22 26 00 и 2204 22 27 00, у колони
„Споразуми о слободној трговини”, речи: „ССП: таб 1.” замењују се речима: „ССП: 30”.
4.
У Глави 29, у колони „Наименовање”, у тарифној ознаци 2921 12 00 00, речи: „- - 2-(N,N-диетиламино)етил хлорид хидрохлорид” замењују се речима: „- - 2-(N,Nдиметиламино)етил хлорид хидрохлорид”, у тарифној ознаци 2921 13 00 00 речи: „- - - 2(N,N-диисопропиламино)етил хлорид хидрохлорид” замењују се речима: „- - 2-(N,Nдиетиламино)етил хлорид хидрохлорид” и у тарифној ознаци 2921 14 00 00 речи: „- - - 2(N,N-диметиламино)етил хлорид хидрохлорид” замењују се речима: „- - 2-(N,Nдиисопропиламино)етил хлорид хидрохлорид”.
Тарифна ознака „2931 39 80 00” мења се и гласи: „2931 39 90 00”.
5.

У Глави 30, речи:

„Додатнe напоменe:


1. У смислу тар. подбројева 3002 13 и 3002 14, подразумева се следеће:
(а) као непомешани производи, чисти производ, са или без садржаја нечистоћа;
(б) као помешани производи:
(1) производи горенаведени под тачком (а) растворени у води или у другом
растварачу;
(2) производи горенаведени под тч. (а) и (б) са са додатим стабилизатором
неопходним за њихово конзервисање или транспорт; и
(3) проиводи горенаведени под тч. (а), (б) подтачка 1. и (б) подтачка 2. са
било којим другим адитивом.


2. Тар. подбројеви 3003 60 и 3004 60 обухватају лекове који садрже артемисинин
(INN) за оралну употребу у комбинацији са другим активним фармацеутским састојцима,
или који садрже било које од следећих активних елемената, комбиноване или
некомбиноване са другим активним фармацеутиским састојцима: амодиакин (INN),
артелинску киселину или њене соли; артенимол (INN); артемотил (INN), артеметер (INN);
артесунат (INN); хлорокин (INN); дихидроартемисинин (INN); лумефантрин (INN);
мефлокин (INN); пиперакин (INN); пирипетамин (INN) или сулфадоксин (INN).
3. Тар. број 3004 обухвата биљне медицинске препарате и препарате базиране на
следећим активним материјама: витаминима, минералима, есенцијалним амино
киселинама или масним киселинама, у паковањима за продају на мало. Ови препарати се
сврставају у тар. број 3004, уколико је на етикети, паковању или у пратећем упутству
следећи текст:
(а) одређена болест, тегоба или њени симптоми за које производ треба
користити;
(б) концентрација активне материје или материја које садржи;
(в) дозирање; и
(г) начин примене.
Овај тар. број обухвата хомеопатске медицинске препарате, када они испуњавају напред
наведене услове под (а), (в) и (г).
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У погледу препарата који су базирани на витаминима, минералима, есенцијалним
амино киселинама или масним киселинама, ниво неке од ових материја, по препорученој
дневној дози која је назначена на етикети, треба да буде значајно виши од препорученог
дневног узимања да би се одржавало опште здравствено стање или да би се добро
осећали.”,
замењују се речима:
„Напомене за тар. подбројеве:


1. У смислу тар. подбројева 3002 13 и 3002 14, подразумева се следеће:
(а) као непомешани производи, чисти производ, са или без садржаја нечистоћа;
(б) као помешани производи:
(1) производи горенаведени под тачком (а) растворени у води или у другом
растварачу;
(2) производи горенаведени под тач. (а) и (б) са додатим стабилизатором
неопходним за њихово конзервисање или транспорт; и
(3) производи горенаведени под тач. (а), (б) подтачка 1. и (б) подтачка 2. са
било којим другим адитивом.


2. Тар. подбројеви 3003 60 и 3004 60 обухватају лекове који садрже артемисинин
(INN) за оралну употребу у комбинацији са другим активним фармацеутским састојцима,
или који садрже било које од следећих активних елемената, комбиноване или
некомбиноване са другим активним фармацеутиским састојцима: амодиакин (INN);
артелинску киселину или њене соли; артенимол (INN); артемотил (INN); артеметер (INN);
артесунат (INN); хлорокин (INN); дихидроартемисинин (INN); лумефантрин (INN);
мефлокин (INN); пиперакин (INN); пирипетамин (INN) или сулфадоксин (INN).
Додатна напомена:
1.
Тарифни број 3004 обухвата биљне медицинске препарате и препарате базиране на
следећим активним материјама: витаминима, минералима, есенцијалним амино
киселинама или масним киселинама, у паковањима за продају на мало. Ови препарати се
сврставају у тарифни број 3004, уколико је на етикети, паковању или у пратећем упутству
следећи текст:
(а) одређена болест, тегоба или њени симптоми за које производ треба
користити;
(б) концентрација активне материје или материја које садржи;
(в) дозирање; и
(г) начин примене.
Овај тарифни број обухвата хомеопатске медицинске препарате, када они испуњавају
напред наведене услове под (а), (в) и (г).
У погледу препарата који су базирани на витаминима, минералима, есенцијалним
амино киселинама или масним киселинама, ниво неке од ових материја, по препорученој
дневној дози која је назначена на етикети, треба да буде значајно виши од препорученог
дневног узимања да би се одржавало опште здравствено стање или да би се добро
осећали.”
У тарифној ознаци 3003 60 00 00 и тарифном подброју 3004 60 у колони
„Наименовање”, речи: „ у Допунској напомени” замењују се речима: „у Напомени за тар.
подбројеве”.
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6.
У Глави 32, у тар. ознакама 3215 11 10 00, 3215 11 90 00, 3215 19 10 00, 3215 19 90
00 и 3215 90 70 00, у колони „Јединица мере” додаје се цртица: „-”.
У тарифној ознаци 3215 90 20 00, у колони „Наименовање”, речи: „и 8443”
замењују се речима: „и 8443 39”, а у колони „Јединица мере” додаје се цртица: „-”.
7.
У Глави 38, у тарифној ознаци 3824 99 86 00, у колони „Наименовање”, реч: „ - - - мешавина” замењује се речју: „- - - - - мешавине”.
8.
У Глави 42, у тарифном подброју 4202 22 и тарифној ознаци 4202 22 10 00, у
колони „Наименовање”, речи: „од пластичних маса” замењују се речима: „од листова од
пластичне масе”.
9.
У Глави 44, у тарифној ознаци 4407 91 15 00, у колони „Наименовање”, после речи:
„брушено;” додају се речи: „чеоно спојено, ”.
У тарифној ознаци 4418 73 10 00, у колони „Наименовање”, речи: „- - остале, за
мозаичне подове” замењују се речима: „- - - за мозаичне подове ”, а у тарифној ознаци
4418 73 90 00 две цртице: „- -” замењују се са три цртице: „- - -”.
Тарифна ознака „4418 99 80 00” мења се и гласи: „4418 99 90 00”.
10.

У Глави 60, после речи:

„ 6005 24 00 00 - - Штампани

-

ССП: 0
CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0
TR: 0
EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0
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”

додају се речи:
„

11.

- Од синтетичких влакана:

”

У Глави 84, после речи:

„ 8414 59 15 00 - - - вентилатори врсте која се користи, KD
искључиво или углавном, за хлађење
микропроцесора, телекомуникационих
апарата, машина за аутоматску обраду
података или јединица машина за
аутоматску обраду података
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ССП: 0
CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0
TR: 0
EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0
”

додају се речи:
„

- - - остали:

”

У тар. ознакама 8414 59 25, 8415 59 35 и 8414 59 95, у колони „Наименовање”, три
цртице: „- - -” замењују се са четири цртице: „- - - -”, а у тар. ознакама 8414 59 25 10, 8414
59 25 90, 8414 59 35 10, 8414 59 35 90, 8414 59 95 10 и 8414 59 95 90, четири цртице: „- - - ” замењују се са пет цртица: „- - - - -”.
У тарифној ознаци 8421 39 15 10 и тарифном међуподброју после тарифне ознаке
8421 39 15 10, у колони „Наименовање”, пет цртица: „- - - - -” замењују се са четири
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цртице: „- - - -”, а у тар. ознакама 8421 39 15 91 и 8421 39 15 99, шест цртица: „- - - - - -”
замењују се са пет цртица: „- - - - -”.
У тарифној ознаци 8442 30 00 00, у колони „Јединица мере” додаје се скраћеница:
„KD”.
У тарифној ознаци 8456 40 00 00, у колони „Наименовање”, две цртице: „- -”
замењују се са једном цртицом: „-”.
После тарифне ознаке 8479 90 15 00, у тарифном међуподброју, у колони
„Наименовање”, три цртице: „- - -” замењују се са две цртице: „- -”.
12.
У Глави 85, у тар. ознакама 8505 90 29 10 и 8505 90 29 90, у колони
„Наименовање”, три цртице: „- - -” замењују се са четири цртице: „- - - -”.
У тарифној ознаци 8522 90 20 00, у колони „Наименовање”, речи: „- - LED
светлосним диодама” замењују се речима: „- - модули са LED светлосним диодама”, а реч:
„комонентама” замењује се речју: „компонентама”.
У тарифној ознаци 8523 80 90 00, у колони „Наименовање”, три цртице: „- - -”
замењују се са две цртице: „- -”.
У тарифној ознаци 8529 90 91 00, у колони „Наименовање”, речи: „- - - - - за
телевизијске камере из тар. подбројева 8525 80 11 и 8525 80 19 и за апарате из тар. бројева
8527 и 8528” замењују се речима: „- - - - - модули са LED светлосним диодама за
позадинско осветљење, који су извор светлости који се састоје од једне или више LED
диода, и једног или више конектора који се уграђују на штампана кола или друге сличне
супстрате, и других пасивних компоненти, комбинованих или некомбинованих са
оптичким компонентама или заштитним диодама, и који се користе за позадинско
осветљавање за дисплеје са течним кристалима (LCD)”.
13.
У Глави 87, у тарифном подброју 8701 95, у колони „Наименовање”, речи: „- Преко 75 kW” замењују се речима: „- - Преко 130 kW:”.
14.
У Глави 90, у тар. ознакама 9010 90 20 00 и 9010 90 80 00, у колони „Јединица
мере” скраћеница: „KD” замењује се цртицом: „-”.
15.
„

У Глави 94, после речи:
9403 70 00 90 - - остало

-
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ССП: 0
CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0
CU BKR: BY: 0, KZ: 0, RU: 0
TR: 0
EFTA: IS: 0, NO: 0, CH: 0, LI: 0

”

додају се речи:
„

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

”

16.
У Глави 95, после Напомене за тарифни подброј, додаје се Додатна напомена, која
гласи:
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„Додатна напомена


1. Тарифни подброј 9505 10 обухвата:

(а) производе за које је опште познато да се традиционално користе за новогодишње и
божићне празнике и искључиво се производе и обликовани су као производи за
новогодишње и божићне празнике.
То су:
(1) производи који су повезани са призором рођења Исуса Христа (нпр. производи за
традиционалне божићне јаслице), као што су фигурице и животиње повезане са
рођењем Исуса Христа, витлејемске звезде, три мудраца повезана са рођењем Исуса
Христа, и призори рођења Исуса Христа;
(2) производи који се препознају да се користе за новогодишње и божићне празнике
услед дугогодишње националне традиције, као што су:
- вештачке новогодишње и божићне јелке,
- божићне чарапе,
- имитације бадњака,
- божићни крекери,
- Деда Мразеви, са санкама или без њих,
- божићни анђели.
Овај тарифни подброј не обухвата производе за зимски период који су погодни за
општију употребу као украси у току тог периода, због тога што њихове објективне
карактеристике указују да се они не користе искључиво за новогодишње и божићне
празнике већ углавном као украси у току зимског периода, као што су леденице, снежни
кристали, звезде, ирваси, црвендаћи, Снешко Белићи, било да боје или опрема итд.
указују или не указују на повезаност са Новом годином и Божићем.
(б) производи за украшавање новогодишњих и божићних јелки.
Ово су производи обликовани да се каче на новогодишње и божићне јелке (тј. лагани
производи од материјала који углавном нису трајни и обликовани су да украшавају
новогодишњу и божићну јелку). Ови производи морају да буду повезани са Новом
годином и Божићем.”.
17.
У Делу IV - Tабелa 1 - Kвоте за увоз из Eвропске уније, тарифна ознака
000000„0301 99 17 10” замењује се тарифном ознаком: „0301 93 00 00”.
У Табели 2 – Квоте за увоз из Турске бројеви:
„ 0303 89
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”
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”

замењују се бројевима:
„ 0303 89
0303 91 10 00
0303 91 90 00

После тарифне ознаке „0307 22 10 90”, тарифна ознака „0307 22 90 90” замењује се
тарифном ознаком: „0307 22 90 10”.
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Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.

05 Број: 110-1673/2017
У Београду, 3. марта 2017. године
ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Вучић, с.р.

