На основу члана 3. став 8. Закона о Царинској тарифи („Службени
гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о
Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14),
Влада доноси

УРЕДБУ
О ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УСКЛАЂИВАЊУ
НОМЕНКЛАТУРЕ ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
У Уредби о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2016.
годину („Службени гласник РС”, брoj 98/15), у Царинској тарифи, Део II, врше се
следеће допуне:
1. У Глави 4, речи: „Додатна напомена” замењују се речима:
„Додатне напомене”, а после тачке 1. додају се тач. 2. и 3. које гласе:
„ 2. Млеко и производи од млека из Главе 4 обухватају пермеате
млека и производа од млека, који су млечни производи које карактерише висок
садржај лактозе и који се добијају уклањањем млечне масноће и млечних
беланчевина из млека, сурутке, павлаке и/или слатке млаћенице, и/или из сличних
сирових материјала, ултрафилтрацијом или другим техникама прераде.
3. У смислу тар. подбројева 0404 10 и 0404 90 важи следеће:
Пермеат млека и пермеат сурутке аналитички се разликују на
основу присуства материја (нпр. млечна киселина, лактати и гликомакропептиди)
повезаних са производњом сурутке.
Тарифни подброј 0404 10 обухвата „пермеат сурутке” који је
производ углавном благо киселог мириса, који се добија из сурутке или мешавине
састојака природне сурутке, ултрафилтрацијом или другим техникама прераде.
Присуство материја повезаних са производњом сурутке (нпр.
млечна киселина, лактати и гликомакропептиди) услов је за сврставање пермеата
сурутке у наведени подброј.
Тарифни подброј 0404 90 обухвата „пермеат млека” који је производ
углавном мириса на млеко, добијен из млека ултрафилтрацијом или другим
техникама прераде. Ниво количинског ограничења, односно одсуство млечне
киселине и лактата (max 0,1 % по маси, у пермеатима млека у облику праха, или
max 0,015 % по маси, у пермеатима млека у облику течности), као и одсуство
гликомакропептида, услови су за сврставање пермеата млека у тарифни подброј
0404 90.
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За утврђивање присуства лактата користи се метода ISO 8069:2005,
а за утврђивање сиришне сурутке (тј. присуство казеиномакропептида као што су
гликомакропептиди) користи се метода дата у Анексу XII Уредбе Комисије (ЕЗ)
број 273/20081.”
2. У Глави 22, у Додатним напоменама после тачке 12. додаје се
тачка 13, која гласи:
„ 13. У смислу тар. подбројева 2202 90 11 и 2202 90 15, садржај
беланчевина одређује се множењем укупног садржаја азота, рачунатог на основу
методе дате у тач. 2. до 8. Дела C Анекса III Уредбе Комисије (ЕЗ) број 152/20092,
коефицијентом 6,25.”
Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
05 Број: 110-4914/2016
У Београду, 31. маја 2016. године
ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Вучић, с.р.
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примењивање Уредбе Савета (ЕЗ) број 1225/1999 у вези са методама анализе и оценом квалитета млека
и млечних производа (OJ L 88, 29.3.2008, стр. 1).
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Уредба Комисије (ЕЗ) број 152/2009 од 27. јануара 2009. године о утврђивању метода узорковања и
анализа за службену контролу хране за животиње (OJ L 54, 26.2.2009, стр. 1)

