ЗАКОН
O ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЦАРИНСКОЈ ТАРИФИ
Члан 1.
У Закону о Царинској тарифи ("Службени гласник РС", бр. 62/05 и 61/07),
у члану 2. после става 4. додаје се став 5, који гласи:
"На увоз робе пореклом из земаља са којима Република Србија има
закључене споразуме о слободној трговини, примењују се стопе царине
предвиђене тим споразумима."
Члан 2.
У члану 3. у ставу 8, после речи: "законом", додају се запета и речи:
"односно закљученим споразумима о слободној трговини".
Члан 3.
У члану 3a став 2. мења се и гласи:
"Одлуке о сврставању које је донео Комитет за Хармонизовани систем
(Harmonized System Committеe), а које је као класификациона мишљења у
складу са чланом 8. став 2. Међународне Конвенције о Хармонизованом
систему назива и шифарских ознака робе ("Службени лист СФРЈ –
Међународни уговори", бр. 6/87, 14/91 и "Службени лист СРЈ", број 2/97)
потврдила Светска царинска организација, обавезне су за примену."
Члан 4.
После члана 4а додаје се члан 4б, који гласи:
"Члан 4б
У Царинској тарифи, у тарифној ознаци: "0105 11 19 00" у колони 4 број:
"20" замењује се бројем: "1", а у тарифној ознаци: "0105 11 91 00" у колони 4
број: "1" замењује се бројем: "20".
У Глави 84 у додатним напоменама тачка 2. мења се и гласи:
"2. У тар. бројевима 8407, 8408 и 8433 наименовања тар. подбројева "за
индустријску монтажу" односе се само на производе обухваћене тим
наименовањима и намењене су искључиво серијској монтажи нових возила или
комбајна у фабрикама које производе или склапају возила, односно комбајне
(укључујући делимичну монтажу склопова у кооперантским погонима). Ова
наименовања не обухватају производе исте врсте ако су намењени за
појединачну монтажу возила или комбајна или за замену склопова,
подсклопова и делова на раније произведеним возилима или комбајнима."
Речи: "8433 51 00 00

- - комбајни за убирање пољопривредних производа,
са одвајањем зрна од биљке
KD 10",

замењују се речима:
"8433 51

- - комбајни за убирање пољопривредних производа, са
одвајањем зрна од биљке:

8433 51 00 10

- - - за индустријску монтажу (склапање),
у несастављеном стању

KD 1

- - - остали

KD 10".

8433 51 00 90

-2У тар. ознакама: "8517 11 00 00, 8517 12 00 90, 8517 18 00 00 и 8517 69
10 00" у колони 4 број: "15" замењује се бројем: "5".
У Глави 87 у напомени за тарифне ставове у тачки 1. после речи: "У тар.
бројевима", додаје се тарифни број: "8701;".
Речи: "8701 90 20 00 - - - - преко 18 kW , али не преко 37 kW:

KD

15",

замењују се речима:
" - - - - преко 18 kW , али не преко 37 kW:
8701 90 20 10
8701 90 20 90

- - - - - за индустријску монтажу (склапање),
у несастављеном стању

KD 1

- - - - - остали

KD 15".

У тар. ознакама: "8703 21 10 90, 8703 21 90 00, 8703 22 10 90, 8703 22 90
00, 8703 23 19 90, 8703 23 90 00, 8703 24 10 90, 8703 24 90 00, 8703 31 10 90,
8703 31 90 00, 8703 32 19 90, 8703 32 90 00, 8703 33 19 90 и 8703 33 90 00" у
колони 4 број: "20" замењује се бројем: "12,5"."
Члан 5.
Ако Прелазни споразум о трговини и трговинским питањима између
Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране не
ступи на снагу до дана ступања на снагу овог закона, на увоз робе пореклом из
Европске заједнице стопе царине утврђују се у складу са динамиком смањења
стопа царине предвиђеном Законом о потврђивању Прелазног споразума о
трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са једне стране,
и Републике Србије, са друге стране ("Службени гласник Републике Србије Међународни уговори", број 83/08).
Одредба става 1. овог члана престаје да важи даном почетка примене,
односно ступања на снагу Прелазног споразума из става 1. овог члана.
Члан 6.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије".

