СМЕРНИЦЕ
ЗА ПРИМЕНУ НЕПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИХ ПРАВИЛА О ПОРЕКЛУ РОБЕ
Ове смернице састоји се од:
- Уводних напомена које садрже правни основ за примену непреферeнцијалних
правила о пореклу робе и њихов сажети опис;
- Основних принципа којима се треба руководити приликом утврђивања домаћег
непреференцијалног порекла робе;
- Индикативне Листе (у даљем тексту: Листа) која садржи правила за стицање
непреференцијалног порекла за све производе (Главе 1-97 Царинске тарифе, у даљем
тексту: ЦТ) сврстане применом Конвенције о Хармонизованом систему назива и
шифарских ознака робе Светске царинске организације (у даљем тексту: ХС) на нивоу
тарифногброја, односно подброја. Напомене и допунска правила уз главе, као и основна
правила у Листи, одражавају ставове Републике Србије у оквиру Програма хармонизације
непреференцијалних правила о пореклу Светске трговинске организације.
Због свеобухватности, Листа садржи и производе за које су специфична правила за
стицање порекла садржана у прилозима 8. и 9. Уредбе о царински дозвољеном поступању
с робом („Службени гласник РС”, бр. 93/10). Ови производи у Листи су болдовани.
Ове смернице користе се као помоћно средство у сврху утврђивања домаћег
непреференцијалног порекла за робу која није обухваћена Прилогом 9. Уредбе, а правни
основ за утврђивање порекла је члан 34. Царинског закона.
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Правни основ за утврђивање непреференцијалног порекла робе садржан је у чл. 3236. Царинског закона и чл. 41-65. и прилозима 7, 8, 9. и 10. Уредбе о царински дозвољеном
поступању с робом.
У складу са чланом 32. Царинског закона, непреференцијална правила о пореклу робе
прописују се ради:
- примене Царинске тарифе, са изузетком преференцијалних тарифних мера
садржаних у међународним споразумима,
- примене мера које нису тарифне, а које су утврђене прописима којима се уређује
трговина робом (нпр. антидампиншке и компензаторне мере, мере заштите од прекомерног
увоза, етикетирање робе, као и у статистичке сврхе),
- припреме и издавања уверења о пореклу.
Основни критеријуми за стицање непреференцијалног порекла су: потпуно добијени
производи и довољно прерађени и обрађени производи.

У складу са чланом 34. Царинског закона, роба, у чијој су производњи учествовале
две или више држава, сматра се да је пореклом из оне државе у којој је обављена последња
битна, економски оправдана прерада или обрада, у привредном друштву опремљеном за
ту прераду или обраду, и чији је резултат нови производ или која представља битну фазу
производње.
У складу са овлашћењем датим у Царинском закону, Влада је Уредбом прописала
додатна правила за утврђивање порекла робе у смислу члана 34. Царинског закона. С тим
у вези, поред заједничких одредби, непреференцијална правила о пореклу подељена су на
две групе производа и то:
1. Текстил и текстилни производи из Одељка ХI номенклатуре Царинске тарифе
За ову групу производа, потпуном прерадом на основу које производ стиче порекло,
сматра се обрада или прерада на основу које се добијени производ сврстава у тарифни број
номенклатуре Царинске тарифе који је различит од тарифног броја у који су били сврстани
употребљени материјали без порекла (тзв. правило промене тарифног броја).
Изузетно од овог правила, за производе садржане у Листи обраде и прераде коју
треба извршити на материјалима без порекла како би добијени производ стекао статус
производа са пореклом (Прилог 8. Уредбе), под потпуном прерадом, било да она укључује
промену тарифног броја или не, сматрају се само одређени поступци наведени у колони 3
ове листе који се односе на сваки добијени производ посебно.
Правила садржана у колони 3 Листе представљају поступке минималне обраде и
прераде који морају бити извршени да би производ могао да стекне порекло. као што су:
правило промене тарифног броја, процентно правило или правило производње.
Поступци који се спроводе ради очувања робе у добром стању као и једноставне
радње са робом, без обзира да ли је настала промена тарифног броја или не, сматрају се
недовољном обрадом или прерадом за стицање статуса производа са пореклом.
2. Производи осим текстила и текстилних производа из Одељка ХI номенклатуре
Царинске тарифе
У ову групу производа спадају остали пољопривредни и индустријски производи
(осим текстила). Мањи део ових производа обухваћен је Листом обраде и прераде коју
треба извршити на материјалима без порекла како би добијени производ стекао статус
производа са пореклом (Прилог 9. Уредбе). За те производе, само одређени поступци
наведени у колони 3 ове листе који се односе на сваки добијени производ посебно,
сматрају се потпуном прерадом, било да она укључује промену тарифног броја или не.
За оне производе који нису обухваћени Прилогом 9. Уредбе, порекло се одређује за
сваки случај посебно, узимајући у обзир било који поступак обраде или прераде, сходно
концепту последње битне обраде или прераде, у смислу члана 34. Царинског закона,
(Прилог 7. Уредбе - Уводне напомене уз листе обраде и прераде, Напомена 5).
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Концепт последње битне обраде или прераде у складу са Споразумом о правилима
о пореклу Светске трговинске организације изражава се кроз основно правило промене
тарифног броја ХС номенклатуре или кроз два допунска правила – правило производње
или правило додате вредности. Ова допунска правила примењују се када искључива
примена ХС номенклатуре не омогућава изражавање концепта последње битне обраде или
прераде.
Привредна комора Србије као орган овлашћен за издавање уверења о
непреференцијалном пореклу робе, за робу која није обухваћна Листом, цени сваки случај
посебно, руководећи се при том концептом последње битне обраде или прераде у складу
са чланом 34. Царинског закона.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Напомена:
Приликом коришћења ових правила примењују се основни принципи и дефиниције
дати у Прилогу 7. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом.
I. ДЕФИНИЦИЈЕ
„Материјал са пореклом” значи материјал чија је земља порекла, као што је утврђено
овим правилима, иста као и земља у којој се тај материјал употребљава у производњи.
„Материјал без порекла” значи материјал чија земља порекла, као што је утврђено
овим правилима, није иста као и земља у којој се тај материјал употребљава у производњи.
„Глава” (chapter) обухвата прве две цифре ХС номенклатуре.
„Тарифни број” (tariff heading) обухвата прве четири цифре ХС номенклатуре.
„Тарифни подброј” (tariff subheading) обухвата првих шест цифара ХС номенклатуре.
„СС” (change of chapter) значи да је услов за стицање порекла промена из било које
главе ЦТ.
„СТН” (change of tariff heading) значи да је услов за стицање порекла промена из било
ког тарифног броја.
„CTSH” (change of tariff subheading) значи да је услов за стицање порекла промена из
било ког тарифног подброја.
„CTHS” (change of split tariff heading) значи промену у издвојени део тарифног броја
(ех), из било ког другог издвојеног дела тог тарифног броја или из било ког другог
тарифног броја.

3

„CTSHS” (change of split tariff subheading) значи промену у издвојени део тарифног
подброја (ех), из било ког другог издвојеног дела тог тарифног подброја или из било ког
другог тарифног подброја или тарифног броја.
II. ПРАВИЛА ЗА ОДРЕЂЕНЕ ПРОИЗВОДЕ
1. Област примене
Правила за утврђивање земље порекла робе дефинисана овим упутством примењују
се када порекло робе није утврђено у складу са чланом 33. Царинског закона (у потпуности
добијени производи).
2. Примена правила
а. Правила дефинисана овим упутством примењују се на робу сврстану према ХС
номенклатури за примењивање Царинске тарифе као и додатним поделама тарифних
бројева и подбројева.
Ако се, у неким случајевима, испред тарифног броја или тарифног подброја у првој
колони налази изнака „ех“, то значи да се правила из колоне (3) примењују само на део
тог тарифног броја, односно тарифног подброја, како је наведено у колони (2).
б. Сва основна правила садржана у Листи су подједнаке важности.
в. Осим ако није другачије наведено, основна правила из колоне 3 примењују се само
на материјале без порекла.
г. Када основно правило захтева промену у вези са сврставањем робе, следеће
промене у сврставању неће се узимати у обзир приликом одређивања порекла робе:
- промене које су резултат растављања
- промене које су резултат паковања и препакивања
- промене које су резултат искључиве примене Основног правила за примењивање
Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције у вези са комплетом делова који представљају
производ који је несастављен или у растављеном стању
- промене које су искључиво резултат припремања робе у сетове.
Међутим, овакве промене неће бити одлучујуће за потврђивање порекла робе ако је
порекло потврђено као резултат других операција.
е) када ни једно од основних правила није задовољено, порекло ће бити утврђено према
Правилима 3. под в. до ђ. овог Наслова.
3. Утврђивање порекла
Земља порекла робе одређује се у складу са одредбама које следе према редоследу:
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Основна правила
а. Земља порекла робе је како је назначено у одговарајућем основном правилу
садржаном у Листи.
б. Земља порекла робе је земља у којој је обављена крајња производња, под условом
да је задовољено основно правило из Листе које се примењује у вези са том робом.
Допунска правила
в. Када је роба произведена даљом прерадом производа који је сврстан у исти
тарифни (под)број као и произведена роба, земља порекла робе ће бити искључиво земља
из које је тај производ пореклом.
г. Земља порекла робе утврђује се као што је наведено у одговарајућем допунском
правилу одређеном на нивоу главе.
д. Када је роба произведена од материјала који су сви пореклом из једне земље,
земља порекла робе биће земља из које су ти материјали пореклом.
ђ. Када је роба произведена од материјала (без обзира да ли су са пореклом или не) из
више од једне земље, земља порекла робе биће она земља из које потиче највећи удео
материјала са пореклом, као што је утврђено на бази навода у свакој глави.
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ИНДИКАТИВНА ЛИСТА
Правила за стицање непреференцијалног порекла за производе из глава 1-97 ЦТ
сврстане применом ХС на нивоу тарифног броја односно подброја.

7

ГЛАВА 1
Напомена уз Главу 1 - животиње чисте расе за приплод
Земља порекла животиња чисте расе за приплод је земља у којој су животиње
окоћене.
ХС
Тарифни број
(1)
0101

Наименовање

Основно правило

(2)
Коњи, магарци, муле и мазге, живи:
Чисте расе за приплод

(3)
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој су животиње
узгојене најмање 6 месеци; или
земља у којој су животиње окоћене.
Земља порекла говеда тежине преко
300 kg је земља у којој су говеда
узгојена најмање 8 месеци да би од
тежине од 300 kg или мање
достигла тежину већу од 300 kg;
земља порекла осталих говеда из
овог тар. броја је земља у којој су
животиње окоћене и узгајане.
Земља порекла свиња тежине преко
50 kg је земља у којој су свиње
узгојене најмање 4 месеца да би од
тежине од 50 kg или мање достигле
тежину већу од 50 kg; земља
порекла осталих свиња из овог тар.
броја је земља у којој су животиње
окоћене и узгајане.
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој су животиње
узгојене најмање 4 месеца; или
земља у којој су животиње окоћене
и узгајане.
Земља порекла робе из овог тар.
броја тежине преко 185g је земља у
којој су животиње узгојене најмање
2 месеца да би од тежине мање од
185 g достигле тежину од 185 g и
већу; земља порекла остале живине
из овог тар. броја је земља у којој су
животиње окоћене и узгајане.
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој су животиње
окоћене и узгајане.

0102

Живе животиње, врсте говеда

0103

Свиње, живе

0104

Овце и козе, живе

0105

Живина домаћа, жива (кокошке
врсте Galus domesticus, патке, гуске,
ћурке и бисерке)

0106

Остале животиње, живе
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ГЛАВА 2
Допунско правило уз Главу 2 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине. Тежина материјала истог
порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
0201

0202

0203

0204

0205

Наименовање
(2)
Месо
говеђе,
свеже
расхлађено

Основно правило

(3)
или Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој су
животиње узгојене најмање 3
месеца пре клања. (Клање, које
следи након најмање тромесечног
това)
Месо, говеђе, смрзнуто
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој су
животиње узгојене најмање 3
месеца пре клања. (Клање, које
следи након најмање тромесечног
това).
Месо свињско, свеже, расхлађено
Земља порекла робе из овог тар.
или смрзнуто
броја је земља у којој су
животиње узгојене најмање 2
месеца пре клања. (Клање, које
следи након најмање двомесечног
това)
Месо овчје или козје, свеже,
Земља порекла робе из овог тар.
расхлађено или смрзнуто
броја је земља у којој су
животиње узгојене најмање 2
месеца пре клања. (Клање, које
следи након најмање двомесечног
това)
Месо коњско, магареће или од
Земља порекла робе из овог тар.
мула и мазги, свеже, расхлађено
броја је земља у којој су
или срмзнуто
животиње узгојене најмање 3
месеца пре клања. (Клање, које
следи након најмање тромесечног
това).

ХС
Тарифни број
(1)
0206

ех 0206 (а)

ех 0206 (б)

ех 0206 (в)

ех 0206 (г)

0207

0208

0209

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Други кланични производи од
говеђег, свињског, овчјег, козјег,
коњског и магарећег меса или меса
од мула и мазги, употребљиви за
јело, свежи, расхлађени или
смрзнути:
Други кланични производи од
говеђег меса

Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број

Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој су
животиње окоћене и гајене; или
земља у којој су животиње
узгојене најмање 3 месеца
Други кланични производи од
Земља порекла робе из ове ех
свињског меса
позиције је земља у којој су
животиње окоћене и гајене; или
земља у којој су животиње
окоћене и узгајане; или земља у
којој су животиње узгојене
најмање 2 месеца
Други кланични производи од
Земља порекла робе из ове ех
овчјег или козјег меса
позиције је земља у којој су
животиње окоћене и гајене; или
земља у којој су животиње
окоћене и узгајане; или земља у
којој су животиње узгојене
најмање 2 месеца
Други кланични производи од
Земља порекла робе из ове ех
коњског и магарећег меса или
позиције је земља у којој су
меса од мула и мазги
животиње окоћене и гајене; или
земља у којој су животиње
узгојене најмање 3 месеца
Месо и јестиви отпаци од живине из Земља порекла робе из ове ех
тар. бр 0105, свежи, расхлађени или позиције је земља у којој су
смрзнути
животиње окоћене и гајене; или
земља у којој су животиње узгојене
најмање 1 месец
Остало месо и јестиви месни други
СС
кланични производи, свежи,
расхлађени или смрзнути
Свињска масноћа без месне кртине Као што је наведено за ех позиције
и живинско сало, неистопљени нити уз тарифни број
екстраховани на било који начин,
свежи, расхлађени, смрзнути,
сољени, у саламури, сушени или
димљени
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

ех 0209 (а)

Свињска масноћа без месне кртине
неистопљена нити екстрахована на
било који начин: свежа, расхлађена,
смрзнута, сољена или у саламури,

ех 0209 (б)

Свињска масноћа без месне кртине
неистопљена нити екстрахована на
било који начин: сушена или
димљена
Живинска масноћа без месне кртине
неистопљена нити екстрахована на
било који начин: свежа, расхлађена,
смрзнута, сољена или у саламури,
Живинска масноћа без месне кртине
неистопљена нити екстрахована на
било који начин: сушена или
димљена
Месо и јестиви месни и други
кланични производи, сољени, у
саламури, сушени или димљени;
јестиво брашно и прах од меса или
од других кланичних производа
Месо и јестиви месни и други
кланични производи од свиње,
сушени или димљени
Месо и јестиви месни и други
кланични производи од свиње,
сољено или у саламури

Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој су
животиње окоћене и гајене; или
земља у којој су животиње окоћене
и узгајане; или земља у којој су
животиње узгојене најмање 2
месеца
СТНS

ех 0209 (в)

ех 0209 (г)

0210

ех 0210 (а)
ех 0210 (б)

ех 0210 (в)
ех 0210 (г)

ех 0210 (д)

Месо и јестиви месни и други
кланични производи од говеда,
сушени или димљени
Месо и јестиви месни и други
кланични производи од говеда,
сољено или у саламури
Остало месо и јестиви месни и
други кланични производи, сушени
или димљени

Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој су
животиње окоћене
СТНS

Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број

СТНS
Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој су
животиње узгојене најмање 2
месеца; или земља у којој су
животиње окоћене и гајене.
СТНS
Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој су
животиње узгојене најмање 3
месеца; или земља у којој су
животиње окоћене и гајене.
СТНS
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

ех 0210 (ђ)

Месо и јестиви месни и други
кланични производи од оваца или
коза, сољено или у саламури

ех 0210 (е)

Месо и јестиви месни и други
кланични производи од коња или
мула, сољено или у саламури

ех 0210 (ж)

Остали јестиви месни и други
кланични производи, сољени или у
саламури

ех 0210 (з)

Јестиво брашно и прах од меса или
од других кланичних производа
Остало, укључујући оброке од меса
или месних прерађевина

ех 0210 (и)

Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој су
животиње узгојене најмање 2
месеца; или земља у којој су
животиње окоћене и гајене.
Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој су
животиње узгојене најмање 3
месеца; или земља у којој су
животиње окоћене и гајене.
Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој су
животиње узгојене најмање 1 месец;
или земља у којој су животиње
окоћене и гајене
СТНS осим из ех 0210 (и)
СТНS осим из ех 0210 (з)
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ГЛАВА 3
1. Основно правило: Напомена
УСОЉЕНА/СЛАНА риба је риба која је третирана у: саламури, у поступку сувог
сољења или стављањем у туршију или у комбинацији ових поступака повећањем количине
соли у риби изнад оних вредности које се уобичајено налазе у риби.
ЈАКО УСОЉЕНА РИБА је сољена риба и суво сољена риба која је у потпуности
засићена сољу и може бити понуђена за употребу без даље прераде.
2. Допунско правило уз Главу 3 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине. Тежина материјала истог
порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 3
0301

0302

Наименовање
(2)
Рибе, љускари, мекушци и остали
водени бескичмењаци
Рибе, живе

Рибе, свеже или расхлађене, осим
рибљих филета и осталог рибљег
меса из тар. броја 0304

Основно правило
(3)
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је риба
уловљена; или ако је гајена у
рибњаку, земља у којој је риба
гајена од икре или младице
(укључујући младе рибе (fingerling),
до две године старости).
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је риба
уловљена; или ако је гајена у
рибњаку, земља у којој је риба
гајена од икре или младице
(укључујући младе рибе (fingerling),
до две године старости).

ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

0303

Риба, смрзнута, осим рибљих
филета и осталог рибљег меса из
тар. броја 0304

Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је риба
уловљена; или ако је гајена у
рибњаку, земља у којој је риба
гајена од икре или младице
(укључујући младе рибе (fingerling),
до две године старости).

0304

Рибљи филети и остало рибље месо
(немлевено или млевено), свеже,
расхлађено или смрзнуто
Рибљи „сурими“
Рибљи филети, свежи, расхлађени
или смрзнути

Као што је наведено за ех позиције уз
тарифни број

ех 0304 (а)
ех 0304 (б)

ех 0304 (в)

Остало

0305

ех 0305 (б1)

Риба, сушена, сољена или у
саламури; димљена риба, термички
обрађена или необрађена пре или у
току процеса димљења; прах,
брашно и пелети од рибе, подобни
за људску исхрану:
брисано
Риба, укључујући рибље филете,
џигерицу и икру: сушена, сољена
или у саламури
Сољена риба

ех 0305 (б2)
ех 0305 (б3)

Јако сољена риба
Остало

ех 0305 (а)
ех 0305 (б)

СТНS
Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој је риба
уловљена; или ако је гајена у
рибњаку, земља у којој је риба
гајена од икре или младице
(укључујући младе рибе (fingerling),
до две године старости).
Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој је риба
уловљена; или ако је гајена у
рибњаку, земља у којој је риба
гајена од икре или младице
(укључујући младе рибе (fingerling),
до две године старости).
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број

Као што је наведено за ех 0305
(б1), ех 0305 (б2) или ех 0305 (б3)
Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој је риба
уловљена; или ако је гајена у
рибњаку, земља у којој је риба
гајена од икре или младице
(укључујући младе рибе (fingerling),
до две године старости).
СТНS
СТН
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ХС
Тарифни број
(1)
ех 0305 (в)
ех 0305 (г)
ех 0305 (д)
0306

ех 0306 (а)

ех 0306 (б)
ех 0306 (в)
ех 0306 (г)
0307

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Риба, укључујући рибље филете,
џигерицу и икру: димљена
Прах
Брашно и пелети
Љускари, у љуштури или без
љуштуре, живи, свежи, расхлађени,
смрзнути, осушени, сољени или у
саламури; димљени љускари, у
љуштури или без љуштуре,
термички обрађени или необрађени
пре или током процеса димљења;
љускари, у љуштури, кувани у
пари или кувани у води, расхлађени
или нерасхлађени, смрзнути или
несмрзнути, сушени или несушени,
сољени или несољени, у саламури
или не; прах, брашно и пелети од
љускара, подобни за људски
исхрану
Љускари, у љуштури или без
љуштуре, живи, свежи, расхлађени,
смрзнути, сољени или у саламури;
димљени љускари, у љуштури или
без љуштуре, термички обрађени
или необрађени пре или током
процеса димљења; љускари, у
љуштури, кувани у пари или кувани
у води, расхлађени или
нерасхлађени, смрзнути или
несмрзнути, сушени или несушени,
сољени или несољени, у саламури
или не
Љускари, сушени
Прах
Брашно и пелети
Мекушци, у љуштуром или без
љуштуре, живи, свежи, расхлађени,
смрзнути, сушени, сољени или у
саламури; димљени мекушци,
термички обрађени или необрађени
пре или током процеса димљења;
прах, брашно и пелети од
мекушаца, подобни за људску
исхрану

СТНS
СТНS осим из ех 0305 (д)
СТНS осим из ех 0305 (г)
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број

Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој је живи
љускар уловљен или сакупљен или
узгајан на фарми

СТН
СТНS осим из ех 0306 (г)
СТНS осим из ех 0306 (в)
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број
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ХС
Тарифни број
(1)
ех 0307 (а)

ех 0307 (б)
ех 0307 (в)
ех 0307 (г)
0308

ех 0308 (а)

ех 0308 (б)
ех 0308 (в)
ех 0308 (г)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Мекушци, у љуштуром или без
љуштуре, живи, свежи, расхлађени,
смрзнути, сушени, сољени или у
саламури; димљени мекушци,
термички обрађени или необрађени
пре или током процеса димљења
Сушени
Прах
Брашно и пелети
Водени бескичмењаци осим
љускара и мекушаца, живи, свежи,
расхлађени, смрзнути, сушени,
сољени или у саламури;
димљени водени бескичмењаци
осим љускара и мекушаца,
термички обрађени или необрађени
пре или током процеса димљења;
прах, брашно и пелети од водених
бескичмењака осим љускара и
мекушаца, подобни за људску
исхрану
Водени бескичмењаци осим
љускара и мекушаца, живи, свежи,
расхлађени, смрзнути, сушени,
сољени или у саламури;
димљени водени бескичмењаци
осим љускара и мекушаца,
термички обрађени или необрађени
пре или током процеса димљења
Сушени
Прах
Брашно и пелети

Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој су
животиње уловљене или сакупљене.

СТНS
СТНS осим из ех 0307 (г)
СТНS осим из ех 0307 (в)

Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој су
животиње уловљене или сакупљене.

СТНS
СТНS осим из ех 0308 (г)
СТНS осим из ех 0308 (в)
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ГЛАВА 4
Допунско правило уз Главу 4 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. - Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине. Тежина материјала истог
порекла узима се у обзир заједно.
- Земља порекла мешавине пољопривредних производа из тар. бр. 0401 до 0404 је
она земља из које су пореклом материјали који чине више од 50% тежине суве материје
мешавине.
- Тежина материјала истог порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
Главa 4

0401

Наименовање

Основно правило

(2)
Млеко и производи од млека:
живинска и птичја јаја; природни
мед: јестиви производи
животињског порекла, непоменути
нити обухваћени на другом месту
Млеко и павлака, неконцентровани
и без додатог шећера или других
материја за заслађивање

(3)

0402

Млеко и павлака, концентровани
или са садржајем додатог шећера
или других материја за заслађивање

0403

Млаћеница, кисело млеко и
павлака, јогурт, кефир и остало
ферментисано или закисељено
млеко или павлака, концентровани
или неконцентровани са садржајем
додатог шећера или других
материја за заслађивање,
ароматизовани или са додатим
воћем или какаом
Млаћеница

ех 0403 (а)

Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је млеко
добијено у свом природном или
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је млеко
добијено у свом природном или
непрерађеном стању
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број

СТН

ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

ех 0403 (б)

Остало

0404

Сурутка, концентрована или
неконцентрована, са додатком
шећера или других материја за
заслађивање; производи који се
састоје од природних састојака
млека са додавањем или без
додавања шећера или других
материја за заслађивање, на другом
месту непоменути
нити обухваћени
Сурутка и модификована сурутка,
концентроване или
неконцентроване, са додатком или
без додатка шећера или других
материја за заслађивање
Остало

0404 10

0404 90

0405
0406
0407

0408

Маслац и остале масноће и уља
добијена од млека; млечни намази
Сир и урда
Живинска и птичја јаја, у љусци,
свежа, конзервисана или кувана
Живинска и птичја јаја без љуске,
жуманца од јаја, свежи, сушени,
кувани у води или пари,
обликовани, смрзнути или на други
начин конзервисани, са садржајем
или без садржаја додатног шећера
или других материја за заслађивање

Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој је млеко
добијено у свом природном или
непрерађеном стању
Као што је наведено за тарифне
подбројеве

СТН

Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је млеко
добијено у свом природном или
непрерађеном стању
СТН
СТН
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој су јаја
добијена од животиња
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

ех (1) 0408

Птичја јаја без љуске, сушена и
жуманца од јаја, сушена

ех (2) 0408

Остало

0409

Природни мед

0410

Јестиви производи животињског
порекла на другом месту
непоменути нити обухваћени

Земља порекла робе из ове ех
позиције биће у земљи у којој су
јаја сушена (после разбијања/ и
одвајања, када је то потребно):
- птичијих јаја у љусци,
свежих или конзервираних
из тар. бр. ех 0407
- птичијих јаја без љуске,
осим сушених из тар. бр. ех
0408
- беланаца од јаја, осим
сушених из тар. бр. ех 0408
Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој су јаја
добијена од животиња
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је мед добијен
у свом природном или
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена од животиња
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ГЛАВА 5
Допунско правило уз Главу 5 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине. Тежина материјала истог
порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
Главa 5

0501

0502

Наименовање

Основно правило

(2)
Производи животињског порекла на
другом месту непоменути нити
обухваћени
Људска коса, сирова, опрана или
СС
неопрана, одмашћена или
неодмашћена; отпаци од људске
косе
Чекиње од питомих или дивљих
СС
свиња, длака од јазавца и остала
длака за израду четки; отпаци од
тих чекиња или длака

[0503]
0504

0505

Црева, бешике и желуци од
животиња (осим од риба), цели или
у комадима, свежи, расхлађени,
смрзнути, усољени, у саламури,
сушени или димљени
Коже и остали делови птица, са
њиховим перјем и паперјем, перје и
делови перја (са подсеченим или
неподсеченим ивицама) и паперје,
даље необрађивани осим
чишћењем, дезинфиковањем или
третирањем ради конзервисања;
прах и отпаци од перја или делова
перја

СС

СС

(3)

ХС
Тарифни број
(1)
0506

0507

0508

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Кости и срж од рогова, сирови,
одмашћени, просто припремљени
(али не и сечени у облике)
поступани са киселином или
дежелатинисани; прах и отпаци од
ових производа
Слонова кост, корњачевина, кост
кита, длаке китове кости, рогови,
парошци, копита, нокти, канџе и
кљунови, сирови или просто
припремљени али неисечени у
облике; прах и отпаци од ових
производа
Корали и слични материјали,
сирови или просто припремљени
али друкчије необрађени; љуштуре
мекушаца, љускара или
бодљокожаца, кости сипе, сирови
или просто припремљени али
неисечени у облике; прах и отпаци
од тих производа

СС

Амбра сива, кастореум, цивет и
мошус; кантариде; жуч, сушена или
несушена; жлезде и остале
животињске материје, свежи,
расхлађени или смрзнути или
друкчије привремено конзервисани
који се употребљавају у
производњи фармацеутских
производа
Производи животињског порекла
непоменути нити обухваћени на
другом месту; мртве животиње из
Глава 1 и 3, неупотребљиве за
људску исхрану

СС

СС

СС

[0509]
0510

0511

СС
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ГЛАВА 6
Допунско правило уз Главу 6 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине. Тежина материјала истог
порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 6

0601

0601.10

0601.20

0602

0602.10

0602.20

Наименовање

Основно правило

(2)
Живо дрвеће и друге биљке;
Луковице, корење и слично; Сечено
цвеће и украсно лишће
Луковице, гомољи, гомољасто
корење, корени, изданци и ризоми
за садњу, у вегетацији или у цвету;
биљке и корен цикорије, осим
корења из тар. броја 1212
- Луковице, гомољи, гомољасто
корење, изданци корена и ризоми,
за садњу

(3)

- Луковице, гомољи, гомољасто
корење, изданци корена и ризоми у
вегетацији или у цвету; биљке и
корен цикорије
Остале живе биљке (укључујући
њихово корење), резнице, калем гранчице и калеми; мицелијум за
печурке
- Неужиљене резнице и калем гранчице, калеми
- Саднице, шибље и жбуње,
калемљено или некалемљено, врста
које имају јестиво воће или
језграсто воће

Као што је наведено за тарифне
подбројеве

Земља порекла робе из овог тар.
подброја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
СТSН

Као што је наведено за тарифне
подбројеве
Земља порекла робе из овог тар.
подброја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
СТSН

ХС
Тарифни број
(1)
0602.30
0602.40
0602.90
0603

ех 0603 (а)
ех 0603 (б)

0604

ех 0604 (а)
ех 0604 (б)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Рододендрони и азалеје (горске
руже), калемљени или некалемљени
- Руже, калемљене или некалемљене
- Остало
Сечено цвеће и цветни пупољци
врста подесних за букете или за
украсне сврхе, свежи, сушени,
бојени, бељени, импрегнисани или
друкчије припремљени
Венци, цветне корпе, цветни украси
за ревере и слично
Остало

СТSН
СТSН
СТSН
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број

СТНS

Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој је биљка
расла
Лишће, гране и остали делови биља Као што је наведено за ех позиције
без цветова или цветних пупољака и уз тарифни број
траве, маховине и лишајеви подесни
за букете или за украсне сврхе,
свежи, сушени, бојени, бељени,
импрегнисани или друкчије
припремљени
Венци, цветне корпе, цветни украси СТНS
за ревере и слично
Остало
Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој је биљка
расла
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ГЛАВА 7
Допунско правило уз Главу 7 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине. Тежина материјала истог
порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 7
0701

(2)
Поврће, корење и кртоле за јело
Кромпир, свеж или расхлађен

0702

Парадајз, свежи или расхлађени

0703

Црни лук, влашац, бели лук,
празилук и остали лукови, свежи
или расхлађени

0704

Купус, карфиол, келераба, кељ и
слично купусно јестиво поврће,
свежи или расхлађени

0705

Салата (Lactuca sativa) и цикорија
(Cichorium spp.), свежи или
расхлађени

0706

Шаргарепа, бросква или репа
угарњача (бела репа), цвекла, целер
корењаш, ротквице и слично
јестиво коренасто поврће, свеже
или расхлађено

Наименовање

Основно правило
(3)
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању

ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

0707

Краставци и корнишони, свежи или
расхлађени

0708

Махунасто поврће, у махунама или
зрну, свеже или расхлађено

0709

Остало поврће, свеже или
расхлађено

0710

Поврће (некувано или кувано у
води или пари), смрзнуто

0711

Поврће, привремено конзервисано
(нпр. сумпор-диоксидом, у сланој
води, сумпорисаној води или
другим растворима за
конзервисање), али у таквом стању
неподесно за непосредну исхрану
Сушено поврће, цело, сечено у
комаде или млевено, али даље
неприпремљено
У облику праха
Замрзнуто суво поврће
Остало

0712
ех 0712 (а)
ех 0712 (б)
ех 0712 (в)

0713

0714

Сушено махунасто поврће у зрну,
ољуштено или неољуштено или
ломљено
Маниока, арорут, салеп,
топинамбур, слатки кромпир и
слично корење и кртоле с високим
садржајем скроба или инулина,
свежи, расхлађени, смрзнути или
сушени, цели, сечени или у облику
пелета; срж од саго дрвета

Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог
тарифног броја је земља у којој је
поврће расло
Земља порекла робе из овог
тарифног броја је земља у којој је
поврће расло

Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број
СТН
СТН
Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој је поврће
расло
Земља порекла робе из овог
тарифног броја је земља у којој је
поврће расло
СТН осим из тарифног броја 1106
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ГЛАВА 8
Допунско правило уз Главу 8 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине. Тежина материјала истог
порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 8

0801

0802

0803

Наименовање

Основно правило

(2)
Воће за јело, укључујући језграсто
воће; Коре агрума или диња и
лубеница
Кокосов орах, бразилски орах и
акажу орах, свежи или суви, у
љусци или без љуске, ољуштен или
неољуштен
Остало језграсто воће у љусци,
свеже или суво, у љусци или без
љуске, ољуштено или неољуштено
Банане, укључујући брашнасте
банане (“plantains”), свеже или суве

(3)

0805

Урме, смокве, ананас, авокадо,
гуава, манго и мангуста, свежи или
суви
Агруми, свежи или суви

0806

Грожђе, свеже или суво

0807

Диње, лубенице и папаје, свеже

0804

Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба гајена
и убрана
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба гајена
и убрана
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба гајена
и убрана
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба гајена
и убрана
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба гајена
и убрана
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба гајена
и убрана
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба гајена
и убрана

ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

0808

Јабуке, крушке и дуње, свеже

0809

Кајсије, трешње и вишње, брескве
(укључујући нектарине), шљиве и
дивље шљиве, свеже
Остало воће, свеже

0810

0811

0812

0813

0814

Воће, некувано или кувано у води
или пари, смрзнуто са додатком или
без додатка шећера или других
материја за заслађивање
Воће, привремено конзервисано
(нпр. сумпор-диоксидом, у сланој
води, у сумпорисаној води или у
другим растворима за
конзервисање), али у таквом стању
неподесно за непосредну исхрану
Воће, суво, осим оног које се
сврстава у тар. бр. 0801 до 0806;
мешавине језграстог или сувог воћа
из ове Главе
Коре од агрума или диња и
лубеница, свеже, смрзнуте, суве или
привремено конзервисане у сланој
води, сумпорисаној води или у
другим растворима за конзервисање

Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба гајена
и убрана
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба гајена
и убрана
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба гајена
и убрана
Земља порекла робе из овог
тарифног броја је земља у којој је
воће и језграсто воће расло
Земља порекла робе из овог
тарифног броја је земља у којој је
воће и језграсто воће расло

Земља порекла робе из овог
тарифног броја је земља у којој је
воће и језграсто воће расло
Земља порекла робе из овог
тарифног броја је земља у којој су
агруми и диње (укључујући
лубенице) расли
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ГЛАВА 9
Допунско правило уз Главу 9 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине. Тежина материјала истог
порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 9
0901

Наименовање

Основно правило
(3)

0901.11

(2)
Кафа, чај, мате чај и зачини
Кафа, пржена или непржена, са или
без кофеина; љуспице и опне од
кафе; замене кафе које садрже кафу
у било ком проценту
- Кафа, непржена
- - са кофеином

0901.12

- - без кофеина

0901.21
0901.22
0901.90

- Кафа, пржена
- - са кофеином
- - без кофеина
- Остало

ех 0901.90 (а)

Замене кафе које садрже кафу

ех 0901.90 (б)

Љуспице и опне од кафе

0902

Чај, неароматизован или
ароматизован
Мешани

ех 0902 (а)

Као што је наведено за тар.
подбројеве

Земља порекла робе из овог
тарифног броја је земља у којој је
биљка расла
Земља порекла робе из овог
тарифног броја је земља у којој је
биљка расла
СТSН
СТSН
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни подброј
Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој су сви
састојци добијени у свом
природном и непрерађеном стању
Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој је биљка
расла
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број
СТНS

ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

ех 0902 (б)

Остали

0903

Мате чај

0904

0905

Бибер рода Piper; сува, дробљена
или млевена паприка рода Capsicum
или рода Pimenta
Ванила

0906

Цимет и цвет од циметовог дрвета

0907

Каранфилић (цели плодови,
пупољци и петељке)

0908

Мушкатни орах, мацис и кардамом

0909

Семе аниса, бадијана, коморача,
коријандера, кумина или кима;
бобице клеке
Ђумбир, шафран, куркума, мајчина
душица, лорбер у листу, кари и
остали зачини
Кари

0910
ех 0910 (а)
ех 0910 (б)

Остали зачини, дробљени или
млевени

ех 0910 (в)

Мешавине поменуте у напомени
1(б) уз Главу 9 ХС номенклатуре
Остало

ех 0910 (г)

Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој је биљка
расла
Земља порекла робе из овог
тарифног броја је земља у којој је
биљка расла
Земља порекла робе из овог
тарифног броја је земља у којој је
биљка расла
Земља порекла робе из овог
тарифног броја је земља у којој је
биљка расла
Земља порекла робе из овог
тарифног броја је земља у којој је
биљка расла
Земља порекла робе из овог
тарифног броја је земља у којој је
биљка расла
Земља порекла робе из овог
тарифног броја је земља у којој је
биљка расла
Земља порекла робе из овог
тарифног броја је земља у којој је
биљка расла
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број
СТНS
Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој је биљка
расла
СТНS
Земља порекла робе из овог
тарифног броја је земља у којој је
биљка расла
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ГЛАВА 10
Допунско правило уз Главу 10 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине. Тежина материјала истог
порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 10
1001

(2)
Житарице
Пшеница и наполица

1002

Раж

1003

Јечам

1004

Овас

1005

Кукуруз

1006

Пиринач

Наименовање

Основно правило
(3)
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању

ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

1007

Сорго у зрну

1008

Хељда, просо, семе за птице; остале
житарице

Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
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ГЛАВА 11
Допунско правило уз Главу 11 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине. Тежина материјала истог
порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 11

1101
1102
1103
1104

1105
1106

1107
1108
1109

Наименовање

Основно правило

(2)
Производи млинске индустрије;
слад; скроб; инулин; глутен од
пшенице
Брашно од пшенице или наполице
Брашно од житарица осим пшенице
или наполице
Прекрупа од житарица, гриз и
пелете
Житарице у зрну друкчије обрађене
(нпр.: ољуштене, ваљане у
љуспицама, перлиране, обрезане
или гњечене), осим пиринча из тар.
броја 1006; клице од житарица,
целе, ваљане, у љуспицама или
млевене
Брашно, гриз, прах, љуспице,
грануле и пелети од кромпира
Брашно, гриз и прах, од сушеног
махунастог поврћа које се сврстава
у тар. број 0713, од сагоа корења
или кртола из тар. броја 0714, или
од производа из Главе 8
Слад, пржен или непржен
Скроб; инулин
Глутен од пшенице, осушен или
неосушен

(3)

СС
СС
СС
СС

СС
СС

СС
СТН
СТН

ГЛАВА 12
Допунско правило уз Главу 12 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине. Тежина материјала истог
порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 12

1201

1202

1203

1204

1205

1206

Наименовање

Основно правило

(2)
(3)
Уљано семење и плодови; разно
зрневље, семе и плодови;
индустријско и лековито биље;
слама и сточна храна (кабаста)
Соја у зрну, ломљена или дробљена Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Кикирики, непржен, непечен, у
Земља порекла робе из овог тар.
љусци или без љуске, ломљен или
броја је земља у којој је роба
неломљен
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Копра
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Семе лана, ломљено или
Земља порекла робе из овог тар.
неломљено
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Семе уљане репице, ломљено или
Земља порекла робе из овог тар.
неломљено
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Семе сунцокрета, ломљено или
Земља порекла робе из овог тар.
неломљено
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању

ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

1207

Остало уљано семе и плодови,
ломљено или неломљено

1208

Брашно и гриз од уљаног семења и
плодова, осим од слачице
Семе, плодови и споре за сетву

1209

1210

Хмељ, свеж или сушен, дробљен
или недробљен, у праху или не, у
облику пелета или не; лупулин

1211

Биље и делови биља (укључујући
семење и плодове), врста које се
првенствено употребљавају у
производњи мириса, фармацији или
за инсектициде, фунгициде или
сличне сврхе, свеже или сушено,
сечено или цело, дробљено или
недробљено, у праху или не
Рошчићи, морске и остале алге,
шећерна репа и шећерна трска,
свежи, расхлађени, смрзнути или
сушени, млевени или немлевени;
коштице и језгра из коштица воћа и
остали биљни производи (укључући
непржен корен цикорије, врсте
Cichorium intybus sativum) врста
која се првенствено употребљава за
људску исхрану, на другом месту
непоменути нити укључени
Слама и плева од житарица, сирови,
неприпремљени, укључујући
сечене, млевене или пресоване или
у облику пелета
Бросква, сточна репа, корењаче за
сточну храну, сено, луцерка,
детелина, еспарзета, сточни кељ,
вучика, грахорица и слични
производи за сточну храну,
укључујући и у облику пелета

1212

1213

1214

Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
СТН
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је биљка
расла

Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању

Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
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ГЛАВА 13
Допунско правило уз Главу 13 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине. Тежина материјала истог
порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 13
1301

1302

ех 1302 (а)
ех 1302 (б)
ех 1302 (в)

Наименовање

Основно правило

(2)
Шелак; гуме, смоле и остали биљни
сокови и екстракти
Шелак; природне гуме, смоле, гуми
- смоле и уљане смоле (нпр:
балзами)
Биљни сокови и екстракти;
пектинске материје, пектинати и
пектати; агар - агар и остале слузи и
згушњивачи, добијени од биљних
производа, модификовани или
немодификовани
Пектинати и пектати
Биљне слузи и згушњивачи,
модификовани
Остало

(3)
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је биљка
расла
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број

CTHS
CTHS
СС

ГЛАВА 14
Допунско правило уз Главу 14 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине. Тежина материјала истог
порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 14

1401

Наименовање
(2)
Биљни материјали за плетарство;
биљни производи на другом месту
непоменути нити обухваћени
Биљни материјали који се
првенствено употребљавају за
плетарство (нпр: бамбус, ратан,
трска, рогоз, врбово пруће, рафија,
слама житарица, очишћена бељена
или небељена и кора од липе):

Основно правило
(3)

Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је биљка
расла

[1402]
[1403]

ех (1)1404

Биљни производи на другом месту
непоменути нити обухваћени
Линтерс од памука, бељен

ех (2) 1404

Остало

1404

Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број
Земља порекла робе је земља у
којој се обавља производња
сировог памука, када вредност тог
сировог памука не прелази 50%
цене производа франко фабрика
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је биљка
расла

ГЛАВА 15
1. Допунско правило уз Главу 15 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. - Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине.
- Земља порекла мешавине маслиновог уља (тар. бр. 1509) је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 75% тежине мешавине.
- Тежина материјала истог порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
2. Дефиниција појма „рафинација”
Рафинација (хемијска или физичка) подразумева последњу битну промену у процесу
прераде сировог уља под условом да су у једној земљи извршене све следеће операције:
- неутрализација са алкалијама или деацидификација (уклањање слободних масних
киселина из уља);
- деколоризација (обезбојавање) (уклањање обојених супстанци); и
- деодоризација (издвајање испарљивих мирисних или ароматичних супстанци
дестилацијом)
3. Дефиниција појма „хемијска реакција” за потребе тар. бр. 1516 и 1518
За потребе тар. бројева 1516 и 1518, хемијска реакција је дефинисана како следи:
„Хемијска реакција” је процес (укључујући и биохемијски процес) чији је резултат
молекул који има нову структуру која је добијена раскидањем интра-молекуларних веза и
формирањем нових интра-молекуларних веза или променом просторног положаја атома у
молекулу.
За потребе горње дефиниције, следеће се неће сматрати хемијском реакцијом:
1) Растварање у води или другим растварачима;
2) Уклањање растварача, укључујући и воду као растварач; или
3) Додавање или уклањање кристалне воде.

ХС
Тарифни број
(1)
Глава 15

1501

1502

1503

1504

1505

1506

1507

1508

1509

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Масноће и уља животињског или
биљног порекла и производи
њихвог разлагања; прерађене
јестиве масноће; воскови
животињског или биљног порекла
Свињска масноћа (укључујући
јестиву маст) и живинска масноћа,
осим оних из тар. бројева 0209 или
1503
Масноће од животиња врста говеда,
оваца или коза, осим оних из тар.
броја 1503
Стеарин из јестиве свињске масти,
уље из јестиве свињске масти,
олеостеарин, олео - уље и уље из
лоја, неемулговани, немешани нити
на други начин припремљени
Масти и уља као и њихове
фракције, од риба или морских
сисара, рафинисани или
нерафинисани, али хемијски
немодификовани
Масноће од вуне и масне материје
добијене од тих масноћа
(укључујући ланолин)
Остале масти и уља животињског
порекла и њихове фракције,
рафинисани или нерафинисани, али
хемијски немодификовани
Сојино уље и његове фракције,
рафинисани или нерафинисани, али
хемијски немодификовани
Уље од кикирикија и његове
фракције, рафинисани или
нерафинисани, али хемијски
немодификовани
Маслиново уље и његове фракције,
рафинисани или нерафинисани, али
хемијски немодификовани

CTH осим из тар. броја 0209 или
промена као резултат процеса
рафинисања
CTH или промена као резултат
процеса рафинисања
CTH осим из тар. бр. 1501 или 1502
или промена као резултат процеса
рафинисања
CTH или промена као резултат
процеса рафинисања

CTH или промена као резултат
процеса рафинисања
CTH или промена као резултат
процеса рафинисања
CTH или промена као резултат
процеса рафинисања
CTH или промена као резултат
процеса рафинисања
CTH или промена као резултат
процеса рафинисања
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ХС
Тарифни број
(1)
1510

1511

1512

1513

1514

1515

1516

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Остала уља и њихове фракције,
добијени искључиво од маслина,
рафинисани или нерафинисани, али
хемијски немодификовани,
укључујући мешавине тих уља или
фракција са уљима или фракцијама
из тар. броја 1509
Палмино уље и његове фракције,
рафинисани или нерафинисани, али
хемијски немодификовани
Уље од семена сунцокрета,
шафранике или памуковог семена и
њихове фракције, рафинисани или
нерафинисани, али хемијски
немодификовани
Уље од кокосовог ораха (копре),
палминог језгра (коштице) или
палминог ораха (бабасу уље) и
њихове фракције, рафинисани или
нерафинисани, али хемијски
немодификовани
Уље од репице или уље од слачице
и њихове фракције, рафинисани или
нерафинисани, али хемијски
немодификовани
Остале стабилне биљне масти и уља
(укључујући уље јојобе) и њихове
фракције, рафинисани или
нерафинисани, али хемијски
немодификовани
Масти и уља животињског или
биљног порекла и њихове фракције,
делимично или потпуно
хидрогенизовани,
интерестерификовани,
реестерификовани или
елаидинизовани, рафинисани или
нерафинисани, али даље
неприпремљени

CTH или промена као резултат
процеса рафинисања

CTH или промена као резултат
процеса рафинисања
CTH или промена као резултат
процеса рафинисања

CTH или промена као резултат
процеса рафинисања

CTH или промена као резултат
процеса рафинисања
CTH или промена као резултат
процеса рафинисања

CTH или хемијска реакција као што
је дефинисано у Напомени уз Главу
15
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ХС
Тарифни број
(1)
1517

1517.10
1517.90
ех 1517.90 (а)

ех 1517.90 (б)
1518

(1519)
1520
ех 1520 (а)
ех 1520 (б)
1521

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Маргарин; 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. број 1516
- Маргарин, искључујући течни
маргарин
- Остало
Јестиве мешавине или препарати
врсте која се користи за одвајање
смесе од калупа; остали слични
препарати (као што су масноће или
маст за пржење)
Остало
Животињске или биљне масти и
уља и њихове фракције, кувани,
оксидисани, дехидрисани,
сумпорисани, дувани,
полимеризовани загревањем у
вакууму или у инертном гасу или
друкчије хемијски модификовани,
искључујући оне из тар. броја 1516;
мешавине или препарати од
животињских или биљних масти и
уља или од фракција различитих
масти или уља из ове Главе,
неподобни за јело, на другом месту
непоменути или обухваћени
Глицерол сиров; глицеролске воде и
лужине
Глицерол сиров
Глицеролске воде и лужине
Биљни воскови (осим
триглицерида), восак од пчела,
воскови од осталих инсеката и
спермацет, рафинисани или
нерафинисани, обојени или
необојени

Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTH

СС
CTH или хемијска реакција као што
је дефинисано у Напомени уз Главу

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
CTHS
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
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ХС
Тарифни број
(1)
ех 1521 (а)
ех 1521 (б)
1522

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Биљни воскови, восак од пчела,
CTHS
воскови од осталих инсеката
рафинисани
Остало
CTH
Дегра; остаци добијени при преради CTH
масних материја и воскова
животињског или биљног порекла
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ГЛАВА 16
Напомена уз Главу 16
Промене у овој глави настале услед додавања зачина или конзерванса (укључујући
шећер) роби из Главе 2 или 3, неће се сматрати битном променом.
Допунско правило уз Главу 16 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине. Тежина материјала истог
порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 16

1601

1602

ех 1602 (а)
ех 1602 (б)
1603

1604

Наименовање

Основно правило

(2)
Прерађевине од меса, риба,
љускара, мекушаца или осталих
водених бескичмењака
Кобасице и слични производи од
меса, других кланичних производа
за јело или крви; сложени
прехрамбени производи на бази тих
производа
Остали припремљени или
конзервисани производи од меса,
других кланичних производа или
крви
Некувани

(3)

CC, имајући у виду Напомену уз
Главу 16

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
CC, имајући у виду Напомену уз
Главу 16
CC
CTH

Кувани
Екстракти и сокови од меса, риба,
или љускара, мекушаца или осталих
водених бескичмењака
Припремљена или конзеривисана
Као што је наведено за ех позиције
риба; кавијар и замене кавијара
уз тар. број
припремљени од рибљих јаја

ХС
Тарифни број
(1)
ех 1604 (а)

ех 1604 (б)
1605

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Филети, сирови, само прекривени
смесом за поховање (панирање) или
презлама, пржени или непржни у
уљу, замрзнути
Остало
Љускари, мекушци и остали водени
бескичмењаци, припремљени или
конзервисани

CTH, имајући у виду Напомену уз
Главу 16

CTH
CTH
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ГЛАВА 17
Допунско правило уз Главу 17 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине. Тежина материјала истог
порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 17
1701

1702

ех 1702 (а)
ех 1702 (б)
ех 1702 (в)
ех 1702 (г)
ех 1702 (д)
1703

1704

Наименовање

Основно правило

(2)
Шећер и производи од шећера
Шећер од шећерне трске или
шећерне репе и хемијски чиста
сахароза, у чврстом стању
Остали шећери, укључујући
хемијски чисту лактозу, малтозу,
глукозу и фруктозу у чврстом
стању; шећерни сирупи без додатих
средстава за ароматизацију или
материја за бојење; вештачки мед,
помешан или непомешан са
природним медом; карамел
Хемијски чиста лактоза, малтоза,
глукоза и фруктоза
Инвертни шећер у чврстом стању
Остали инвертни шећер
Остали шећер у чврстом стању
Остали
Меласе добијене приликом
екстракције или рафинисања
шећера
Производи од шећера (укључујући
белу чоколаду) без какаа

(3)
CC
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

CTHS
CC
CC
CC
CC
CTH

CTH

ГЛАВА 18
Допунско правило уз Главу 18 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине. Тежина материјала истог
порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 18
1801

Наименовање
(2)
Какао и производи од какаоа
Какао у зрну, цео или ломљен,
сиров или пржен

1802

Љуске, коре, опне и остали отпаци
од какаoа

1803

Какао маса, одмашћена или
неодмашћена
Маслац, масноће и уље од какаа
Какао у праху, без додатог шећера
или других материја за заслађивање
Чоколада и остали прехрамбени
производи који садрже какао
- Какао у праху са додатком шећера
или других материја за заслађивање
- Остали производи у блоковима,
таблама или шипкама масе веће од
2 kg или у течном стању, пасти,
праху, гранулама или у другим
облицима у расутом стању, у
судовима или непосредним
паковањима, са садржајем преко 2
kg

1804
1805
1806
1806.10
1806.20

Основно правило
(3)
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој су зрна какаоа
добијена у свом природном или
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој су љуске од
какаоа и остали отпаци од какаоа
настали у процесу производње или
обраде или услед потрошње
CTH осим из тар.бр. 1801 или 1802
CTH осим из тар.бр. 1803
CTH осим из тар.бр. 1803
Као што је наведено за тар.
подбројеве
CTH осим из тар.бр. 1803 или 1805
CTH

ХС
Тарифни број
(1)

1806.31
1806.32
1806.90

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Остало, у блоковима, таблама или
шипкама:
- - пуњени
- - непуњени
- остало

CTH
CTH
CTH
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ГЛАВА 19
Допунско правило уз Главу 19 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине. Тежина материјала истог
порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 19

1901

1901.10

1901.20

1901.90

Наименовање
(2)
Производи на бази житарица,
брашна, скроба или млека;
посластичарски производи
Екстракт слада; прехрамбени
производи од брашна, прекрупе,
гриза, скроба или екстракта слада
који не садрже какао или садрже
мање од 40% по маси какаоа,
рачунато на потпуно одмашћену
основу, на другом месту
непоменути нити обухваћени;
прехрамбени производи од роба из
тар. бројева 0401 до 0404 који не
садрже какао или садрже мање од
5% по маси какаоа, рачунато на
потпуно одмашћену основу, на
другом месту непоменути нити
обухваћени
- Производи за исхрану деце, у
паковањима за продају на мало
- Мешавине и теста за производњу
пекарских производа из тар. броја
1905
- Остало

Основно правило
(3)

Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTSH, осим када је промена
резултат искључиво стављања робе
у продају на мало
CTSH

CTH

ХС
Тарифни број
(1)
1902

1902.11
1902.19
1902.20

1902.30
1902.40
1903

1904

1905

1905.10
1905.20

1905.31
1905.32

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Тестенине, куване или некуване или
пуњене (месом или другим
материјама) или друкчије
припремљене као што су шпагети,
макарони, резанци, лазање, њоки,
равијоли, канелони; кус-кус,
припремљен или неприпремљен
- Тестенине некуване, непуњене
нити друкчије припремљене:
- - са додатком јаја
- - остало
- Тестенине пуњене, куване или
некуване или друкчије
припремљене
- Остале тестенине
- Кус - кус
Тапиока и њене замене
припремљене од скроба, у облику
љуспица, зрнаца, перли, просејаних
или сличних облика
Производи за исхрану добијени
бубрењем или пржењем житарица
или производа од житарица (нпр.,
кукурузне пахуљице); житарице
(осим кукуруза) у зрну или у облику
пахуљица или другачије обрађеног
зрна (осим брашна, прекрупе и
гриза), претходно куване или
другачије припремљене, на другом
месту непоменуте нити обухваћене
Хлеб, пецива, колачи, бисквити и
остали пекарски производи са
додатком какаа или без додатка
какаа; нафоре и хостије, капсуле за
фармацеутске производе, обланде,
пиринчана хартија и слични
производи
- Хрскави хлеб (крисп)
- Медењаци и слични производи
зачињени ђумбиром
- Слатки бисквити, вафли и обланде
Слатки бисквити
Вафли и обланде

Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTH
CTH
CTSH

CTH
CTH
CTH

CTH

Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTH
CTH

CTH
CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
1905.40
1905.90
ех 1905.90 (а)
ех 1905.90 (б)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Двопек, тост хлеб и слични тост
производи
- Остало
Пица, припремљена од куване
подлоге за пицу
Остало

CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTSHS
CTH
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ГЛАВА 20
Допунско правило уз Главу 20 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. - Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине.
- Земља порекла мешавине пољопривредних производа из тар. брoja 2009 (воћни
сокови, укључујући ширу, сокове од поврћа, неферментисане, са или без додатка шећера и
осталих заслађивача) је она земља из које су пореклом материјали који чине више од 50%
тежине суве материје мешавине.
- Тежина материјала истог порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 20

2001

2002

2003

2004

Наименовање

Основно правило

(2)
Производи од поврћа, воћа,
укључујући језграсто воће, и
осталих делова биља
Поврће, воће, укључујући језграсто
воће, и остали делови биља за јело,
припремљени или конзервисани у
сирћету или сирћетној киселини
Парадајз, припремљен или
конзервисан на други начин, осим
са сирћетом или сирћетном
киселином
Печурке и трифле (тартуфи),
припремљене или конзервисане на
други начин осим у сирћету или
сирћетној киселини
Остало поврће припремљено или
конзервисано на други начин осим у
сирћету или сирћетној киселини,
смрзнуто, осим производа из тар.
броја 2006

(3)

CC/CTH

CTH

CTH

CC

ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

2008.11
ех 2008.11 (а)
ех 2008.11 (б)
ех 2008.11 (в)

Остало поврће припремљено или
конзервисано на други начин осим у
сирћету или сирћетној киселини,
несмрзнуто, осим производа из тар.
броја 2006
Поврће, воће, језграсто воће, коре
од воћа и остали делови биља,
конзервисани у шећеру (суви,
глазирани или кандирани)
Џемови, слатко, воћни желеи,
мармеладе, пире од воћа или
језграстог воћа и пасте од воћа или
језграстог воћа добијени кувањем,
са додатком или без додатка шећера
или других средстава за
заслађивање
Воће, језграсто воће и остали
делови биља за јело, друкчије
припремљени или конзервисани, са
додатком или без додатка шећера
или других средстава за
заслађивање или алкохола, на
другом месту непоменути нити
обухваћени
- Језграсто воће, кикирики и остале
семенке, међусобно помешани или
непомешани
- - кикирики
кикирики путер
пржени кикирики
бланширани кикирики

ех 2008.11 (г)

остало

2008.19

- - остало, укључујући мешавине

2008.20
2008.30

- Ананас
- Агруми

2008.40
2008.50

- Крушке
- Кајсије

2005

2006

2007

2008

CC

CC

CTH

Као што је наведено за тар.
подбројеве

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подбројеве

CTH/CC
CTH
Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој је
кикирики убран
Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој је
кикирики убран
Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој је
кикирики убран
CTH
Као што је наведено тар. подрој
2008.20
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ХС
Тарифни број
(1)
2008.60
2008.70
2008.80

2008.91
2008.93

2008.97
2008.99
2009

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Трешње и вишње
- Брескве, укључујући нектарине
- Јагоде
- Остало, укључујући мешавине,
осим оних из тар. подброја 2008 19
- - палмина језгра
- - Бруснице (Vaccinium
macrocarpon,Vaccinium oxycoccos,
Vaccinium vitisidaea)
- - мешавине
- - остало
Воћни сокови (укључујући ширу од
грожђа) и сокови од поврћа,
неферментисани и без додатака
алкохола, са додатком или без
додатка шећера или осталих
средстава за заслађивање

Као што је наведено за тар.
подбројеве
CTH
CTH
CC, осим из Главе 8
CTH
CTH
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ГЛАВА 21
Допунско правило уз Главу 21 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине. Тежина материјала истог
порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 21
2101

2101.11
ех 2101.11 (а)
ех 2101.11 (б)
2101.12

2101.20

2101.30

Наименовање

Основно правило

(2)
Разни производи за исхрану
Екстракти, есенције и концентрати
кафе, чаја или мате чаја и препарати
на бази тих производа или на бази
кафе, чаја или мате чаја; пржена
цикорија и остале пржене замене
кафе и екстракти, есенције и
концентрати тих производа
- Екстракти, есенције и концентрати
кафе и препарати на бази тих
екстракта, есенција или
концентрата или на бази кафе
- - екстракти, есенције и
концентрати
екстракти, есенције и концентрати
искључиво од праве кафе
остало
- - препарати на бази екстраката,
есенција или концентрата или на
бази кафе
- Екстракти, есенције и концентрати
чаја, мате -чаја и препарати на бази
тих екстракта, есенција и
концентрата или на бази чаја или
мате - чаја
- Пржена цикорија и остале пржене
замене кафе и екстракти, есенције и
концентрати тих производа

(3)
Као што је наведено за тар.
подбројеве

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTH/ CTSH
CTH
CTH

CTH

CTH/ CTSH

ХС
Тарифни број
(1)
2102

2102.10
2102.20

2102.30
2103

2103.10
2103.20
2103.30
ех 2103.30 (а)
ех 2103.30 (б)
2103.90
2104

2104.10
2104.20
2105
2106
2106.10

2106.90
ех 2106.90 (а)
ех 2106.90 (б)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Квасац (активан или неактиван);
остали једноћелијски
микроорганизми, мртви (осим
вакцина из тар. броја 3002);
припремљени прашкови за пецива
- Активни квасац
- Неактивни квасац; остали
једноћелијски микроорганизми,
мртви
- Припремљени прашкови за пециво
Препарати за сосове и
припремљени сосови; мешани
зачини и мешана зачинска средства;
брашно и гриз од слачице и
припремљена слачица (сенф)
- Сос од соје
- Кечап и остали сосови од
парадајза
- Брашно и гриз од слачице и
припремљена слачица (сенф)
Брашно и гриз од слачице
Припремљена слачица (сенф)
- Остало
Супе и чорбе и препарати за те
производе; хомогенизовани
сложени прехрамбени производи
- Супе и чорбе и препарати за те
производе
- Хомогенизовани сложени
прехрамбени производи
Сладолед и други слични производи
са додатком или без додатка какаа
Прехрамбени производи на другом
месту непоменути нити обухваћени
- Концентрати беланчевина и
текстуриране беланчевинасте
материје
- Остало
Шећерни сируп, ароматизован или
обојен
Производи који садрже више од
50% по маси млечних чврстих
материја

Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTH
CTH

CTH/ CTSH
Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTH
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTH/ CTSH
CTSHS
CTSH
Као што је наведено за тар.
подбројеве
CTH
CTSH
CTH
Као што је наведено за тар.
подбројеве
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подбројеве
CTH/CTSH, осим из тар. броја 1702
CTSH/CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
ех 2106.90 (в)
ех 2106.90 (г)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Концентровани сокови појачани
минералима или витаминима
Остало

CTSH, осим из тар. броја 2009
CTH
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ГЛАВА 22
Допунско правило уз Главу 22 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. - Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% количине мешавине.
- Земља порекла мешавине вина и алкохолних пића из тар. бр. 2204 и 2208 је она
земља из које су пореклом материјали који чине више од 85% количине мешавине.
- Количина материјала истог порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 22
2201

2202

2202.10

2202.90
ех 2202.90 (а)
ех 2202.90 (б)
ех 2202.90 (в)

Наименовање

Основно правило

(2)
Пића, алкохоли и сирће
Вода, укључујући природну или
вештачку минералну воду и
газирану воду, без додатка шећера
или других средстава за
заслађивање или ароматизацију; лед
и снег
Вода, укључујући минералну воду и
газирану воду са додатком шећера
или других средстава за
заслађивање или ароматизацију и
остала безалкохолна пића, осим
сокова од воћа или поврћа из тар.
броја 2009
- Вода, укључујући минералну воду
и газирану воду са додатком шећера
или других средстава за
заслађивање или ароматизацију
- Остало

(3)

Производи који садрже више од
50% по маси млечних чврстих
материја
Сокови појачани минералима или
витаминима
Остало

Земља порекла робе је земља у којој
су вода, лед или снег сврстани у
овај тарифни број добијени у свом
природном стању
Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTH, осим из тар. броја 2201

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подбројеве
CTH, осим из Главе 4 и тар. броја
1901
CTH, осим из Глава 4, 20 и 21 и тар.
броја 2201
CTH, осим из Глава 4, 20 и 21

ХС
Тарифни број
(1)
2203
2204

2205
ех (1) 2205

ех (2) 2205
2206

2207

2207.10
2207.20
2208

2208.20

2208.30
2208.40

2208.50
2208.60
2208.70

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Пиво добијено од слада
Вино од свежег грожђа, укључујући
ојачана вина; шира од грожђа осим
оне из тар. броја 2009
Вермут и остала вина од свежег
грожђа ароматизовани биљем или
средствима за ароматизацију
Вермут

CTH
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је грожђе
расло
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подбројеве

Остало
Остала ферментисана пића (нпр:
јабуковача, крушковача и
медовина); мешавине
ферментисаних пића и мешавине
ферментисаних пића и
безалкохолних пића, на другом
месту непоменуте нити обухваћене
Неденатурисан етил - алкохол
алкохолне јачине 80% vol или јачи;
Етил - алкохол и остали алкохоли,
денатурисани, било које јачине
- Етил - алкохол алкохолне јачине
80% vol или јачи, неденатурисани
- Етил - алкохол и остали алкохоли,
било које јачине, денатурисани
Неденатурисан етил - алкохол
алкохолне јачине мање од 80% vol;
ракије, ликери и остала алкохолна
пића
- Алкохолна пића добијена
дестилацијом вина, кљука или
комине од грожђа
- Виски
- Рум и друга алкохолна пића
добијена дестилацијом
ферментисаних производа од
шећерне трске
- Џин и клековача (geneva)
- Водка
- Ликери, укључујући “cordials”

Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој је
обављена производња од вина од
свежег грожђа, које садржи ширу
од свежег грожђа, концентрованог
или неконцентрованог, или
алкохола, из тар. бр. 2204
CTH
CTH

Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTH
CTH, осим из тар. броја 2208
Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTH

CTH
CTH

CTH
CTH
CTH
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

2208.90

- Остало

ех 2208.90 (а)

Неденатурисан етил - алкохол
алкохолне јачине мање од 80% vol
Трешњевача (Kirsch) и Ратафија
Остало
Сирће и замене сирћета добијени од
сирћетне киселине

ех 2208.90 (б)
ех 2208.90 (в)
2209

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTH, осим из тар. броја 2207
CTH
CTH
CTH, осим из тар. бр. 1107, 2203,
2204, 2206, 2207, 2208 или 2915
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ГЛАВА 23
Допунско правило уз Главу 23 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине. Тежина материјала истог
порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 23

2301

2302

2303

2304

2305

Наименовање

Основно правило

(2)
Остаци и отпаци прехрамбене
индустрије; припремљена храна за
животиње
Брашно, прах и пелете, од меса или
месних отпадака, од рибе или од
љускара, мекушаца или осталих
водених бескичмењака, неподобних
за људску исхрану; чварци
Мекиње, и остали остаци добијени
просејавањем, млевењем или
другом обрадом житарица и
легуминозног биља, непелетизовани
или пелетизовани
Остаци од производње скроба и
слични остаци, резанци од шећерне
репе, остаци од шећерне трске и
остали отпаци индустрије шећера,
остаци и отпаци из пивара или
дестилација, непелетизовани или
пелетизовани
Уљане погаче и остали чврсти
остаци добијени приликом
екстракције уља од соје, немлевени,
млевени или пелетизовани
Уљане погаче и остали чврсти
остаци добијени приликом
екстракције уља од кикирикија,
немлевени, млевени или
пелетизовани

(3)

CTH

CTH

CTH

CTH

CTH

ХС
Тарифни број
(1)
2306

2307
2308

2309
2309.10
2309.90
ех 2309.90 (а)
ех 2309.90 (б)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Уљане погаче и остали чврсти
остаци, добијени екстракцијом
биљних масноћа или уља осим оних
из тар. бр. 2304 и 2305, немлевени,
млевени или пелетизовани
Талог од вина; вински камен
(стреш)
Биљни материјали, биљни отпаци и
остаци од прераде биљних
материјала и споредни производи,
пелетизовани или непелетизовани,
који се употребљавају за исхрану
животиња, на другом месту
непоменути нити обухваћени
Препарати који се употребљавају за
исхрану животиња
- Храна за псе или мачке,
припремљена за продају на мало
- Остало
Производи који садрже више од
50% по маси млечних чврстих
материја
Остало

CTH

CTH
CTH

Као што је наведено за тар.
подбројеве
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTH, осим из тар. бр. 0401- 0403

CTH
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ГЛАВА 24
Допунско правило уз Главу 24 за мешавине
1. У сврхе примене овог допунског правила, „мешање“ значи сврсисходне и сходно
томе контролисане операције које се састоје у спајању двa или више идентичних или
различитих заменљивих материјала.
2. Земља порекла мешавине пољопривредних производа је она земља из које су
пореклом материјали који чине више од 50% тежине мешавине. Тежина материјала истог
порекла узима се у обзир заједно.
3. Када ниједан од коришћених материјала не задовољава процентуалне захтеве,
порекло мешавине је земља у којој је мешање спроведено.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 24
2401
2401.10

Наименовање
(2)
Дуван и производи замене дувана
Дуван, сиров или непрерађен;
отпаци од дувана
- Дуван, неижиљен

2401.20

- Дуван, делимично или потпуно
ижиљен

2401.30
2402

- Отпаци од дувана
Цигаре, цигарилоси и цигарете, од
дувана или замене дувана
Остали прерађени дуван и
производи замене дувана;
„хомогенизовани” или
„реконституисани” дуван;
екстракти и есенције од дувана

2403

Основно правило
(3)
Као што је наведено за тар.
подбројеве
Земља порекла робе је земља у којој
су дуван и производи замене дувана
из овог тар. подброја добијени у
свом природном и непрерађеном
стању
Земља порекла робе је земља у којој
су дуван и производи замене дувана
из овог тар. подброја добијени у
свом природном и непрерађеном
стању
CTSH
CTH
CTH

ГЛАВА 25
Допунско правило уз Главу 25
Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове главе,
критеријум за утврђивање највећег удела материјала је тежина.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 25

Наименовање

Основно правило
(3)

ех 2501 (в)

(2)
Со; Сумпор; Земља и камен; Гипс,
креч и цемент
Со (укључујући со за јело и
денатурисану со) и чист натријумхлорид, у воденом раствору или не,
било да садрже или не садрже
додата антиагломерациона средства
или средства за бољу флуидност;
морска вода
Чист натријум- хлорид
Рафинисана со, осим чистог
натријум- хлорида
Остало

2502

Пирити гвожђа, непржени

2503
ех 2503 (а)
ех 2503 (б)

Сумпор свих врста, осим
сублимисаног, таложног и
колоидног сумпора
Чисти или рафинисани
Остали

2504

Графит, природни

2501

ех 2501 (а)
ех 2501 (б)

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

CTHS
CTHS
Земља порекла робе је земља у којој
је роба из ове ех позиције добијена
у свом природном и непрерађеном
стању
Земља порекла робе је земља у којој
су непржени пирити гвожђа из овог
тар. броја добијени у свом
природном и непрерађеном стању
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
CTHS
Земља порекла робе је земља у којој
је сумпор из ове ех позиције
добијен у свом природном и
непрерађеном стању
Земља порекла робе је земља у којој
је графит из овог тар. броја добијен
у свом природном и непрерађеном
стању

ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

2505

Природни песак свих врста, обојен
или необојен, осим металоносног
песка из Главе 26

2506

Кварц (осим природног песка);
кварцит, нетесан или грубо тесан,
несечен или само исечен тестером
или на други начин, у блокове или
плоче правоугаоног (укључујући
квадратни) облика
Каолин и остале каолинске глине,
калцинисане или некалцинисане
Калцинисани
Остали

2507
ех 2507 (а)
ех 2507 (б)

2508

ех 2508 (а)
ех 2508 (б)

2509

2510

2511

2511.10

Земља порекла робе је земља у којој
је природни песак из овог тар. броја
добијен у свом природном и
непрерађеном стању
Земља порекла робе је земља у којој
је кварц и кварцит из овог тар. броја
добијени у свом природном и
непрерађеном стању

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
CTHS
Земља порекла робе је земља у којој
су минерали из ове ех позиције
добијени у свом природном и
непрерађеном стању
Остале глине (осим експандираних Као што је наведено за ех позиције
глина из тар. броја 6806), андалузит, уз тар. број
кијанит и силиманит, калцинисане
или некалцинисане; мулит;
шамотне или динас – земље:
Калцинисани
CTHS
Остали
Земља порекла робе је земља у којој
су минерали из ове ех позиције
добијени у свом природном и
непрерађеном стању
Креда
Земља порекла робе је земља у којој
је креда из овог тар. броја добијена
у свом природном и непрерађеном
стању
Природни калцијум фосфати,
Земља порекла робе је земља у којој
природни алуминијум калцијум
су минерали из овог тар. броја
фосфати и фосфатна креда
добијени у свом природном и
непрерађеном стању
Природни баријум сулфат (барити); Као што је наведено за тар.
природни баријум карбонат
подбројеве
(витерит) калцинисани или
некалцинисани, осим баријум
оксида из тар. броја 2816
- Природни баријум сулфат
Земља порекла робе је земља у којој
(барити)
је природни баријум сулфат из овог
тар. подброја добијен у свом
природном и непрерађеном стању
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ХС
Тарифни број
(1)
2511.20
ех 2511.20 (а)
ех 2511.20 (б)

2512

ех 2512 (а)
ех 2512 (б)

2513

2514

2515

2516

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Природни баријум карбонат
(витерит)
Калцинисани
Остали

Силикатно фосилно брашно (нпр:
киселгур, триполит и дијатомит) и
сличне силикатне земље,
калцинисане или некалцинисане,
привидне релативне тежине не
преко 1
Калцинисани
Остали

Пловућац; ситнозрни корунд;
природни корунд, природни гранат
и остале природне материје за
брушење, термички обрађене или
необрађене
Шкриљац, нетесан или грубо тесан,
несечен или само исечен тестером
или на други начин, у блокове или
плоче правоугаоног (укључујући
квадратни) облика
Мермер, травертин, екосин и остали
кречњачки камен за споменике или
грађевинарство, привидне
релативне густине 2,5 или веће, и
алабастер, нетесан или грубо тесан,
несечен или само исечен тестером
или на други начин, у блокове или
плоче правоугаоног (укључујући
квадратни) облика
Гранит, порфир, базалт, пешчар и
остали камен за споменике или
грађевинарство, нетесан или грубо
тесан, несечен или само исечен
тестером или на други начин, у
блокове или плоче правоугаоног
(укључујући квадратни) облика

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTSHS
Земља порекла робе је земља у којој
су минерали из ове ех позиције
добијени у свом природном и
непрерађеном стању
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

CTHS
Земља порекла робе је земља у којој
су минерали из ове ех позиције
добијени у свом природном и
непрерађеном стању
Земља порекла робе је земља у којој
су минерали из овог тар. броја
добијени у свом природном и
непрерађеном стању
Земља порекла робе је земља у којој
је шкриљац из овог тар. броја
добијен у свом природном и
непрерађеном стању
Земља порекла робе је земља у којој
су минерали из овог тар. броја
добијени у свом природном и
непрерађеном стању

Земља порекла робе је земља у којој
су минерали из овог тар. броја
добијени у свом природном и
непрерађеном стању
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

2517.41

Облуци, шљунак, ломљени или
дробљени камен, врста које се
обично употребљавају као агрегати
за бетон, за насипање друмова или
железничких пруга или за друга
насипања, белуци, термички
обрађени или необрађени; макадам
од згуре, шљаке или сличних
индустријских отпадака, било да
садрже или не садрже материјале
наведене у првом делу овог
тарифног броја; термакадам;
грануле, одломци и прах од камена
из тар. бр. 2515 или 2516, термички
обрађени или необрађени
- Облуци, шљунак, ломљени или
дробљени камен, врста које се
обично употребљавају као агрегати
за бетон, за насипање друмова или
железничких пруга или за друга
насипања, белуци, термички
обрађени или необрађени
- Макадам од згуре, шљаке или
сличних индустријских отпадака,
који садрже или не садрже
материјале из тар. подброја 2517 10
- Термакадам
- Грануле, одломци и прах од
камена из тар. броја 2515 или 2516,
укључујући термички обрађени или
необрађени:
- - од мермера

2517.49

- - остало

2517

2517.10

2517.20

2517.30

Као што је наведено за тар.
подбројеве

Земља порекла робе је земља у којој
су минерали из овог тар. подброја
добијени у свом природном и
непрерађеном стању

CTSH

CTSH

Земља порекла робе је земља у којој
су минерали из овог тар. подброја
добијени у свом природном и
непрерађеном стању
Земља порекла робе је земља у којој
су минерали из овог тар. подброја
добијени у свом природном и
непрерађеном стању
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ХС
Тарифни број
(1)
2518

2518.10

2518.20
2518.30
ех 2518.30 (а)
ех 2518.30 (б)

2519

2519.10

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Доломит, калцинисан или
некалцинисан, синтерован или
несинтерован, грубо тесан или
сечен тестером или на други начин
у блокове или плоче квадратног или
правоугаоног облика; мешавина
доломита за набијање
- Доломит, некалцинисан нити
синтерован
- Доломит, калцинисан или
синтерован
- Мешавина доломита (укључујући
доломит за набијање)
Доломит за набијање
Остали

Природни магнезијум карбонат
(магнезит); топљени магнезијум
оксид; синтеровани магнезијум
оксид са садржајем или без
садржаја малих количина других
оксида додатих пре синтеровања;
остали оксиди магнезијума, чисти
или нечисти
- Природни магнезијум карбонат
(магнезит

2519.90

- Остало

ех 2519.90 (а)

Калцинисани, топљени или
синтеровани
Остало
Гипс; анхидрид гипса; печени гипс
(који се састоји од калцинисаног
гипса или калцијум сулфата)
обојени или необојени, са додатком
или без додатка малих количина
убрзивача или успоривача везивања

ех 2519.90 (б)
2520

Као што је наведено за тар.
подбројеве

Земља порекла робе је земља у којој
је доломит из овог тар. подброја
добијен у свом природном и
непрерађеном стању
CTSH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTSHS
Земља порекла робе је земља у којој
су минерали из ове ех позиције
добијени у свом природном и
непрерађеном стању
Као што је наведено за тар.
подбројеве

Земља порекла робе је земља у којој
су минерали из овог тар. подброја
добијени у свом природном и
непрерађеном стању
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTSHS
CTH
Као што је наведено за тар.
подбројеве
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

2520.10

- Гипс; анхидрид гипса

2520.20
2521

- Печени гипс
Кречњачки камен који се
употребљава као топитељ;
кречњачки камен, који се
употребљава за производњу креча и
цемента
Креч негашен, гашени креч и
хидраулични креч, осим калцијум
оксида и хидроксида из тар. броја
2825
- Креч негашен
- Креч гашен
- Хидраулични креч
Портланд цемент, алуминатни
цемент, цемент од згуре,
суперсулфатни цемент и слични
хидраулични цементи, обојени или
необојени, у облику клинкера или
не
Азбест

2522

2522.10
2522.20
2522.30
2523

2524

2525
2525.10

Лискун, укључујући цепке; отпаци
од лискуна
- Необрађен лискун и лискун у
облику листова или цепки

2525.20

- Лискун у праху

2525.30

- Отпаци од лискуна

Земља порекла робе је земља у којој
је гипс или анхидрид гипса из овог
тар. подброја добијен у свом
природном и непрерађеном стању
CTSH
Земља порекла робе је земља у којој
су минерали из овог тар. броја
добијени у свом природном и
непрерађеном стању
Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTH
CTSH
CTH
CTH

Земља порекла робе је земља у којој
је азбест из овог тар. броја добијен у
свом природном и непрерађеном
стању
Као што је наведено за тар.
подбројеве
Земља порекла робе је земља у којој
су минерали из овог тар. подброја
добијени у свом природном и
непрерађеном стању
Земља порекла робе је земља у којој
су минерали из овог тар. подброја
добијени у свом природном и
непрерађеном стању
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци од лискуна из овог тар.
подброја добијени
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ХС
Тарифни број
(1)
2526

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Стеатит природни, нетесан или
грубо тесан, несечен или само
исечен тестером или на други
начин, у блокове или плоче
правоугаоног (укључујући
квадратни) облика; талк

Земља порекла робе је земља у којој
су минерали из овог тар. броја
добијени у свом природном и
непрерађеном стању

Борати природни и њихови
концентрати (калцинисани или
некалцинисани), осим бората
издвојених из природне слане воде;
природна борна киселина која
садржи не преко 85% H3BO3
рачунато на сув производ
Калцинисани
Остали

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

[2527]
2528

ех 2528 (а)
ех 2528 (б)

2529

2530
ех 2530 (а)
ех 2530 (б)
ех 2530 (в)

CTHS
Земља порекла робе је земља у којој
су минерали из ове ех позиције
добијени у свом природном и
непрерађеном стању
Фелдспат; леуцит; нефелин и
Земља порекла робе је земља у којој
нефелин сијенит и флуорит
су минерали из овог тар. броја
добијени у свом природном и
непрерађеном стању
Минералне материје на другом
Као што је наведено за ех позиције
месту непоменуте или необухваћене уз тар. број
Калцинисане
CTHS
Концентровани молибденит
CTH
Остало
Земља порекла робе је земља у којој
су минерали из ове ех позиције
добијени у свом природном и
непрерађеном стању
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ГЛАВА 26
Допунско правило уз Главу 26
Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове главе,
критеријум за утврђивање највећег удела материјала је тежина.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 26
2601-2617

Наименовање
(2)
Руде, згуре и пепео
Видети тар. (под)бројеве испод

ех 2601 (а) до
ех 2617 (а)
ех 2601 (б) до
ех 2617 (б)

Концентрати

2601

2603

Руде гвожђа и концентрати,
укључујући и пржене пирите
гвожђа
Руде мангана и концентрати,
укључујући манганосне руде
гвожђа и концентрате, са садржајем
20% или више мангана, рачунато на
суви производ
Руде бакра и концентрати

2604

Руде никла и концентрати

2605

Руде кобалта и концентрати

2606

Руде алуминијума и концентрати

2607

Руде олова и концентрати

2608

Руде цинка и концентрати

2609

Руде калаја и концентрати

2610

Руде хрома и концентрати

2611

Руде волфрама и концентрати

2602

Остало

Основно правило
(3)
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. бројеве
CTHS
Земља порекла робе је земља у којој
су руде метала из ових ех позиција
добијене у свом природном и
непрерађеном стању
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. бројеве (изнад)
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. бројеве (изнад)

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. бројеве (изнад)
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. бројеве (изнад)
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. бројеве (изнад)
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. бројеве (изнад)
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. бројеве (изнад)
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. бројеве (изнад)
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. бројеве (изнад)
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. бројеве (изнад)
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. бројеве (изнад)

ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

2613

Руде урана или торијума и
концентрати
Руде молибдена и концентрати

2614

Руде титана и концентрати

2615

Руде ниобијума, тантала,
ванадијума или цирконијума и
концентрати
Руде племенитих метала и
концентрати
Остале руде и концентрати

2612

2616
2617
2618
2619

2620

2621

Гранулисана згура (песак од згуре)
из производње гвожђа или челика
Згура (осим гранулисане згуре)
коварина и остали отпаци при
производњи гвожђа или челика
Пепео и остаци (осим од
производње гвожђа и челика) који
садрже метале, арсен или једињења
метала и арсена
Остале згуре и пепео, укључујући и
пепео морских алги; пепео и остаци
од спаљивања градског отпада

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. бројеве (изнад)
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. бројеве (изнад)
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. бројеве (изнад)
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. бројеве (изнад)
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. бројеве (изнад)
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. бројеве (изнад)
Земља порекла робе је земља у којој
је згура из овог тар. броја добијена
Земља порекла робе је земља у којој
су згура, коварин и остали отпаци
из овог тар. броја добијени
Земља порекла робе је земља у којој
су пепео и остаци из овог тар. броја
добијени
Земља порекла робе је земља у којој
су згура и пепео из овог тар. броја
добијени
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ГЛАВА 27
Напомене уз Главу 27
1. Хемијска реакција
„Хемијска реакција” је процес (укључујући и биохемијски процес) чији је резултат
молекул који има нову структуру која је добијена раскидањем интра-молекуларних веза и
формирањем нових интра-молекуларних веза или променом просторног положаја атома у
молекулу.
За потребе горње дефиниције, следеће се неће сматрати хемијском реакцијом:
а) растварање у води или другим растварачима;
б) уклањање растварача, укључујући и воду као растварач; или
в) додавање или уклањање кристалне воде.
2. Специфични процеси који се уважавају
Земља порекла робе из тар.бројева 2707 и 2710 до 2713, која је добијена као резултат
хемијске реакције као што је дефинисано Напоменом 1. уз ову Главу или као резултат
процеса физичког одвајања наведеног у овој напомени под а) и б), је земља где је обављена
хемијска реакција или процес физичког одвајања:
а) атмосферске или вакум дестилације;
б) екстракције помоћу одговарајућих растварача.
3. Мешање и блендовање
За потребе тар. бројева 2707 и 2710 до 2715, сврсисходна и сходно томе контролисана
мешања или блендовања (укључујући дисперзију) материјала у складу са унапред
предвиђеним спецификацијама, чији је резултат роба са физичким и хемијским
карактеристикама које је чине погодном за употребу и која је различита од материјала
коришћених у њеној производњи, сматраће се процесом на основу којег роба стиче
порекло.
4. Списак једноставних операција на основу којих роба не стиче порекло
- чишћење
- истакање
- десалинација
- одвајање воде
- филтрирање
- бојење
- обележавање
- било која комбинација горе наведених поступака.

ХС
Тарифни број
(1)
Глава 27

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

2701.11

Минерална горива, минерална уља
и производи њихове дестилације;
Битуменозне материје; Минерални
воскови
Камени угаљ; укључујући и брикете
разних облика од каменог угља
- Камени угаљ, у праху или не, али
неагломерисан
- - антрацит

2701.12

- - битуменозни камени угаљ

2701.19

- - остали камени угаљ

2701.20

- Брикети, разних облика од
каменог угља
Мрки угаљ (лигнит), агломерисан
или неагломерисан, осим гагата

2701

2702

2703

Тресет (укључујући тресетну
сламу), неагломерисан или
aгломерисан

2704

Кокс и полукокс од каменог угља,
од мрког угља (лигнит) или од
тресета, агломерисан или
неагломерисан; ретортни угаљ
Гас од каменог угља, водени гас,
генераторски гас и слични гасови,
осим нафтних гасова и осталих
гасовитих угљоводоника

2705

Као што је наведено за тар.
подбројеве
Земља порекла робе је земља у којој
је антрацит из овог тар. подброја
добијен у свом природном и
непрерађеном стању
Земља порекла робе је земља у којој
је битуменозни камени угаљ из овог
тар. подброја добијен у свом
природном и непрерађеном стању
Земља порекла робе је земља у којој
је камени угаљ из овог тар. подброја
добијен у свом природном и
непрерађеном стању
CTSH
Земља порекла робе је земља у којој
је лигнит из овог тар. броја добијен
у свом природном и непрерађеном
стању
Земља порекла робе је земља у којој
је тресет из овог тар. броја добијен
у свом природном и непрерађеном
стању
CTH

CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
2706

2707

2708

2708.10
2708.20
2709
ех 2709 (а)

ех 2709 (б)
2710

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Катран добијен дестилацијом
каменог, мрког угља (лигнит),
тресета и остали минерални
катрани, дехидратисани или
недехидратисани или делимично
дестилисани или не, укључујући
реконституисане катране
Уља и остали производи
дестилације катрана каменог угља
на високој температури; слични
производи код којих маса
ароматичних састојака прелази масу
неароматичних састојака
Смола и кокс од смоле, добијени од
катрана каменог угља или од других
минералних катрана
- Смола
- Кокс од смоле
Нафта и уља добијена од
битуменозних минерала, сирова
Сирова нафта

2711.11

Остало
Уља добијена од нафте и уља
добијена од битуменозних
минерала, осим сирових;
производи, на другом месту
непоменути нити обухваћени, који
садрже по маси 70% или више уља
од нафте или уља добијених од
битуменозних минерала, тако да су
ова уља основни састојци тих
производа; отпадна уља
Нафтни гасови и остали гасовити
угљоводоници
- Течни:
- - природни гас

2711.12

- - пропан

2711

CTH

CTH или примена Напомена 1, 2,3 и
4 уз Главу 27

Као што је наведено за тар.
подбројеве
CTH
CTSH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
Земља порекла робе је земља у којој
је сирова нафта из ове ех позиције
добијена у свом природном и
непрерађеном стању
CTH
CTH или примена Напомена 1, 2,3 и
4 уз Главу 27

Као што је наведено за тар.
подбројеве
Земља порекла робе је земља у којој
је природни гас из овог тар.
подброја добијен у свом природном
и непрерађеном стању
CTH или примена Напомена 1, 2,3 и
4 уз Главу 27
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

2711.13

- - бутан

2711.14
2711.19

- - етилен, пропилен, бутилен и
бутадиен
- - остало

2711.21

- У гасовитом стању
- - природни гас

2711.29

- - остало

2712

Вазелин; парафин, микрокристални
восак од нафте, пресовани
парафини, озокерит, восак од мрког
угља (лигнит), восак од тресета,
остали минерални воскови и слични
производи добијени синтезом или
другим поступцима, обојени или
необојени
Нафтни кокс, битумен од нафте и
остали остаци од уља од нафте или
из уља добијених од битуменозних
минерала
Битумен и асфалт, природни;
битуменозни или уљни шкриљци и
тер - песак; асфалтити и асфалтне
стене
Битуменске мешавине на бази
природног асфалта, природног
битумена, битумена од нафте,
минералног катрана или минералне
катранске смоле (нпр: битумен кит
(мастикс), „cut – backs“)
Електрична енергија

2713

2714

2715

2716

CTH или примена Напомена 1, 2,3 и
4 уз Главу 27
CTH или примена Напомена 1, 2,3 и
4 уз Главу 27
CTH или примена Напомена 1, 2,3 и
4 уз Главу 27
Земља порекла робе је земља у којој
је природни гас из овог тар.
подброја добијен у свом природном
и непрерађеном стању
CTH или примена Напомена 1, 2,3 и
4 уз Главу 27
CTH или примена Напомена 1, 2,3 и
4 уз Главу 27

CTH или примена Напомена 1, 2,3 и
4 уз Главу 27
Земља порекла робе је земља у којој
је роба из овог тар. броја добијена у
свом природном и непрерађеном
стању
CTH или примена Напомена 1, 3 и 4
уз Главу 27

Земља порекла робе је земља у којој
је електрична енергија из овог тар.
броја произведена
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ГЛАВА 28
Напомене уз Главу 28
1.

Хемијска реакција

„Хемијска реакција” је процес (укључујући и биохемијски процес) чији је резултат
молекул који има нову структуру која је добијена раскидањем интра-молекуларних веза и
формирањем нових интра-молекуларних веза или променом просторног положаја атома у
молекулу.
За потребе горње дефиниције, следеће се неће сматрати хемијском реакцијом:
а) Растварање у води или другим растварачима;
б) Уклањање растварача, укључујући и воду као растварач; или
в) Додавање или уклањање кристалне воде.
2.

Смеше и мешавине

а) Сврсисходно и сходно томе контролисано мешање или блендовање (укључујући
дисперзију) материјала у складу са унапред предвиђеним спецификацијама, чији је
резултат роба са физичким и хемијским карактеристикама које је чине погодном за
употребу и која је различита од материјала коришћених у њеној производњи, сматраће се
процесом на основу којег роба стиче порекло.
б) Међутим, додавање у комбинацији или не, искључиво растварача или адитива
наведеним у ХС Напомени 1(д) и 1(е) уз Главу 28, неће се узимати у обзир приликом
одређивања порекла робе.
3.

Пречишћавање

Пречишћавање ће се сматрати процесом на основу којег роба стиче порекло под
условом да је задовољен један од следећих критеријума:
а) Пречишћавање робе, које резултира уклањањем 80% садржаја постојећих
нечистоћа; или
б) Смањење или уклањање нечистоћа, чији је резултат роба погодна за једну или
више следећих примена:
- за фармацеутске, медицинске, козметичке и ветеринарске сврхе или као супстанца
која има квалитет хране;
- као хемијских производа и реагенса за аналитичку, дијагностичку или
лабораторијску употребу;
- као елемената и компоненти за употребу у микро-електроници;
- за специјализоване оптичке сврхе;
- за биотехничку употребу (нпр. за култивацију ћелија, у генетичкој технологији или
као катализатор)
- као носачи који се користе у процесу сепарације; или
- за нуклеарне сврхе.

4.

Смањење величине честица

Сврсисходно и контролисано смањење величине честица робе, осим дробљењем, је
процес чији је резултат роба која има: а) дефинисану величину честица, дефинисану
расподелу величине честица или дефинисану површину честица, што је релевантно за
сврхе добијене робе; и б) различите физичке и хемијске карактеристике од улазних
материјала.
Горе дефинисано смањење величине честица робе, сматраће се процесом на основу
којег роба стиче порекло.
5.

Стандардни материјали

Стандардни материјали (укључујући и стандардна решења), су препарати погодни
за аналитичке сврхе, калибрисање или референтне сврхе и имају прецизни степен чистоће
или пропорција што је оверено од стране произвођача. Производња стандардних
материјала сматраће се операцијом на основу које роба стиче порекло.
6.

Одвајање изомера

Изолација или одвајање изомера из мешавине изомера, сматраће се процесом на
основу којег роба стиче порекло.
7.

Примена правила највећег удела

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове главе,
критеријум за утврђивање највећег удела материјала је тежина или запремина, према
потреби.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 28

Наименовање

2801
2801.10

(2)
Неоргански хемијски производи;
органска или неорганска једињења
племенитих метала, метала ретких
земљи, радиоактивних елемената и
изотопа
Флуор, хлор, бром и јод
- Хлор

2801.20
2801.30

- Јод
- Флуор; бром

Основно правило
(3)

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2801
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ХС
Тарифни број
(1)
2802
2803

2804
2804.10

2804.21
2804.29
2804.30
2804.40
2804.50
2804.61
2804.69
2804.70
2804.80
2804.90
2805

2805.11
2805.12
2805.19
2805.30

2805.40
2806

2806.10

2806.20

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Сумпор, сублимисан или таложен;
колоидни сумпор
Угљеник (чађ и остали облици
угљеника на другом месту
непоменути нити обухваћени)
Водоник, ретки гасови и остали
неметали
- Хидроген
- Ретки гасови:
-- аргон
-- остало
-- азот
-- кисеоник
-- бор, телур
- Силицијум
-- са садржајем најмање 99,99%
силицијума по маси
-- остало
- Фосфор
- Арсен
-Селен
Алкални или земно – алкални
метали; метали ретких земљи,
скандијум и итријум међусобно
помешани или непомешани,
међусобно легирани или
нелегирани; жива
- Алкални или земно - алкални
метали
- - натријум
- - калцијум
- - остали
- Метали ретких земљи, скандијум и
итријум, међусобно помешани или
непомешани, међусобно легирани
или нелегирани
- Жива
Хлороводоник (хлороводонична
киселина); хлоросулфонска
киселина:
- Хлороводоник (хлороводонична
киселина)

CTH
CTH

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2804

CTSH

Као што је наведено за тар. број
2805

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2806

- Хлоросулфонска киселина
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ХС
Тарифни број
(1)
2807
2808
2809

2809.10
2809.20
2810
2811

2811.11
2811.19

2811.21
2811.22
2811.29
2812
2812.10
2812.90
2813
2813.10
2813.90
2814
2814.10
2814.20
2815

2815.11

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Сумпорна киселина; олеум
Азотна киселина; сулфоазотне
киселине
Дифосфор пентоксид; фосфорна
киселина; полифосфорне киселине,
хемијски одређене или неодређене
- Дифосфор пентоксид
- Фосфорна киселина и
полифосфорне киселине
Оксиди бора; борне киселине
Остале неорганске киселине и
остала неорганска кисеонична
једињења неметала
- Остале неорганске киселине

CTH
CTH
Као што је наведено за
тар.подбројеве
CTSH
CTSH
CTH
CTSH
Као што је наведено за тар. број
2811

- - Флуороводоник
(флуороводонична киселина)
- - Остале
- Остала неорганска кисеонична
једињења неметала
- - Угљен диоксид
- - Силицијум диоксид
- - Остала

Халогениди и оксихалогениди
неметала
- Хлориди и оксихлориди
- Остало
Сулфиди неметала; комерцијални
фосфор трисулфид
- Угљен дисулфид
- Остали
Амонијак, безводни или у воденом
раствору
- Безводни амонијак
- Амонијак у воденом раствору

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2812
CTH /CTSH

Као што је наведено за тар. број
2813
Као што је наведено за
тар.подбројеве
CTSH
CTSH, осим из тар. подброја
2814.10
Натријум хидроксид (каустична
Као што је наведено за
сода); калијум хидроксид(каустична тар.подбројеве
поташа); пероксиди натријума или
калијума
- Натријум хидроксид (каустична
сода)
- - чврст
CTSH, осим из тар. подброја
2815.12
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ХС
Тарифни број
(1)
2815.12
2815.20
2815.30
2816

2816.10
2816.40
2817
2818

2818.10

2818.20
2818.30
2819
2819.10
2819.90
2820
2820.10
2820.90
2821

2821.10
2821.20
2822
2823
2824
2824.10
2824.90

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- - у воденом раствору (лужина соде
или течна сода)
- Калијум хидроксид (каустична
поташа)
- Пероксиди натријума или
калијума
Магнезијум хидроксид и пероксид;
оксиди, хидроксиди и пероксиди
стронцијума или баријума
- Хидроксид и пероксид
магнезијума
- Оксиди, хидроксиди и пероксиди
стронцијума или баријума
Цинк оксид; цинк пероксид
Вештачки корунд, хемијски одређен
или неодређен; алуминијум оксид;
алуминијум хидроксид
- Вештачки корунд, хемијски
одређен или неодређен
- Алуминијум оксид, осим
вештачког корунда
- Алуминијум хидроксид

CTSH, осим из тар. подброја
2815.11
CTSH

Оксиди и хидроксиди хрома
- Хром триоксид
- Остало
Оксиди мангана
- Манган диоксид
- Остали
Оксиди и хидроксиди гвожђа;
земљане боје које садрже, по маси
70% или више везаног гвожђа
прерачунатог као Fe2O3
- Оксиди и хидроксиди гвожђа
- Земљане боје
Оксиди и хидроксиди кобалта;
комерцијални оксиди кобалта
Оксиди титана
Оксиди олова; минијум, наранџасто
олово
- Олово моноксид (оловна глеђ,
оловно жутило)
- Остало

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2819
CTSH
Као што је наведено за тар. број
2820
CTSH

CTSH
CTH /CTSH
Као што је наведено за тар. број
2816

CTH
CTSH
Као што је наведено за тар. број
2818

Као што је наведено за тар. број
2821
CTH
CTH
CTSH
Као што је наведено за тар. број
2824
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

2825.20
2825.30

Хидразин и хидроксиламин и
њихове неорганске соли; остале
неорганске базе; остали оксиди,
хидроксиди и пероксиди метала
- Хидразин и хидроксиламин и
њихове неорганске соли
- Оксид и хидроксид литијума
- Оксиди и хидроксиди ванадијума

2825.40

- Оксиди и хидроксиди никла

2825.50

- Оксиди и хидроксиди бакра

2825.60

- Оксиди германијума и цирконијум
диоксид
- Оксиди и хидроксиди молибдена

2825

2825.10

2825.70
2825.80
2825.90
2826

2826.12
2826.19
2826.30
2826.90
2827

2827.10
2827.20
2827.31
2827.32
2827.35
2827.39
2827.41
2827.49
2827.51

- Оксиди антимона
- Остало
Флуориди, флуоросиликати,
флуороалуминати и остале
комплексне соли флуора
- Флуориди
- - алуминијума
- - Остали
- Натријум хексафлуороалуминат
(синтетички криолит)
- Остали
Хлориди, оксихлориди и
хидроксихлориди; бромиди и
оксибромиди; јодиди и оксијодиди
- Амонијум хлорид

CTSH

Као што је наведено за тар. број
2825

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2826

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2827

- Калцијум хлорид
- Остали хлориди
- - магнезијума
- - алуминијума
- - никла
- - остали
- Оксихлориди и хидроксихлориди
- - бакра
- - остали
- Бромиди и оксибромиди
- - бромиди натријума или калијума
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ХС
Тарифни број
(1)
2827.59
2827.60
2828

2828.10

2828.90
2829

2829.11
2829.19
2829.90
2830

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- - остали
- Јодиди и оксијодиди
Хипохлорити; комерцијални
калцијум хипохлорит; хлорити;
хипобромити
- Комерцијални калцијум
хипохлорит и остали калцијум
хипохлорити
- Остало
Хлорати и перхлорати; бромати и
пербромати; јодати и перјодати
- Хлорати

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2829

- Остало

2830.10
2830.90
2831
2831.10
2831.90
2832
2832.10

- Остало
Сулфити; тиосулфати
- Натријум сулфити

2832.20
2832.30
2833

- Остали сулфити
- Тиосулфати
Сулфати; стипсе; пероксосулфати
(персулфати)
- Натријум сулфати

2833.21
2833.22
2833.24
2833.25
2833.27
2833.29
2833.30

Као што је наведено за тар. број
2828

- - натријума
- - остали
Сулфиди; полисулфиди, хемијски
одређени или неодређени
- Натријум сулфиди
- Остало
Дитионити и сулфоксилати
- Натријума

2833.11
2833.19

CTSH

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2830
CTSH
Као што је наведено за тар. број
2831
CTSH
Као што је наведено за тар. број
2832

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2833

- - динатријум сулфат
- - остали
- Остали сулфати
- - магнезијума
- - алуминијума
- - никла
- - бакра
- - баријума
- - остали
- Стипсе
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

2833.40

- Пероксосулфати (персулфати)

2834
2834.10

Нитрити; нитрати
- Нитрити

2834.21
2834.29
2835

2835.10

2835.22
2835.24
2835.25
2835.26
2835.29
2835.31
2835.39
2836

2836.20
2836.30
2836.40
2836.50
2836.60
2836.91
2836.92
2836.99
2837

- Нитрати
- - калијума
- - остали
Фосфинати (хипофосфити),
фосфонати (фосфити) и фосфати;
полифосфати, хемијски одређени
или неодређени
Фосфинати (хипофосфити) и
фосфонати (фосфити)
- Фосфати
- - моно- или динатријума
- - калијума
- - калцијум хидрогенортофосфат
(дикалцијум фосфат)
- - остали фосфати калцијума
- - остали
- Полифосфати
- - натријум трифосфат (натријум
триполифосфат)
- - остали
Карбонати; пероксокарбонати
(перкарбонати); комерцијални
амонијум карбонат који садржи
амонијум карбамат
- Динатријум карбонат
- Натријум хидрогенкарбонат
(натријум бикарбонат)
- Калијум карбонати
- Калцијум карбонат
- Баријум карбонат
- Остало
- - литијум карбонати
- - стронцијум карбонат
- - остало
Цијаниди, оксицијаниди и
комплексни цијаниди

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2834

CTSH

Као што је наведено за тар. број
2835

CTSH

Као што је наведено за тар. број
2836

CTSH
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Цијаниди и оксицијаниди
2837.11
2837.19
2837.20
[2838]
2839

- - натријума
- - остали
- Комплексни цијаниди
Силикати; комерцијални силикати
алкалних метала
- Натријума

2839.11

- - натријум метасиликати

2839.19
2839.90
2840

- - остали
- Остало
Борати; пероксоборати (перборати)

2840.11

- Динатријум тетраборат
(пречишћен боракс)
- - безводни

2840.19

- - остали

2840.20
2840.30
2841

- Остали борати
- Пероксоборати (перборати)
Соли оксометалних или
пероксометалних киселина
- Натријум дихромат

2841.30
2841.50

2841.61
2841.69
2841.70
2841.80
2841.90
2842

Као што је наведено за тар. број
2837

- Остали хромати и дихромати;
пероксохромати
- Манганити, манганати и
перманганати
- - калијум перманганат
- - остало
- Молибдати
- Волфрамати (тунгстати)
- Остало
Остале соли неорганских киселина
или пероксо-киселина (укључујући
алуминосиликате, хемијски
одређене или неодређене), осим
азида

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2839

Као што је наведено за тар.
подбројеве
CTSH, осим из тар. подброја
2840.19
CTSH, осим из тар. подброја
2840.11
CTSH
CTSH
CTSH
Као што је наведено за тар. број
2841

CTSH
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ХС
Тарифни број
(1)
2842.10

2842.90
2843

2843.10

2843.21
2843.29
2843.30
2843.90
2844

ех 2844 (а)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Двоструки или комплексни
силикати, укључујући
алуминосиликате, хемијски
одређене или неодређене
- Остали
Племенити метали у колоидном
стању; неорганска или органска
једињења племенитих метала,
хемијски одређена или неодређена;
амалгами племенитих метала
- Племенити метали у колоидном
стању
- Једињења сребра
- - сребро нитрат
- - остала
- Једињења злата
- Остала једињења; амалгами
Радиоактивни хемијски елементи и
радиоактивни изотопи (укључујући
фисионе и оплођујуће хемијске
елементе и изотопе) и њихова
једињења; мешавине и остаци који
садрже те производе
Остаци и отпаци; потрошени
(одзрачени) елементи горива
(кертриџи) за нуклеарне реакторе

ех 2844 (б)

Природни радиоактивни елементи
или компоненте, осим оних из ех
2844 (а)

ех 2844 (в)

Обогаћени или осиромашени
радиоактивни елементи, и легуре,
дисперзије (укључујући кермете),
керамички производи и мешавине
које садрже такве елементе или
компоненте, осим оних из 2844 (а)
Остало

ех 2844 (г)

Као што је наведено за тар. број
2842

CTSH

Као што је наведено за тар. број
2843

Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број

Земља порекла робе је земља у којој
су радиоактивни остаци и отпаци
или потрошени (одзрачени)
елементи горива (кертриџи) за
нуклеарне реакторе из ове ех
позиције произведени или
прикупљени из производње или
производних операција или из
потрошње
Земља порекла робе је земља у којој
су природни радиоактивни
елементи или компоненте из ове ех
позиције добијени у свом
природном или непрерађеном стању
CTHS, или промена у оквиру ове ех
позиције услед обогаћивања или
осиромашавања тих елемената

CTHS
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ХС
Тарифни број
(1)
2845

2845.10
2845.90

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Изотопи, осим изпотопа из тар.
броја 2844; неорганска или органска
једињења тих изотопа, хемијски
одређена или неодређена
- Тешка вода (деутеријум оксид)
(Euroatom)
- Остало

ех 2845.90 (а)

Обогаћени или осиромашени
изотопи осим оних из тар. броја
2844; компоненте тих изотопа

ех 2845.90 (б)
2846

Остало
Неорганска или органска једињења
метала ретких земљи, итријума или
скандијума или од мешавина тих
метала
- Једињења церијума

2846.10
2846.90
2847
2848
2849
2849.10
2849.20
2849.90
2850

[2851]
2852

- Остала
Водоник-пероксид, очврснут или
неочврснут уреом
Фосфиди, хемијски одређени или
неодређени, осим фосфида гвожђа
Карбиди, хемијски одређени или
неодређени
- Калцијума
- Силицијума
- Остали
Хидриди, нитриди, азиди, силициди
и бориди, хемијски одређени или
неодређени, осим једињења која су
такође карбиди из тар. броја 2849
Једињења живе, неорганска или
органска, хемијски одређена или
неодређена, искључујући амалгаме

Као што је наведено за тар.
подбројеве и ех позиције уз
тарифни подброј
CTSH
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни подброј
CTSHS, или промена у оквиру ове
ех позиције услед обогаћивања или
осиромашивања изотопа
CTSHS
CTSH

Као што је наведено за тар. број
2846
CTH
CTH
CTSH
Као што је наведено за тар. број
2849

CTH

CTSH
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ХС
Тарифни број
(1)
2853

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Остала неорганска једињења
(укључујући дестилисану или
електро - проводљиву воду и воду
сличне чистоће); течни ваздух (са
издвојеним или неиздвојеним
ретким - инертним гасовима);
компримовани ваздух; амалгами,
осим амалгама племенитих метала

CTH
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ГЛАВА 29
Напомене уз Главу 29
1.

Хемијска реакција

„Хемијска реакција” је процес (укључујући и биохемијски процес) чији је резултат
молекул који има нову структуру која је добијена раскидањем интра-молекуларних веза и
формирањем нових интра-молекуларних веза или променом просторног положаја атома у
молекулу.
За потребе горње дефиниције, следеће се неће сматрати хемијском реакцијом:
а) Растварање у води или другим растварачима;
б) Уклањање растварача, укључујући и воду као растварач; или
в) Додавање или уклањање кристалне воде.
Горе дефинисанa хемијска реакција, сматраће се процесом на основу којег роба стиче
порекло.
2.

Смеше и мешавине

а) Сврсисходно и сходно томе контролисано мешање или блендовање (укључујући
дисперзију) материјала у складу са унапред предвиђеним спецификацијама, чији је
резултат роба са физичким и хемијским карактеристикама које је чине погодном за
употребу и која је различита од материјала коришћених у њеној производњи, сматраће се
процесом на основу којег роба стиче порекло.
б) Међутим, додавање у комбинацији или не, искључиво растварача или адитива
наведеним у ХС Напомени 1(ф) и 1(г) уз Главу 29, неће се узимати у обзир приликом
одређивања порекла робе.
3.

Пречишћавање

Пречишћавање ће се сматрати процесом на основу којег роба стиче порекло под
условом да је задовољен један од следећих критеријума:
а) Пречишћавање робе, које резултира уклањањем 80% садржаја постојећих
нечистоћа; или
б) Смањење или уклањање нечистоћа, чији је резултат роба погодна за једну или
више следећих примена:
- за фармацеутске, медицинске, козметичке и ветеринарске сврхе или као супстанца
која има квалитет хране;
- као хемијских производа и реагенса за аналитичку, дијагностичку или
лабораторијску употребу;
- као елемената и компоненти за употребу у микро-електроници;
- за специјализоване оптичке сврхе;
- за биотехничку употребу (нпр. за култивацију ћелија, у генетичкој технологији или
као катализатор)

- као носачи који се користе у процесу сепарације; или
- за нуклеарне сврхе.
4.

Смањење величине честица

Сврсисходно и контролисано смањење величине честица робе, осим дробљењем, је
процес чији је резултат роба која има: а) дефинисану величину честица, дефинисану
расподелу величине честица или дефинисану површину честица, што је релевантно за
сврхе добијене робе; и б) различите физичке и хемијске карактеристике од улазних
материјала.
Горе дефинисано смањење величине честица робе, сматраће се процесом на основу
којег роба стиче порекло.
5.

Стандардни материјали

Стандардни материјали (укључујући и стандардна решења), су препарати погодни
за аналитичке сврхе, калибрисање или референтне сврхе и имају прецизни степен чистоће
или пропорција што је оверено од стране произвођача. Производња стандардних
материјала сматраће се операцијом на основу које роба стиче порекло.
6.

Одвајање изомера

Изолација или одвајање изомера из мешавине изомера, сматраће се процесом на
основу којег роба стиче порекло.
Додавање само растварача у хемијске мешавине или премиксе, сврсисходно и у
контролисаним условима, могу чинити критични моменат мешавине и смеше и може
резултирати у физичким или хемијским карактеристикама погодним за сврху или
употребу робе које су различите од оних које имају улазни материјали. У многим
случајевима, додавање неактивне супстанце у чисту хемијску мешавину или премикс које
садрже активне супстанце је пресудно у целокупном процесу производње у циљу добијања
тражених физичких и хемијских карактеристика производа.
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Глава 29
2901
2901.10

Органски хемијски производи
Ациклични угљоводоници
- Засићени

2901.21
2901.22

- Незасићени
- - етилен
- - пропен (пропилен)

2901.23
2901.24
2901.29
2902

2902.11
2902.19
2902.20
2902.30
2902.41
2902.42
2902.43
2902.44
2902.50
2902.60
2902.70
2902.90
2903

2903.11

2903.12
2903.13
2903.14
2903.15
2903.19

2903.21
2903.22

- - бутен (бутилен) и његови
изомери
- - бута-1,3-диен и изопрен
- - остало
Циклични угљоводоници
- Циклани, циклени и циклотерпени
- - циклохексан
- - остало
- Бензен
- Толуен
- Ксилени
- - o-ксилен
- - m-ксилен
- - p-ксилен
- - изомери ксилена у мешавини
- Стирен
- Етилбензен
- Кумол (кумен)
- Остало
Халогени деривати угљоводоника
- Хлоровани деривати засићених
ацикличних угљоводоника
- - монохлорометан (метил хлорид) и монохлороетан (етил хлорид)
- - дихлорометан (метилен - хлорид)
- - хлороформ (трихлорометан)
- - угљентетрахлорид
- - етилен дихлорид (ISO) (1, 2дихлороетан)
- - остали
- Хлоровани деривати незасићених
ацикличних угљоводоника
- - винилхлорид (хлороетилен)
- - трихлороетилен

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2901

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2902

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2903
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ХС
Тарифни број
(1)
2903.23
2903.29

2903.31
2903.39

2903.71
2903.76

2903.77
2903.78

2903.81

2903.82
2903.89

2903.91
2903.92

2903.99
2904

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- - тетрахлороетилен
(перхлороетилен)
- - остали
- Флуоровани, бромовани и
јодирани деривати ацикличних
угљоводоника
- - етилен дибромид (ISO) (1, 2диброметан)
- - остало
- Халогени деривати ацикличних
угљоводоника који садрже два или
више различитих халогених
елемената
- - хлородифлуорометан
- - бромохлордифлуорометан,
бромстрифлуорометан и
дибромотетрафлуороетани
- - остали перхалогеновани само са
флуором и хлором
- - остали перхалогеновани
деривати
- Халогеновани деривати
цикланских, цикленских или
циклотерпенских угљоводоника
- - 1, 2, 3, 4, 5, 6
хексахлороциклохексан
(HCH (ISO)), укључујући линдан
(ISO,INN)
- - алдрин (ISO), хлордан (ISO) и
хептахлор (ISO)
- - остали
- Халогеновани деривати
ароматичних угљоводоника
- - хлоробензен, o-дихлоробензен и
p-дихлоробензен
- - хексахлоробензен (ISO) и
DDT(ISO)(клофенотан (INN) (1,1,1трихлоро-2,2-bis
(p- хлорофенил) етан)
- - остало
Сулфо-, нитро-, или нитрозодеривати угљоводоника,
халогеновани или нехалогеновани

CTSH
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

2904.10

- Деривати који садрже само сулфо
групе, њихове соли и етил естри

2904.20

- Деривати који садрже само нитро
или нитрозо групе

2904.90
2905

- Остали
Ациклични алкохоли и њихови
халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозо-деривати
- Засићени монохидроксилни
алкохоли
- - метанол (метилалкохол)
- - пропан-1-ол (пропилалкохол) и
пропан-2-ол (изопропилалкохол)
- - бутан-1-ол (n-бутилалкохол)
- - остали бутаноли
- - октанол (октилалкохол) и његови
изомери
- - додекан-1-ол (лаурилалкохол),
хексадекан-1-ол (цетилалкохол) и
октадекан-1-ол (стеарилалкохол)
- - остало
- Незасићени монохидроксилни
алкохоли
- - ациклични терпенски алкохоли
- - остали
- Диоли
- - етилен гликол (етандиол)
- - пропилен гликол (пропан-1, 2диол)
- - остали
- Остали полихидроксилни
алкохоли
- - 2-етил-2-(хидроксиметил)
пропан-1, 3-диол
(триметилолпропан)
- - пентаеритритол
- - манитол
- - D-глуцитол (сорбитол)
- - глицерол
- - остали
- Халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозо-деривати ацикличних
алкохола

2905.11
2905.12
2905.13
2905.14
2905.16
2905.17

2905.19

2905.22
2905.29
2905.31
2905.32
2905.39

2905.41

2905.42
2905.43
2905.44
2905.45
2905.49

Као што је наведено за тар. број
2904

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2905
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ХС
Тарифни број
(1)
2905.51
2905.59
2906

2906.11
2906.12

2906.13
2906.19
2906.21
2906.29
2907

2907.11
2907.12
2907.13
2907.15
2907.19
2907.21
2907.22
2907.23

2907.29
2908

2908.11
2908.19
2908.91

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- - етхлорвинол (INN)
- - остало
Циклични алкохоли и њихови
халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозо-деривати
- Циклански, цикленски или
циклотерпенски
- - ментол
- - циклохексанол,
метилциклохексаноли и
диметилциклохексаноли
- - стероли и инозитоли
- - остало
- Ароматични
- - бензилалкохол
- - остало
Феноли; фенол-алкохоли
- Монофеноли

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2906

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2907

- - фенол (хидроксибензен) и његове
соли
- - крезоли и њихове соли
- - октилфенол, нонилфенол и
њихови изомери; њихове соли
- - нафтоли и њихове соли
- - остало
- Полифеноли; фенол-алкохоли
- - резорцин и његове соли
- - хидрохинон (хинол) и његове
соли
- - 4,4'-изопропилидендифенол
(bisфенол А, дифенилолпропан) и
његове соли
- - остало
Халогени, сулфо-, нитро- или
CTSH
нитрозо-деривати фенола или
фенол-алкохола
- Деривати који садрже само
Као што је наведено за тар. број
халогене супституенте и њихове
2908
соли
- - пентахлорофенол (ISO)
- - остало
- Остало
- - диносеб(ISO) и његове соли

92

ХС
Тарифни број
(1)
2908.92
2908.99
2909

2909.11
2909.19
2909.20

2909.30

2909.41
2909.43
2909.44
2909.49
2909.50

2909.60

2910

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- - 4,6-динитро-о-крезол (DNOC
(ISO)) и његове соли
- - остало
Етри, етар-алкохоли, етар-феноли,
етар-алкохол-феноли, пероксиди
алкохола, пероксиди етара,
пероксиди кетона (хемијски
одређени или нео-дређени) и
њихови халогени, сулфо-, нитроили нитрозо- деривати
- Ациклични етри и њихови
халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозо-деривати:
- - диетил-етар
- - остало
- Циклански, цикленски или
циклотерпенски етри и њихови
халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозо-деривати
- Ароматични етри и њихови
халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозо-деривати
- Етар алкохоли и њихови халогени,
сулфо-, нитро- или нитрозодеривати
- - 2,2'-оксидиетанол (диетиленгликол, дигол)
- - монобутил-етри етилен-гликола
или диетилен-гликола
- - остали моноалкил-етри етиленгликола или диетилен-гликола
- - остало
- Етар-феноли, етар-алкохолфеноли и њихови халогени, сулфо-,
нитро- или нитрозо- деривати
- Пероксиди алкохола, пероксиди
етара, пероксиди кетона и њихови
халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозо-деривати
Епоксиди, епокси-алкохоли,
епокси-феноли и епоксиетри, са
трочланим прстеном, њихови
халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозо- деривати

CTSH

Као што је наведено за тар. број
2909

CTSH
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

2910.10

- Оксиран (етилен-оксид)

2910.20
2910.30

- Метил-оксиран (пропилен-оксид)
- 1-Хлоро-2, 3-епоксипропан
(епихлорохидрин)
- Дилдрин (ISO, INN)
- Остало
Ацетали и полуацетали, са или без
других кисеоничних функција и
њихови халогени, сулфо-, нитроили нитрозо-деривати
Алдехиди, са или без других
кисеоничних функција; циклични
полимери алдехида; параформалдехид
- Ациклични алдехиди без других
кисеоничних функција
- - метанал (формалдехид)
- - етанал (ацеталдехид)
- - остали
- Циклични алдехиди без других
кисеоничних функција
- - бензалдехид
- - остали
- Алдехид-алкохоли, алдехид-етри,
алдехид-феноли и алдехиди са
другим кисеоничним функцијама
- - ванилин (4-хидрокси-3метоксибензалдехид)
- - етилванилин (3-етокси-4хидроксибензалдехид)
- - остало
- Циклични полимери алдехида
- Параформалдехид
Халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозо-деривати производа из тар.
броја 2912
Кетони и хинони, са или без других
кисеоничних функција и њихови
халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозо-деривати
- Ациклични кетони без других
кисеоничних функција
- - ацетон
- - бутанон (метил-етил-кетон)

2910.40
2910.90
2911

2912

2912.11
2912.12
2912.19

2912.21
2912.29

2912.41
2912.42
2912.49
2912.50
2912.60
2913

2914

2914.11
2914.12

Као што је наведено за тар. број
2910

CTH

CTSH

Као што је наведено за тар. број
2912

CTH

CTSH

Као што је наведено за тар. број
2914
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ХС
Тарифни број
(1)
2914.13
2914.19

2914.21
2914.22
2914.23
2914.29

2914.31
2914.39
2914.40
2914.50

2914.61
2914.69
2914.70
2915

2915.11
2915.12
2915.13

2915.21
2915.24
2915.29
2915.31
2915.32
2915.33
2915.36

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- - 4-метилпентан-2-он (метилизобутил-кетон)
- - остали
- Циклански, цикленски и
циклотерпенски кетони без других
кисеоничних функција
- - камфор
- - циклохексанон и метил
циклохексанони
- - јонони и метил-јонони
- - остали
- Ароматични кетони без других
кисеоничних функција
- - фенилацетон (фенил пропан-2он)
- - остали
- Кетон-алкохоли и кетон-алдехиди
- Кетон-феноли и кетони са другим
кисеоничним функцијама
- Хинони
- - антрахинон
- - остали
- Халогени, сулфо,- нитро- или
нитрозо- деривати

Засићене ацикличне монокарбонске
киселине и њихови анхидриди,
халогениди, пероксиди и
перкиселине; њихови халогени,
сулфо-, нитро- или нитрозодеривати
- Мравља киселина, њене соли и
естри
- - мравља киселина
- - соли мравље киселине
- - естри мравље киселине
- Сирћетна киселина и њене соли;
анхидрид сирћетне киселине
- - сирћетна киселина
- - анхидрид сирћетне киселине
- - остало
- Естри сирћетне киселине
- - етил-ацетат
- - винил-ацетат
- - n-бутил-ацетат
- - диносеб (ISO) ацетат

CTSH

Као што је наведено за тар. број
2915
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ХС
Тарифни број
(1)
2915.39
2915.40
2915.50
2915.60

2915.70

2915.90
2916

2916.11
2916.12
2916.13
2916.14
2916.15

2916.16
2916.19
2916.20

2916.31

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- - остали`
- Моно-, ди- или трихлорсирћетне
киселине, њихове соли и естри
- Пропионска киселина, њене соли и
естри
- Бутанске (бутерне) киселине,
пентанске (валеријанске) киселине,
њихове соли и естри
- Палмитинска киселина,
стеаринска киселина, њихове соли и
естри
- Остало
Незасићене ацикличне
CTSH
монокарбонске киселине, цикличне
монокарбонске киселине, њихови
анхидриди, халогениди, пероксиди
и перкиселине; њихови халогени,
сулфо-, нитро- или нитрозодеривати
- Незасићене ацикличне
Као што је наведено за тар. број
монокарбонске киселине, њихови
2916
анхидриди, халогениди, пероксиди,
перкиселине и њихови деривати
- - акрилна киселина и њене соли
- - естри акрилне киселине
- - метакрилна киселина и њене
соли
- - естри метакрилне киселине
- - олеинска, линолна или
линолеинска киселина, њихове соли
и естри
- - бинапакрил (ISO)
- - остало
- Цикланске, цикленске или
циклотерпенске монокарбонске
киселине, њихови анхидриди,
халогениди, пероксиди,
перкиселине и њихови деривати
- Ароматичне монокарбонске
киселине, њихови анхидриди,
халогениди, пероксиди,
перкиселине и њихови деривати
- - бензоева киселина, њене соли и
естри
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ХС
Тарифни број
(1)
2916.32
2916.34
2916.35
2916.39
2917

2917.11
2917.12
2917.13
2917.14
2917.19
2917.20

2917.32
2917.33
2917.34
2917.35
2917.36
2917.37
2917.39

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- - бензоил-пероксид и бензоилхлорид
- - фенил-сирћетна киселина и њене
соли
- - естри фенил-сирћетне киселине
- - остало
Поликарбонске киселине, њихови
анхидриди, халогениди, пероксиди
и перкиселине; њихови халогени,
сулфо-, нитро- или нитрозодеривати
- Ацикличне поликарбонске
киселине, њихови анхидриди,
халогениди, пероксиди,
перкиселине и њихови деривати
- - оксална киселина, њене соли и
естри
- - адипинска киселина, њене соли и
естри
- - азелаинска киселина, себацинска
киселина, њихове соли и естри
- - анхидрид малеинске киселине
- - остало
- Цикланске, цикленске и
циклотерпенске поликарбонске
киселине, њихови анхидриди,
халогениди, пероксиди,
перкиселине и њихови деривати
- Ароматичне поликарбонске
киселине, њихови анхидриди,
халогениди, пероксиди,
перкиселине и њихови деривати
- - Диоктил-ортофталати
- - Динонил или дидецилортофталати
- - Oстали естри ортофталне
киселине
- - Анхидрид фталне киселине
- - Терефтална киселина и њене
соли
- - Диметил-терефталат
- - Остало

CTSH

Као што је наведено за тар. број
2917
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ХС
Тарифни број
(1)
2918

2918.11
2918.12
2918.13
2918.14
2918.15
2918.16
2918.18
2918.19

2918.21
2918.22
2918.23
2918.29
2918.30

2918.91

2918.99

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Карбонске киселине са додатном
CTSH
кисеоничном функцијом и њихови
анхидриди, халогениди, пероксиди
и перкиселине; њихови халогени,
сулфо-, нитро- или нитрозодеривати
- Карбонске киселине са
Као што је наведено за тар. број
алкохолном функцијом, али без
2918
друге кисеоничне функције, њихови
анхидриди, халогениди, пероксиди,
перкиселине и њихови деривати
- - млечна киселина, њене соли и
естри
- - винска киселина
- - соли и естри винске киселине
- - лимунска киселина
- - соли и естри лимунске киселине
- - глуконска киселина, њене соли и
естри
- - хлоробензилат
- - остало
- Карбонске киселине са фенолном
функцијом, али без друге
кисеоничне функција, њихови
анхидриди, халогениди, пероксиди,
перкиселине и њихови деривати
- - салицилна киселина и њене соли
- - о-ацетилсалицилна киселина,
њене соли и естри
- - остали естри салицилне киселине
и њихове соли
- - остало
- Карбонске киселине са
алдехидном или кетонском
функцијом, али без друге
кисеоничне функције, њихови
анхидриди, халогениди, пероксиди,
перкиселине и њихови деривати
- Остало
- - 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5трихлорфеноксисирћетна
киселина), њене соли и естри
- - остало
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ХС
Тарифни број
(1)
2919

2920

2920.11
2920.19
2920.90
2921

2921.11
2921.19

2921.21
2921.22
2921.29
2921.30

2921.41
2921.42
2921.43
2921.44
2921.45

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Естри фосфорне киселине и њихове
соли, укључујући лактофосфате;
њихови халогени, сулфо,- нитроили нитрозо- деривати
Естри осталих неорганских
киселина неметала (осим естара
водоникхалогенида) и њихове соли;
њихови халогени, сулфо-, нитроили нитрозо-деривати
- Естри тиофосфорне киселине
(фосфоротиоати) и њихове соли;
њихови халогени, сулфо-, нитроили нитрозо-деривати
- - паратион (ISO) и паратион-метил
(ISO) (метил - паратион)
- - остали
- Остали
Једињења са амино-функцијом
- Ациклични моноамини и њихови
деривати; њихове соли
- - метиламин, ди- или
триметиламин и њихове соли
- - остало
- Ациклични полиамини и њихови
деривати; њихове соли
- - етилендиамин и његове соли
- - хексаметилендиамин и његове
соли
- - остало
- Циклански, цикленски или
циклотерпенски моно- или
полиамини, и њихови деривати;
њихове соли
- Ароматични моноамини и њихови
деривати; њихове соли
- - анилин и његове соли
- - деривати анилина и њихове соли
- - толуидини и њихови деривати;
њихове соли
- - дифениламин и његови деривати;
њихове соли
- - 1-нафтиламин ( a-нафтиламин),
2-нафтиламин (b-нафтиламин) и
њихови деривати; њихове соли

CTH

CTSH

Као што је наведено за тар. број
2920

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2921
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ХС
Тарифни број
(1)
2921.46

2921.49

2921.51

2921.59
2922

2922.11
2922.12
2922.13
2922.14
2922.19

2922.21
2922.29

2922.31

2922.39

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- - амфетамин (INN), бензфетамин
(INN), дексамфетамин (INN),
етиламфетамин (INN),
фенкамфамин (INN), лефетамин
(INN), левамфетамин (INN),
мефенорекс (INN) и фентермин
(INN); њихове соли
- - остало
- Ароматични полиамини и њихови
деривати; њихове соли
- - o-, m-, p-фенилендиамин,
диаминотолуени, и њихови
деривати; њихове соли
- - остало
Амино једињења са кисеоничном
функцијом
- Амино-алкохоли, осим оних који
садрже више од једне врсте
кисеоничне функције, њихови етри
и естри; њихове соли
- - моноетаноламин и његове соли
- - диетаноламин и његове соли
- - триетаноламин и његове соли
- - декстропропоксифен (INN) и
његове соли
- - остало
- Амино - нафтоли и остали аминофеноли, осим оних који садрже
више од једне врсте кисеоничне
функције, њихови етри и естри;
њихове соли
- -аминохидроксинафталинсулфонске киселине и њихове соли
- - остало
- Амино-алдехиди, амино-кетони и
амино- хинони, осим оних који
садрже више од једне врсте
кисеоничне функције; њихове соли
- - амфепрамон (INN), метадон
(INN) и норметадон (INN); њихове
соли
- - остало

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2922

100

ХС
Тарифни број
(1)

2922.41
2922.42
2922.43
2922.44
2922.49
2922.50

2923

2923.10
2923.20
2923.90
2924

2924.11
2924.12

2924.19

2924.21
2924.23

2924.24

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Амино-киселине, осим оних који
садрже више од једне врсте
кисеоничне функције, и њихови
естри; њихове соли
- - лизин и његови естри; њихове
соли
- - глутаминска киселина и њене
соли
- - антранилна киселина и њене
соли
- - тилидин (INN) и његове соли
- - остало
- Феноли амино-а лкохола, феноли
амино- киселина и остала аминоједињења са кисеоничном
функцијом
Кватернерне амонијумове соли и
хидроксиди амонијума; лецитини и
остали фосфоамино-липиди,
хемијски одређени или неодређени
- Холин и његове соли
- Лецитини и остали
фосфоаминолипиди
- Остало
Једињења са карбоксиамидном
функцијом; једињења угљене
киселине са амидном функцијом
- Ациклични амиди (укључујући
ацикличне карбамате) и њихови
деривати; њихове соли
- - мепробамат (INN)
- - флуорацетамид (ISO),
монокротофос (ISO) и фосфамидон
(ISO)
- - остало
- Циклични амиди (укључујући
цикличне карбамате) и њихови
деривати; њихове соли
- - уреини и њихови деривати;
њихове соли
- - 2-ацетамидобензоева киселина
(N- ацетилантранилна киселина) и
њене соли
- - етинамат (INN)

CTSH

Као што је наведено за тар. број
2923

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2924
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

2929.10

- - остало
Једињења са карбоксиимидном
функцијом (укључујући сахарин и
његове соли) и једињења са
иминофункцијом
- Имиди и њихови деривати;
њихове соли
- - сахарин и његове соли
- - глутетимид (INN)
- - остало
- Имини и њихови деривати;
њихове соли
- - хлордимеформ (ISO)
- - остало
Једињења са нитрилном функцијом
- Акрилонитрил
- 1-Цијаногванидин
(дицијандиамид)
- Фенпропорекс (INN) и његове
соли; метадон (INN) интермедиат(4цијано-2-диметиламино- 4,4дифенилбутан)
- Остало
Диазо-, азо- или азокси-једињења
Органски деривати хидразина или
хидроксиламина
Једињења са осталим азотним
функцијама
- Изоцијанати

2929.90
2930
2930.20

- Остало
Органско-сумпорна једињења
- Тиокарбамати и дитиокарбамати

2930.30

- Тиурам моно-, ди- или тетрасулфиди
- Метионин
- - остало
Остала органско-неорганска
једињења
Хетероциклична једињења само са
хетеро-атомом или хетероатомима
кисеоника

2924.29
2925

2925.11
2925.12
2925.19

2925.21
2925.29
2926
2926.10
2926.20
2926.30

2926.90
2927
2928
2929

2930.40
2930.90
2931
2932

CTSH

Као што је наведено за тар. број
2925

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2926

CTH
CTH
CTSH
Као што је наведено за тар. број
2929
CTSH
Као што је наведено за тар. број
2930

CTH
CTSH
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ХС
Тарифни број
(1)

2932.11
2932.12
2932.13
2932.19
2932.20
2932.91
2932.92
2932.93
2932.94
2932.95
2932.99
2933

2933.11
2933.19
2933.21
2933.29
2933.31
2933.32
2933.33

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Једињења која имају
некондензован фуранов прстен
(хидрогенизована или
нехидрогензована) у структури
- - тетра-хидрофуран
- - 2-фуралдехид (фурфуралделхид)
- - фурфурил - алкохол и тетра хидро – фурфурил – алкохол
- - остало
- Лактони
- Остало
- - изосафрол
- - 1-(1, 3-бензoдиоксол-5-ил)
пропан-2-он
- - пиперонал
- - сафрол
- - тетрахидроканабиноли (сви
изомери)
- - остало
Хетероциклична једињења само са
хетеро-атомом (атомима) азота
- Једињења која имају
некондензован пиразолов прстен у
структури (хидрогенизована или
нехидрогенизована)
- - феназон (антипирин) и његови
деривати
- - остала
- - хидантоин и његови деривати
- - остало
- - пиридин и његове соли
- - пиперидин и његове соли
- - алфентанил (INN), анилеридин
(INN), безитрамид (INN),
бромазепам (INN), дифеноксин
(INN), дифеноксилат (INN),
дипипанон (INN), фентанил (INN),
кетобемидон (INN), метилфенидат
(INN), пентазоцин (INN), петидин
(INN), петидин (INN) интермедиат
А, фенциклидин (INN) (РСР),
феноперидин (INN), пипрадол
(INN), пиритрамид (INN), пропирам
(INN) и тримепиридин (INN);
њихове соли

Као што је наведено за тар. број
2932

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2933
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ХС
Тарифни број
(1)
2933.39

2933.41
2933.49

2933.52
2933.53

2933.54

2933.55

2933.59

2933.61
2933.69
2933.71
2933.72
2933.79

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- - остала
- Једињења која имају хинолинску
или изохинолинску прстенасту
структуру (хидрогенизована или
нехидрогенизована), даље
некондензована
- - леворфанол (INN) и његове соли
- - остало
- Једињења која имају
пиримидински прстен у структури
(хидрогенизована или
нехидрогенизована) или
пиперазински прстен у структури
- - малонилуреа (барбитурна
киселина) и њене соли
- - алобарбитал (INN), амобарбитал
(INN), барбитал (INN),
буталбитал(INN), бутобарбитал
(INN), циклобарбитал (INN),
метилфенобарбитал (INN),
пентобарбитал (INN), фенобарбитал
(INN), секбутабарбитал (INN),
секобарбитал (INN) и винилбитал
(INN); њихове соли
- - остали деривати малонилурее
(барбитурна киселина); њихове
соли
- - лопразолам (INN), меклоквалон
(INN), мета- квалон (INN) и
зипепрол (INN); њихове соли
- - остало
- Једињења која имају
некондензован прстен триазина у
структури (хидрогенизована или
нехидрогенизована)
- - меламин
- - остало
- Лактами
- - 6-хексанлактам (епсилонкапролактам)
- - клобазам (INN) и метиприлон
(INN)
- - остали лактами
- Остало

104

ХС
Тарифни број
(1)
2933.91

2933.99
2934

2934.10

2934.20

2934.30

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- - алпразолам (INN), камазепам
(INN), хлордиазеп- оксид (INN),
клоназепам (INN), клоразепат,
делоразепам (INN), диазепам (INN),
естазолам (INN), етил лофлазепат
(INN), флудиазепам (INN),
флунитразепам (INN), флуразепам
(INN), халазепам (INN), лоразепам
(INN), лорметазепам (INN),
мазиндол (INN), медазепам (INN),
мидазолам (INN), ниметазепам
(INN),
нитразепам (INN), нордазепам
(INN), оксазепам (INN),
пиназепам (INN), празепам (INN),
пировалерон (INN), темазепам
(INN) , тетразепам (INN) и
триазолан (INN); њихове соли
- - остало
Нуклеинске киселине и њихове
CTSH
соли, хемијски одређене или
неодређене; остала хетеро-циклична
једињења
- Једињења која имају
Као што је наведено за тар. број
некондензован тиазолов прстен у
2934
структури (хидрогенизована или
нехидрогенизована)
- Једињења која имају
бензотиазолов систем прстена у
структури (хидрогенизована или
нехидрогенизована), даље
некондензована
- Једињења која имају фенотиазинов
систем прстена у структури
(хидрогенизована или
нехидрогенизована), даље
некондензована
- Остало
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ХС
Тарифни број
(1)
2934.91

2934.99
2935
2936

2936.21
2936.22
2936.23
2936.24

2936.25
2936.26
2936.27
2936.28
2936.29
2936.90
2937

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- - аминорекс (INN), бротизолам
(INN), клотиазепам (INN),
клоксазолам (INN), декстроморамид
(INN), халоксазолам (INN),
кетазолам (INN), мезокарб (INN),
оксазолам (INN), пемолин (INN),
фендиметразин (INN), фенметразин
(INN) и суфен
- - остало
Сулфонамиди
Провитамини и витамини,
природни или произведени
синтезом (укључујући природне
концентрате), њихови деривати који
се првенствено употребљавају као
витамини, и међусобне мешавине
наведених производа, укључујући и
оне у било ком растварачу
- Витамини и њихови деривати,
непомешани
- - витамини А и њихови деривати
- - витамин Б1 и његови деривати
- - витамин Б2 и његови деривати
- - D- или DL-пантотенска киселина
(витамин Б3 или витамин Б5) и
њени деривати
- - витамин Б6 и његови деривати
- - витамин Б12 и његови деривати
- - витамин Ц и његови деривати
- - витамин Е и његови деривати
- - остали витамини и њихови
деривати
- Остало, укључујући природне
концентрате
Хормони, простагландини,
тромбоксани и леукотриени,
природни или добијени синтезом;
њихови деривати и супстанце
структурно аналогне њима,
укључујући полипептиде са
модификованим ланцем, који се
употребљавају првенствено као
хормони

CTH
CTSH

Као што је наведено за тар. број
2936

CTSH
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ХС
Тарифни број
(1)

2937.11
2937.12
2937.19

2937.21

2937.22
2937.23
2937.29

2937.31
2937.39
2937.40
2937.50

2937.90
2938

2938.10
2938.90
2939

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Полипептидни хормони,
протеински хормони и
гликопротеински хормони, њихови
деривати и њима структурно
аналогне супстанце
- - соматотропин, његови деривати
и структурно аналогне супстанце
- - инсулин и његове соли
- - остало
- Стероидни хормони, њихови
деривати и њима структурно
аналогне супстанце
- - кортизон, хидрокортизон,
преднизон (дехидрокортизон) и
преднизолон
(дехидрохидрокортизон)
- - халогени деривати
кортикостероидних хормона
- - естрогени и прогестогени
- - остало
- Катехоламински хормони, њихови
деривати и њима структурно
аналогне супстанце
- - епинефрин
- - остало
- Деривати амино киселина
- Простагландини, тромбоксани и
леукотриени, њихови деривати и
њима структурно аналогне
супстанце
- Остало
Глукозиди, природни или добијени
синтезом и њихове соли, етри, естри
и остали деривати
- Рутозид (рутин) и његови
деривати
- Остало
Биљни алкалоиди, природни или
добијени синтезом и њихове соли,
етри, естри и остали деривати
- Алкалоиди опијума и њихови
деривати; њихове соли

Као што је наведено за тар. број
2937

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2938
CTSH
Као што је наведено за тар. број
2939
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ХС
Тарифни број
(1)
2939.11

2939.19
2939.20
2939.30
2939.41
2939.42
2939.43
2939.44
2939.49

2939.51
2939.59

2939.61
2939.62
2939.63
2939.69
2939.91

2939.99
2940

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- - концентрати сламе од мака;
бупренорфин (INN), кодеин,
дихидрокодеин (INN), етилморфин,
еторфин (INN), хероин, хидрокодон
(INN), хидроморфон (INN), морфин,
никоморфин (INN), оксикодон
(INN), оксиморфон (INN), фолкодин
(INN), тебакон (INN) и
тебаин; њихове соли
- - остало
- Алкалоиди кининовца и њихови
деривати; њихове соли
- Кофеин и његове соли
- Ефедрини и њихове соли
- - ефедрин и његове соли
- - псеудоефедрин (INN) и његове
соли
- - катин (INN) и његове соли
- - норефедрин и његове соли
- - остали
- Теофилин и аминофилин
(теофилин- етилендиамин) и
њихови деривати; њихове соли
- - фенетилин (INN) и његове соли
- - остало
- Алкалоиди главнице ражи и
њихови деривати; њихове соли
- - ергометрин (INN) и његове соли
- - ерготамин (INN) и његове соли
- - лизергинска киселина и њене
соли
- - остало
- Остало
- - кокаин, екгонин,
левометамфетамин, метамфетамин
(INN), метамфетамин рацемат;
соли, естри и остали њихови
деривати
- - остало
Шећери, хемијски чисти, осим
CTH
сахарозе, лактозе, малтозе, глукозе
и фруктозе; етри шећера, ацетали
шећера и естри шећера, и њихове
соли, осим производа из тар.
бројева 2937, 2938 или 2939
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ХС
Тарифни број
(1)
2941
2941.10

2941.20
2941.30
2941.40
2941.50
2941.90
2942

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Антибиотици
- Пеницилини и њихови деривати са
структуром пеницилинске
киселине; њихове соли
- Стрептомицини и њихови
деривати; њихове соли
- Тетрациклини и њихови деривати;
њихове соли
- Хлорамфеникол и његови
деривати; њихове соли
- Еритромицин и његови деривати;
њихове соли
- Остало
Остала органска једињења

CTSH
Као што је наведено за тар. број
2941

CTH
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ГЛАВА 30
Напомене уз Главу 30
1.

Хемијска реакција

„Хемијска реакција” је процес (укључујући и биохемијски процес) чији је резултат
молекул који има нову структуру која је добијена раскидањем интра-молекуларних веза и
формирањем нових интра-молекуларних веза или променом просторног положаја атома у
молекулу.
За потребе горње дефиниције, следеће се неће сматрати хемијском реакцијом:
а) Растварање у води или другим растварачима;
б) Уклањање растварача, укључујући и воду као растварач; или
в) Додавање или уклањање кристалне воде.
Горе дефинисанa хемијска реакција, сматраће се процесом на основу којег роба стиче
порекло.
2.

Смеше и мешавине

Осим за робу из тарифног броја 3003, сврсисходно и сходно томе контролисано
мешање или блендовање материјала у складу са унапред предвиђеним спецификацијама,
чији је резултат роба са физичким и хемијским карактеристикама које је чине погодном за
употребу и која је различита од материјала коришћених у њеној производњи, сматраће се
процесом на основу којег роба стиче порекло.
3.

Пречишћавање

Пречишћавање ће се сматрати процесом на основу којег роба стиче порекло под
условом да је задовољен један од следећих критеријума:
а) Пречишћавање робе, које резултира уклањањем 80% садржаја постојећих
нечистоћа; или
б) Смањење или уклањање нечистоћа, чији је резултат роба погодна за једну или
више следећих примена:
- за фармацеутске, медицинске, козметичке и ветеринарске сврхе или као супстанца
која има квалитет хране;
- као хемијских производа и реагенса за аналитичку, дијагностичку или
лабораторијску употребу;
- као елемената и компоненти за употребу у микро-електроници;
- за специјализоване оптичке сврхе;
- за биотехничку употребу (нпр. за култивацију ћелија, у генетичкој технологији или
као катализатор)
- као преносници који се користе у процесу сепарације; или
- за нуклеарне сврхе.
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4.

Стандардни материјали

Стандардни материјали (укључујући и стандардна решења), су препарати погодни
за аналитичке сврхе, калибрисање или референтне сврхе и имају прецизни степен чистоће
или пропорција што је оверено од стране произвођача. Производња стандардних
материјала сматраће се операцијом на основу које роба стиче порекло.
5.

Одвајање изомера

Изолација или одвајање изомера из мешавине изомера, сматраће се процесом на
основу којег роба стиче порекло.
6.

Паковање за малопродају

Промена у сврставању која је резултат стављања производа из ове главе у
малопродају, неће се узимати у обзир приликом утврђивања порекла.
7.

Биотехнолошки процеси

а) Биолошка или биотехнолошка култивација, укрштање или генетска модификација:
- микро-организама (бактерија, вируса (укључујући анти бактеријске агенсе (phages)
итд.) или
- људских, животињских или биљних ћелија; и
б) производња, издвајање или пречишћавање целуларних или интерцелуларних
структура (као што су изоловани гени, фрагменти гена и плазмида) сматраће се процесом
на основу којег роба стиче порекло.
8.

Примена правила највећег удела

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове главе,
критеријум за утврђивање највећег удела материјала је тежина или запремина, према
потреби.
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ХС
Тарифни број
(1)
Глава 30
3001

3001.20
3001.90
ех 3001.90 (а)
ех 3001.90 (б)
3002

3002.10

3002.20
3002.30
3002.90

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Фармацеутски производи
Жлезде и остали органи за
органотерапеутске сврхе, сушени, у
праху или не; екстракти од жлезда
или осталих органа или од њихових
секрета за органотерапеутске сврхе;
хепарин и његове соли; остале
људске или животињске материје,
припремљене за терапеутске или
профилактичке сврхе, непоменуте
нити обухваћене на другом месту
- Екстракти од жлезда или осталих
органа или од њихових секрета
- Остало
Жлезде и остали органи сушени, у
праху или не
Остало
Људска крв; животињска крв
припремљена за употребу у
терапеутске, профилактичке или
дијагностичке сврхе; антисеруми и
остале фракције крви и
модификовани имунолошки
производи, било да су добијени
путем биотехнолошких процеса или
не; вакцине, токсини, културе
микроорганизама (осим квасца) и
слични производи
- Антисеруми и остале фракције
крви и модификовани имунолошки
производи, било да су добијени
путем биотехнолошких процеса или
не
- Вакцине за хуману медицину
- Вакцине за ветеринарску
медицину
- Остало

Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTSH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.подброј
CTH
CTSH
CTSH, или промена робе из овог
тарифног броја на основу
биолошких или биотехнолошких
процеса дефинисаних у Напомени 7
уз Главу 30

Као што је наведено за тарифни
број 3002
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ХС
Тарифни број
(1)
3003

3004

3005

ех 3005 (а)
ех 3005 (б)
3006

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Лекови (изузев производа из тар.
броја 3002, 3005 или 3006) који се
састоје од два или више састојака
који су помешани за терапеутску
или профилактичку употребу, али
који нису припремљени у одмерене
дозе нити у облику или паковању за
продају на мало
Лекови (изузев производа из тар.
броја 3002, 3005 или 3006), који се
састоје од помешаних или
непомешаних производа за
терапеутску или профилактичку
употребу, припремљени у одмерене
дозе (укључујући и оне за
примењивање преко коже) или у
облике или паковања за продају на
мало
Вата, газа, завоји и слични
производи (нпр: припремљени
завоји, фластери, припремљене
облоге), импрегнисани или
превучени фармацеутским
материјама или припремљени у
облике или паковања за продају на
мало за медицинске, хируршке,
зубарске или ветеринарске сврхе
Импрегнисани или превучени
фармацеутским супстанцама
Неимпрегнисани или непревучени
фармацеутским супстанцама
Фармацеутска роба наведена у
Напомени 4. уз ову Главу

CTH

CTH, осим искључиво пресовањем
таблета или капсулирањем

Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број

CTH
CTH, осим за тарифне бројеве из
Одељка XI
Као што је наведено за тарифне
подбројеве
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ХС
Тарифни број
(1)
3006.10

3006.20
3006.30

3006.40

3006.50
3006.60

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Стерилни хируршки кетгут,
слични стерилни материјали за
ушивање (укључујући стерилни
хируршки и зубарски конац који се
може апсорбовати) и стерилна
лепљива средства за ткива, која се
користе у хирургији за затварање
рана; стерилна ламинарија и
стерилна газа за ламинарију;
стерилна средства која се могу
апсорбовати и која се користе за
заустављање крварења у хирургији
и зубарству; стерилна хируршка
или зубарска средства за
спречавање пријањања, без обзира
да ли се могу апсорбовати или не
- Реагенси за одређивање крвних
група
- Контрастна средства за
радиографска испитивања;
дијагностички реагенси намењени
за употребу на пацијенту
- Зубарски цементи и остала
зубарска пунила; цементи за
реконструкцију костију
- Кутије и сетови за прву помоћ
- Хемијска средства за
контрацепцију на бази хормона,
осталих производа из тар. броја
2937 или спермицида

CTH

CTH
CTH, осим ако је промена резултат
искључиво паковања у прописане
дозе
CTH
CTH, осим ако је промена резултат
искључиво паковања у сетове
CTH
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ГЛАВА 31
Напомене уз Главу 31

1.

Хемијска реакција

„Хемијска реакција” је процес (укључујући и биохемијски процес) чији је резултат
молекул који има нову структуру која је добијена раскидањем интра-молекуларних веза и
формирањем нових интра-молекуларних веза или променом просторног положаја атома у
молекулу.
За потребе горње дефиниције, следеће се неће сматрати хемијском реакцијом:
а) Растварање у води или другим растварачима;
б) Уклањање растварача, укључујући и воду као растварач; или
в) Додавање или уклањање кристалне воде.
Горе дефинисанa хемијска реакција, сматраће се процесом на основу којег роба стиче
порекло.
2.

Смеше и мешавине

Сврсисходно и сходно томе контролисано мешање или блендовање материјала
(укључујући дисперзију) у складу са унапред предвиђеним спецификацијама, чији је
резултат роба са физичким и хемијским карактеристикама које је чине погодном за
употребу и која је различита од материјала коришћених у њеној производњи, сматраће се
процесом на основу којег роба стиче порекло.
3.

Пречишћавање

Пречишћавање ће се сматрати процесом на основу којег роба стиче порекло под
условом да је задовољен један од следећих критеријума:
а) Пречишћавање робе, које резултира уклањањем 80% садржаја постојећих
нечистоћа; или
б) Смањење или уклањање нечистоћа, чији је резултат роба погодна за једну или
више следећих примена:
- за фармацеутске, медицинске, козметичке и ветеринарске сврхе или као супстанца
која има квалитет хране;
- као хемијских производа и реагенса за аналитичку, дијагностичку или
лабораторијску употребу;
- као елемената и компоненти за употребу у микро-електроници;
- за специјализоване оптичке сврхе;
- за биотехничку употребу (нпр. за култивацију ћелија, у генетичкој технологији или
као катализатор)
- као преносници који се користе у процесу сепарације; или
- за нуклеарне сврхе.

4.

Стандардни материјали

Стандардни материјали (укључујући и стандардна решења), су препарати погодни
за аналитичке сврхе, калибрисање или референтне сврхе и имају прецизни степен чистоће
или пропорција што је оверено од стране произвођача. Производња стандардних
материјала сматраће се операцијом на основу које роба стиче порекло.
5.

Одвајање изомера

Изолација или одвајање изомера из мешавине изомера, сматраће се процесом на
основу којег роба стиче порекло.
6.

Паковање за малопродају

Промена у сврставању која је резултат стављања производа из ове главе у
малопродају, неће се узимати у обзир приликом утврђивања порекла.
7.

Примена правила највећег удела

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове главе,
критеријум за утврђивање највећег удела материјала је тежина или запремина, према
потреби.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 31

3101

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Ђубрива
Ђубрива животињског или биљног
порекла, непомешана или
међусобно помешана или хемијски
обрађена; ђубрива добијена
мешањем или хемијском обрадом
производа животињског или
биљног порекла

CTH

3102

Азотна ђубрива, минерална или
хемијска

CTH

3103

Фосфатна ђубрива, минерална или
хемијска

CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
3104
3105

3105.10

3105.20

3105.30
3105.40

3105.51
3105.59
3105.60

3105.90

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Калијумова ђубрива, минерална или
хемијска
Минерална или хемијска ђубрива
која садрже два или три ђубрива
елемента азот, фосфор и калијум;
остала ђубрива; производи из ове
Главе у облику таблета или
сличним облицима или у
паковањима бруто масе не преко 10
kg
- Производи из ове Главе у облику
таблета или сличним облицима или
у паковањима бруто масе не преко
10 kg
- Минерална или хемијска ђубрива
која садрже три ђубрива елемента
азот, фосфор и калијум
- Диамонијум хидрогенортофосфат
(диамонијум фосфат)
- Амонијум дихидрогенортофосфат
(моноамонијум фосфат) и његове
мешавине са диамонијум
хидрогенортофосфатом
(диамонијум фосфат)
- Остала минерална или хемијска
ђубрива која садрже два ђубрива
елемента азот и фосфор
- - која садрже нитрате и фосфате
- - остала
- Минерална или хемијска ђубрива
која садрже два ђубрива елемента
фосфор и калијум
- Остало

CTH
Као што је наведено за тар. под
бројеве

CTH, осим ако је промена резултат
искључиво таблетирања или
сличних форми или паковања
CTH

CTH
CTH

CTH
CTH
CTH

CTH
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ГЛАВА 32
Напомене уз Главу 32

1.

Хемијска реакција

„Хемијска реакција” је процес (укључујући и биохемијски процес) чији је резултат
молекул који има нову структуру која је добијена раскидањем интра-молекуларних веза и
формирањем нових интра-молекуларних веза или променом просторног положаја атома у
молекулу.
За потребе горње дефиниције, следеће се неће сматрати хемијском реакцијом:
а) Растварање у води или другим растварачима;
б) Уклањање растварача, укључујући и воду као растварач; или
в) Додавање или уклањање кристалне воде.
Горе дефинисанa хемијска реакција, сматраће се процесом на основу којег роба стиче
порекло.
2.

Смеше и мешавине

Сврсисходно и сходно томе контролисано мешање или блендовање материјала
(укључујући дисперзију) у складу са унапред предвиђеним спецификацијама, чији је
резултат роба са физичким и хемијским карактеристикама које је чине погодном за
употребу и која је различита од материјала коришћених у њеној производњи, сматраће се
процесом на основу којег роба стиче порекло.
3.

Пречишћавање

Пречишћавање ће се сматрати процесом на основу којег роба стиче порекло под
условом да је задовољен један од следећих критеријума:
а) Пречишћавање робе, које резултира уклањањем 80% садржаја постојећих
нечистоћа; или
б) Смањење или уклањање нечистоћа, чији је резултат роба погодна за једну или
више следећих примена:
- за фармацеутске, медицинске, козметичке и ветеринарске сврхе или као супстанца
која има квалитет хране;
- као хемијских производа и реагенса за аналитичку, дијагностичку или
лабораторијску употребу;
- као елемената и компоненти за употребу у микро-електроници;
- за специјализоване оптичке сврхе;
- за биотехничку употребу (нпр. за култивацију ћелија, у генетичкој технологији или
као катализатор)
- као носаче који се користе у процесу сепарације; или
- за нуклеарне сврхе.

4.

Стандардни материјали

Стандардни материјали (укључујући и стандардна решења), су препарати погодни
за аналитичке сврхе, калибрисање или референтне сврхе и имају прецизни степен чистоће
или пропорција што је оверено од стране произвођача. Производња стандардних
материјала сматраће се операцијом на основу које роба стиче порекло.
5.

Одвајање изомера

Изолација или одвајање изомера из мешавине изомера, сматраће се процесом на
основу којег роба стиче порекло.
6.

Паковање за малопродају

За тарифни број 3212, промена у сврставању која је резултат стављања производа из
ове главе у малопродају, неће се узимати у обзир приликом утврђивања порекла.
7.

Примена правила највећег удела

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове главе,
критеријум за утврђивање највећег удела материјала је тежина или запремина, према
потреби.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 32

3201
ех 3201 (а)
ех 3201 (б)
3202

3202.10

Наименовање

Основно правило

(2)
Екстракти за штављење или бојење;
танини и њихови деривати; боје,
пигменти и остале материје за
бојење; боје и лакови; китови и
остале масе за заптивање; мастила
Екстракти за штављење биљног
порекла; танини и њихове соли,
етри, естри и остали деривати
Танини
Остало
Синтетичке органске материје за
штављење; неорганске материје за
штављење; препарати за штављење,
без обзира на то да ли садрже
природне материје за штављење;
ензимски препарати за предштаву
- Синтетичке органске материје за
штављење

(3)

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
CTHS
CTH
Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTHS
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ХС
Тарифни број
(1)
3202.90
3203

3204

3204.11
3204.12

3204.13
3204.14
3204.15

3204.16
3204.17

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Остало
Материје за бојење биљног или
животињског порекла (укључујући
екстракте за бојење, али
искључујући животињско црнило),
хемијски одређене или неодређене;
препарати на бази материја за
бојење биљног или животињског
порекла наведени у Напомени 3. уз
ову Главу
Синтетичке органске материје за
бојење, хемијски одређене или
неодређене; препарати на бази
синтетичких органских материја за
бојење наведени у Напомени 3. уз
ову Главу; синтетички органски
производи који се употребљавају
као средства за повећање
интензитета флуоресценције или
као луминофори, хемијски одређени
или неодређени
- Синтетичке органске материје за
бојење и препарати на бази тих
материја наведени у Напомени 3. уз
ову Главу
- - дисперзне боје и препарати на
бази тих боја
- - киселе боје, метализиране или
неметализиране и препарати на бази
тих боја; нагризајуће боје и
препарати на бази тих боја
- - базне боје и препарати на бази
тих боја
- - директне боје и препарати на
бази тих боја
- - редукционе боје (укључујући и
оне које се могу у том стању
употребити и као пигменти) и
препарати на бази тих боја
- - реактивне боје и препарати на
бази тих боја
- - пигменти и препарати на бази
тих пигмената

CTH
CTH

Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTSH
CTSH

CTSH
CTSH
CTSH

CTSH
CTSH
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ХС
Тарифни број
(1)
3204.19

3204.20

3204.90
3205

3206

3206.11

3206.19
3206.20

3206.41
3206.42
3206.49
3206.50

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- - остало, укључујући мешавине
материја за бојење из два или више
тар. подбројева од 3204 11 до 3204
19
- Синтетички органски производи
који се употребљавају као средства
за повећење интензитета
флуоресценције
- Остало
Лак боје; препарати наведени у
Напомени 3. уз ову Главу на бази
лак боја
Остале материје за бојење;
препарати наведени у Напомени 3.
уз ову Главу, осим оних из тар.
бројева 3203, 3204 или 3205;
неоргански производи који се
употребљавају као луминофори,
хемијски одређени или неодређени
- Пигменти и препарати на бази
титан диоксида
- - који садрже 80% или више по
маси титан диоксида рачунато на
суву материју
- - остали
- Пигменти и препарати на бази
једињења хрома
- Остале материје за бојење и
остали препарати
- - ултрамарин и препарати на бази
ултрамарина
- - литопон и остали пигменти и
препарати на бази цинк сулфида
- - остало
- Неоргански производи који се
употребљавају као луминофори

CTSH

CTSH

CTSH
CTH
Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTSH

CTSH
CTSH

CTSH
CTSH
CTSH
CTSH
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ХС
Тарифни број
(1)
3207

3207.10

3207.20
3207.30
3207.40
3208

ех 3208 (а)

ех 3208 (б)
3209

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Припремљени пигменти,
припремљена средства за
замућивање и припремљене боје,
стакласти емајли и глазуре,
„engobes“, течни „lustrеs“ и слични
препарати који се употребљавају у
индустрији керамике, емајла или
стакла; фрита од стакла и остало
стакло, у облику праха, гранула или
љуспица
- Припремљени пигменти,
припремљена средства за
замућивање, припремељене боје и
слични препарати
- Стакласти емајли и глазуре,
„engobes“ и слични препарати
- Течни „lustres” и слични
препарати
- Фрита од стакла и остало стакло у
облику праха, гранула или љуспица
Боје и премази (укључујући емајле
и лакове) на бази синтетичких
полимера или хемијски
модификованих природних
полимера, диспергованих или
растворених у неводеном медијуму;
раствори дефинисани Напоменом 4.
уз ову Главу
Боје и премази (укључујући емајле
и лакове) на бази синтетичких
полимера или хемијски
модификованих природних
полимера, диспергованих или
растворених у неводеном медијуму
Раствори дефинисани Напоменом 4.
уз ову Главу
Боје и премази (укључујући емајле
и лакове) на бази синтетичких
полимера или хемијски
модификованих природних
полимера, дисперговани или
растворени у води

Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTSH

CTSH
CTSH
CTSH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

CTHS

CTH, осим из тар. бр. 3901 до 3913
CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
3210

3211
3212

3212.10
3212.90
3213

3214

3215

3215.11
3215.19
3215.90

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Остале боје и премази (укључујући
емајле, лакове и водене пигменте);
пигменти припремљени у води који
се користе за дораду коже
Припремљени сикативи
Пигменти (укључујући метални
прах и љуспице) дисперговани у
неводеном медијуму, у облику
течности или пасте, који се
употребљавају у производњи боја
(укључујући емајле); фолије за
штампање; боје и остале материје за
бојење, припремљени у облицима
или паковањима за продају на мало
- Фолије за штампање
- Остало
Боје за уметничко сликарство,
наставу или фирмописце, боје за
нијансирање, боје и слично за
разоноду и забаву, у таблетама,
тубама, теглицама, бочицама,
чанчићима или сличним облицима
или паковањима
Стаклорезачки кит, калемарски кит,
смолни цементи, масе за заптивање
и остали китови; пунила за
молерско - фарбарске радове;
неватростални препарати за
површинску обраду фасада,
унутрашњих зидова, подова,
таваница или слично
Штампарске боје, мастила за
писање или цртање и остала
мастила, без обзира да ли су
концентрована, неконцентрована
или у чврстом стању
- Штампарске боје
- - црна
- - остале
- Остало

CTH

CTH
Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTSH
CTH
CTH, осим када је промена резултат
искључиво таблетирања, паковања
у тубе, тегле, флаше, конзерве или у
друге сличне форме паковања

CTH, осим из тар. подброја 3824.50

Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTSH
CTSH
CTSH
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ГЛАВА 33
Напомене уз Главу 33

1.

Смеше и мешавине

За потребе тар. бројева 3302, 3304, 3305, 3306 и 3307, сврсисходно и сходно томе
контролисано мешање или блендовање материјала (укључујући дисперзију) у складу са
унапред предвиђеним спецификацијама, чији је резултат роба са физичким и хемијским
карактеристикама које је чине погодном за употребу и која је различита од материјала
коришћених у њеној производњи, сматраће се процесом на основу којег роба стиче
порекло. Међутим, само додавање робе из тар. бројева 3301 или 3302 роби из осталих тар.
бројева ове главе, неће се сматрати производњом робе која има физичке и хемијске
карактеристике које је чине погодном за употребу у оквиру ове главе.
2.

Пречишћавање

Пречишћавање ће се сматрати процесом на основу којег роба стиче порекло под
условом да је задовољен један од следећих критеријума:
а) Пречишћавање робе, које резултира уклањањем 80% садржаја постојећих
нечистоћа; или
б) Смањење или уклањање нечистоћа, чији је резултат роба погодна за једну или
више следећих примена:
- за фармацеутске, медицинске, козметичке и ветеринарске сврхе или као супстанца
која има квалитет хране;
- као хемијских производа и реагенса за аналитичку, дијагностичку или
лабораторијску употребу;
- као елемената и компоненти за употребу у микро-електроници;
- за специјализоване оптичке сврхе;
- за биотехничку употребу (нпр. за култивацију ћелија, у генетичкој технологији или
као катализатор)
- као носачи који се користе у процесу сепарације; или
- за нуклеарне сврхе.
4.

Одвајање

Одвајање, хроматографијом, екстракцијом, таложењем (рафинацијом), или
специфичним механичким процесима, сматраће се процесима на основу којих роба стиче
порекло под условом да је задовољен један од следећих критеријума:
- добијање робе специфичне чистоће;
- добијање робе специфичног укуса; или
- добијање робе погодне за посебну употребу.
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5.

Паковање за малопродају

За потребе ове главе, промена у сврставању која је резултат стављања производа у
малопродају, неће се узимати у обзир приликом утврђивања порекла.
6.

Промена употребе робе

Промена у сврставању која је резултат само промене употребе робе, неће се узимати
у обзир приликом утврђивања порекла.
7.

Примена правила највећег удела

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове главе,
критеријум за утврђивање највећег удела материјала је тежина или запремина, према
потреби.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 33

3301

3301.12
3301.13
3301.19

3301.24

Наименовање

Основно правило

(2)
Етерична уља и резиноиди;
парфимеријски, козметички и
тоалетни производи
Етерична уља (без терпена или са
терпенима), укључујући згуснута и
чиста уља; резиноиди; екстраховане
уљане смоле; концентрати
етеричних уља у мастима,
стабилним уљима, восковима или
слично, добијени поступком
екстракције етеричних уља помоћу
масти или мацерацијом; споредни
тарпенски производи добијени
детерпенацијом етеричних уља;
водени дестилати и водени
раствори етеричних уља
- Етерична уља од цитрус-воћа
(агрума)
- - од поморанџе
- - од лимуна
- - остало
- Етерична уља, остала, осим од
цитрус-воћа (агрума)
- - од нане (Mentha piperita)

(3)

Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTSH
CTSH
CTSH

CTSH
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

3301.25
3301.29
3301.30
3301.90
3302

- - од осталих нана
- - остало
- Резиноиди
- Остало
Мешавине мирисних материја и
мешавине (укључујући алкохолне
растворе) на бази једне или више
тих материја, које се употребљавају
као сировине у индустрији; остали
препарати на бази мирисних
материја, који се употребљавају у
производњи пића

3303

Парфеми и тоалетне воде

3304

Препарати за улепшавање или
шминкање и препарати за неговање
коже (осим лекова), укључујући
препарате за заштиту од сунца или
за појачање пигментације при
сунчању; препарати за маникир или
педикир
- Препарати за шминкање усана
- Препарати за шминкање очију
- Препарати за маникир или
педикир
- Остало
- - пудери, компактни или
некомпактни
- - остало
Препарати за косу
- Шампони
- Препарати за трајно коврџање или
исправљање косе
- Лакови за косу
- Остало

CTSH
CTSH
CTSH
CTSH
Сврсисходно и сходно томе
контролисано мешање или
блендовање материјала (укључујући
дисперзију) у складу са унапред
предвиђеним спецификацијама,
чији је резултат роба са физичким и
хемијским карактеристикама које је
чине погодном за употребу и која је
различита од материјала
коришћених у њеној производњи,
сматраће се процесом на основу
којег роба стиче порекло; или
екстракција, осим дехидрације;
рафинација; или детерпенизација;
сматраће се процесима на основу
којих роба стиче порекло
CTH, осим једино разређивањем
или једино додавањем алкохола у
миришљаве супстанце или
парфемске базе
CTSH

3304.10
3304.20
3304.30

3304.91
3304.99
3305
3305.10
3305.20
3305.30
3305.90

Као што је наведено за тарифни
број 3304

CTSH
Као што је наведено за тарифни
број 3305
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ХС
Тарифни број
(1)
3306

3306.10
3306.20

3306.90
3307

3307.10

3307.20
3307.30

3307.41

3307.49
3307.90

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Препарати за хигијену уста или
зуба, укључујући и прашкове и
пасте за причвршћивање вештачких
вилица; конац који се употребљава
за чишћење простора између зуба, у
паковањима за продају на мало
- Пасте и прашкови за зубе
- Конац који се употребљава за
чишћење простора између зуба
- Остало
Препарати за употребу пре бријања,
за бријање или после бријања,
дезодоранси за личну употребу,
препарати за купање, депилатори и
остали парфимеријски, козметички
или тоалетни препарати, на другом
месту непоменути нити обухваћени;
припремљени дезодоранси за
просторије, парфимисани или
непарфимисани, укључујући и оне
који имају дезинфекциона својства
- Препарати за употребу пре
бријања, за бријање или после
бријања
- Дезодоранси за личну употребу и
препарати против знојења
- Парфимисане соли и остали
препарати за купање
- Препарати за парфимисање или
дезодорисање просторија,
укључујући мирисне препарате за
религиозне обреде
- - „agarbatti” и остали мирисни
препарати који миришу приликом
сагоревања
- - остало
- Остало

Као што је наведено за тарифне
подбројеве

CTSH
CTH, осим ако је промена резултат
сечења конца и стављања робе у
продају на мало
CTSH
Као што је наведено за тарифне
подбројеве

CTSH

CTSH
CTSH

CTSH

CTSH
CTSH
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ГЛАВА 34
Напомене уз Главу 34
1.

Хемијска реакција

„Хемијска реакција” је процес (укључујући и биохемијски процес) чији је резултат
молекул који има нову структуру која је добијена раскидањем интра-молекуларних веза и
формирањем нових интра-молекуларних веза или променом просторног положаја атома у
молекулу.
За потребе горње дефиниције, следеће се неће сматрати хемијском реакцијом:
а) Растварање у води или другим растварачима;
б) Уклањање растварача, укључујући и воду као растварач; или
в) Додавање или уклањање кристалне воде.
Горе дефинисанa хемијска реакција, сматраће се процесом на основу којег роба стиче
порекло.
2.

Смеше и мешавине

Сврсисходно и сходно томе контролисано мешање или блендовање материјала
(укључујући дисперзију) у складу са унапред предвиђеним спецификацијама, чији је
резултат роба са физичким и хемијским карактеристикама које је чине погодном за
употребу и која је различита од материјала коришћених у њеној производњи, сматраће се
процесом на основу којег роба стиче порекло.
3.

Пречишћавање

Пречишћавање ће се сматрати процесом на основу којег роба стиче порекло под
условом да је задовољен један од следећих критеријума:
а) Пречишћавање робе, које резултира уклањањем 80% садржаја постојећих
нечистоћа; или
б) Смањење или уклањање нечистоћа, чији је резултат роба погодна за једну или
више следећих примена:
- за фармацеутске, медицинске, козметичке и ветеринарске сврхе или као супстанца
која има квалитет хране;
- као хемијских производа и реагенса за аналитичку, дијагностичку или
лабораторијску употребу;
- као елемената и компоненти за употребу у микро-електроници;
- за специјализоване оптичке сврхе;
- за биотехничку употребу (нпр. за култивацију ћелија, у генетичкој технологији или
као катализатор)
- као преносници који се користе у процесу сепарације; или
- за нуклеарне сврхе.

128

4.

Смањење величине честица

Сврсисходно и контролисано смањење величине честица робе, осим дробљењем, је
процес чији је резултат роба која има: а) дефинисану величину честица, дефинисану
расподелу величине честица или дефинисану површину честица, што је релевантно за
сврху добијене робе; и б) различите физичке и хемијске карактеристике од улазних
материјала.
Горе дефинисано смањење величине честица робе, сматраће се процесом на основу
којег роба стиче порекло.
5.

Паковање за малопродају

За потребе тарифног подброја 3402.20, промена у сврставању која је резултат
стављања производа из ове главе у малопродају, неће се узимати у обзир приликом
утврђивања порекла.
6.

Примена правила највећег удела

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове главе,
критеријум за утврђивање највећег удела материјала је тежина или запремина, према
потреби.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 34

Наименовање

Основно правило

(2)
Сапун, органска површински
активна средства, препарати за
прање, препарати за подмазивање,
вештачки воскови, припремљени
воскови, препарати за полирање или
за уклањање масноће, свеће и
слични производи, пасте за
моделовање „зубарски воскови“ и
зубарски препарати на бази гипса

(3)
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ХС
Тарифни број
(1)

3401

ех 3401 (а)

ех1 3401 (а)

ех2 3401 (а)
ех 3401 (б)
3402

3402.11
3402.12
3402.13
3402.19
3402.20
3402.90

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Сапун; органски површински
активни производи и препарати за
употребу као сапун, у облику
штапића, колачића, ливених или
обликованих комада, са додатком
или без додатка сапуна; органски
површински активни производи и
препарати за прање коже, у облику
течности или крема и припремљени
за продају на мало, са додатком или
без додатка сапуна; хартија, вата,
филц или неткане тканине,
инпрегнисани, премазани или
пресвучени сапуном или
детерџентом
Хартија, вата, филц или неткане
тканине, инпрегнисани, премазани
или пресвучени сапуном или
детерџентом
филц или неткане тканине,
инпрегнисани, премазани или
пресвучени сапуном или
детерџентом
остало
Остало
Органска површински активна
средства (осим сапуна);
површински активни препарати,
препарати за прање (укључујући
помоћне препарате за прање) и
препарати за чишћење са додатком
или без додатка сапуна, осим оних
из тар. броја 3401
- Органска површински активна
средства, припремљена или
неприпремљена за продају на мало
- - анјонска
- - катјонска
- - нејоногена
- - остала
- Препарати припремљени за
продају на мало
- Остало

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

Као што је наведено за ех1 3401 (а)
и ех2 3401 (а)
Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља где је
производња од филца или
нетканих тканина обављена
CTHS
CTH
Као што је наведено за тарифне
подбројеве

CTSH
CTSH
CTSH
CTSH
CTH
CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
3403

3404
3405

ех 3405 (а)

ех 3405 (б)

ех1 3405 (б)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Препарати за подмазивање
(укључујући препарате на бази уља
за хлађење, препарати за отпуштање
вијака и навртки, препарати против
рђе и корозије и препарати за
ослобађање калупа, на бази
средстава за подмазивање) и
препарати који се употребљавају за
поуљавање или машћење
текстилнох материјала, коже, крзна
или других материјала, или
искључујући препарате који садрже,
као основне састојке, 70% или више
по маси уља од нафте или уља
добијена од битуменозних минерала
Вештачки воскови и припремљени
воскови
-Средства за полирање и креме, за
обућу, намештај, подове,
каросерије,стакло или метал, пасте
и прашкови за уклањање масноћа и
слични препарати (без обзира на то
да ли су у облику хартије, вате,
филца, нетканих тканина,
пластичних маса ћелијске структуре
или гуме ћелијске структуре,
импрегнисани, премазани или
превучени таквим препаратима),
осим воскова из тар. броја 3404
Средства за полирање и креме, за
обућу, намештај, подове,
каросерије,стакло или метал, пасте
и прашкови за уклањање масноћа и
слични препарати, осим воскова из
тар. броја 3404
Хартија, вата, филц, неткане
тканине, пластичне масе ћелијске
структуре или гуме ћелијске
структуре, импрегнисани,
премазани или превучени таквим
препаратима

CTH

филц или неткане тканине,
инпрегнисани, премазани или
пресвучени тим препаратима

Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља где је
производња од филца или
нетканих тканина обављена

CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

CTH

Као што је наведено за ех1 3405 (б)
и ех2 3405 (б)
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ХС
Тарифни број
(1)
ех2 3405 (б)
3406
3407

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

остало
Свеће, свећице и слично
Масе за моделовање, укључујући
оне припремљене за забаву деце;
препарати познати као „зубарски
восак“ или као „смеше за зубарске
отиске“, у сетовима, у паковањима
за продају на мало или у облику
плочица, потковица, штапића или
слично; остали препарати за
употребу у зубарству на бази гипса
(печеног гипса или калцијум сулфата)

CTHS
CTH
CTH
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ГЛАВА 35
Напомене уз Главу 35
1.

Хемијска реакција

„Хемијска реакција” је процес (укључујући и биохемијски процес) чији је резултат
молекул који има нову структуру која је добијена раскидањем интра-молекуларних веза и
формирањем нових интра-молекуларних веза или променом просторног положаја атома у
молекулу.
За потребе горње дефиниције, следеће се неће сматрати хемијском реакцијом:
а) Растварање у води или другим растварачима;
б) Уклањање растварача, укључујући и воду као растварач; или
в) Додавање или уклањање кристалне воде.
Горе дефинисанa хемијска реакција, сматраће се процесом на основу којег роба стиче
порекло.
2.

Смеше и мешавине

За потребе тар. броја 3502.20 и тар. бројева 3506 и 3507, сврсисходно и сходно томе
контролисано мешање или блендовање материјала (укључујући дисперзију) у складу са
унапред предвиђеним спецификацијама, чији је резултат роба са физичким и хемијским
карактеристикама које је чине погодном за употребу и која је различита од материјала
коришћених у њеној производњи, сматраће се процесом на основу којег роба стиче
порекло.
3.

Пречишћавање

Пречишћавање ће се сматрати процесом на основу којег роба стиче порекло под
условом да је задовољен један од следећих критеријума:
а) Пречишћавање робе, које резултира уклањањем 80% садржаја постојећих
нечистоћа; или
б) Смањење или уклањање нечистоћа, чији је резултат роба погодна за једну или
више следећих примена:
- за фармацеутске, медицинске, козметичке и ветеринарске сврхе или као супстанца
која има квалитет хране;
- као хемијских производа и реагенса за аналитичку, дијагностичку или
лабораторијску употребу;
- као елемената и компоненти за употребу у микро-електроници;
- за специјализоване оптичке сврхе;
- за биотехничку употребу (нпр. за култивацију ћелија, у генетичкој технологији или
као катализатор)
- као преносници који се користе у процесу сепарације; или
- за нуклеарне сврхе.
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4.

Смањење величине честица

Сврсисходно и контролисано смањење величине честица робе, осим дробљењем, је
процес чији је резултат роба која има: а) дефинисану величину честица, дефинисану
расподелу величине честица или дефинисану површину честица, што је релевантно за
сврху добијене робе; и б) различите физичке и хемијске карактеристике од улазних
материјала.
Горе дефинисано смањење величине честица робе, сматраће се процесом на основу
којег роба стиче порекло.
5.

Стандардни материјали

Стандардни материјали (укључујући и стандардна решења), су препарати погодни
за аналитичке сврхе, калибрисање или референтне сврхе и имају прецизни степен чистоће
или пропорција што је оверено од стране произвођача. Производња стандардних
материјала сматраће се операцијом на основу које роба стиче порекло.
6.

Одвајање изомера

Изолација или одвајање изомера из мешавине изомера, сматраће се процесом на
основу којег роба стиче порекло.
7.

Паковање за малопродају

За потребе тарифног подброја 3506, промена у сврставању која је резултат стављања
производа из ове главе у малопродају, неће се узимати у обзир приликом утврђивања
порекла.
8.

Примена правила највећег удела

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове главе,
критеријум за утврђивање највећег удела материјала је тежина или запремина, према
потреби.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 35

3501

3501.10

Наименовање
(2)
Беланчевинасте материје;
модификовани скробови; лепкови;
ензими
Казеин, казеинати и остали
деривати казеина; лепкови од
казеина
- Казеин

Основно правило
(3)

Као што је наведено за тарифне
подбројеве
CTSH/ CTH
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ХС
Тарифни број
(1)

3501.90
ех 3501.90 (а)
ех 3501.90 (б)
3502

3502.11

3502.19
3502.20

3502.90
3503

3504

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Остало

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
Лепкови од казеина
CTSHS
Остало
CTSH
Албумини (укључујући концентрате Као што је наведено за тарифне
од две или више беланчевина из
подбројеве
сурутке, који садрже, по маси, више
од 80% беланчевина из сурутке,
рачунато на суву материју),
албуминати и остали деривати
албумина
- Албумин из јаја
Земља порекла робе из овог тар.
- - сушен
подброја је земља у којој су јаја
сушена
(после
разбијања
и
одвајања, када је то потребно):
- птичијих јаја у љусци, свежих или
конзервираних из тар. бр. ех 0407
- птичијих јаја без љуски, осим
сушених из тар. бр. ех 0408
- беланаца од јаја, осим сушених из
тар. бр. ех 3502
- - остало
CTH, осим из тар. бр. 0407 или 0408
- Албумин из млека, укључујући
CTSH/ CTH
концентрате од две или више
беланчевина из сурутке
- Остало
CTSH/ CTH
Желатин (укључујући желатин у
CTH
листовима квадратног и
правоугаоног облика, необрађени
или обрађени по површини или
бојени) и деривати желатина;
рибљи желатин; остали лепкови
животињског порекла, осим
казеинских лепкова из тар. броја
3501
Пептони и њихови деривати; остале CTH
протеинске материје и њихови
деривати, на другом месту
непоменути нити обухваћени; прах
од коже, хромно штављене или не
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ХС
Тарифни број
(1)
3505

3505.10
3505.20
3506

3506.10

3506.91

3506.99
3507

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Декстрини и остали модификовани
скробови (на пример,
прежелатинизовани или
естерификовани скробови); лепкови
на бази скробова, или на бази
декстрина или осталих
модификованих скробова
- Декстрини и остали
модификовани скробови
- Лепкови
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
- 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
- - средства за лепљење на бази
полимера из тар. бројева 3901 до
3913 или на бази каучука
- - остало
Ензими; припремљени ензими на
другом месту непоменути нити
обухваћени

Као што је наведено за тарифне
подбројеве

CTH /CTSH
CTSH
Као што је наведено за тарифне
подбројеве

CTSH

CTSH

CTSH
CTH
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ГЛАВА 36
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 36

3601
3602
3603

3604

3605
3606

Наименовање

Основно правило

(2)
Експлозиви; пиротехнички
производи; шибице; пирофорне
легуре; запаљиви препарати
Барут
Припремљени експлозиви, осим
барута
Спорогорећи штапини;
детонирајући штапини; ударне или
детонирајуће каписле; упаљачи;
електрични детонатори
Пиротехнички производи за
ватромете, сигналне ракете,
противградне ракете, сигналне
ракете за маглу и остали
пиротехнички производи
Шибице, осим пиротехничких
производа из тар. броја 3604
Фероцеријум и остале пирофорне
легуре у свим облицима; производи
од запаљивих материјала наведених
у Напомени 2. уз ову Главу

(3)

CTH
CTH
CTH

CTH

CTH
CTH, осим када је промена резултат
растапања или стављања у продају
на мало производа из других тар.
бројева

ГЛАВА 37
1.

Смеше и мешавине

За потребе тар. броја 3707, сврсисходно и сходно томе контролисано мешање или
блендовање материјала (укључујући дисперзију) у складу са унапред предвиђеним
спецификацијама, чији је резултат роба са физичким и хемијским карактеристикама које је
чине погодном за употребу и која је различита од материјала коришћених у њеној
производњи, сматраће се процесом на основу којег роба стиче порекло.
2.

Примена правила највећег удела

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове главе,
критеријум за утврђивање највећег удела материјала је тежина, запремина или вредност,
према потреби.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 37
3701

3701.10
3701.20
3701.30

3701.91
3701.99
3702

Наименовање

Основно правило

(2)
Производи за фотографске или
кинематографске сврхе
Фотографске плоче и план филмови, осетљиви на светлост,
неосветљени, од било ког
материјала осим хартије, картона
или текстила; план - филмови за
тренутну (брзу) фотографију,
осетљиви на светлост, неосветљени,
у касетама или без касета
- За рендгенско снимање
- План - филм за тренутну (брзу)
фотографију
- Остале плоче и план - филм, чија
једна страна прелази 255 mm
- Остало
- - за фотографије у боји
(вишебојне)
- - остало
Фотографски филмови у ролнама
осетљиви на светлост, неосветљени,
од било ког материјала осим
хартије, картона или текстила;
филмови у ролнама за тренутне
(брзе) фотографије, осетљиви на
светлост, неосветљени

(3)
Као што је наведено за тарифне
подбројеве

CTH, осим из тар. броја 3702
CTH
CTH, осим из тар. броја 3702
CTH, осим из тар. броја 3702
CTH, осим из тар. броја 3702
Као што је наведено за тарифне
подбројеве

ХС
Тарифни број
(1)
3702.10

3702.31
3702.32
3702.39

3702.41

3702.42

3702.43
3702.44

3702.52
3702.53

3702.54

3702.55
3702.56
3702.96
3702.97
3702.98
3703

3704

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- За рендгенска снимања
- Остали филмови, неперфорирани,
ширине не преко 105 mm
- - за фотографију у боји
(вишебојну)
- - остали, са емулзијом халогенида
сребра
- - остали
- Остали филмови, неперфорирани,
ширине преко 105 mm
- - ширине преко 610 mm и дужине
преко 200 m, за фотографију у боји
(вишебојну)
- - ширине преко 610 mm и дужине
преко 200 m, осим за фотографију у
боји
- - ширине преко 610 mm и дужине
не преко 200 m
- - ширине преко 105 mm, али не
преко 610 mm
- Остали филмови, за фотографију у
боји (вишебојну)
- - ширине не преко 16 mm
- - ширине преко 16 mm, али не
преко 35 mm и дужине не преко 30
m, за слајдове
- - ширине преко 16 mm, али не
преко 35 mm и дужине не преко 30
m, осим за слајдове
- - ширине преко 16 mm, али не
преко 35 mm и дужине преко 30 m
- - ширине преко 35 mm
- Остало
- ширине не преко 35 mm и дужине
не преко 30 m
- - ширине не преко 35 mm и
дужине преко 30 m
- - ширине преко 35 mm
Фотографска хартија, картон и
текстил, осетљиви на светлост,
неосветљени
Фотографске плоче, филмови,
хартија, картон и текстил,
осветљени али неразвијени

CTH, осим из тар. броја 3701
CTH, осим из тар. броја 3701
CTH, осим из тар. броја 3701
CTH, осим из тар. броја 3701
CTH, осим из тар. броја 3701
CTH, осим из тар. броја 3701
CTH, осим из тар. броја 3701
CTH, осим из тар. броја 3701

CTH, осим из тар. броја 3701
CTH, осим из тар. броја 3701
CTH, осим из тар. броја 3701
CTH, осим из тар. броја 3701
CTH, осим из тар. броја 3701
CTH, осим из тар. броја 3701
CTH, осим из тар. броја 3701
CTH, осим из тар. броја 3701
CTH

CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
3705

3706

3707

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Фотографске плоче и филмови,
осветљени и развијени, осим
кинематографских филмова
Кинематографски филмови
осветљени и развијени, са
снимљеним или без снимљеног
звучног записа или само са
снимљеним звучним записом
Хемијски препарати за фотографске
намене (осим лакова, лепкова,
средстава за лепљење и сличних
препарата); непомешани производи
за фотографску употребу,
припремљени у одмерене дозе или
припремљени за продају на мало у
облику готовом за употребу

CTH

CTH

CTH
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ГЛАВА 38

1.

Хемијска реакција

„Хемијска реакција” је процес (укључујући и биохемијски процес) чији је резултат
молекул који има нову структуру која је добијена раскидањем интра-молекуларних веза и
формирањем нових интра-молекуларних веза или променом просторног положаја атома у
молекулу.
За потребе горње дефиниције, следеће се неће сматрати хемијском реакцијом:
а) Растварање у води или другим растварачима;
б) Уклањање растварача, укључујући и воду као растварач; или
в) Додавање или уклањање кристалне воде.
Горе дефинисанa хемијска реакција, сматраће се процесом на основу којег роба стиче
порекло.
2.

Смеше и мешавине

За потребе тар. бројева 3801, 3804, 3806, 3807, 3808 до 3815, 3819 до 3821, 3823 и
3824, сврсисходно и сходно томе контролисано мешање или блендовање материјала
(укључујући дисперзију) у складу са унапред предвиђеним спецификацијама, чији је
резултат роба са физичким и хемијским карактеристикама које је чине погодном за
употребу и која је различита од материјала коришћених у њеној производњи, сматраће се
процесом на основу којег роба стиче порекло.
3.

Пречишћавање

Пречишћавање ће се сматрати процесом на основу којег роба стиче порекло под
условом да је задовољен један од следећих критеријума:
а) Пречишћавање робе, које резултира уклањањем 80% садржаја постојећих
нечистоћа; или
б) Смањење или уклањање нечистоћа, чији је резултат роба погодна за једну или
више следећих примена:
- за фармацеутске, медицинске, козметичке и ветеринарске сврхе или као супстанца
која има квалитет хране;
- као хемијских производа и реагенса за аналитичку, дијагностичку или
лабораторијску употребу;
- као елемената и компоненти за употребу у микро-електроници;
- за специјализоване оптичке сврхе;
- за биотехничку употребу (нпр. за култивацију ћелија, у генетичкој технологији или
као катализатор)
- као преносници који се користе у процесу сепарације; или
- за нуклеарне сврхе.
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4.

Одвајање

Одвајање, хроматографијом, екстракцијом, таложењем, (рафинацијом), или
специфичним механичким процесима, сматраће се процесима на основу којих роба стиче
порекло под условом да је задовољен један од следећих критеријума:
- добијање робе специфичне чистоће;
- добијање робе специфичног укуса; или
- добијање робе погодне за посебну употребу.
5.

Смањење величине честица

За потребе тар. бројева 3802, 3808, 3809, 3811, 3812 и 3815, сврсисходно и
контролисано смањење величине честица робе, осим дробљењем, је процес чији је
резултат роба која има: а) дефинисану величину честица, дефинисану расподелу величине
честица или дефинисану површину честица, што је релевантно за сврху добијене робе; и
б) различите физичке и хемијске карактеристике од улазних материјала.
Горе дефинисано смањење величине честица робе, сматраће се процесом на основу
којег роба стиче порекло.
6.

Стандардни материјали

Стандардни материјали (укључујући и стандардна решења), су препарати погодни
за аналитичке сврхе, калибрисање или референтне сврхе и имају прецизни степен чистоће
или пропорција што је оверено од стране произвођача. Производња стандардних
материјала сматраће се операцијом на основу које роба стиче порекло.
7.

Паковање за малопродају

За потребе тар. бројева 3808 и 3813, промена у сврставању која је резултат стављања
производа из ове главе у малопродају, неће се узимати у обзир приликом утврђивања
порекла.
8.

Примена правила највећег удела

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове главе,
критеријум за утврђивање највећег удела материјала је тежина или запремина, према
потреби.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 38

Наименовање
(2)
Разни производи хемијске
индустрије

Основно правило
(3)
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ХС
Тарифни број
(1)
3801

3801.10

3801.20
3801.30
3801.90
3802

3803
ех 3803 (а)
ех 3803 (б)
3804

3805

3805.10
3805.20
3805.90
3806

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Вештачки графит; колоидни или
полуколоидни графит; препарати на
бази графита или других врста
угљеника у облику пасте, блокова,
плоча или других полупроизвода
- Вештачки графит
- Колоидни или полуколоидни
графит
- Угљеничне пасте за електроде и
сличне пасте за облагање пећи
- Остало
Активни угаљ; активни природни
минерални производи; животињско
црнило, укључујући употребљен
животињско црнило
Тал - уље, рафинисано или
нерафинисано
Рафинисано
Остало
Остатне лужине из производње
дрвне целулозе, неконцентроване
или концентроване,
десахарификоване или хемијски
третиране, укључујући лигнин сулфонате, али искључујући тал уље из тар. броја 3803
Смолни дрвни или сулфатни
терпентин и остала терпенска уља
добијена дестилацијом или другим
поступком од четинарског дрвета;
сирови дипентен; сулфитни
терпентин и остали сирови
парацимени; борово уље које
садржи алфа- терпинеол као главни
састојак
- Смолни дрвни или сулфатни
терпентин
- Борово уље
- Остало
Колофонијум и смолне киселине и
њихови деривати; пинолин и
колофонијумска уља; течне смоле

Као што је наведено за тарифне
подбројеве

CTSH, или промена у оквиру
подброја од отпадака, остатака или
дотрајалих предмета.
CTSH
CTSH
CTSH
CTH

Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број
CTHS
CTH
CTH

Као што је наведено за тарифне
подбројеве

CTH
CTSH
CTSH
Као што је наведено за тарифне
подбројеве
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ХС
Тарифни број
(1)
3806.10
3806.20

3806.30
3806.90
3807

3808

3809

3810

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Колофонијум и смолне киселине
- Соли колофонијума и смолних
киселина или деривата
колофонијума или смолних
киселина, осим соли адиционих
једињења колофонијума
- Смолни естри
- Остало
Катран од дрвета; уља од катрана од
дрвета; креозот од дрвета; нафта од
дрвета; биљна смола; пиварска
смола и слични препарати на бази
колофонијума, смолних киселина
или биљних смола
Инсектициди, родентициди,
фунгициди, хербициди, средства
против клијања, средства за
регулацију раста биљака,
дезинфектанти и слични производи
припремљени у облике или
паковања за продају на мало или
као препарати или производи (на
пример, сумпорисане траке,
фитиљи, свеће и хартија за убијање
мува)
Средства за дораду, носачи боја за
убрзање бојења или фиксирање
материја за бојење и остали
производи и препарати(на пример,
средства за апретуру и нагризање),
који се употребљавају у индустрији
текстила, хартије, коже или
сличним индустријама, на другом
месту непоменути нити обухваћени
Препарати за нагризање металних
површина; топитељи и други
помоћни препарати за меко или
тврдо лемљење или заваривање;
прашкови и пасте за меко и тврдо
лемљење или заваривање, који се
састоје од метала и других
материјала; препарати који се
употребљавају као језгра или облоге
за електроде или шипке за
заваривање

CTSH
CTSH

CTSH
CTSH
CTH

CTH

CTH

CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
3811

3812

3813

3814

3815

3816

3817

3818

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Препарати против детонације,
препарати за спречавање
оксидације, за спречавање
таложења смоле, побољшивачи
вискозитета, препарати за
спречавање корозије и остали
припремљени адитиви за минерална
уља (укључујући бензин) или за
друге течности које се
употребљавају за исте сврхе као
минерална уља
Припремљени убрзивачи
вулканизације; сложени
пластификатори за гуму или
пластичне масе, на другом месту
непоменути нити обухваћени;
препарати за спречавање оксидације
и остали сложени стабилизатори за
гуму или пластичне масе
Препарати и пуњења за апарате за
гашење пожара; напуњене гранате
за гашење пожара
Сложени органски растварачи и
разређивачи, на другом месту
непоменути нити обухваћени;
припремљена средства за скидање
премазних средстава или лакова
Иницијатори реакције, убрзивачи
реакције и каталитички препарати
на другом месту непоменути нити
обухваћени
Ватростални цементи, ватростални
малтери, ватростални бетони и
сличне ватросталне масе, осим
производа из тар. броја 3801
Мешани алкилбензени и мешани
алкил-нафталини, осим оних из тар.
броја 2707 или 2902
Хемијски елементи допирани за
употребу у електроници у облику
дискова, плочица, или сличних
облика; хемијска једињења
допирана за употребу у
електроници

CTH или Напомена уз Главу 38 за
смеше и мешавине

CTH

CTH

CTH

CTH

CTH

CTH
CTH; или промена у оквиру овог
тар. броја која произилази из сечења
дискова, ваферса или сличних
облика, полирање или пресвлачење
епитаксијалним слојем
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ХС
Тарифни број
(1)
3819

3820

3821

3822

3823

3823.11
3823.12
3823.13
3823.19
3823.70
3824

3824.10

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Течности за хидрауличне кочнице и
остале припремљене течности за
хидрауличну трансмисију, које не
садрже или садрже мање од 70% по
маси уља од нафте или уља
добијена од битуменозних минерала
Препарати против смрзавања и
припремљене течности за
одлеђивање
Припремљене подлоге за развој и
одржавање микроорганизама
(укључујући вирусе и слично) или
биљних, људских или животињских
ћелија
Дијагностички или лабораторијски
реагенси на подлози, припремљени
дијагностички или лабораторијски
реагенси без обзира да ли су на
подлози или не, осим оних из тар.
бројева 3002 или 3006; оверени
референтни материјали
Индустријске монокарбоксилне
масне киселине; кисела уља од
рафинације; индустријски масни
алкохоли
- Индустријске монокарбоксилне
масне киселине; кисела уља од
рафинације
- - стеаринска киселина
- - олеинска киселина
- - масне киселине тал-уља
- - остало
- Индустријски масни алкохоли
Припремљена везивна средства за
ливачке калупе или ливачка језгра;
хемијски производи и препарати
хемијске или сродних индустрија
(укључујући и оне који се састоје од
мешавина природних производа), на
другом месту непоменути нити
обухваћени
- Припремљена везивна средства за
ливачке калупе или ливачка језгра

CTH

CTH

CTH

CTH

Као што је наведено за тарифне
подбројеве

CTSH
CTSH
CTSH
CTSH
CTSH
Као што је наведено за тарифне
подбројеве

CTSH
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ХС
Тарифни број
(1)
3824.30

3824.40
3824.50
3824.60

3824.71

3824.72

3824.73

3824.74

3824.75
3824.76
3824.77
3824.78

3824.79

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Неагломерисани карбиди метала,
међусобно помешани или
помешани са металним везивима
- Припремљени адитиви за цементе,
малтере или бетоне
- Неватростални малтери и бетони
- Сорбитол, осим сорбитола из тар.
подброја 2905 44
- Мешавине које садрже халогене
деривате метана, етана или пропана
- - које садрже
хлорофлуороугљенике (CFCs), без
обзира да ли садрже или не
хидрохлорофлуороугљенике
(HCFCs), перфлуороугљенике
(PFCs) или хидрофлуороугљенике
(HFCs)
- - које садрже
бромохлородифлуорометан,
бромотрифлуорометан или
дибромотетрафлуороетан
- - које садрже
хидробромофлуороугљенике
(HBFCs)
- - које садрже
хидрохлорофлуороугљенике
(HCFCs), без обзира да ли садрже
или не перфлуороугљенике (PFCs)
или хидрофлуороугљенике (HFCs),
али не садрже хлорофлуороугљенике (CFCs)
- - које садрже угљеник тетрахлорид
- - које садрже 1,1,1-трихлороетан
(метил хлороформ)
- - које садрже бромометан (метил
бромид) или бромохлорметан
- - које садрже перфлуроугљенике
(PFCs) или хидрофлуороугљенике
(HFCs), али не садрже
хлорофлуороугљенике (CFCs) или
хидрохлорофлуороугљенике
(HCFCs)
- - остале

CTSH

CTSH
CTSH
CTSH

CTSH

CTSH

CTSH

CTSH

CTSH
CTSH
CTSH
CTSH

CTSH
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ХС
Тарифни број
(1)

3824.81
3824.82

3824.83
3824.90
3825

3825.10
3825.20
3825.30
3825.41
3825.49
3825.50

3825 61
3825 69
3825 90
3826

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Мешавине и препарати који
садрже оксиран (етилен оксид),
полибромоване дифениле (PBBs),
полихлороване дифениле (PCBs),
полихлороване трифениле (PCTs)
или трис(2,3-дибромопропил)
фосфате
- - који садрже оксиран (етилен
оксид)
- - који садрже полихлороване
дифениле (PCBs) полихлороване
трифениле (PCTs) или
полибромоване дифениле (PBBs)
- - који садрже трис(2,3дибромопропил) фосфате
- Остало
Остатни производи хемијске
индустрије или сродних индустрија,
на другом месту непоменути нити
обухваћени; градски отпад; талог из
канализације; остали отпад наведен
у Напомени 6. уз ову Главу
- Градски отпад
- Талог из канализације
- Клинички отпад
- Отпадни органски растварачи
- - халогеновани
- - остали
- Отпад од течности за нагризање
метала, хидрауличних течности,
кочионих течности и антифриза
- Остали отпад од хемијске или
сродних индустрија
- - који углавном садржи органске
састојке
- - остали
- Остало
Биодизел и његове мешавине, које
не садрже или садрже мање од 70%
по маси уља од нафте или уља
добијених од битуминозних
минерала

CTSH
CTSH

CTSH
CTSH
Као што је наведено за тарифне
подбројеве

CTSH
CTSH
CTSH
CTSH
CTSH
CTSH

CTSH
CTSH
CTSH
CTSH
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ГЛАВА 39
1.

Хемијска реакција

„Хемијска реакција” је процес (укључујући и биохемијски процес) чији је резултат
молекул који има нову структуру која је добијена раскидањем интра-молекуларних веза и
формирањем нових интра-молекуларних веза или променом просторног положаја атома у
молекулу.
За потребе горње дефиниције, следеће се неће сматрати хемијском реакцијом:
а) Растварање у води или другим растварачима;
б) Уклањање растварача, укључујући и воду као растварач; или
в) Додавање или уклањање кристалне воде.
Горе дефинисанa хемијска реакција, сматраће се процесом на основу којег роба стиче
порекло.
2.

Смеше и мешавине

а) Сврсисходно и сходно томе контролисано мешање или блендовање материјала
(укључујући дисперзију) у складу са унапред предвиђеним спецификацијама, чији је
резултат роба са физичким и хемијским карактеристикама које је чине погодном за
употребу и која је различита од материјала коришћених у њеној производњи, сматраће се
процесом на основу којег роба стиче порекло.
б) Сврсисходно и сходно томе контролисано мешање или блендовање полимера, чији
је резултат производња мешавине полимера са физичким и/или хемијским
карактеристикама различитим од појединачних компоненти, сматраће се процесом на
основу којег роба стиче порекло.
3.

Пречишћавање

Пречишћавање ће се сматрати процесом на основу којег роба стиче порекло под
условом да је задовољен један од следећих критеријума:
а) Пречишћавање робе, које резултира уклањањем 80% садржаја постојећих
нечистоћа; или
б) Смањење или уклањање нечистоћа, чији је резултат роба погодна за једну или
више следећих примена:
- за фармацеутске, медицинске, козметичке и ветеринарске сврхе или као супстанца
која има квалитет хране;
- као хемијских производа и реагенса за аналитичку, дијагностичку или
лабораторијску употребу;
- као елемената и компоненти за употребу у микро-електроници;
- за специјализоване оптичке сврхе;
- нетоксичну употребу у здравствене и безбедоносне сврхе;
- за биотехничку употребу (нпр. за култивацију ћелија, у генетичкој технологији или
као катализатор)
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- као преносници који се користе у процесу сепарације; или
- за нуклеарне сврхе.
4.

Смањење величине честица

Сврсисходно и контролисано смањење величине честица робе, укључујући
микронизацију одвајањем полимера и следствено томе таложењем, осим дробљења, је
процес чији је резултат роба која има: а) дефинисану величину честица, дефинисану
расподелу величине честица или дефинисану површину честица, што је релевантно за
сврху добијене робе; и б) различите физичке и хемијске карактеристике од улазних
материјала.
Горе дефинисано смањење величине честица робе, сматраће се процесом на основу
којег роба стиче порекло.
5.

Одвајање

Одвајање, хроматографијом, екстракцијом, таложењем, (рафинацијом), или
специфичним механичким процесима, сматраће се процесима на основу којих роба стиче
порекло под условом да је задовољен један од следећих критеријума:
- добијање робе специфичне расподеле молекуларне тежине;
- добијање робе специфичне чистоће;
- добијање робе специфичног мириса;
- добијање робе специфичне ароме; или
- добијање робе погодне за посебну употребу.
6.

Обликовање и даља производња полу-производа

Следећи процеси обликовања и остали процеси на полу-производима у циљу
добијања готовог производа, сматраће се битном променом:
Хладно вучење, ручно термичко обликовање, ламинација (каширање), обликовање
вулканизованих влакана, лепљење пластике, обрада машином и пресвлачење слојем лепка.
7.

Примена правила највећег удела

Када примена основног правила за ову главу (укључујући специфична правила за
производе из табеле) немају за резултат одређивање земље порекла робе, земља порекла
биће одређена на следећи начин:
a) Роба из тар. бројева 3901 до 3914 произведена мешањем или другим
комбиновањем материјала различитог порекла, пореклом је из земље из које су полимери
који представљају претежни део количине или запремине, по потреби, у односу на оне из
других земаља.
б) Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове
главе, критеријум за утврђивање највећег удела материјала је тежина, запремина или
вредност,
према
потреби.
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ХС
Тарифни број
(1)
Глава 39
3901
3902
3903
3904

3905

3906
3907

3908
3909

3910
3911

3912

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Пластичне масе и производи од
пластичних маса
Полимери етилена у примарним
облицима
Полимери пропилена или осталих
олефина, у примарним облицима
Полимери стирена, у примарним
облицима
Полимери винилхлорида или
осталих халогенованих олефина, у
примарним облицима
Полимери винилацетата или других
винил естара, у примарним
облицима; остали винил -полимери,
у примарним облицима
Акрилни полимери у примарним
облицима
Полиацетали, остали полиетри и
епоксидне смоле, у примарним
облицима; поликарбонати, алкидне
смоле, полиалилестри и остали
полиестри, у примарним облицима
Полиамиди у примарним облицима
Амино смоле, фенолне смоле и
полиуретани, у примарним
облицима
Силикони у примарним облицима
Смоле од нафте, кумарон - инден
смоле, политерпени, полисулфиди,
полисулфони и остали производи
наведени у Напомени 3. уз ову
Главу, на другом месту непоменути
нити обухваћени, у примарним
облицима
Целулоза и њени хемијски деривати
на другом месту непоменути нити
обухваћени, у примарним облицима

CTH
CTH
CTH
CTH

CTH

CTH
CTH

CTH
CTH

CTH
CTH

CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
3913

3914

3915

3916

3917

3918

3919

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Природни полимери (на пример,
алгинска киселина) и
модификовани природни полимери
(на пример: очврснуте беланчевине,
хемијски деривати природног
каучука), на другом месту
непоменути нити обухвааћени, у
примарним облицима
Измењивачи јона на бази полимера
из тар. бројева 3901 до 3913, у
примарним облицима
Отпаци, струготине и остаци од
пластичних маса

Монофиламенти димензије
попречног пресека преко 1 mm,
шипке, штапови и профилни
облици од пластичних маса,
површински обрађени или
необрађени али друкчије
необрађивани
Цеви, цевчице, црева и прибор за
њих (нпр: спојнице, колена,
прирубнице) од пластичних маса
Покривачи подова од пластичних
маса, самолепљиви или
несамолепљиви, у ролнама или у
облику плоча; тапети за зидове или
таванице од пластичних маса,
дефинисани у Напомени 9. уз ову
Главу
Самолепљиве плоче, листови,
филмови, фолије, траке и остали
слични облици од пластичних маса,
укључујући и оне у ролнама

CTH

CTH
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци из овог тар.
броја прикупљени или настали у
процесу производње или обраде или
у процесу потрошње, или ХС
правило уз ову Главу у вези са
рециклирањем отпадака и остатака
CTH, или промена у оквиру овог
тар. броја ради добијања ојачаних,
ламинираних или потпорних
материјала

CTH, или промена у оквиру овог
тар. броја ради добијања ојачаних,
ламинираних или потпорних
материјала
CTH

CTH, или промена у оквиру овог
тар. броја ради добијања ојачаних,
ламинираних или потпорних
материјала
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ХС
Тарифни број
(1)
3920

3921

3922

3923

3924

3925

3926

3926.10
3926.20

3926.30
3926.40
3926.90

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Остале плоче, листови, филмови,
фолије и траке од пластичних маса,
које нису ћелијасте структуре,
неојачани, неламинирани, без
подлоге или који нису на сличан
начин комбиновани са другим
материјалима
Остале плоче, листови, филмови,
фолије и траке, од пластичних маса

CTH, или промена у оквиру овог
тар. броја после вакум таложења
метала на површинама од пластике

Каде, туш - каде, лавабои, бидеи,
клозетске шоље, седишта и
поклопци, водокотлићи и слични
санитарни производи, од
пластичних маса
Производи за транспорт или
паковање робе, од пластичних маса;
запушачи, поклопци, заклопци и
остали затварачи, од пластичних
маса
Стоно посуђе, кухињско посуђе,
остали производи за домаћинство и
хигијенски или тоалетни производи,
од пластичних маса
Грађевински производи за
уграђивање, од пластичних маса, на
другом месту непоменути нити
обухваћени
Остали производи од пластичних
маса и производи од осталих
материјала из тар. бројева 3901 до
3914
- Производи за канцеларије или
школе
- Одећа и прибор за одећу
(укључујући рукавице, са или без
прстију)
- Фитинзи за намештај, каросерије и
слично
- Статуете и остали украсни
предмети
- Остало

CTH, или промена у оквиру овог
тар. броја после вакум таложења
метала на површинама од пластике
CTH

CTH

CTH

CTH

Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTH
CTH, или промена у оквиру овог
тар. подброја после комплетног
састављања
CTH
CTH
CTH
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ГЛАВА 40
Напомене уз Главу 40
1.

Хемијска реакција

„Хемијска реакција” је процес (укључујући и биохемијски процес) чији је резултат
молекул који има нову структуру која је добијена раскидањем интра-молекуларних веза и
формирањем нових интра-молекуларних веза или променом просторног положаја атома у
молекулу.
За потребе горње дефиниције, следеће се неће сматрати хемијском реакцијом:
а) Растварање у води или другим растварачима;
б) Уклањање растварача, укључујући и воду као растварач; или
в) Додавање или уклањање кристалне воде.
Горе дефинисанa хемијска реакција, сматраће се процесом на основу којег роба стиче
порекло.
2.

Смеше и мешавине

Сврсисходно и сходно томе контролисано мешање или блендовање материјала
(укључујући дисперзију) у складу са унапред предвиђеним спецификацијама, чији је
резултат роба са физичким и хемијским карактеристикама које је чине погодном за
употребу и која је различита од материјала коришћених у њеној производњи, сматраће се
процесом на основу којег роба стиче порекло.
3.

Примена правила највећег удела

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове главе,
критеријум за утврђивање највећег удела материјала је тежина, запремина или вредност,
према потреби.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 40
4001

4001.10

Наименовање

Основно правило

(2)
Каучук и производи од каучука и
гуме
Природни каучук, balata, гутаперка,
гвајала, чикл и сличне природне
гуме, у примарним облицима или у
облику плоча, листова или трака
- Латекс од природног каучука,
предвулканизован или не

(3)
Као што је наведено за тарифне
подбројеве
Земља порекла робе из овог тар.
подброја је земља у којој је роба
добијена у свом природном и
непрерађеном стању

ХС
Тарифни број
(1)

4001.21

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Природни каучук у осталим
облицима
- - димљени каучук у облику
листова

4001.22

- - природни каучук, технички
спецификован (TSNR)

4001.29

- - остали

4001.30

- Balata, гута-перка, гвајала, чикл и
сличне природне гуме

4002

Синтетички каучук и фактис
добијени из уља, у примарним
облицима, или у облику плоча,
листова или трака; мешавине било
ког производа из тар. броја 4001 са
било којим производом из овог тар.
броја, у примарним облицима или у
облику плоча, листова или трака
- Стирен-бутадиен каучук (SBR);
карбокси- ловани стирен- бутадиен
каучук (XSBR)
- - латекс
- - остало
- Бутадиен каучук (BR)
- Изобутен-изопрен (бутил) каучук
(IIR); хало-изобутилен-изопрен
каучук (CIIR или BIIR)
- - изобутен-изопрен (бутил) каучук
(IIR)
- - остало
- Хлоропрен (хлорбутадиен) каучук
(CR)
- - латекс
- - остало
- Акрилонитрил-бутадиен каучук
(NBR)

4002.11
4002.19
4002.20

4002.31
4002.39

4002.41
4002.49

Земља порекла робе из овог тар.
подброја је земља у којој је роба
добијена у свом природном и
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
подброја је земља у којој је роба
добијена у свом природном и
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
подброја је земља у којој је роба
добијена у свом природном и
непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
подброја је земља у којој је роба
добијена у свом природном и
непрерађеном стању
Као што је наведено за тарифне
подбројеве

CTH
CTH
CTH

CTH
CTH

CTH
CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
4002.51
4002.59
4002.60
4002.70
4002.80

4002.91
4002.99
4003

4004

4005

4006

4007
4008

4009

4010

4011

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- - латекс
- - остало
- Изопрен каучук (IR)
- Етилен-пропилендиен
некоњуговани каучук (EPDM)
- Мешавине производа из тар. броја
4001 са било којим производом из
овог тар. броја
- Остало
- - латекс
- - остало
Регенерисана гума у примарним
облицима или у облику плоча,
листова или трака
Отпаци, струготине и остаци од
гуме (осим тврде гуме), прах и
грануле добијене од тих производа
Мешавине каучука,
невулканизоване, у примарним
облицима или у облику плоча,
листова или трака
Остали облици (на пример: шипке,
цеви и профили) и производи (на
пример: дискови и прстенови), од
невулканизованог каучука
Нити и коноп (корд) од
вулканизованог каучука (гуме)
Плоче, листови, траке, шипке и
профили од гуме, осим од тврде
гуме
Цеви и црева од гуме, осим од тврде
гуме са прибором или без прибора
(на пример: спојнице, колена,
прирубнице)
Траке или ремење од гуме за
транспортне или трансмисионе
сврхе
Нове спољне пнеуматске гуме

CTH
CTH
CTH
CTH
CTH, осим из тар. броја 4001

CTH
CTH
CTH
Земља порекла робе је земља у којој
су остаци од гуме из овог тар. броја
настали или су прикупљењи из
процеса производње или прераде
или из потрошње
CTH

CTH

CTH
CTH

CTH

CTH

CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
4012

4012.11

4012.12
4012.13
4012.19
4012.20

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Протектиране или употребљаване
спољне пнеуматске гуме; пуне гуме
или гуме са ваздушним коморама,
газећи слој (протектори) и заштитни
улошци (појасеви), од гуме
- Протектиране пнеуматске гуме
- - врста које се користе за путничке
аутомобиле (укључујући караване и
тркачке аутомобиле)
- - врста које се користе за аутобусе
или камионе
- - врста које се користе за
ваздухоплове
- - остало
- Употребљаване пнеуматске
спољне гуме

ех 4017 (б)

- Остало
Унутрашње гуме
Хигијенски или фармацеутски
производи (укључујући цуцле), од
гуме осим од тврде гуме, са
прибором или без прибора од тврде
гуме
Предмети одеће и прибор за одећу
(укључујући и рукавице са или без
прстију), за све врсте намене, од
гуме, осим од тврде гуме
Остали производи од гуме, осим од
тврде гуме
Тврда гума (нпр: ебонит) у свим
облицима, укључујући отпатке и
остатке; производи од тврде гуме
Плоче, блокови, панели, лимови,
траке, шипке, профили,
цеви, луле и црева
Остаци и отпаци

ех 4017 (в)

Остало

4012.90
4013
4014

4015

4016
4017
ех 4017 (а)

Као што је наведено за тарифне
подбројеве

CTSH

CTSH
CTSH
CTSH
Земља порекла робе из овог тар.
подброја је земља у којој је та роба
коначно прикупљена и спакована за
пошиљку
CTH
CTH
CTH

CTH

CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број
CTH
Земља порекла робе је земља у којој
су остаци и отпаци из ове ех
позиције прикупљени или настали у
процесу производње или прераде
или потрошње
CTHS
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ГЛАВА 41
Напомене уз Главу 41

1.

Дефиниција привремено припремљене коже

Привремено припремљена кожа је кожа која још није подвргнута
неповратном процесу штављења, али може бити третирана агенсима за штављење, тако да
постаје мање осетљива на труљење и боље припремљена за штављење које следи.
2.

Дефиниција штављене коже

Штављена кожа је кожа која је промењена трајно или неповратно из коже са длаком
или без длаке, применом агенаса за штављење, који могу бити минерални, биљни или оба.
Штављена кожа укључује штављење хромом (wet blue) или биљно штављене коже.
3.

Дефиниција додатно штављене коже

Додатно штављена кожа је штављена кожа која је даље третирана агенсима за
штављење. Даље обрађивана штављена кожа укључује кожу штављену хромом (wet blue)
која је даље штављена минералима, биљним или синтетичким агенсима ради побољшања
квалитета коже.
4.

Дефиниција готове коже

Готова кожа је штављена кожа, која може и не мора бити додатно штављена, али која
је била подвргнута даљој обради ради побољшања, на пример, мекоће, пропустљивости,
боје, изгледа, текстуре површине или чврстине коже. Ови процеси могу укључивати
бојење, сушење, брушење, глачање, декорисање, премазивање или лакирање.
5.

Дефиниција пергаменто обрађене коже

Пергаментно обрађена кожа је кожа припремљена од сирове коже са длаком или без
(што не укључује процес штављења), на начин који обезбеђује њихово очување. Ту спада
омекшавање, уклањање длака, уклањање меса, прање и затим растезање на рам,
премазивање пастом која садржи креду и соду или гашени креч, бријање ради довођења на
жељену дебљину и млевење са плавцем. И на крају, може бити преливена желатином и
скробом.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 41

Наименовање

Основно правило

(2)
Сирова ситна и крупна кожа, са
длаком или без длаке (осим крзна) и
штављена кожа

(3)

ХС
Тарифни број
(1)
4101

4102

4103

4104

ех 4104 (а)
ех 4104 (б)
ех 4104 (в)
4105

ех 4105 (а)
ех 4105 (б)
ех 4105 (в)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Сирове крупне и ситне говеђе коже
(укључујући бивоље) или коже
копитара (свеже или усољене,
сушене, лужене, пикловане или
другачије конзервисане, али
нештављене, нити пергаментно
обрађене, нити даље обрађиване), са
длаком или без длаке, цепане или
нецепане
Сирове овчије или јагњеће коже
(свеже или усољене, сушене,
лужене, пикловане или другачије
конзервисане, али нештављене,
пергаментно необрађене нити даље
обрађиване), са вуном или без вуне,
цепане или нецепане, осим оних
искључених Напоменом 1. под (в)
уз ову Главу
Остале крупне и ситне сирове коже
(свеже или усољене, сушене,
лужене, пикловане или другачије
конзервисане, али нештављене,
пергаментно необрађене, нити даље
обрађиване), са длаком или без
длаке, цепане или нецепане, осим
оних искључених Напоменом 1. под
(б) и (в) уз ову Главу
Штављене или „окореле” („crust”)
крупне и ситне говеђе коже
(укључујући бивоље) или коже
копитара, без длаке, цепане или
нецепане, али даље необрађиване
Привремено припремљене
Штављене у мокром стању
Остало
Овчије или јагњеће штављене или
„окореле” („crust”) коже, без вуне,
цепане или нецепане, али даље
необрађиване
Привремено припремљене
Штављене у мокром стању
Остало

CTH

CTH

CTH

Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број

CTH, осим из тар. броја 4101
CTHS
CTHS
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број
CTH, осим из тар. броја 4102
CTHS
CTHS
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ХС
Тарифни број
(1)
4106

ех 4106 (а)
ех 4106 (б)
ех 4106 (в)
4107

ех 4107 (а)
ех 4107 (б)
ех 4107 (в)
[4108]
[4109]
[4110]
[4111]
4112

ех 4112 (а)
ех 4112 (б)
ех 4112 (в)
4113

ех 4113 (а)
ех 4113 (б)
ех 4113 (в)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Штављене или „окореле” („crust”)
крупне и ситне коже од осталих
животиња, без вуне или длаке,
цепане или нецепане, али даље
необрађиване
Привремено припремљене
Штављене у мокром стању
Остало
Кожe даље обрађиванe после
штављења или сушења, укључујући
пергаментно обрађенe кожe, од
говеда (укључујући бивољу) или
копитара, без длаке, цепане или
нецепане, осим кожa из тарифног
броја 4114
Привремено припремљене
Штављене у мокром стању
Остало

CTH, осим из тар. броја 4103
CTHS
CTHS
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број

CTH, осим из тар. броја 4103
CTHS
CTHS

CTH
Кожe даље обрађиванe после
штављења или сушења, укључујући
пергаментно обрађенe кожe, од
оваца или јагњади, без вуне, цепане
или нецепане, осим кожa из
тарифног броја 4114
Привремено припремљене
Штављене у мокром стању
Остало
Коже даље обрађиване после
штављења или сушења, укључујући
пергаментно обрађене коже од
других животиња, без вуне или
длаке, цепане или нецепане, осим
кожa из тарифног броја 4114
Привремено припремљене
Штављене у мокром стању
Остало

CTH, осим из тар. броја 4103
CTHS
CTHS
CTH

CTH, осим из тар. броја 4103
CTHS
CTHS
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ХС
Тарифни број
(1)
4114

4114.10
4114.20

4115

4115.10

4115.20

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Семишоване (укључујући
комбиновано семишоване) коже;
лаковане коже и лаковане
ламиниране коже; метализоване
коже
- Семишоване коже (укључујући
комбинацију семишоване коже)
- Лакована кожа и лакована
ламинирана кожа; метализована
кожа
Вештачка кожа на бази коже или
кожних влакана, у облику плоча
листова или трака, у ролнама или
не; отпаци и други остаци од коже
или вештачке коже, неподесни за
производњу кожних производа;
прах и брашно од коже
- Вештачка кожа на бази коже или
кожних влакана, у облику плоча,
листова или трака, у ролнама или не
- Отпаци и други остаци од коже
или вештачке коже, неподесни за
производњу кожних производа;
прах и брашно од коже

Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTH
CTH
Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTH
Земља порекла робе је земља у којој
је роба из овог тар. подброја
настала
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ГЛАВА 42
Напомене уз Главу 42
1. За потребе ове главе, она правила која се позивају на промену тар. броја или тар.
подброја неће се примењивати када су у питању промене које су настале као резултат
растављања.
2. Појам „комплетна израда“ значи да све операције које следе после сечења морају
бити обављене. Међутим, израда се неће увек узимати у обзир као некомплетна када једна
или више завршних операција није спроведена.

-

Листа примера завршних операција дата је како следи:
стављање дугмади и/или остале врсте причвршћавања;
израда рупица за дугмиће;
дорада крајева панталона и рукава или поруба сукања и хаљина;
стављање додатака и модних детаља као што су џепови, етикете, беџеви и сл.
пеглање и остале припреме готове одеће за продају.

ХС
Тарифни број
(1)
Глава 42

4201

Наименовање

Основно правило

(2)
Производи од коже, седларски и
сарачки производи; предмети за
путовање, ручне торбе и слични
контејнери и производи од
животињских црева (осим свиленог
кетгута)
Седларски и сарачки производи за
било које животиње (укључујући
штранге за амове, поводце,
коленице, корпе за њушке,
подметаче и јастуке за седла, торбебисаге, капуте за псе и слично), од
било ког материјала

(3)

CTH

ХС
Тарифни број
(1)
4202

4203
ех 4203 (а)

ех 4203 (б)
[4204]
4205
ех 4205 (а)

ех 4205 (б)
4206

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Ковчези, кофери, несесери, аташекофери, актн-ташне, школске торбе,
футроле за двогледе, футроле за
наочаре, футроле за камере,
футроле за музичке инструменте,
футроле за пушке, футроле за
пиштоље и слични контејнери;
путне торбе, термоизоловане торбе
за храну или пиће, тоалетне торбе,
руксаци, ручне ташне, торбе за
куповину, новчаници за папирни
новац, новчаници за метални новац,
ташне за мапе, табакере, кесе за
дуван, торбе за алат, спортске
торбе, футроле за боце, кутије за
накит, кутије за пудер, кутије за
прибор за јело и слични контејнери,
од коже или вештачке коже, од
фолије од пластичних маса, од
текстилних материјала,
вулканофибера или од картона или
потпуно или претежно пресвучени
са тим материјалима или хартијом
Одећа и прибор за одећу, од коже
или вештачке коже
Одећа, од коже или вештачке
коже

Остало
Остали производи од коже или од
вештачке коже
Врста које се употребљавају у
машинама или механичким
уређајима или за остале техничке
употребе
Остало
Производи израђени од црева (осим
свиленог кетгута) цревних
поткожица, бешике или од тетива

CTH

Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број
Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој је
обављено шивење или састављање
два или више комада коже или
вештачке коже
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број
CTH

CTH
CTH
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ГЛАВА 43
Напомене уз Главу 43
1. За потребе тар. бројева 4303 и 4304, она правила која се позивају на промену тар.
броја или тар. подброја неће се примењивати када су у питању промене које су настале као
резултат растављања.
2. Појам „комплетна израда“ значи да све операције које следе после сечења морају
да се обаве. Међутим, израда се неће увек узимати у обзир као некомплетна када једна или
више завршних операција није спроведена.

-

Листа примера завршних операција дата је како следи:
стављање дугмади и/или остале врсте причвршћавања;
израда рупица за дугмиће;
дорада крајева панталона и рукава или поруба сукања и хаљина;
стављање додатака и модних детаља као што су џепови, етикете, беџеви и сл.
пеглање и остале припреме готове одеће за продају.

ХС
Тарифни број
(1)
Глава 43
4301

4302

4302.11
4302.19
4302.20
4302.30

Наименовање

Основно правило

(2)
Природно и вештачко крзно;
производи од крзна
Сирово крзно (укључујући главе,
репове, шапе и остале комаде или
одсечке подесне за крзнарску
употребу), осим сирових крупних и
ситних кожа које се сврставају у
тар. брoj 4101, 4102 или 4103
Штављена или обрађена крзна
(укључујући главе, репове, шапе и
друге комаде или одсечке),
несастављена или састављена (без
додавања других материјала), осим
оних који се сврставају у тар. број
4303
- Цела крзна, са или без главе,
репова, шапа, несастављена
- - од нерца
- - остало
- Главе, репови, шапе и остали
комади или одсечци, несастављени
- Цела крзна и комади или одсечци
од њих, састављени

(3)

CTH

Као што је наведено за тарифне
подбројеве

CTH
CTH
CTH
CTSH

ХС
Тарифни број
(1)
4303
ех 4303 (а)
ех 4303 (б)
4304
ех 4304 (а)
ех 4304 (б)
ех 4304 (в)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Одећа, прибор за одећу и остали
производи од крзна
Одећа од крзна
Остало
Вештачко крзно и производи од
вештачког крзна
Предмети од вештачког крзна,
одећа
Предмети од вештачког крзна,
остало
Остало

Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број
Комплетна израда
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број
Комплетна израда
CTH
CTH
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ГЛАВА 44
Напомене уз Главу 44
1. За потребе ове главе, она правила која се позивају на промену тар. броја или тар.
подброја неће се примењивати када су у питању промене које су настале као резултат
растављања.
2. Она правила која се позивају на промену тар. броја или тар. подброја неће се
примењивати када је промена резултат искључиво примене Основног правила 2(а) ХС
Конвенције у вези са комплетом делова који представљају несастављени производ из
других тар. бројева и тар. подбројева.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 44

Наименовање

Основно правило
(3)

4401.31

(2)
Дрво и производи од дрвета; дрвени
угаљ
Огревно дрво у облицама,
цепаницама, гранама, сноповима
или сличним облицима; иверје и
сличне честице, дрвена пиљевина,
отпаци и остаци од дрвета,
агломерисани или неагломерисани
у облице, брикете, пелете и сличне
облике
- Огревно дрво, у облицама,
цепаницама, гранама, сноповима
или сличним облицима
- Иверје и сличне честице
- - од четинара
- - од нечетинара
- Пиљевина, оптаци и остаци,
агломерисани или неагломерисани
у облице, брикете, пелете или
сличне облике
- - пелете од дрвета

ех 4401.31 (а)
ех 4401.31 (б)

Агломерисане
Неагломерисане

4401.39

- - остало

4401

4401.10

4401.21
4401.22

Као што је наведено за тарифне
подбројеве

CTH

CTH
CTH

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTSHS
Земља порекла пиљевине, отпадака
и остатака из ове ех позиције је
земља у којој је роба настала или
прикупљена из производње или
прераде или потрошње

ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

ех 4401.39 (а)
ех 4401.39 (б)

Агломерисано
Неагломерисано

4402

Дрвени угаљ (укључујући дрвени
угаљ од љуски), агломерисан или
неагломерисан
Агломерисани
Неагломерисани
Необрађено дрво са кором или без
коре или бељике или грубо
обрађено (учетворено)
Дрво за обруче; цепано коље;
зашиљено коље, прошће, летве и
стубови за ограду од дрвета
зашиљени али нерезани по дужини;
дрво грубо прекраћено али
нетокарено, несавијено или
друкчије обрађено, подесно за
производњу штапова, кишобрана,
држаља за алате или сличне
производе; трале, цепке - иверје и
слично од дрвета
Дрвена вуна; дрвно брашно
Железнички или трамвајски
прагови од дрвета
Дрво обрађено по дужини резањем,
глодањем или одсецањем или
љуштењем, укључујући и
рендисано, брушено, чеоно спојено,
дебљине преко 6 mm
Чеоно спојено или спојено по
крајевима
Остало

ех 4402 (а)
ех 4402 (б)
4403

4404

4405
4406
4407

ех 4407 (а)
ех 4407 (б)

CTSHS
Земља порекла пиљевине, отпадака
и остатака из ове ех позиције је
земља у којој је роба настала или
прикупљена из производње или
прераде или потрошње
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
CTHS
CTH
CTH

CTH

CTH
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

CTHS
CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
4408

ех 4408 (а)
ех 4408 (б)
4409

ех 4409 (а)
ех 4409 (б)
4410

ех 4410 (а)

ех 4410 (б)
4411

ех 4411 (а)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Листови за фурнирање (укључујући
и оне добијене сечењем
ламинираног дрвета), за шперплоче
или за слично ламинирано дрво и
остало дрво, дужно резано, сечено
ножем или љуштено, рендисано или
нерендисано, брушено или
небрушено, неспојено или чеоно
спојенo, дебљине не преко 6mm
Чеоно спојено или спојено по
крајевима
Остало
Дрво (укључујући ламеле и фризе за
паркет, несастављене) профилисано
(перо и жљеб, жљебљено,
фалцовано или слично обрађено) по
дужини било које ивице, крајева
или лица, укључујући и рендисано,
брушено или чеоно спојено
Чеоно спојено или спојено по
крајевима
Остало
Плоче иверице, плоче зване
„oriented strand board” (OSB) и
сличне плоче (нпр: „waferboard”) од
дрвета или других дрвенастих
(лигнинских) материјала,
неагломерисаних или
агломерисаних смолама или другим
органским везивним средствима
Површине покривене плочама од
дрвета, пластике, импрегнисаног
папира или папирним таблама или
базним металима
Остало
Плоче влакнатице од дрвета или
осталих дрвенастих материјала
агломерисане или неагломерисане
смолама или другим органским
везивним средствима
Површине покривене плочама од
дрвета, пластике, импрегнисаног
папира или папирним таблама или
базним металима

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

CTHS
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

CTHS
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

CTHS

CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

CTHS
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ХС
Тарифни број
(1)
ех 4411 (б)
4412
ех 4412 (а)

ех 4412 (б)
4413
4414

4415

4416

ех 4416 (а)
ех 4416 (б)
4417

4418

4419

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Остало
Шпер плоче, фурниране плоче и
слични слојевити производи од
дрвета
Површине покривене плочама од
дрвета, пластике, импрегнисаног
папира или папирним таблама или
базним металима
Остало
Згуснуто (сабијено) дрво у облику
блокова, плоча, трака или профила
Дрвени оквири за слике,
фотографије, огледала и сличне
производе
Сандуци, кутије, гајбе, добоши и
слична амбалажа за паковање, од
дрвета; добоши (калемови) за
каблове, од дрвета; палете,
сандучасте палете и друге утоварне
табле, од дрвета; потпоре за палете,
од дрвета
Бурад, бачве, каце, чаброви и други
бачварски производи и њихови
делови од дрвета, укључујући и
дуге
Бурад, бачве, каце, чаброви и други
бачварски производи
Делови
Алати, кућишта за алате, држаље за
алате, кућишта и дршке за метле и
четке од дрвета; калупи за обућу од
дрвета
Грађевинска столарија и остали
производи за грађевинарство од
дрвета, укључујући плоче са
ћелијастом структуром, састављене
подне плоче, резана и цепана
шиндра
Стоно и кухињско посуђе од дрвета

CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
CTHS

CTH
CTH
CTH, осим ако је промена резултат
искључиво састављања дрвета већ
исеченог по мери из тар. броја 4409
CTH, осим ако је промена резултат
искључиво састављања дрвета већ
исеченог по мери из тар. бр. 4407 и
4408

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
CTHS, осим од готових дуга
CTH
CTH

CTH

CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
4420

4421

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Маркетерија и интарзија од дрвета;
ковчежићи и кутије за накит, за
прибор за јело и слични производи
од дрвета; статуете и други украси
од дрвета; производи од дрвета за
унутрашње опремање који се не
сврставају у Главу 94
Остали производи од дрвета

CTH

CTH
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ГЛАВА 45
Напомене уз Главу 45
1. За потребе ове главе, она правила која се позивају на промену тар. броја или тар.
подброја неће се примењивати када су у питању промене које су настале као резултат
растављања.
2. Она правила која се позивају на промену тар. броја или тар. подброја неће се
примењивати када је промена резултат искључиво примене Основног правила 2(а) ХС
Конвенције у вези са комплетом делова који представљају несастављени производ из
других тар. бројева и тар. подбројева.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 45
4501

4502

ех 4502 (а)
ех 4502 (б)
4503

4504

4504.10
ех 4504.10 (а)

Наименовање

Основно правило

(2)
Плута и производи од плуте
Плута природна, сирова или просто
припремљена; отпаци од плуте;
плута дробљена, гранулисана или
млевена
Плута природна, са скинутим
спољним слојем или грубо
четвртасто отесана или у облику
правоугаоних блокова (укључујући
квадратне), плоча, листова или
трака (укључујући недовршене
(blanks) производе, са оштрим
ивицама за чепове или запушаче)
Ојачани пластификацијом или
другим процесима
Остало
Производи од природне плуте

(3)

Агломерисана плута (са везивним
средствима или без везивних
средстава) и производи од
агломерисане плуте
- Блокови, плоче, листови и траке;
плочице свих облика, ваљци пуног
пресека, укључујући дискове
Ојачани пластификацијом или
другим процесима

CTH

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

CTHS
CTH, осим из тар. броја 4501
CTH, осим из тар. броја 4502 када је
промена резултат једноставног
сечења
Као што је наведено за тар. под
бројеве
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTSHS

ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

ех 4504.10 (б)

Остало

CTH

4504.90

- Остало

ех 4504.10 (а)

Ојачани пластификацијом или
другим процесима
Остало

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
CTSHS, осим из ех 4504.10 (а)

ех 4504.10 (б)

CTSH
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ГЛАВА 46
Напомене уз Главу 46
1. За потребе ове главе, она правила која се позивају на промену тар. броја или тар.
подброја неће се примењивати када су у питању промене које су настале као резултат
растављања.
2. Она правила која се позивају на промену тар. броја или тар. подброја неће се
примењивати када је промена резултат искључиво примене Основног правила 2(а) ХС
Конвенције у вези са комплетом делова који представљају несастављени производ из
других тар. бројева и тар. подбројева.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 46

4601

4601.21
4601.22
4601.29
4601.92
ех 4601.92 (а)

ех 4601.92 (б)
4601.93

Наименовање

Основно правило

(2)
Производи од сламе, еспарта или
осталих материјала за плетарство;
корпарски и плетарски производи
Плетенице и слични производи од
материјала за плетарство,
састављени или несастављени у
траке; материјали за плетарство,
плетенице и слични производи од
материјала за плетарство, спојени у
паралелне струкове или ткани у
облику листа, без обзира да ли су
довршени или недовршени
производи (нпр.: подметачи,
простирачи и застирке)
- Подметачи, простирачи и
застирке, од биљних материјала
- - од бамбуса
- - од ратана
- - остало
- Остало
- - од бамбуса
плетенице или слични производи од
материјала за плетарство,
састављени или несастављени у
траке
остало
- - од ратана

(3)

Као што је наведено за тар.
бројеве

CTSH
CTSH
CTSH

CTH

CTSH

ХС
Тарифни број
(1)
ех 4601.93 (а)

ех 4601.93 (б)
4601.94
ех 4601.94 (а)

ех 4601.94 (б)
4601.99
4602

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

плетенице или слични производи од
материјала за плетарство,
састављени или несастављени у
траке
остало
- - од осталих биљних материјала
плетенице или слични производи од
материјала за плетарство,
састављени или несастављени у
траке
остало
- - остало
Корпарски, плетарски и слични
производи израђени директно у
облике, од материјала за плетарство
или од производа који се сврставају
у тар. број 4601; производи од луфе

CTH

CTSH
CTH

CTSH
CTSH
CTH
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ГЛАВА 47
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 47

4701
4702
4703
4704
4705

4706

4707

Наименовање

Основно правило

(2)
Целулоза од дрвета или других
влакнастих целулозних материјала;
хартија и картон (отпаци и остаци)
за поновну прераду
Механичка дрвна целулоза
(дрвењача)
Хемијска дрвна целулоза,
растворљива
Хемијска дрвна целулоза, каустична
или сулфатна, осим растворљиве
Хемијска дрвна целулоза сулфитна,
осим растворљиве
Дрвна целулоза добијена
комбинацијом механичких и
хемијских процеса
Целулоза од влакана добијених од
хартије или картона за поновну
прераду (отпадака и остатака) или
од осталих влакнастих целулозних
материјала
Хартија или картон за поновну
прераду (отпаци и остаци)

(3)

CTH
CTH
CTH
CTH
CTH

CTH

Земља порекла поновно прерађене
(отпаци и остаци) хартије или
картона је земља у којој је роба
настала или је прикупљена из
производње или прераде или
потрошње

ГЛАВА 48
Напомене уз Главу 48
1. За потребе ове главе, она правила која се позивају на промену тар. броја или тар.
подброја неће се примењивати када су у питању промене које су настале као резултат
растављања.
2. Она правила која се позивају на промену тар. броја или тар. подброја неће се
примењивати када је промена резултат искључиво примене Основног правила за
примењивање Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције у вези са комплетом делова који
представљају несастављени производ из других тар. бројева и тар. подбројева.
3. За тар. бројеве 4814 до 4823, она правила која се позивају на промену тар. броја
или тар. подброја неће се примењивати када је промена резултат искључиво скраћивања
или сечења у правоугаони (укључујући квадратни) облик.

ХС
Тарифни број
(1)
Глава 48

4801
4802

Наименовање

Основно правило

(2)
Хартија и картон; производи од
хартијине пулпе, хартије или
картона
Новинска хартија, у ролнама или
листовима
Непремазана хартија и картон, који
се употребљавају за писање,
штампање или остале графичке
сврхе, укључујући непробушену
хартију и картон за бушене картице
и траке у ролнама или
правоугаоним (укључујући
четвртастим) листовима, било које
величине, осим хартије из тар. броја
4810 или 4803; ручно израђена
хартија и картон

(3)

CTH
CTH

ХС
Тарифни број
(1)
4803

4804

4805

4806

4807

4808

4808.10
4808.40

4808.90

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Хартија за производњу тоалетне
хартије, хартије за лице, хартије за
пешкире, сервијета и марамица и
сличних хартија за употребу у
домаћинству или за санитарне
сврхе, целулозна вата, листови или
траке од целулозних влакана,
укључујући наборане (креповане,
плисиране и др.) рељефне, бушене,
површински бојене, површински
украшене или штампане, у ролнама
или листовима
Крафт хартија и картон
непремазани, у ролнама или
листовима осим оних из тар. броја
4802 или 4803
Остала непремазана хартија и
картон, у ролнама или листовима,
даље необрађивана, осим као што је
наведено у Напомени 3. уз ову
Главу
Биљна пергамент хартија, хартија
непропустљива за масноће, паус
хартија и кристал хартија и остале
глазиране прозирне и полупрозирне
хартије, у ролнама или листовима
Сложена хартија и картон (израђени
слепљивањем равних слојева),
површински непремазани, нити
импрегнисани, изнутра ојачани или
неојачани, у ролнама или листовима
Хартија и картон, таласасти (са или
без залепљених равних
површинских листова), наборани
креповани, плисирани, рељефни
или бушени, у ролнама или
листовима, осим оне врсте хартије
која је описана у тар. броју 4803
- Хартија и картон таласасти,
укључујући бушене
- Крафт хартија за вреће, наборана
(крепована или плисирана)
укључујући рељефне или бушене
- Остало

CTH

CTH

CTH

CTH

CTH

Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTH
CTH

CC
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ХС
Тарифни број
(1)
4809

4810

4811

4811.10

4811.41
4811.49

4811.51
4811.59

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Карбон хартија, самокопирајућа
хартија и остала хартија за
копирање или преношење
(укључујући премазану или
импрегнисану хартију за матрице за
умножавање или офсет плоче),
штампана или нештампана, у
ролнама или листовима
Хартија и картон, премазани са
једне или обе стране каолином или
другим неорганским материјама са
везивним средствима или без
везивних средстава, и без другог
премаза, бојени или небојени по
површини, украшени или
неукрашени по површини,
штампани или нештампани, у
ролнама или правоугаоним
(укључујући квадратним)
листовима, било које величине
Хартија, картон, целулозна вата,
листови и траке од целулозних
влакана, премазани импрегнисани,
прекривени, површински обојени,
површински украшени или
штамапани, у ролнама или
правоугаоним (укључујући
квадратним) листовима, било којих
величина, осим производа из
тар.броја 4803, 4809 или 4810
- Хартија и картон, превучени
катраном, битуменом или асфалтом
- Гумирани или лепљиви папир и
картон
- - самолепљиви
- - остало
- Хартија и картон, премазани,
импрегнисани или прекривени
пластичним масама (искључујући
лепкове)
- - бељена, масе веће од 150 g/ m2
- - остало

CTH

CTH

Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTSH

CTSH
CTSH

CTSH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
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ХС
Тарифни број
(1)
ех 4811.59 (а)
ех 4811.59 (б)
4811.60

4811.90

4812
4813

4814

[4815]
4816

4817

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

ink-jet папир и картон пресвучени,
импрегнисани или прекривени
пластиком
остало
- Хартија и картон, премазани,
импрегнисани или прекривени
воском, парафинским воском,
стеарином, уљем или глицеролом
- Остала хартија, картон, целулозна
вата и траке и листови од
целулозних влакана
Филтер блокови и плоче од
хартијине масе
Хартија за цигарете, сечена или
несечена у одређене величине или у
облику књижица или цевчица
Тапети за зидове и сличне зидне
облоге од хартије; витражни папир
за прозоре

CTSHS

CTSH
CTSH

CTSH

CTH
CTH

CTH

Карбон хартија, самокопирајућа
CTH, осим из тар. броја 4809
хартија и остале хартије за
копирање или преношење (осим
оних из тар. броја 4809), матрице за
умножавање и офсет плоче од
хартије, у кутијама или без кутија
Коверти, писма-коверти, дописнице CTH
и карте за дописивање од хартије
или картона; сетови за дописивање
у кутијама, кесицама, нотесима и
сличним паковањима од хартије или
картона
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ХС
Тарифни број
(1)
4818

4819

4820

4821

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Тоалетна хартија и слична хартија,
целулозна вата или листови и траке
од целулозних влакана, за употребу
у домаћинству или за санитарне
сврхе, у ролнама ширине не преко
36 cm или сечена у одређене
димензије или облике; марамице,
марамице за чишћење, пешкири,
столњаци, салвете, чаршави и
слични предмети за домаћинство,
болнице и санитарне потребе,
одевни предмети и прибор за
одевање од хартијине масе, хартије,
целулозне вате или од листова или
трака од целулозних влакана
Кутије, вреће и остали контејнери
за паковање од хартије, картона,
целулозне вате или листова и трака
од целулозних влакана;
регистратори, кутије за писма и
слични картонажни производи од
хартије или картона, који се
употребљавају у канцеларијама,
продавницама или слично
Регистри, књиге за књиговодство,
нотеси, књиге за наруџбине,
признаничне књиге, агенде,
меморандум -блокови, дневници и
слични производи, свеске,
подметачи за писање комбиновани
са упијајућом хартијом, повези за
књиге (за системе слободних
листова или други), мапе,
кошуљице и фасцикле за списе,
пословни обрасци у више
примерака, сетови са уметнутом
карбон хартијом и слични
производи за писање, од хартије
или картона; албуми за узорке или
колекције и омоти за књиге, од
хартије или картона
Етикете, од хартије или картона,
свих врста, штампане и нештампане

CTH

CTH

CTH

CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
4822

4823

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Калемови за конац, шпулне и
сличне подлоге од хартијине масе,
хартије или картона (бушени или
небушени, отврднути или
неотврднути)
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

CTH

CTH
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ГЛАВА 49
Напомене уз Главу 49
1. За потребе ове главе, она правила која се позивају на промену тар. броја или тар.
подброја неће се примењивати када су у питању промене које су настале као резултат
растављања.
2. Она правила која се позивају на промену тар. броја или тар. подброја неће се
примењивати када је промена резултат искључиво примене Основног правила 2(а) ХС
Конвенције у вези са комплетом делова који представљају несастављени производ из
других тар. бројева и тар. подбројева.

ХС
Тарифни број
(1)
Глава 49

4901

4902

4903
4904

4905

Наименовање

Основно правило

(2)
Штампане књиге, новине, слике и
остали производи графичке
индустрије; рукописи, куцани
текстови и планови
Штампане књиге, брошуре, леци и
слични штампани материјал,
укључујући и слободне листове
Новине, часописи и остале
периодичне публикације,
илустровани или не, са или без
рекламе
Дечије сликовнице, књиге за
цртање или бојење
Музичка дела, штампана или у
рукопису, повезана или неповезана,
илустрована или неилустрована
Географске и хидрографске карте
или сличне карте свих врста,
укључујући атласе, зидне карте,
топографске планове и глобусе,
штампани

(3)

CTH

CTH

CTH
CTH

CTH

ХС
Тарифни број
(1)
4906

4907

4908
4909

4910
ех 4910 (а)

ех 4910 (б)
4911

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Оригинални планови и цртежи
рађени руком за архитектуру,
машиноградњу, индустрију,
трговину, топографију или
сличнесврхе; рукописи; карбон
копије и фотографске репродукције
на осетљивој хартији претходно
наведених производа
Поштанске, таксене или сличне
марке, непоништене, које су у
оптицају или су намењене да буду у
оптицају у земљи у којој имају или
ће имати признату номиналну
вредност; хартије са утиснутим
жигом; банкноте, чекови, акције,
деонице, обвезнице и
слична документа
Хартије за пресликавање
(декалкоманије)
Штампане или илустроване
поштанске разгледнице; честитке и
карте које имају личне поруке,
штампане, илустроване или
неилустроване, са ковертима или
без коверата или украса
Календари свих врста, штампани,
укључујући календар блокове
Керамички календари било које
врсте, штампани, укључујући
календар-блокове, декорисани

Остало
Остали штампани материјал,
укључујући штампане слике и
фотографије

CTH

CTH

CTH
CTH

Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој је
извшена декорација керамичког
предмета који је у питању, под
условом да та декорација има за
резултат сврставање добијеног
производа у тарифни број различит
од оног у који се сврставају
употребљени производи
CTH
CTH
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ГЛАВЕ 50 до 63
ХС
Тарифни број
(1)
Главе 50 до
63
еx 5101

Наименовање

Основно правило

(2)
Текстил и производи од текстила из
Одељка IX,
осим
Вуна, невлачена и нечешљана:

(3)
CTH

- одмашћена вуна,
некарбонизована

Производња од масне вуне,
укључујући и њене комаде, чија
вредност не премашује 50% цене
производа франко фабрика

- карбонизована

Производња од одмашћене вуне,
некарбонизоване, чија вредност
не премашује 50% цене производа
франко фабрика

еx 5103

Отпаци од вуне и фине или грубе
животињске длаке,
карбонизовани

еx 5201

Памук, невлачен и нечешљан,
бељен

Производња од некарбонизованих
отпадака, чија вредност не
премашује 50% цене производа
франко фабрика
Производња од сировог памука,
чија вредност не премашује 50%
цене производа франко фабрика

5501 до 5507

Вештачка или синтетичка
влакна, сечена:

еx Главе 50
до 55

- невлачена, нечешљана нити
друкчије припремљена за
предење

Производња од хемијских
материјала или текстилне пулпе

- влачена, чешљана или остала

Производња од хемијских
материјала или текстилне пулпе
или отпадака из тарифног броја
5505 ХС

Предиво, монофиламенти и
влакна, осим предива од хартије

ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- обојено или штампано

Производња од:
- природних влакана невлачених
или нечешљаних или друкчије
припремљених за предење,
- сирове свиле или отпадака
свиле,
- хемијских материјала или
текстилне пулпе, или
- вештачких или синтетичких
влакана, сечених, каблова или
отпадака од влакана, невлачених,
нечешљаних нити друкчије
припремљена за предење
или
Штампање или бојење предива
или монофиламената, небељених
или претходно бељених (1), заједно
са припремним или завршним
поступцима, плетење или ткање
се не сматрају таквим, чија
вредност материјала без порекла
(укључујући и предиво) не
премашује 48% цене производа
франко фабрика

- Остало

Производња од:
- природних влакана невлачених
или нечешљаних или друкчије
припремљених за предење
- сирове свиле или отпадака
свиле,
- хемијских материјала или
текстилне пулпе, или
- вештачких или синтетичких
влакана, сечених, или
- каблова или отпадака од
влакана, невлачених или
нечешљаних нити друкчије
припремљених за предење

Тканине, осим тканина од
предива од хартије:
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ХС
Тарифни број
(1)

5601

5602

5603

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- обојене или штампане

Производња од предива
или
Штампање или бојење небељене
или претходно бељене тканине,
заједно са припремним или
завршним поступцима (1) (2)

- остале
Вата од текстилних материјала и
производи од вате; текстилна
влакна дужине до 5 mm (флок),
прах и нопе од текстилног
материјала
Филц, импрегнисан или
неимпрегнисан, превучен,
прекривен или ламиниран:
- штампан или бојен

Производња од предива
Производња од влакана

- импрегнисан, превучен,
прекривен или ламиниран

Импрегнисање, превлачење,
прекривање или ламинирање
нетканог текстила, небељеног (3)

- остало
Неткани текстил, укључујући
импрегнисан, превучен,
прекривен или ламиниран:
- штампан или бојен

Производи од влакана

- импрегнисан, превучен,
прекривен или ламиниран:

Импрегнисање, превлачење,
прекривање или ламинирање
нетканог текстила, небељеног (3)

- остало

Производња од влакана

Производња од влакана
Или
Штампање или бојење небељеног
или предбељеног филца, заједно с
припремним или завршним
поступцима (1) (2)

Производња од влакана
или
Штампање или бојење небељеног
или претходно бељеног нетканог
текстила, заједно са припремним
или завршним поступцима (1) (2)

186

ХС
Тарифни број
(1)
5604

5607

5609

5704

Глава 58

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Нити и корд од гуме, прекривени
текстилним материјалом;
текстилно предиво, траке и
слично из тар. бр. 5404 или 5405,
импрегнисани, превучени,
прекривени, обложени гумом или
пластичном масом:
- нити и корд од гуме, прекривени
текстилом

Производња од нити и корда од
гуме, непрекривених текстилом

- остало

Импрегнисање, превлачење,
прекривање или облагање
текстилног предива, трака и
слично, небељених
Производња од влакана, предива
од кокосових влакана,
синтетичких или вештачких
влакана или монофиламената

Канапи, ужад, конопци и
каблови, укључујући плетене,
уплетене, импрегнисане,
превучене, прекривене, обложене
гумом или пластичном масом
Производи од предива, трака или
слично из тар. бр. 5404 и 5405,
канопа, ужади, конопаца и
каблова, непоменути и
необухваћени на другом месту
Теписи и остали подни покривачи
од филца, који нису тафтовани
нити флоковани, довршени или
недовршени
Специјалне тканине; тафтоване
тканине, чипке, таписерије,
позамантерија, вез:
- вез у метражи, у тракама или
мотивима (тар. бр. 5810)

- штампане или бојене

Производња од влакана, предива
од кокосових влакана,
синтетичких или вештачких
влакана или монофиламената
Производња од влакана

Производња у којој вредност свих
употребљених материјала није
већа од 50% цене производа
франко фабрика
Производња од влакана
или
Штампање или бојење небељене
или претходно бељене тканине,
филца или нетканог текстила,
заједно са припремним или
завршним поступцима (1) (2)

187

ХС
Тарифни број
(1)

5901

5902

5903

5904

5905

5906

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- импрегнисане, превучене или
прекривене

Производња од небељених
тканина, филца или нетканог
текстила

- остало
Текстилне тканине превучене
лепком или скробним
материјама, које се
употребљавају за спољно
повезивање књига и за сличне
сврхе; тканине за копирање;
канафас припремљен за сликање;
круте тканине ("буграм") и
сличне тканине које се користе за
израду шешира
Корд тканине за спољне
пнеуматске гуме од предива од
најлона, полиестера или
вискозног рајона, велике јачине
Текстилне тканине
импрегнисане, превучене или
прекривене или ламиниране
пластичним масама, осим оних из
тар. броја 5902

Производња од предива
Производња од небељених
тканина

Линолеум, укључујући сечен у
облике; подни покривачи на
текстилној подлози, премазаној,
превученој или прекривеној,
укључујући сечене у облике
Зидни тапети од текстила

Каучуковане или гумиране
текстилне тканине, осим оних из
тар. број 5902

Производња од предива

Производња од небељених
тканина
или
Штампање или бојење небељене
или претходно бељене тканине,
заједно са припремним или
завршним поступцима (1) (2)
Производња од небељених
тканина, филца или нетканог
текстила
Производња од небељених
тканина
или
Штампање или бојење небељене
или претходно бељене тканине,
заједно с припремним или
завршним поступцима (1) (2)
Производња од бељених тканина,
плетених или кукичаних или од
других небељених тканина
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

5907

Текстилне тканине на други
начин импрегнисане, превучене
или прекривене; платна сликана
за позоришне кулисе, тканине за
атељеа и сличне сврхе

5908

Фитиљи од текстила, ткани,
оплетени или плетени, за лампе,
пећи, упаљаче, свеће и сл.;
чарапице за гасно осветљење и
цевасто плетене тканине за
чарапице, импрегнисане или
неимпрегнисане
Цеви и црева за пумпе и сличне
цеви и црева од текстилног
материјала, укључујући обложене
и армиране, са или без прибора од
другог материјала
Траке и каишеви од текстилног
материјала, за транспортне или
трансмисијске сврхе, ојачане или
не металом или другим
материјалом
Текстилни производи и предмети
за техничке сврхе, наведени у
напомени 7 уз Главу 59
Хармонизованог система:

5909

5910

5911

Производња од небељених
тканина
или
Штампање или бојење небељене
или претходно бељене тканине,
заједно с припремним или
завршним поступцима (1) (2)
Производња од предива

Производња од предива или
влакана

Производња од предива или
влакана

- дискови и круне за полирање,
осим од филца

Производња од предива, остатака
влакана или крпа из тарифног
броја 6310

- остало

Производња од предива или
влакана
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ХС
Тарифни број
(1)
Глава 60

Глава 61

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Плетени или кукичани
материјали:
- штампани или бојени

Производња од предива
или
Штампање или бојење небељене
или претходно бељене тканине,
заједно са припремним или
завршним поступцима (1) (2)

- остало
Одећа и прибор за одећу, плетени
или кукичани:

Производња од предива

- добијени шивењем или на други Потпуна израда (4)
начин састављањем два или више
комада трикотаже, који су били
искројени у потребне облике или
били произведени већ обликовани
ех Глава 62

6213 и 6214

- остало
Производња од предива
Одећа и прибор за одећу,
неплетена или некукичана, осим
оних из тар. бр. 6213 и 6214 за које
вреде правила у наставку:
- довршени или комплетни

Потпуна израда (4)

- недовршени или некомплетни
Марамице, шалови, ешарпе,
мараме, копрене и слични
производи:

Производња од предива

- везени

Производња од предива
или
Производња од невезене тканине
чија вредност не премашује 40%
цене производа франко фабрика

- остало

Производња од предива
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ХС
Тарифни број
(1)
6301 до ех
6306

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Ћебад и слични покривачи,
постељно, стоно, тоалетно и
кухињско рубље, завесе
(укључујући драперије) и
унутрашње платнене ролетне,
кратке украсне драперије за
прозоре или кревете, остали
производи за унутрашње
опремање (искључујући
производе из тар. броја 9404),
вреће и врећице за паковање
робе, цераде, платнени кровови и
спољне платнене ролетне (тенде)
и производи за камповање:
- од филца или нетканог
текстила:
- неимпрегнисане, непревучене,
непрекривене или неламиниране
- импрегнисане, превучене,
прекривене или ламиниране

Производња од предива
Импрегнисање, превлачење,
прекривање или ламинирање
филца или нетканог текстила,
небељеног (4)

- остало:
- плетене или кукичане:
- невезене
- везене

Потпуна израда (4)
Потпуна израда (4)
или
Производња од невезених,
плетених или кукичаних
материјала, чија вредност не
премашује 40% цене производа
франко фабрика

- неплетене или некукичане:
- невезене
- везене

Производња од предива
Производња од предива
или
Производња од невезених
тканина чија вредност не
премашује 40% цене производа
франко фабрика
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ХС
Тарифни број
(1)
6307

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Остали готови текстилни
производи, (укључујући модне
кројеве за одећу), осим за
вентилаторе и лепезе,
немеханичке, оквире и дршке као
и њихове делове:
- крпе за под, судове, прашину и
сличне крпе за чишћење
- остало

6308

6309

Сетови који се састоје од комада
тканине и предива с прибором
или без прибора, за израду
простирки, таписерија, везених
столњака или салвета или
сличних производа од текстила,
припремљени у паковањима за
продају на мало
Изношена - дотрајала одећа и
други дотрајали производи од
текстила

Производња од предива
Производња код које вредност
свих употребљених материјала не
премашује 40% цене производа
франко фабрика
Производи без порекла могу се
укључити у сет уколико њихова
укупна вредност не прелази 25%
цене сета франко фабрика

Прикупљање и паковање за
испоруку

Види уводну напомену 7.1 у Прилогу 7
Да би се термоштампа могла сматрати обрадом, односно прерадом на основу које роба стиче
статус робе са пореклом, термоштампу мора пратити предштампа на папиру.
3
Види уводну напомену 7.3 у Прилогу 7
4
Види уводну напомену 7.2 у Прилогу 7
1
2
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ГЛАВА 64
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 64
6401

6402

Наименовање

Основно правило

(2)
Обућа, камашне и слични
производи; делови тих производа
Непромочива обућа са ђоновима
и лицем (горњиштем), од
каучука, гуме или пластичне
масе, чије лице није причвршћено
за ђон нити спојено с њим
ушивањем, закивањем закивцима
или ексерима, помоћу вијака,
чепова или сличним поступцима
Остала обућа са ђоновима и
лицем (горњиштем), од каучука,
гуме или пластичне масе

(3)

6403

Обућа са ђоновима од каучука,
гуме, пластичне масе, коже или
вештачке коже и лицем
(горњиштем), од коже

6404

Обућа са ђоновима од каучука,
гуме, пластичне масе, од коже или
вештачке коже и лицем
(горњиштем) од текстилних
материјала
Остала обућа

6405

6406

6406.10

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
-Лице (горњиште) и делови лица
(горњишта) осим уметака за
ојачање

CTH, осим код састављања горњих
делова обуће (горњишта)
причвршћених на унутрашње
ђонове или на друге делове ђонова
из тарифног броја 6406

CTH, осим код састављања горњих
делова обуће (горњишта)
причвршћених на унутрашње
ђонове или на друге делове ђонова
из тарифног броја 6406
CTH, осим код састављања горњих
делова обуће (горњишта)
причвршћених на унутрашње
ђонове или на друге делове ђонова
из тарифног броја 6406
CTH, осим код састављања горњих
делова обуће (горњишта)
причвршћених на унутрашње
ђонове или на друге делове ђонова
из тарифног броја 6406
CTH, осим код састављања горњих
делова обуће (горњишта)
причвршћених на унутрашње
ђонове или на друге делове ђонова
из тарифног броја 6406
Као што је наведено за тар.
подбројеве

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј

ХС
Тарифни број
(1)
ех 6406.10 (а)
ех 6406.10 (б)
ех 6406.10 (в)
6406.20
6406.90

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Лице за које су спољни ђонови
трајно спојени што комплетно
затвара дно
Остало
Делови ђонова
- Ђонови и пете од каучука, гуме
или пластичних материјала
- Остало

CTHS

CTHS
CTH
CTH
CTH
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ГЛАВА 65
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 65
6501

6502

(6503)
6504

6505

6506

6507

Наименовање

Основно правило

(2)
Шешири, капе и остале покривке за
главу и њихови делови
Туљци, конуси и слични производи
од филца, неуобличени и без обода;
кругови и цилиндри (укључујући
сечене цилиндре) од филца
Туљци, конуси и слични производи
плетени или израђени састављањем
трака од било ког материјала,
неуобличени и без обода,
непостављени и неукрашени

(3)

Шешири и друге покривке за главу,
плетени или израђени састављањем
трака од било ког материјала,
укључујући и постављене или
украшене
Шешири и друге покривке за главу,
плетени или кукичани, или
израђени од чипке, филца или
осталих текстилних метражних
материјала (осим од трака),
укључујући постављене или
украшене; мреже за косу од било
ког материјала, укључујући
постављене или украшене
Остале покривке за главу,
укључујући постављене или
украшене
Траке за унутрашње опшивање,
поставе, навлаке, основе и скелети,
штитници и подбрадници, за
покривке за главу

CTH

CTH

CTH

CTH

CTH

CTH

ГЛАВА 66
Напомена уз Главу 66
За потребе ове главе, она правила која се позивају на промену тарифног броја или
тарифног подброја, неће се примењивати у случају када је промена резултат растављања.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 66

6601

6602
6603

Наименовање

Основно правило

(2)
Кишобрани, сунцобрани, штапови,
штапови-столице, бичеви, корбачи
и њихови делови
Кишобрани и сунцобрани
(укључујући штапове - кишобране,
вртне кишобране и сличне
кишобране)
Штапови, штапови - столице,
бичеви, корбачи и слично
Делови, украси и прибор производа
из тар. брoja 6601 и 6602

(3)

CTH

CTH
CTH

ГЛАВА 67

ХС
Тарифни број
(1)
Глава 67

6701

ех 6701 (а)
ех 6701 (б)
ех 6701 (в)
6702

6703

6704

Наименовање

Основно правило

(2)
Перје и паперје, препарирано и
производи израђени од перја и
паперја; вештачко цвеће; производи
од људске косе
Коже и други делови птица, са
њиховим перјем и паперјем, перје,
делови перја, паперје и производи
од њих (осим производа из тар.
броја 0505 и обрађених бадрљица и
перја)
Коже и други делови птица, са
њиховим перјем и паперјем
Перје, делови перја, паперје
Остало
Вештачко цвеће, лишће и плодови и
њихови делови; производи израђени
од вештачког цвећа, лишћа или
плодова
Људска коса, уређена, истањена,
бељена или друкчије обрађена;
вуна, длака или остали текстилни
материјал, припремљени за
употребу у изради перика или
сличних производа
Перике, лажне браде, обрве,
трепавице, кике и слично од људске
косе, животињске длаке или од
текстилних материјала; производи
од људске косе на другом месту
непоменути нити обухваћени

(3)

Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број

CTH
CTHS
CTHS
CTH

CTH

CTH

ГЛАВА 68
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 68

6801

6802

6802.10

ех 6802.10 (а)
ех 6802.10 (б)

6802.21
6802.23
6802.29
6802.91
6802.92
6802.93
6802.99

Наименовање

Основно правило

(2)
Производи од камена, гипса,
цемента, азбеса, лискуна или
сличних материјала
Коцке за калдрму, ивичњаци и
плоче за тротоаре од природног
камена (осим од шкриљаца)
Обрађени камен за споменике и
грађевине (осим шкриљаца) и
производи од њих, осим производа
из тар. броја 6801; коцкице за
мозаик и слично од природног
камена (укључујући и од
шкриљаца) на подлози или без
подлоге; вештачки обојене грануле,
љуспице и прах од природног
камена (укључујући и од
шкриљаца)
- Плоче, коцке и слични производи
са правоугаоним странама или не,
кад се највећа површина стране
може уклопити у квадрат странице
мање од 7 cm; вештачки обојене
грануле, љуспице и прах
Вештачки обојене грануле, љуспице
и прах од природног камена
(укључујући шкриљац)
Остало
- Остали камен за споменике и
грађевине и производи од њега,
просто сечен или резан тестером са
равном или изравнатом површином
- - мермер, травертин, алабастер
- - гранит
- - остали камен
- Остало
- - мермер, травертин и алабастер
- - остали кречњачки камен
- - гранит
- - остали камен

(3)

CTH
Као што је наведено за тарифне
подбројеве

Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број

CTH, осим за грануле, љуспице и
прах од шкриљца из тар. бр. 2514
или тар. подбр. 2517.41 или 2517.49
CTSH

CTH
CTH
CTH
CTSH
CTSH
CTSH
CTSH

ХС
Тарифни број
(1)
6803
ех 6803 (а)
ех 6803 (б)
6804

6805

6806

6806.10

6806.20

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Шкриљац обрађен, производи од
шкриљца или агломерисаног
шкриљца
Производи од природног шкриљца
Остало
Млинско камење, брусеви, брусне
плоче и слично без постоља, за
млевење, брушење, оштрење,
полирање, изравнање или одсецање,
брусеви за ручно оштрење или
полирање и њихови делови од
природног камена, од
агломерисаног природног или
вештачког абразивног материјала
или од керамике, са или без делова
од других материјала
Абразивни материјали природни
или вештачки у облику праха или
зрна нанети на подлогу од текстила,
хартије, картона или других
материјала, укључујући исечене у
одређене облике, прошивене или
друкчије састављене
Вуна од шљаке-згуре, вуна од
камена и сличне минералне вуне;
експандирани или листасти
вермикулит, експандиране глине,
пенушава згура и слични
експандирани минерални
материјали; мешавине и производи
од минералних материјала за
термичку или звучну изолацију или
за апсорбовање звука, осим оних из
тар. броја 6811,6812 или из Главе 69
- Вуна од шљаке-згуре, вуна од
камена и сличне минералне вуне
(укључујући међусобне мешавине),
у расутом стању, листовима,
плочама или ролнама
- Вермикулит цепан у листове,
експандирана глина, пенушава
шљака и слични експандирани
минерални материјали (укључујући
међусобне мешавине)

Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број
CTHS
CTH
CTH

CTH

CTSH

Као што је наведено за тарифни
број 6806

Као што је наведено за тарифни
број 6806

199

ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

6806.90

- Остало

6807

Производи од битумена или од
сличних материјала (нпр: од
битумена од нафте или од смоле
катрана каменог угља)
Плоче, плочице, блокови и слични
производи од биљних влакана,
сламе, шушке, иверја, струготине
или других отпадака од дрвета,
агломерисане са цементом, гипсом
или другим минералним везивним
средствима
Производи од гипса или од
мешавина на бази гипса
- Табле, листови, плоче, плочице и
слични производи, неукрашени
- - превучени или ојачани само
хартијом или картоном
- - остало
- Остали производи
Производи од цемента, бетона или
вештачког камена, армирани или
неармирани
- Црепови, плоче, цигле и слични
производи
- - блокови и цигле, грађевински
- - остало
- Остали производи
- - монтажни елементи, грађевински
- - остало
Азбестно-цементни производи,
производи од цемента са
целулозним влакнима или слично
- Који садрже азбест

6808

6809

6809.11
6809.19
6809.90
6810

6810.11
6810.19
6810.91
6810.99
6811

6811.40

6811.81
6811.82
6811.83
6811.89

Као што је наведено за тарифни
број 6806
CTH

CTH

CTSH
Као што је наведено за тарифни
број 6809

Као што је наведено за тарифне
подбројеве

CTH
CTH
CTSH
CTSH
CTSH
Као што је наведено за тарифни
број 6811

- Који не садрже азбест
- - таласасте плоче
- - остале плоче, црепови, плочице и
слични производи
- - цеви и прибор за цеви
- - остали производи
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ХС
Тарифни број
(1)
6812

6812.80
ех 6812.80 (а)
ех 6812.80 (б)
ех 6812.80 (в)
ех 6812.80 (г)
6812.91
6812.92
6812.93

6812.99
ех 6812.99 (а)

ех 6812.99 (б)
ех 6812.99 (в)
6813

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Прерађена азбестна влакна;
мешавине на бази азбеста или на
бази азбеста и магнезијумкарбоната; производи од тих
мешавина или од азбеста (нпр:
предиво, тканине, одећа, покривке
за главу, обућа, заптивачи), ојачани
или неојачани, осим производа из
тар. броја 6811 или 6813
- Од плавог азбеста

Као што је наведено за тар.
подбројеве

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
прерађена влакна; мешавине на бази CTH
плавог азбеста или на бази плавог
азбеста и магнезијум-карбоната
ужад и канапи, плетени или не
CTSH, осим од предива из овог тар.
подброја
предиво и конац
CTSH
остало
CTSH
- Остало
- - одећа, прибор за одећу, обућа и
CTSH
покривке за главу
- - хартија, картон и филц
CTSH
- - заптивни материјал од
CTSH
пресованих азбестних влакана у
облику листова, плоча или ролни
- - остало
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
прерађена азбестна влакна;
CTH
мешавине на бази азбеста или на
бази азбеста и магнезијумкарбоната
ужад и канапи, плетени или не
CTSH, осим од предива из овог тар.
подброја
остало
CTSH
Фрикциони материјал и производи
CTH
од фрикционог материјала(нпр:
плоче, ваљци, траке, сегменти,
дискови, подметачи, облоге),
немонтирани за кочнице, квачила
или слично, на бази азбеста,
осталих минералних материјала или
целулозе, па и комбиновани са
текстилом или другим
материјалима
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ХС
Тарифни број
(1)
6814

ех 6814 (а)
ех 6814 (б)
6815

6815.10
ех 6815.10 (а)
ех 6815.10 (б)
6815.20
6815.91
6815.99

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Лискун обрађен и производи од
лискуна, укључујући агломерисани
или реконституисани лискун на
подлози или без подлоге од хартије,
картона или осталих материјала
Производи од лискуна
Остало
Производи од камена или осталих
минералних материјала
(укључујући угљена влакна,
производе од угљених влакана и
производе од тресета), на другом
месту непоменути нити обухваћени
- Производи од графита или осталог
угљеника који нису за електричне
сврхе
Угљена влакна
Остало
- Производи од тресета
- Остали производи
- - који садрже магнезит, доломит
или хромит
- - остало

Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број

CTHS
CTH
Као што је наведено за тар.
подбројеве

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTH
CTSHS
CTH
CTH
CTH

202

ГЛАВА 69
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 69
6901

6902

6903

6904
6905

6906
6907

6908

Наименовање

Основно правило

(2)
Керамички производи
Опеке, блокови, плочице и остали
производи од силикатног фосилног
брашна (нпр. од киселгура,
триполита или диатомита) или од
сличних силикатних земљи
Ватросталне опеке, блокови,
плочице и слични ватростални
керамички производи за уградњу,
осим оних од силикатног фосилног
брашна или од сличних силикатних
земљи
Остали ватростални керамички
производи (нпр: реторте,
топионички лонци, таве, млазнице изливници, чепови, подлоге, купеле,
цеви, облоге и шипке), осим од
силикатног фосилног брашна или
од сличне силикатне земље
Керамичке зидарске опеке, блокови
за подове, блокови, носачи и слично
Црепови, делови димњака, украси и
остали производи за
грађевинарство, од керамике
Керамичке цеви, одводи, олуци и
прибор за цеви
Неглазиране керамичке плочице за
поплочавање и облагање;
неглазиране керамичке коцкице за
мозаик и слично на подлози или без
подлоге
Глазиране керамичке плочице за
поплочавање или облагање;
глазиране керамичке коцкице за
мозаик и слично на подлози или без
подлоге

(3)
CTH

CTH

CTH

CTH
CTH

CTH
CTH

CTH, осим из тар. броја 6907

ХС
Тарифни број
(1)
6909

6910

6911

ех (1) 6911

ех (2) 6911
6912

ех (1) 6912

ех (2) 6912
6913

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Керамички производи за
лабораторијску, хемијску или
осталу техничку употребу; корита,
каде и слични судови који се
употребљавају у пољопривреди;
керамички лонци, тегле и слични
производи који се употребљавају за
транспорт или паковање робе
Судопере, лавабои, стубови за
лавабое, каде, бидеи, клозетске
шоље, водокотлићи, писоари и
слични производи
Стоно посуђе, кухињско посуђе,
остали предмети за домаћинство
или тоалетну употребу, од
порцелана
Декорисано

Остало
Керамичко стоно и кухињско
посуђе, остали предмети за
домаћинство и тоалетну употребу
од керамике, осим од порцелана
Декорисано

Остало
Статуете и остали украсни
производи од керамике

CTH

CTH

Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број
Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој је
извршена декорација керамичког
предмета који је у питању, под
условом да та декорација има за
резултат сврставање добијених
производа у тарифни број различит
од оног у који се сврставају
употребљени производи
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број

Земља порекла робе из ове еx
позиције је земља у којој је
извршена декорација керамичког
предмета који је у питању, под
условом да та декорација има за
резултат сврставање добијених
производа у тарифни број различит
од оног у који се сврставају
употребљени производи
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

ех (1) 6913

Декорисано

ех (2) 6913
6914

Остало
Остали производи од керамике

Земља порекла робе из ове ех
позиције је земља у којој је
извршена декорација керамичког
предмета који је у питању, под
условом да та декорација има за
резултат сврставање добијених
производа у тарифни број различит
од оног у који се сврставају
употребљени производи
CTH
CTH
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ГЛАВА 70
Напомена уз Главу 70
За тар. подбројеве 7019.51 до 7019.90, она правила која се позивају на промену тар.
подброја, неће се примењивати у случају када је промена резултат искључиво скраћивања
и сечења.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 70
7001
ех 7001 (а)

ех 7001 (б)
7002

7003

7004

7005

7006

Наименовање
(2)
Стакло и производи од стакла
Стаклени крш и остали отпаци од
стакла; стакло у маси
Стаклени крш и остали отпаци од
стакла

Стакло у маси
Стакло у облику кугли (осим
куглица из тар. броја 7018), шипке
или цеви, необрађени
Ливено или ваљано стакло, у
облику листова, плоча или профила,
са или без слоја за апсорпцију,
рефлексију или нерефлексију, али
другачије необрађено
Вучено или дувано стакло у облику
листова или плоча, са или без слоја
за апсорпцију, рефлексију или
нерефлексију, али другачије
необрађено
Флоат стакло и површински
брушено или полирано стакло, у
облику листова или плоча, са или
без слоја за апсорпцију, рефлексију
или нерефлексију, али другачије
необрађено
Стакло из тар. бројева 7003, 7004
или 7005, савијено, са обрађеним
ивицама, гравирано, бушено,
емајлирано или другачије обрађено,
али неуоквирено нити спојено са
другим материјалима

Основно правило
(3)
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број
Земља порекла стакленог крша и
осталих отпадака од стакла је земља
у којој је роба настала или
прикупљена из призоводње или
поступака прераде или из потрошње
CTHS
CTH

CTH

CTH

CTH, осим из тар. бр. 7003 и 7004

Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број

ХС
Тарифни број
(1)
ех 7006 (а)
ех 7006 (б)
7007
7008
7009

7010

ех 7010 (а)

ех 7010 (б)
7011

(7012)
7013

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Равно стакло обложено танким
диелектричним или металним
филмом(*)
Остало
Сигурносно стакло, од каљеног или
слојевитог стакла
Вишезидни панел елементи за
изолацију, од стакла
Огледала од стакла, урамљена или
неурамљена, укључујући и
ретровизоре
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
Сечени

Остало
Стаклени омотачи (укључујући
балоне и цеви), отворени и њихови
стаклени делови без фитинга, за
електричне сијалице, катодне цеви
или слично
Производи од стакла врста који се
употребљавају за столом, у кухињи,
за тоалетне сврхе, у канцеларијама,
за унутрашњу декорацију и сличне
сврхе (осим оних из тар. броја 7010
или 7018)

CTHS
CTH, осим из тар. бр. 003, 7004 или
7005
CTH
CTH
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број

CTH; или промена која је настала
сечењем неисечене стакларије
(негравиране, нерезбарене,
неполиране итд), и где вредност
додата одсецањем и уградњом
материјала са пореклом чини
најмање 50% цене производа
франко фабрика (ех works)
CTH
CTH

Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број

(*)

Стакло из ове ех позиције састоји се од стаклене подлоге вишеструко обложене, у складу са следећим
технологијама;
- физичко испаравање путем топлотног испаравања
- распршивање
- хемијско испаравање
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

ех 7013 (а)

Сечени

ех 7013 (б)

Сечена и полирана стакларија

ех 7013 (в)
7014

Остало
Производи од стакла за
сигнализацију и оптички делови од
стакла (осим оних из тар. броја
7015), оптички необрађени
Стакла за часовнике и слична
CTH
стакла, стакла за некорективне и
корективне наочаре, искривљена,
савијена, издубљена и слично
обрађена, оптички необрађена;
издубљена сферна стакла и
сегменти за производњу таквих
стакала
Блокови, цигле, коцке, плочице и
CTH
остали производи од пресованог
или ливеног стакла, армирани или
неармирани, који се употребљавају
у грађевинарству; стаклене коцкице
и остала ситна стаклена роба на
подлози или без подлоге за мозаик
или сличне украсне сврхе; оловом
уоквирена прозорска окна у боји
(„витражно”, „катедрално”,
“уметничко”) и слично;
милтицелуларно или пенасто стакло
у облику блокова, панела, плоча
или сличних облика

7015

7016

CTH; или промена која је настала
сечењем неисечене стакларије
(негравиране, нерезбарене,
неполиране итд), и где вредност
додата одсецањем и уградњом
материјала са пореклом чини
најмање 50% цене производа
франко фабрика (ех works)
CTH; или промена која је настала
сечењем неисечене стакларије
(негравиране, нерезбарене,
неполиране итд), и где вредност
додата одсецањем и уградњом
материјала са пореклом чини
најмање 50% цене производа
франко фабрика (ех works)
CTH
CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
7017

7018

7019

7019.11
7019.12
7019.19
ех 7019.19 (а)
ех 7019.19 (б)

7019.31
7019.32
7019.39
7019.40
7019.51

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Производи од стакла за
лабораторијске, хигијенске или
фармацеутске сврхе, градуисани
или неградуисани, баждарени или
небаждарени
Перле од стакла, имитација бисера,
имитација драгог или полудрагог
камења и слична ситна стаклена
роба и предмети од тих производа,
осим имитације накита, очи од
стакла, осим протетичких предмета;
статуете и остали украси од стакла
израђени на дуваљкама, осим
имитације накита; стаклене куглице
пречника не преко 1mm
Стаклена влакна (укључујући
стаклену вуну) и производи од њих
(нпр: предиво, тканине)
- Снопови стаклених влакана,
ровинг, предиво и сечене нити
- - сечене нити, дужине не преко 50
mm
- - ровинг
- - остало
предиво
остало
- Копрене (воал), мреже, мат, асуре,
плоче и слични неткани производи
- - мат
- - копрена (воал)
- - остало
- Ткани материјали од ровинга
- Остали ткани материјали
- - ширине не преко 30 cm

7019.59

- - ширине преко 30 cm, платненог
преплетаја, масе мање од 250 g/m2,
од филамената нумерације по једној
жици не преко 136 текса
- - остало

7019.90
7020

- Остало
Остали производи од стакла

7019.52

CTH

CTH

Као што је наведено за тарифне
бројеве

CTH
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни подброј
CTSHS
CTH

CTSH
CTSH
CTSH
CTSH
CTSH, осим из тар. подбр. 7019.52
или 7019.59
CTSH, осим из тар. подбр. 7019.52
или 7019.59
CTSH, осим из тар. подбр. 7019.52
или 7019.59
CTSH
CTH
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ГЛАВА 71
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 71

7101

7102

7102.10

Наименовање

Основно правило

(2)
Природни или култивисани бисери,
драго или полудраго камење,
племенити метали, метали
платирани племенитим металима, и
производи од њих; имитације
накита; метални новац
Бисери, природни и култивисани,
обрађени или необрађени,
несортирани, сортирани али
ненанизани, немонтирани или
неуглављени; бисери, природни или
култивисани, привремено нанизани
ради лакшег транспорта
Дијаманти, необрађени или
обрађени, али немонтирани нити
углављени
- Несортирани

(3)

7102.21

- Индустријски
- - необрађени или само сечени
тестером, цепани или тесани

7102.29

- - остали

7102.31

- Неиндустријски
- - необрађени или само сечени
тестером, цепани или тесани

7102.39

- - остали

Земља порекла бисера из овог тар.
броја је земља где су култивисани
бисери - култивисани или где је
шкољка (мекушац) која садржи
природни бисер прикупљена
Као што је наведено за тар.
подбројеве
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба из овог
тар. подброја добијена у свом
природном и непрерађеном стању
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба из овог
тар. подброја добијена у свом
природном и непрерађеном стању
CTSH, под условом да је роба
сечена или брушена или другачије
обрађивана у коначни облик,
полирана или не
Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља у којој је роба из овог
тар. подброја добијена у свом
природном и непрерађеном стању
CTSH, под условом да је роба
сечена или брушена или другачије
обрађивана у коначни облик,
полирана или не

ХС
Тарифни број
(1)
7103

7103.10

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Драго камење (осим дијаманата) и
полудраго камење, необрађено или
обрађено, несортирано нити
углављено; несортирано драго
камење (осим дијаманата) и
полудраго камење привремено
нанизано ради лакшег транспорта
- Необрађено или само сечено
тестером или грубо уобличено

7103.91

- Другачије обрађено
- - рубини, сафири и смарагди

7103.99

- - остало

7104

Синтетичко или реконституисано
драго или полудраго камење,
обрађено или необрађено,
несортирано или сортирано, али
ненанизано, немонтирано,
неуглављено; несортирано
синтетичко или реконституисано
драго или полудраго камење,
привремено нанизано ради лакшег
транспорта
- Кварц, пиезоелектрични
- Остало, необрађено или само
сечено тестером или грубо
уобличено
- Остало

7104.10
7104.20

7104.90

7105

7106

Прашина и прах од природног или
синтетичког драгог или полудрагог
камења
Сребро (укључујући сребро
позлаћено или платинирано)
необрађено, сирово или у облику
полупроизвода или праха

Као што је наведено за тарифне
подбројеве

Земља порекла робе је земља у којој
је роба из овог тар. подброја
добијена у свом природном и
непрерађеном стању
CTSH, под условом да је роба
сечена или брушена или другачије
обрађивана у коначни облик,
полирана или не
CTSH, под условом да је роба
сечена или брушена или другачије
обрађивана у коначни облик,
полирана или не
Као што је наведено за тарифне
подбројеве

CTH
Земља порекла робе је земља у којој
је роба из овог тар. подброја
добијена у свом сировом стању
CTSH, под условом да је роба
сечена или брушена или другачије
обрађивана у коначни облик,
полирана или не
CTH
Као што је наведено за тарифне
подбројеве
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

7106.10

- Прах

ех 7106.10 (а)
ех 7106.10 (б)
7106.91

Љуспице сврстане са прахом(*)
Прах
- Остало
- - необрађено

ех 7106.91 (а)

рафинисано

ех 7106.91 (б)
ех 7106.91 (в)

легирано
остало

7106.92

- - полупроизводи

ех 7106.92 (а)
ех 7106.92 (б)
7107

7108.11

превучени златом или платином
остало
Прости метали платирани сребром,
необрађени, или у облику
полупроизвода
У облику полупроизвода
Остало
Злато (укључујући платинирано)
необрађено или у облику
полупроизвода или у облику праха
- Немонетарно
- - прах

ех 7108.11 (а)
ех 7108.11 (б)
7108.12

љуспице сврстане са прахом (*)
прах
- - необрађено

ех 7108.12 (а)

рафинисано

ех 7107 (а)
ех 7107 (б)
7108

Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни подброј
CTSHS
CTSH
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни подброј
CTSHS; или промена у оквиру ове
ех позиције настала као резултат
пречишћавања драгоцених метала
са електролитима, топлотним или
хемијским одвајањем
CTSHS
CTH; или Земља порекла робе је
земља у којој су материјали из ове
ех позиције добијени у свом
природном и непрерађеном стању
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни подброј
CTSH
CTSH
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број
CTHS
CTH
Као што је наведено за тарифне
подбројеве
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни подброј
CTSHS
CTSH
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни подброј
CTSHS; или промена у оквиру ове
ех позиције настала као резултат
пречишћавања драгоцених метала
са електролитима, топлотним или
хемијским одвајањем

(*)

ХС сврстава љуспице са прахом из тар. подброја 7106.10 када је 90% или више тежине пропуштено кроз
сито отвором од 0,5mm
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ХС
Тарифни број
(1)
ех 7108.12 (б)
ех 7108.12 (в)

7108.13
ех 7108.13 (а)
ех 7108.13 (б)
7108.20
ех 7108.20 (а)

ех 7108.20 (б)
ех 7108.20 (в)
7109
ех 7109 (а)
ех 7109 (б)
7110
ех 7110 (а)
ех 7110 (б)
ех 7110 (в)

ех 7110 (г)
ех 7110 (д)

ех 7110 (ђ)
7111

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

легирано
остало

CTSHS
CTH; или Земља порекла робе је
земља у којој су материјали из ове
ех позиције добијени у свом
природном и непрерађеном стању
- - полупроизводи
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни подброј
превучени платином
CTSH
остало
CTSH
- Монетарно
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни подброј
Рафинисано
CTSHS; или промена у оквиру ове
ех позиције настала као резултат
пречишћавања драгоцених метала
са електролитима, топлотним или
хемијским одвајањем
Легирано
CTSHS
Oстало
CTSH
Прости метали или сребро,
Као што је наведено за ех позиције
платирани златом, необрађени или у уз тарифни број
облику полупроизвода
У облику полупроизвода
CTHS
Остало
CTH
Платина, необрађена, или у облику Као што је наведено за ех позиције
полупроизвода или у праху
уз тарифни број
Љуспице сврстане са прахом (*)
CTHS
Прах
CTHS
Необрађени, рафинисани
CTHS; или промена у оквиру ове ех
позиције настала као резултат
пречишћавања драгоцених метала
са електролитима, топлотним или
хемијским одвајањем
Необрађени, легирани
CTHS
Остале необрађене форме
CTH; или Земља порекла робе је
земља у којој су материјали из ове
ех позиције добијени у свом
природном и непрерађеном стању
Остало
CTHS
Прости метали, сребро или злато,
Као што је наведено за ех позиције
платирани платином, необрађени,
уз тарифни број
или у облику полупроизвода

(*)

ХС сврстава љуспице са прахом из тар. подброја 7110 када је 90% или више тежине пропуштено кроз сито
са отвором од 0,5mm.
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ХС
Тарифни број
(1)
ех 7111 (а)
ех 7111 (б)
7112

7113
ех 7113 (а)
ех 7113 (б)
7114

ех 7114 (а)
ех 7114 (б)
7115

7116

7117

7117.11
7117.19
7117.90

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

У облику полупроизвода
Остало
Отпаци и остаци од племенитих
метала или од метала платираних
племенитим металом; остали остаци
и отпаци који садрже племените
метале или једињења племенитих
метала, оних врста које се углавном
употребљавају за поновно добијање
племенитих метала
Накит и делови накита од
племенитих метала или од метала
платираних племенитим металима
Накит
Делови
Предмети златарства или
кујунџијства и њихови делови, од
племенитих метала или од метала
платираних племенитим металима
Предмети златарства или
кујунџијства
Делови
Остали предмети од племенитих
метала или од метала платираних
племенитим металима
Предмети од природних или
култивисаних бисера, драгог или
полудрагог камења (природног,
синтетичког или реконституисаног)
Имитација накита

CTHS
CTH
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци из овог тар.
броја настали у производњи или
процесу прераде или из потрошње

- Од простих метала, укључујући и
који су превучени племенитим
металима
- - дугмад за манжетне и слична
дугмад
- - остало
- Остало

Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број
CTHS
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифни број

CTHS
CTH
CTH

CTH

Као што је наведено за тарифне
подбројеве

CTH
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тарифние подброј
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

ех (1) 7117.90

Керамичке имитације накита,
декорисане

ех (2) 7117.90
7118

Остало
- Метални новац

Земља порекла робе је земља у којој
је извршена декорација керамичког
предмета који је у питању, под
условом да та декорација има за
резултат сврставање добијених
производа у тарифни број различит
од оног у који се сврставају
употребљени производи
CTH
CTH
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ГЛАВА 72
Напомене уз Главу 72
1. За потребе ове главе, промене у сврставању робе које су резултат искључиво
сечења, неће се сматрати битном променом.
2. За потребе ове главе, израз „хладно ваљање” значи хладно редуковање које има
за резултат промену кристалне структуре предмета који се обрађује. Хладно ваљање не
укључује лагани процес хладног ваљања (skin pass or pinch pass) који делује само по
површини материјала и нема за резултат промену кристалне структуре.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 72
7201

7202
7203

7204

ех 7204 (а)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Гвожђе и челик
Сирово гвожђе и манганово
(огледаласто) гвожђе у блоковима
или другим примарним облицима
Феролегуре
Производи од гвожђа добијени
директном редукцијом руде гвожђа
и остали сунђерасти производи од
гвожђа, у комадима, пелетама или
сличним облицима: гвожђе
минималне чистоће 99,94% по маси,
у комадима, пелетима или сличним
облицима
Отпаци и остаци од гвожђа или
челика; отпадни инготи, слабови и
др. од гвожђа или челика, за
претапање
Отпаци и остаци од гвожђа или
челика

ех 7204 (б)

Отпадни инготи, слабови и др. од
гвожђа или челика

7205

Грануле и прах, од сировог гвожђа,
мангановог огледаластог гвожђа,
гвожђа или челика

CTH

CTH
CTH

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци из ове ех
позиције настали у производњи или
процесу прераде или из потрошње
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци употребљени за
израду отпадних ингота, слабова и
др из ове ех позиције настали у
производњи или процесу обраде
или из потрошње
Као што је наведено за тарифне
подбројеве и ех позиције уз тар.
подбројеве

ХС
Тарифни број
(1)
7205.10
7205.21

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Грануле
- Прах
- - од легираног челика

ех 7205.21 (а)

мешавине праха од легираног
челика

ех 7205.21 (б)
7205.29

немешани прах од легираног челика
- - остали

ех 7205.29 (а)

остале мешавине праха

ех 7205.29 (б)
7206

остали немешани прах
Гвожђе и нелегирани челик, у
инготима или другим примарним
облицима (не укључујући гвожђе из
тар. броја 7203)
Полупроизводи од гвожђа или
нелегираног челика
Топло ваљани пљоснати производи
од гвожђа или нелегираног челика,
ширине 600 mm или веће,
неплатирани и непревучени
Пљоснати ваљани производи, од
гвожђа или нелегираног челика,
ширине 600 mm или веће, хладно
ваљани (хладно редуковани),
неплатирани и непревучени
Пљоснати ваљани производи од
гвожђа или нелегираног челика,
ширине 600 mm или веће,
платирани или превучени
Платирани
Превучени калајем, штампани или
лакирани
Платирани или превучени цинком,
таласасти
Остало
Пљоснати ваљани производи од
гвожђа или нелегираног челика,
ширине мање од 600 mm,
неплатирани и непревучени
Топло ваљани

7207
7208

7209

7210

ех 7210 (а)
ех 7210 (б)
ех 7210 (в)
ех 7210 (г)
7211

ех 7211 (а)

CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTSH или CTSHS под условом да
је извршено претапање и
атомизовање одливка легуре
CTSH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTSH или CTSHS под условом да
је извршено претапање и
атомизовање одливка легуре
CTSH
CTH

CTH, осим из тар. броја 7206
CTH

CTH

Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број

CTHS
CTH
CTH
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број

CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
ех 7211 (б)
7212

ех 7212 (а)
ех 7212 (б)
7213
7214

7215
7216
ех 7216 (а)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Хладно ваљани (хладно
редуковани)
Пљоснати ваљани производи од
гвожђа или нелегираног челика
ширине мање од 600 mm, платирани
или превучени
Платирани
Остали
Топло ваљана жица у котуровима,
од гвожђа или нелегираног челика
Шипке од гвожђа или нелегираног
челика, само коване, топло ваљане,
топло вучене или топло
екструдиране, укључујући оне које
су усукане после ваљања
Остале шипке од гвожђа или
нелегираног челика
Профили од гвожђа или
нелегираног челика
Даље необрађивани, осим топлог
ваљања

ех 7216 (б)

Даље необрађивани, осим хладног
ваљања

ех 7216 (в)
ех 7216 (г)
7217

Платирани
Остали
Хладно добијена жица од гвожђа
или нелегираног челика
Нерђајући челик у инготима и
другим примарним облицима;
полупроизводи од нерђајућег
челика
Пљоснати ваљани производи од
нерђајућег челика, ширине од 600
mm и веће
Даље необрађивани, осим топлог
ваљања
Даље необрађивани, осим хладног
ваљања
Платирани

7218

7219
ех 7219 (а)
ех 7219 (б)
ех 7219 (в)

CTHS
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број
CTHS осим из тар. броја 7210
CTH
CTH, осим из тар. броја 7214
CTH, осим из тар. броја 7213

CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број
CTH, осим из тар. бр. 7208, 7209,
7210, 7211 или 7212, и осим из тар.
бр. 7213, 7214, или 7215 када је
промена резултат одсецања или
савијања
CTH, осим из тар. бр. 7209 или ех
7211 (б), и осим из тар. бр. 7215
када је промена резултат одсецања
или савијања
CTHS
CTH, осим из тар. бр. 7208 до 7215
CTH, осим из тар. бр. 7209, 7210, ех
7211 (б), 7212, 7214 до 7216
CTH

Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број
CTH
CTHS
CTHS
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ХС
Тарифни број
(1)
ех 7219 (г)
7220
ех 7220 (а)
ех 7220 (б)
ех 7220 (в)
ех 7220 (г)
7221
7222
ех 7222 (а)
ех 7222 (б)

ех 7222 (в)
ех 7222 (г)
ех 7222 (д)
7223

7224

7225
ех 7225 (а)
ех 7225 (б)
ех 7225 (в)
ех 7225 (г)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Остали
Пљоснати ваљани производи од
нерђајућег челика ширине мање од
600 mm
Даље необрађивани, осим топлог
ваљања
Даље необрађивани, осим хладног
ваљања
Платирани
Остали
Топло ваљана жица у котуровима,
од нерђајућег челика
Шипке и профили, од нерђајућег
челика
Шипке и профили само топло
ваљани, даље необрађивани
Угаони облици и пресеци, даље
необрађивани

CTHS
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број

Шипке и профили само хладно
ваљани, даље необрађивани
Шипке, профили, угаони облици и
пресеци, платирани
Остало

CTH, осим из тар. бр. 7219
CTHS
CTHS
CTHS
CTH, осим из тар. бр. 7222
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број
CTH, осим из тар. бр. 7221
CTH, осим из тар. бр. 7219 или 7220
и осим из тар. бр. 7221 или ех 7222
(а) када је промена настала као
резултат сечења или савијања
CTH, осим из ех 7219 (б) или ех
7220 (б); CTHS из ех 7222 (а)
CTHS

CTH, осим из ех 7219 (б), ех 7220
(б) и 7221
Хладно добијена жица, од
CTH, осим из тар. бр. 7221 до 7222,
нерђајућег челика
или промена из тар. бр. 7221 до
7222, под условом да је материјал
хладно-обликован у складу са
напоменом уз Главу 72
Остали легирани челици у инготима CTH
или другим примарним облицима;
полупроизводи од осталих
легираних челика
Пљоснати ваљани производи од
Као што је наведено за ех позиције
осталих легираних челика, ширине
уз тар.број
600 mm и веће
Даље необрађивани, осим топлог
CTH
ваљања
Даље необрађивани, осим хладног
CTHS
ваљања
Платирани
CTHS
Остали
CTHS
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ХС
Тарифни број
(1)
7226
ех 7226 (а)
ех 7226 (б)
ех 7226 (в)
ех 7226 (г)
7227
7228

ех 7228 (а)
ех 7228 (б)

ех 7228 (в)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Пљоснати ваљани производи од
осталих легираних челика, ширине
мање од 600 mm
Даље необрађивани, осим топлог
ваљања
Даље необрађивани, осим хладног
ваљања
Платирани
Остали
Топло ваљана жица, у котуровима,
од осталих легираних челика
Шипке и профили, од осталих
легираних челика; шупљи челик за
бушаће шипке, од легираних или
нелегираних челика
Шипке и профили, даље
необрађивани, осим топлог ваљања
Угаони облици и пресеци, даље
необрађивани, осим топлог ваљања

Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број

ех 7229 (а)

Шипке и профили даље
необрађивани, осим хладног
ваљања
Шипке, профили, угаони облици и
пресеци, платирани
Остало
Хладно добијена жица од осталих
легираних челика
Неплатирани и непревучени

ех 7229 (б)

Остала

ех 7228 (г)
ех 7228 (д)
7229

CTH, осим из тар. бр. 7225
CTHS, осим од хладно ваљаних
производа из тар. бр. 7225
CTHS
CTHS
CTH, осим из тар. бр. 7228
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број
CTH, осим из тар. бр. 7227
CTH, осим из тар. бр. 7225 или
7226, и осим из тар. бр. 7215 када је
та промена резултат сечења и
савијања
CTH, осим из ех 7225 (б) или ех
7226 (б)
CTHS
CTHS
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број
CTH, осим из ех 7225 (б) или ех
7226 (б) или 7228
CTH, осим из ех 7225 (б) или ех
7226 (б) или 7228
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ГЛАВА 73
Напомене уз Главу 73
1. За потребе ове главе, операције састављања, осим простих операција састављања,
сматраће се битном променом.
2. За потребе оних правила о пореклу која се позивају на промену у сврставању
робе (промена тарифног (под)броја), следеће промене у сврставању неће се узимати у
обзир приликом одређивања порекла робе:
а) промене које су резултат растављања;
б) промене које су резултат паковања и препакивања; или
в) промене које су резултат искључиве примене Основног правила за примењивање
Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције у вези са комплетом делова из других тар.
(под)бројева који представљају производ у несастављеном стању.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 73
7301

7302

7303
7304

Наименовање

Основно правило

(2)
Производи од гвожђа и челика
Талпе од гвожђа или челика,
укључујући бушене, пробијене или
израђене од састављених елемената;
заварени профили, од гвожђа или
челика
Mатеријал за изградњу
железничких и трамвајских
колосека, од гвожђа или челика:
шине, шине вођице и назубљене
шине, скретнички језичци, срцишта,
потезне мотке и други делови
скретница, прагови, везице, шинске
столице, клинови шинских столица,
подложне плочице, причврсне
плочице, дистантне шипке и мотке,
други делови специјално
конструисани за постављање,
спајање и причвршћивање шина
Цеви и шупљи профили, од ливеног
гвожђа
Цеви и шупљи профили, бешавни,
од гвожђа (осим од ливеног гвожђа)
или челика

(3)
CTH

CTH

CTH
CTH

ХС
Тарифни број
(1)
7305

7306

7307

7308

ех 7308 (а)
ех 7308 (б)
ех 7308 (в)
7309

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Остале цеви (нпр: заварене,
заковане или затворене на сличан
начин) кружног попречног пресека,
чији спољашњи пречник прелази
406,4 mm, од гвожђа или челика
Остале цеви и шупљи профили
(нпр: са отвореним спојевима,
заварене, заковане или затворене на
сличан начин), од гвожђа или
челика
Прибор за цеви (нпр: спојнице,
колена, муфови), од гвожђа или
челика
Конструкције (осим монтажних
зграда из тар. броја 9406) и делови
конструкција (нпр: мостови и
секције мостова, врата за уставе,
торњеви, решеткасти стубови,
кровови, кровни костури, врата и
прозори и оквири за њих, прагови за
врата, ролои, ограде и стубови), од
гвожђа или челика; лимови, шипке,
профили, цеви и слично,
припремљени за употребу у
конструкцијама, од гвожђа или
челика
Конструкције
Делови конструкција
Остало
Резервоари, танкови, бачве и
слични контејнери, за било који
материјал (осим компримованих
или течних гасова), од гвожђа или
челика, запремине преко 300 l, са
или без облоге или топлотне
изолације али неопремљени
механичким или термичким
уређајима

CTH

CTH

CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број

CTH
CTH
CTH, осим из тар. бр. 7208 до 7216,
7301 или 7304 до 7306
CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
7310

7311
7312

7313

7314

7315
7316
7317

7318

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Танкови, бурад, бачве, лимене
кутије и слични контејнери, за било
који материјал (осим
компримованих или течних гасова),
од гвожђа или челика, запремине не
преко 300 l, са или без облоге или
топлотне изолације, али
неопремљени механичким или
термичким уређајима
Контејнери за компримоване или
течне гасове, од гвожђа или челика
Упредена жица, ужад, каблови,
плетене траке и слично, од гвожђа
или челика, електрично
неизоловани
Бодљикава жица, од гвожђа или
челика; упредена трака или
једнострука пљосната жица, са
бодљама или без њих, и лако
упредена жица која се употребљава
за ограде, од гвожђа или челика
Тканине (укључујући бесконачне
траке), решетке, мреже и ограде, од
гвоздене или челичне жице;
решетке добијене просецањем и
развлачењем једног комада лима
или траке) од гвожђа или челика
Ланци и њихови делови, од гвожђа
или челика
Ланци и њихови делови, од гвожђа
или челика
Ексери, клинци, ексерчићи за
цртаће табле, валовити ексери,
спајалице (осим оних из тар броја
8305) и слични предмети, од гвожђа
или челика, са или без главе од
другог материјала, али искључујући
такве производе са главом од бакра
Вијци, навртке, тирфони, вијци са
куком, закивци, затезни клинови,
подлошке (укључујући еластичне
подлошке) и слични производи, од
гвожђа или чел

CTH

CTH
CTH

CTH

CTH

CTH
CTH
CTH

CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
7319

7320
7321

7322

7323

7324
7325
7326

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Игле за шивење, игле за плетење,
тупе игле, игле за кукичање, игле за
везење и слични производи, за
употребу у руци, од гвожђа или
челика; сигурносне и друге игле, од
гвожђа или челика, на другом месту
непоменуте или необухваћене
Опруге и листови за опруге, од
гвожђа или челика
Пећи за загревање просторија,
штедњаци, решеткаста огњишта,
кухињске пећи (укључујући и са
помоћним казаном за централно
грејање), роштиљи, мангали, гасни
решои, грејачи тањира и слични
апарати за домаћинство,
неелектрични, и њихови делови, од
гвожђа или челика
Радијатори за централно грејање,
неелектрично загревани и њихови
делови, од гвожђа или челика;
грејачи ваздуха и дистрибутори
топлог ваздуха (укључујући
дистрибуторе који такође могу
дистрибуирати свеж или
кондициониран ваздух),
неелектрично загревани, са
уграђеним моторним вентилатором,
и њихови делови, од гвожђа или
челика
Стони, кухињски и други производи
за домаћинство и њихови делови, од
гвожђа или челика; вуна од гвожђа
или челика, сунђери за рибање
посуђа и јастучићи за рибање или
полирање, рукавице и слично, од
гвожђа или челика
Санитарни производи и њихови
делови, од гвожђа или челика
Остали ливени производи од гвожђа
или челика
Остали производи од гвожђа или
челика

CTH

CTH
CTH

CTH

CTH

CTH
CTH
CTH
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ГЛАВА 74
Напомене уз Главу 74
1. За потребе ове главе, операције састављања, осим простих операција састављања,
сматраће се битном променом.
2. Промена у сврставању робе, настала искључиво на основу намотавања шипки у
жицу, или одмотавања жице у шипке неће се сматрати битном променом.
3. За потребе оних правила о пореклу која се позивају на промену у сврставању
робе (промена тарифног (под)броја), следеће промене у сврставању неће се узимати у
обзир приликом одређивања порекла робе:
а) промене које су резултат растављања;
б) промене које су резултат паковања и препакивања; или
в) промене које су резултат искључиве примене Основног правила за примењивање
Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције у вези са комплетом делова из других тар.
(под)бројева који представљају производ у несастављеном стању.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 74
7401
7402
7403

7403.11
7403.12
7403.13
7403.19
7403.21
7403.22
7403.29

7404

Наименовање

Основно правило

(2)
Бакар и производи од бакра
Бакренац; цемент бакар
(преципитат бакра)
Нерафинисани бакар; бакарне аноде
за електролитичку рафинацију
Рафинисани бакар и легуре бакра,
сирови
- Рафинисани бакар
- - катоде и секције катода
- - ваљаоничке гредице
- - ваљаонички трупци
- - остало
- Легуре бакра
- - легуре бакра и цинка (месинг)
- - легуре бакра и калаја (бронза)
- - остале легуре бакра (осим
предлегура бакра из тарифног броја
7405)
Отпаци и остаци, од бакра

(3)
CTH
CTH
Као што је наведено за тар.
подбројеве
CTH
CTH
CTH
CTH
CTSH
CTSH
CTSH
Земља порекла робе је земља у којој
су oтпаци и остаци из овог тар.
броја настали у процесу
производње или прераде или из
потрошње

ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

7405
7406

Предлегуре бакра
Прах и љуспице, од бакра

7406.10
7406.20

- Прах неламеларне структуре
- Прах ламеларне структуре;
љуспице
Прах ламеларне структуре
Љуспице
Шипке и профили, од бакра
Жица од бакра
Плоче, лимови и траке, од бакра,
дебљине преко 0,15 mm
Хладно ваљане
Остале
Бакарне фолије (укључујући и
штампане или са подлогом од
хартије, картона, пластичне масе
или сличних материјала) дебљине
не преко 0,15 mm (не рачунајући
подлогу)
Цеви од бакра
CTH
Прибор за цеви, од бакра (нпр:
CTH
спојнице, колена, муфови)
Упредена жица, ужад, плетене траке CTH
и слично, од бакра, електрично
неизоловане

ех 7406.20 (а)
ех 7406.20 (б)
7407
7408
7409
ех 7409 (а)
ех 7409 (б)
7410

7411
7412
7413

[7414]
7415

[7416]
[7417]

Ексери, клинци, ексерчићи за
цртаће табле, појединачне
прошивне спајалице (осим оних из
тар. броја 8305) и слични производи
од бакра или гвожђа и челика са
бакарном главом; вијци, навртке,
матице, вијци са куком, закивци,
клинови, расцепке, подлошке
(укључујући еластичне подлошке) и
слични производи од бакра

CTH
Као што је наведено за тар.
подбројеве
CTSH, осим из ех 7406.20 (а)
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTSHS
CTH
CTH
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTHS
CTH
CTH

CTH

CTH
CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
7418

7419

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Стони, кухињски и други производи CTH
за домаћинство и њихови делови, од
бакра: сунђери за рибање посуђа и
јастучићи за рибање или полирање,
рукавице и слично, од бакра;
санитарни предмети и њихови
делови, од бакра
Остали производи од бакра
CTH
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ГЛАВА 75
Напомене уз Главу 75
1. За потребе ове главе, операције састављања, осим простих операција састављања,
сматраће се битном променом.
2. Промена у сврставању робе, настала искључиво на основу намотавања шипки у
жицу, или одмотавања жице у шипке неће се сматрати битном променом.
3. За потребе оних правила о пореклу која се позивају на промену у сврставању
робе (промена тарифног (под)броја), следеће промене у сврставању неће се узимати у
обзир приликом одређивања порекла робе:
а) промене које су резултат растављања;
б) промене које су резултат паковања и препакивања; или
в) промене које су резултат искључиве примене Основног правила за примењивање
Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције у вези са комплетом делова из других тар.
(под)бројева који представљају производ у несастављеном стању.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 75

Наименовање
(2)
Никл и производи од никла

7501

Никлов каменац, синтеровани
оксиди никла и други
међупроизводи металургије никла

7502

Сирови никл

7502.10
7502.20
7503

- Нелегирани никл
- Легуре никла
Отпаци и остаци од никла

7504

Прах и љуспице од никла

ех 7504 (а)
ех 7504 (б)
7505

Прах
Љуспице
Шипке, профили и жица, од никла

Основно правило
(3)
CTH или промена у оквиру овог
тар. броја чији је резултат каменац
или синтеровани оксид никла који
садржи 90% или више никла од
каменца или синтеровани оксид
никла који не садржи више од 75%
никла
Као што је наведено за тар.
подбројеве
CTH
CTSH
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци из овог тар.
броја настали у процесу
производње или прераде или из
потрошње
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
CTHS
CTH
Као што је наведено за тар.
подбројеве

ХС
Тарифни број
(1)

7505.11
7505.12
7505.21
7505.22
7506
ех 7506 (а)
ех 7506 (б)
7507
7508
ех 7508 (а)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Шипке и профили
- - од нелегираног никла
- - од легура никла
- Жица
- - од нелегираног никла
- - од легура никла
Плоче, лимови, траке и фолије од
никла
Фолије од никла дебљине мање од
0,15mm
Остале
Цеви и прибор за цеви (нпр:
спојнице, муфови, колена), од никла
Остали производи од никла

ех 7508 (б)

Одећа, решетке и мреже, од никл
жице
Аноде за галванизацију

ех 7508 (в)

Остало

CTSH
CTSH
CTSH
CTSH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
CTHS
CTH
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
CTH
CTH, осим ако је промена услед
куцања или бушења или додатка
куке
CTH
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ГЛАВА 76
Напомене уз Главу 76
1. За потребе ове главе, операције састављања, осим простих операција састављања,
сматраће се битном променом.
2. Промена у сврставању робе, настала искључиво на основу намотавања шипки
или цеви у жицу, или одмотавања жице у шипке или цеви неће се сматрати битном
променом.
3. За потребе оних правила о пореклу која се позивају на промену у сврставању
робе (промена тарифног (под)броја), следеће промене у сврставању неће се узимати у
обзир приликом одређивања порекла робе:
а) промене које су резултат растављања;
б) промене које су резултат паковања и препакивања; или
в) промене које су резултат искључиве примене Основног правила за примењивање
Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције у вези са комплетом делова из других тар.
(под)бројева који представљају производ у несастављеном стању.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 76

Наименовање

7601

(2)
Алуминијум и производи од
алуминијума
Алуминијум, сирови

7601.10

- Алуминијум, нелегирани

ех 7601.10 (а)
ех 7601.10 (б)
7601.20
7602

Чистоће 99,9% или више
Остало
- Легуре алуминијума
Отпаци и остаци од алуминијума

7603

Прах и љуспице, од алуминијума

7603.10
7603.20

- Прах неламеларне структуре
- Прах ламеларне структуре,
љуспице
Прах ламеларне структуре
Љуспице
Шипке и профили, од алуминијума

ех 7603.20 (а)
ех 7603.20 (б)
7604

Основно правило
(3)
Као што је наведено за тар.
подбројеве
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTSHS
CTH
CTSH
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци из овог тар.
броја настали у процесу
производње или прераде или из
потрошње
Као што је наведено за тар.
подбројеве
CTSH, осим из ех 7603.20 (а)
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTSHS
CTH
CTH

ХС
Тарифни број
(1)
7605
7606

7607

7608
7609
7610

ех 7610 (а)
ех 7610 (б)
ех 7610 (в)
7611

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Жица од алуминијума
Плоче, лимови и траке, од
алуминијума, дебљине преко 0,20
mm
Алуминијумске фолије (укључујући
и штампане или са подлогом од
хартије, картона, пластичне масе
или сличних материјала) дебљине
не преко 0,20 mm (не рачунајући
подлогу)
Цеви од алуминијума
Прибор за цеви од алуминијума
(нпр: спојнице, колена, муфови)
Конструкције од алуминијума (осим
монтажних зграда из тар. броја
9406) и делови конструкција (нпр:
мостови и секције мостова,
торњеви, решеткасти стубови,
кровови, кровни костури, врата и
прозори и оквири за њих, прагови за
врата, ограде и стубови); лимови,
шипке, профили, цеви и слично од
алуминијума, припремљени за
употребу у конструкцијама
Конструкције
Делови конструкција
Остало
Резервоари, танкови, бачве и
слични контејнери, од алуминијума,
за било који материјал (осим
компримованих или течних гасова)
запремине веће од 300 l, обложени
или необложени, топлотно
изоловани или неизоловани, али
неопремљени механичким нити
термичким уређајима

CTH
CTH

CTH

CTH или промена цеви у оквиру
овог тар. броја у хладно вучене цеви
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

CTH
CTH
CTH, осим из тар. бр. 7604 до 7606,
7608 или 7609
CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
7612

7613
7614

7615

7616

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Бурад, добоши, лименке, кутије и
слични контејнери (укључујући
круте и савитљиве цевасте
контејнере), од алуминијума, за
било који материјал (осим
компримовани или течни гас)
запремине која не прелази 300 l,
обложени или необложени,
топлотно изоловани или
неизоловани, али неопремљени
механичким нити термичким
уређајима
Контејнери од алуминијума за
компримоване или течне гасове
Упредена жица, ужад, плетене траке
и слично, од алуминијума,
електрично неизоловани
Стони, кухињски и други производи
за домаћинство и њихови делови, од
алуминијума; сунђери за рибање
посуђа и јастучићи за рибање или
полирање, рукавице и слично, од
алуминијума; санитарни предмети и
њихови делови, од алуминијума
Остали производи од алуминијума

CTH

CTH
CTH

CTH

CTH

232

ГЛАВА 78
Напомене уз Главу 78
1. За потребе ове главе, операције састављања, осим простих операција састављања,
сматраће се битном променом.
2. Промена у сврставању робе, настала искључиво на основу намотавања шипки
или цеви у жицу, или одмотавања жице у шипке или цеви неће се сматрати битном
променом.
3. За потребе оних правила о пореклу која се позивају на промену у сврставању
робе (промена тарифног (под)броја), следеће промене у сврставању неће се узимати у
обзир приликом одређивања порекла робе:
а) промене које су резултат растављања;
б) промене које су резултат паковања и препакивања; или
в) промене које су резултат искључиве примене Основног правила за примењивање
Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције у вези са комплетом делова из других тар.
(под)бројева који представљају производ у несастављеном стању.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 78

(2)
Олово и производи од олова

7801

Сирово олово

7801.10

7801.99

- Рафинисано олово
- Остало
- - са садржајем антимона, који по
маси преовладава над другим
елементима
- - остало

ех 7801.99 (а)
ех 7801.99 (б)
7802

Легирано
Остало
Отпаци и остаци, од олова

7801.91

[7803]
7804
ех 7804 (а)

Наименовање

Плоче, лимови, траке и фолије, од
олова; прах и љуспице, од олова
Фолије од олова

Основно правило
(3)
Као што је наведено за тар.
подбројеве
CTSH
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTSH
CTH
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци од олова из овог
тар. броја настали у процесу
производње или прераде или из
потрошње
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
CTHS

ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

ех 7804 (б)
ех 7804 (в)
ех 7804 (г)
[7805]
7806

Прах
Љуспице
Остало

CTHS
CTHS, осим из ех 7804 (б)
CTHS

Остали производи, од олова

ех 7806 (а)
ех 7806 (б)
ех 7806 (в)

Шипке и профили
Жица
Остало

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
CTH
CTHS
CTH
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ГЛАВА 79
Напомене уз Главу 79
1. За потребе ове главе, операције састављања, осим простих операција састављања,
сматраће се битном променом.
2. Промена у сврставању робе, настала искључиво на основу намотавања шипки
или цеви у жицу, или одмотавања жице у шипке или цеви неће се сматрати битном
променом.
3. За потребе оних правила о пореклу која се позивају на промену у сврставању
робе (промена тарифног (под)броја), следеће промене у сврставању неће се узимати у
обзир приликом одређивања порекла робе:
а) промене које су резултат растављања;
б) промене које су резултат паковања и препакивања; или
в) промене које су резултат искључиве примене Основног правила за примењивање
Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције у вези са комплетом делова из других тар.
(под)бројева који представљају производ у несастављеном стању.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 79

(2)
Цинк и производи од цинка

7901

Цинк, сирови

ех 7901 (а)
ех 7901 (б)
7902

Легирани
Остали
Отпаци и остаци, од цинка

7903

Прашина, прах и љуспице од цинка

7903.10
7903.90

- Прашина од цинка
- Остало

ех 7903.90 (а)
ех 7903.90 (б)
7904

Прах
Остало
Шипке, профили и жица, од цинка

ех 7904 (а)
ех 7904 (б)

Шипке и профили
Жица

Наименовање

Основно правило
(3)
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
CTHS
CTH
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци од цинка из овог
тар. броја настали у процесу
производње или прераде или из
потрошње
Као што је наведено за тар.
подбројеве
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTSHS
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
CTH
CTHS

ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

7905

Плоче, лимови, траке и фолије, од
цинка

CTH

[7906]
7907

Остали производи од цинка

ех 7907 (а)

Галванске аноде

ех 7907 (б)

Остало

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
CTH, осим ако је промена резултат
закуцавања или бушења или
додавање кука
CTH
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ГЛАВА 80
Напомене уз Главу 80
1. За потребе ове главе, операције састављања, осим простих операција састављања,
сматраће се битном променом.
2. Промена у сврставању робе, настала искључиво на основу намотавања шипки
или цеви у жицу, или одмотавања жице у шипке или цеви неће се сматрати битном
променом.
3. За потребе оних правила о пореклу која се позивају на промену у сврставању
робе (промена тарифног (под)броја), следеће промене у сврставању неће се узимати у
обзир приликом одређивања порекла робе:
а) промене које су резултат растављања;
б) промене које су резултат паковања и препакивања; или
в) промене које су резултат искључиве примене Основног правила за примењивање
Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције у вези са комплетом делова из других тар.
(под)бројева који представљају производ у несастављеном стању.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 80

(2)
Калај и производи од калаја

8001

Калај, сирови

8001.10

- Калај, нелегирани

8001.20
8002

- Легуре калаја
Отпаци и остаци, од калаја

8003

Шипке, профили и жица, од калаја

ех 8003 (а)
ех 8003 (б)
[8004]
[8005]
[8006]

Шипке и профили
Жица

Наименовање

Основно правило
(3)
Као што је наведено за тар.
подбројеве
CTH или производња од
рафинисаног калаја из овог тар.
подброја од нерафинисаног калаја
из истог тар. подброја
CTSH
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци од калаја из овог
тар. броја настали у процесу
производње или прераде или из
потрошње
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
CTH
CTHS

ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

8007

Остали производи од калаја

ех 8007 (а)

Галванске аноде

ех 8007 (б)
ех 8007 (в)
ех 8007 (г)

Фолија од калаја
Прах и љуспице
Остало

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
CTH, осим ако је промена резултат
закуцавања или бушења или
додавање кука
CTHS
CTHS
CTH
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ГЛАВА 81
Напомене уз Главу 81
1. За потребе ове главе, операције састављања, осим простих операција састављања,
сматраће се битном променом.
2. Промена у сврставању робе, настала искључиво на основу намотавања шипки
или цеви у жицу, или одмотавања жице у шипке или цеви неће се сматрати битном
променом.
3. За потребе оних правила о пореклу која се позивају на промену у сврставању
робе (промена тарифног (под)броја), следеће промене у сврставању неће се узимати у
обзир приликом одређивања порекла робе:
а) промене које су резултат растављања;
б) промене које су резултат паковања и препакивања; или
в) промене које су резултат искључиве примене Основног правила за примењивање
Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције у вези са комплетом делова из других тар.
(под)бројева који представљају производ у несастављеном стању.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 81
8101
ех 8101 (а)
ех 8101 (б)
ех 8101 (в)

ех 8101 (г)

Наименовање

Основно правило

(2)
Остали прости метали; кермети;
производи од њих
Волфрам (тунгстен) и производи од
волфрама, укључујући отпатке и
остатке
Легирани
Рафинисани волфрам
Отпаци и остаци

(3)

ех 8101 (д)

Шипке, осим оних добијених
простим синтеровањем, профили
Плоче, лимови, траке и фолије

ех 8101 (ђ)
ех 8101 (е)

Жица
Цеви и прибор за цеви

ех 8101 (ж)
ех 8101 (з)
ех 8101 (и)

Прах
Љуспице
Каблови

Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број
CTHS
CTHS
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци од волфрама из
ове ех позиције настали у процесу
производње или прераде или из
потрошње
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS
CTHS

ХС
Тарифни број
(1)
ех 8101 (ј)
8102
ех 8102 (а)
ех 8102 (б)
ех 8102 (в)

ех 8102 (г)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Остало
Молибден и производи од
молибдена, укључујући остатке и
отпатке
Легирани
Рафинисани молибден
Отпаци и остаци

ех 8102 (д)

Шипке, осим оних добијених
простим синтеровањем, профили
Плоче, лимови, траке и фолије

ех 8102 (ђ)
ех 8102 (е)

Жица
Цеви и прибор за цеви

ех 8102 (ж)
ех 8102 (з)
ех 8102 (и)
ех 8102 (ј)
8103

Прах
Љуспице
Каблови
Остало
Тантал и производи од тантала,
укључујући отпатке и остатке
Легирани
Рафинисани тантал
Отпаци и остаци

ех 8103 (а)
ех 8103 (б)
ех 8103 (в)

ех 8103 (г)
ех 8103 (д)

Шипке, осим оних добијених
простим синтеровањем, профили
Плоче, лимови, траке и фолије

ех 8103 (ђ)
ех 8103 (е)

Жица
Цеви и прибор за цеви

ех 8103 (ж)
ех 8103 (з)
ех 8103 (и)
ех 8103 (ј)
8104

Прах
Љуспице
Каблови
Остало
Магнезијум и производи од
магнезијума, укључујући отпатке и

CTHS
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број
CTHS
CTHS
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци од молибдена из
ове ех позиције настали у процесу
производње или прераде или из
потрошње
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTH или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS
CTHS
CTHS
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број
CTHS
CTHS
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци од тантала из
ове ех позиције настали у процесу
производње или прераде или из
потрошње
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS
CTHS
CTHS
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број
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ХС
Тарифни број
(1)
ех 8104 (а)
ех 8104 (б)
ех 8104 (в)

ех 8104 (г)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

остатке
Легирани
Рафинисани магнезијум
Отпаци и остаци

ех 8104 (д)

Шипке, осим оних добијених
простим синтеровањем, профили
Плоче, лимови, траке и фолије

ех 8104 (ђ)
ех 8104 (е)

Жица
Цеви и прибор за цеви

ех 8104 (ж)
ех 8104 (з)
ех 8104 (и)
ех 8104 (ј)
8105

Прах
Љуспице
Каблови
Остало
Кобалтни мате и други
међупроизводи металургије
кобалта; кобалт и производи од
кобалта, укључујући отпатке и
остатке
Легирани
Рафинисани кобалт
Отпаци и остаци

ех 8105 (а)
ех 8105 (б)
ех 8105 (в)

ех 8105 (г)
ех 8105 (д)

Шипке, осим оних добијених
простим синтеровањем, профили
Плоче, лимови, траке и фолије

ех 8105 (ђ)
ех 8105 (е)

Жица
Цеви и прибор за цеви

ех 8105 (ж)
ех 8105 (з)
ех 8105 (и)
ех 8105 (ј)
8106

Прах
Љуспице
Каблови
Остало
Бизмут и производи од бизмута,
укључујући отпатке и остатке

CTHS
CTHS
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци од магнезијума
из ове ех позиције настали у
процесу производње или прераде
или из потрошње
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS
CTHS
CTHS
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број

CTHS
CTHS
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци од кобалта из
ове ех позиције настали у процесу
производње или прераде или из
потрошње
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS
CTHS
CTHS
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

ех 8106 (а)
ех 8106 (б)
ех 8106 (в)

Легирани
Рафинисани бизмут
Отпаци и остаци

ех 8106 (г)
ех 8106 (д)

Шипке, осим оних добијених
простим синтеровањем, профили
Плоче, лимови, траке и фолије

ех 8106 (ђ)
ех 8106 (е)

Жица
Цеви и прибор за цеви

ех 8106 (ж)
ех 8106 (з)
ех 8106 (и)
ех 8106 (ј)
8107

Прах
Љуспице
Каблови
Остало
Кадмијум и производи од
кадмијума; укључујући отпатке и
остатке
Легирани
Рафинисани кадмијум
Отпаци и остаци

ех 8107 (а)
ех 8107 (б)
ех 8107 (в)

ех 8107 (г)
ех 8107 (д)

Шипке, осим оних добијених
простим синтеровањем, профили
Плоче, лимови, траке и фолије

ех 8107 (ђ)
ех 8107 (е)

Жица
Цеви и прибор за цеви

ех 8107 (ж)
ех 8107 (з)
ех 8107 (и)
ех 8107 (ј)
8108

Прах
Љуспице
Каблови
Остало
Титан и производи од титана,
укључујући отпатке и остатке; прах
Легирани
Рафинисани титан
Отпаци и остаци

ех 8108 (а)
ех 8108 (б)
ех 8108 (в)

CTHS
CTHS
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци од бизмута из
ове ех позиције настали у процесу
производње или прераде или из
потрошње
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS
CTHS
CTHS
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број
CTHS
CTHS
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци од кадмијума из
ове ех позиције настали у процесу
производње или прераде или из
потрошње
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS
CTHS
CTHS
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број
CTHS
CTHS
Земља порекла робе је земља у којој
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ХС
Тарифни број
(1)

ех 8108 (г)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

ех 8108 (д)

Шипке, осим оних добијених
простим синтеровањем, профили
Плоче, лимови, траке и фолије

ех 8108 (ђ)
ех 8108 (е)

Жица
Цеви и прибор за цеви

ех 8108 (ж)
ех 8108 (з)
ех 8108 (и)
ех 8108 (ј)
8109

Прах
Љуспице
Каблови
Остало
Цирконијум и производи од
цирконијума, укључујући остатке и
отпатке
Легирани
Рафинисани цирконијум
Отпаци и остаци

ех 8109 (а)
ех 8109 (б)
ех 8109 (в)

ех 8109 (г)
ех 8109 (д)

Шипке, осим оних добијених
простим синтеровањем, профили
Плоче, лимови, траке и фолије

ех 8109 (ђ)
ех 8109 (е)

Жица
Цеви и прибор за цеви

ех 8109 (ж)
ех 8109 (з)
ех 8109 (и)
ех 8109 (ј)
8110

Прах
Љуспице
Каблови
Остало
Антимон и производи од антимона,
укључујући отпатке и остатке
Легирани
Рафинисани антимон
Отпаци и остаци

ех 8110 (а)
ех 8110 (б)
ех 8110 (в)

су отпаци и остаци од титана из ове
ех позиције настали у процесу
производње или прераде или из
потрошње
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS
CTHS
CTHS
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број
CTHS
CTHS
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци од цирконијума
из ове ех позиције настали у
процесу производње или прераде
или из потрошње
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS
CTHS
CTHS
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број
CTHS
CTHS
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци од антимона из
ове ех позиције настали у процесу
производње или прераде или из
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ХС
Тарифни број
(1)
ех 8110 (г)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

ех 8110 (д)

Шипке, осим оних добијених
простим синтеровањем, профили
Плоче, лимови, траке и фолије

ех 8110 (ђ)
ех 8110 (е)

Жица
Цеви и прибор за цеви

ех 8110 (ж)
ех 8110 (з)
ех 8110 (и)
ех 8110 (ј)
8111

Прах
Љуспице
Каблови
Остало
Манган и производи од мангана,
укључујући отпатке и остатке
Легирани
Рафинисани манган
Отпаци и остаци

ех 8111 (а)
ех 8111 (б)
ех 8111 (в)

ех 8111 (г)
ех 8111 (д)

Шипке, осим оних добијених
простим синтеровањем, профили
Плоче, лимови, траке и фолије

ех 8111 (ђ)
ех 8111 (е)

Жица
Цеви и прибор за цеви

ех 8111 (ж)
ех 8111 (з)
ех 8111 (и)
ех 8111 (ј)
8112

8112.12

Прах
Љуспице
Каблови
Остало
Берилијум, хром, германијум,
ванадијум, галијум, хафнијум
(целтијум), индијум, ниобијум
(колумбијум), ренијум и талијум и
производи од ових метала,
укључујући отпатке и остатке
- Берилијум
- - сирови; прах

ех 8112.12 (а)
ех 8112.12 (б)
ех 8112.12 (в)

легирани
рафинисани берилијум
прах

потрошње
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS
CTHS
CTHS
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број
CTHS
CTHS
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци од антимона из
ове ех позиције настали у процесу
производње или прераде или из
потрошње
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS
CTHS
CTHS
Као што је наведено за
тар.подбројеве

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTSHS
CTHS
CTSHS

244

ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

8112.13

- - отпаци и остаци

8112.19

- - остало

ех 8112.19 (а)
ех 8112.19 (б)

шипке, осим оних добијених
простим синтеровањем, профили
плоче, лимови, траке и фолије

ех 8112.19 (в)
ех 8112.19 (г)

жица
цеви и прибор за цеви

ех 8112.19 (д)
ех 8112.19 (ђ)
ех 8112.19 (е)
8112.21

љуспице
каблови
остало
- Хром
- - сирови; прах

ех 8112.21 (а)
ех 8112.21 (б)

легирани
рафинисани хром

ех 8112.21 (в)
8112.22

прах
- - отпаци и остаци

8112.29

- - остало

ех 8112.29 (а)
ех 8112.29 (б)

шипке, осим оних добијених
простим синтеровањем, профили
плоче, лимови, траке и фолије

ех 8112.29 (в)
ех 8112.29 (г)

жица
цеви и прибор за цеви

ех 8112.29 (д)
ех 8112.29 (ђ)
ех 8112.29 (е)

љуспице
каблови
остало
- Талијум
- - сирови; прах

8112.51

Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци од берилијума
из ове ех позиције настали у
процесу производње или прераде
или из потрошње
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTSHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTSHS
CTSHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTSHS
CTSHS
CTSHS
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTSHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTSHS
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци од хрома из ове
ех позиције настали у процесу
производње или прераде или из
потрошње
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTSHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTSHS
CTSHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTSHS
CTSHS
CTSHS
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

ех 8112.51 (а)
ех 8112.51 (б)

легирани
рафинисани талијум

ех 8112.51 (в)
8112.52

прах
- - отпаци и остаци

8112.59

- - остало

ех 8112.59 (а)
ех 8112.59 (б)

шипке, осим оних добијених
простим синтеровањем, профили
плоче, лимови, траке и фолије

ех 8112.59 (в)
ех 8112.59 (г)

жица
цеви и прибор за цеви

ех 8112.59 (д)
ех 8112.59 (ђ)
ех 8112.59 (е)
8112.92

љуспице
каблови
остало
- Остало
- - сирови; отпаци и остаци; прах

ех 8112.92 (а)
ех 8112.92 (б)
ех 8112.92 г)

легирани
рафинисани метал
отпаци и остаци

ех 8112.92 (в)
8112.99

прах
- - остало

ех 8112.99 (а)
ех 8112.99 (б)

шипке, осим оних добијених
простим синтеровањем, профили
плоче, лимови, траке и фолије

ех 8112.99 (в)
ех 8112.99 (г)

жица
цеви и прибор за цеви

ех 8112.99 (д)
ех 8112.99 (ђ)
ех 8112.99 (е)

љуспице
каблови
остало

CTSHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTSHS
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци од талијума из
ове ех позиције настали у процесу
производње или прераде или из
потрошње
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTSHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTSHS
CTSHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTSHS
CTSHS
CTSHS
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTSHS
CTHS
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци од метала из ове
ех позиције настали у процесу
производње или прераде или из
потрошње
CTSHS
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTSHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTSHS
CTSHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTSHS
CTSHS
CTSHS
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

ех 8113 (а)
ех 8113 (б)

Кермети и производи од кермета,
укључујући отпатке и остатке
Сирови кермети
Отпаци и остаци

ех 8113 (в)
ех 8113 (г)
ех 8113 (д)
ех 8113 (ђ)
ех 8113 (е)

Прах
Љуспице
Шипке и профили
Жица
Цеви и прибор за цеви

ех 8113 (ж)
ех 8113 (з)

Каблови
Остало

8113

Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број
CTHS
Земља порекла робе је земља у којој
су отпаци и остаци од кермета из
ове ех позиције настали у процесу
производње или прераде или из
потрошње
CTHS
CTHS
CTHS
CTHS
CTHS или хладно ваљање од
предмета из ове ех позиције
CTHS
CTHS
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ГЛАВА 82
Напомене уз Главу 82
Растављање

1.

Операције растављања, укључујући оне чији је резултат промена у сврставању робе,
неће се сматрати операцијама на основу којих роба стиче порекло.
Делови или било који предмет поново добијени од робе задржава земљу порекла коју
је роба имала пре растављања.
Промена употребе робе

2.

Промена у сврставању која је резултат само промене употребе робе, без даљих
поступака обраде или прераде на тој роби, неће се сматрати променом у складу са
правилима утврђеним у Основним принципима II. Таква роба задржава земљу порекла
коју је имала пре промене у сврставању.
3.

Сетови

1) Поступак стављања предмета у сетове неће се сматрати битном променом;
2) Земља порекла сета састављеног од предмета пореклом из једне земље, је та
земља;
3) Земља порекла сета састављеног од предмета пореклом из више од једне земље, је
земља порекла оног предмета који чини највећу вредност тог сета. Вредност производа
који имају исто порекло узима се у обзир заједно.
4.

Некомплетна или недовршена роба у складу са Основним правилом за
примењивање Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције
Роба или део произведен од полупроизвода (blanks):

1. Земља порекла робе или дела произведеног од полупроизвода, који је применом
Основног правила за примењивање Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције сврстан у исти
тарифни број, тарифни подброј или ех позиције уз тарифни број или тарифни подброј као
и комплетан или завршен производ или део, је земља у којој су све радне ивице, радне
површине или радни делови обликовани у крајњи облик и димензије, под условом да
полупроизвод од којих су произведени, у стању у коме је увезен:
- није могао да функционише, и
- није био унапређен изнад основног процеса жигосања или било којег процеса који
захтева уклањање материјала са откивка или калупа за ливење.
2. Ако услови из тачке 1. нису задовољени, земља порекла робе је земља из које је
пореклом полупроизвод из ове главе.
5. Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове
главе, критеријум за утврђивање највећег удела материјала је вредност.

ХС
Тарифни број
(1)
Глава 82

8201

8202

8202.10
8202.20

8202.31
8202.39
ех 8202.39 (а)
ех 8202.39 (б)
8202.40
ех 8202.40 (а)
ех 8202.40 (б)
8202.91
8202.99
8203

8203.10

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Алати, ножарски производи,
кашике и виљушке, од простих
метала; њихови делови од простих
метала
Ручни алат: ашови, лопате,
крампови, будаци, мотике, виле и
грабуље; секире, косири и сличан
алат за сечење; маказе свих врста за
резање грана: косе, српови, ножеви
за сено, маказе за живу ограду,
клинови за цепање стабала и остали
алат који се користи у
пољопривреди, хортикултури или
шумарству
Ручне тестере; листови за тестере
свих врста (укључујући листове
тестера за урезивање, пререзивање
као и листови тестера без зубаца
- Ручне тестере
- Листови за трачне тестере
- Кружни листови за тестере,
укључујући тестераста глодала
- - са радним делом од челика
- - остало, укључујући делове
зупци за тестере и сегменти зубаца
за кружне тестере
остало
- Резни ланци за тестере
Зупци за тестере и сегменти зубаца
за ланчане тестере
Остало
- Остали листови за тестере
- - равни листови за тестере, за
радни метал
- - остало
Турпије, рашпе, клешта
(укључујући клешта за сечење),
пинцете, маказе за сечење метала,
секачи цеви, секачи сворњака,
клешта за бушење и сличан ручни
алат
- Турпије, рашпе и сличан алат

CTH

Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTH
CTSH

CTSH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTH
CTSHS
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTH
CTSHS
CTSH
CTH
Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTSH
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ХС
Тарифни број
(1)
8203.20
8203.30
8203.40
8204

8204.11
8204.12
8204.20
8205

8205.10
8205.20
8205.30
8205.40

8205.51
8205.59
ех 8205.59 (а)
ех 8205.59 (б)

8205.60
8205.70

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Клешта (укључујући и клешта за
сечење), пинцете и сличан алат
- Маказе за сечење метала и сличан
алат
- Секачи цеви, секачи сворњака,
клешта за бушење и сличан алат
Обични и француски кључеви за
вијке, ручни (укључујући момент
кључеве), изменљиви улошци за
кључеве, са или без дршке
- Обични и француски кључеви за
вијке, ручни
- - неподесиви
- - подесиви
- Изменљиви улошци за кључеве, са
или без дршке
Ручни алат и справе (укључујући
стаклорезачке дијаманте), који на
другом месту није поменут нити
укључен; лампе за лемљење;
менгеле, стеге и слично, осим
прибора и делова за машине алатке;
наковњи; преносне ковачнице;
тоцила са постољем, окретана
руком или педалом
- Алат за бушење, нарезивање и
урезивање навоја
- Чекићи и ковачки чекићи
- Ренда, длета (равна и полуокругла)
и сличан алат за обраду дрвета
- Одвртке
- Остали ручни алат и справе
(укључујући стаклорезачке
дијаманте)
- - справе за домаћинство
- - остало
апарати за причвршћавање
грађевинских елемената
делови за апарате за
причвршћавање грађевинских
елемената
- Лампе за лемљење
- Менгеле, стеге и слично

CTSH
CTSH
CTSH
Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTSH
CTSH
CTSH
Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTH
CTH
CTH
CTH

CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTH
CTSH

CTH
CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
8205.90

ex 8205.90 (a)

ex 8205.90 (б)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Остало, укључујући сетове
предмета из два или више
подбројева из овог тарифног
броја
Наковњи; преносне ковачнице;
тоцила са постољем, окретана
руком или педалом
Сетови предмета из два или више
напред поменутих подбројева

8206

Алат из два или више тар. бр. 8202
до 8205, у сетовима за продају на
мало

8207

Изменљиви алат за ручне алатке, са
или без механичког погона, или за
машине алатке (нпр: за пресовање,
ковање, утискивање, просецање,
нарезивање и урезивање навоја,
бушење, проширивање отвора,
стругање, провлачење, глодање,
умеци за одвртке) укључујући
матрице за извлачење или
екструдирање метала и алата за
бушење стена и земље
- Алат за бушење стена и земље
- - са радним делом од кермета
- - остало, укључујући делове

8207.13
8207.19
ех 8207.19 (а)
ех 8207.19 (б)
8207.20
8207.30
8207.40
8207.50
8207.60
8207.70
8207.80
8207.90

делови
остало
- Матрице за вучење или
екструдирање метала
- Алат за пресовање, ковање,
извлачење или просецање
- Алат за нарезивање или урезивање
навоја
- Алат за бушење, осим за бушење
стена и земље
- Алат за проширивање отвора,
укључујући бушењем
- Алат за глодање
- Алат за стругање
- Остали изменљиви алат

Као што је наведено за ex позиције
уз тар. подброј

CTH
CTH; или земља порекла како је
дефинисано у Напомени уз ову
Главу
CTH, осим из тар.бр. 8202 то 8205;
или земља порекла како је
дефинисано у Напомени 3. уз Главу
82
Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTSH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTH
CTSHS
CTSH
CTSH
CTSH
CTSH
CTSH
CTSH
CTSH
CTSH
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ХС
Тарифни број
(1)
8208
8208.10
8208.20
8208.30

8208.40
8208.90
8209
8210

8211

8211.10

8211.91
8211.92
8211.93
8211.94
8211.95
8212

8212.10
8212.20
ех 8212.20 (а)
ех 8212.20 (б)
8212.90

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Ножеви и сечива, за машине или
механичке справе
- За обраду метала
- За обраду дрвета
- За кухињске уређаје или за
машине које се користе у
прехрамбеној индустрији
- За машине за пољопривреду,
хортикултуру и шумарство
- Остало
Плочице, штапићи, врхови и слично
за алат, немонтирани, од кермета
Механичке справе на ручни погон,
масе од 10 kg или мање, које се
употребљавају за припремање или
послуживање хране или пића
Ножеви са сечивом, назубљени или
не (укључујући вртне ножеве), осим
ножева из тар. броја 8208, и сечива
за ножеве
- Сетови
- Остало
- - стони ножеви са фиксираним
сечивом
- - остали ножеви са фиксираним
сечивом
- - ножеви са нефиксираним
сечивима
- - сечива
- - дршке од простих метала
Апарати за бријање, бријачи и
сечива за бријање, жилети и др.
(укључујући недовршена сечива у
траци)
- Апарати за бријање и бријачи
- Сечива за бријање (жилети и др.),
укључујући и недовршена сечива у
траци
Сечива за бријање
недовршена сечива у траци
Остали делови

Као што је наведено за тар.
подбројеве
CTSH
CTSH
CTSH

CTSH
CTSH
CTH
CTH

Као што је наведено за тар.
подбројеве
CTH; или земља порекла како је
дефинисано у Напомени 3. уз Главу
82
CTH
CTH
CTH
CTH
CTH
Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTH
CTH
CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
8213
8214

8214.10

8214.20
ех 8214.20 (а)

ех 8214.20 (б)
8214.90
8215

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Маказе (укључујући кројачке и
сличне маказе) и сечива за њих
Остали ножарски производи (нпр:
машине за шишање или стрижу,
месарске или кухињске сатаре,
месарске секире и ножеви за
сецкање меса, ножеви за папир);
сетови и справе за маникир и
педикир (укључујући и турпије за
нокте)
- Ножеви за папир, отварање
писама, брисање (стругање радирање), оштрење оловки и
сечива за њих
- Сетови и справе за маникир и
педикир (укључујући турпије за
нокте)
Сетови и справе за маникир и
педикир
Справе за маникир и педикир
(укључујући турпије за нокте)

8215.20

Кашике, виљушке, кутлаче, кашике
за пену, лопатице за сервирање
колача, ножеви за рибу, ножеви за
маслац, штипаљке за шећер и
сличан кухињски и стони прибор
- Сетови, који садрже најмање један
производ превучен племенитим
металом
- Остали сетови

8215.91
8215.99

- Остали
- - превучени племенитим металом
- - остало

8215.10

CTH
Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTH

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTH, осим маказа из тар. бр. 8212 и
8213; или земља порекла како је
дефинисано у Напомени 3. уз Главу
82
CTH
CTH/ CTSH
Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTH; или земља порекла како је
дефинисано у Напомени 3. уз Главу
82
CTH; или земља порекла како је
дефинисано у Напомени 3. уз Главу
82
CTH
CTH
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ГЛАВА 83
Напомене уз Главу 83
Некомплетна или недовршена роба у складу са Основним правилом за
примењивање Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције

1.

Производња готовог производа или дела од недовршеног производа или дела,
укључујући и производњу од од полупроизвода (blanks):
Роба или део робе произведен од полупроизвода (blanks) :
Земља порекла робе или дела произведеног од полупроизвода, који је применом
Основног правила за примењивање Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције сврстан у исти
тарифни број, тарифни подброј или ех позиције уз тарифни број или тарифни подброј као
и комплетан или довршен производ или део, је земља у којој је полупроизвод довршен,
под условом да довршавање укључује конфигурацију у коначни облик уклањањем
материјала (поред обичног брушења или полирања, или оба ова поступка), или процеса
његовог формирања као што су савијање, ковање, пресовање или штампање.
2.

Примена правила највећег удела

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове главе,
критеријум за утврђивање највећег удела материјала је вредност.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 83
8301

8301.10
ех 8301.10 (а)
ех 8301.10 (б)
8301.20
ех 8301.20 (а)

Наименовање

Основно правило

(2)
Разни производи од простих метала

(3)

Катанци и браве (на кључ, шифру
Као што је наведено за тар.
или електричне), од простих метала; подбројеве
затварачи и окови са затварачима,
који имају уграђене браве од
простих метала; кључеви за било
који од поменутих производа, од
простих метала
- Катанци
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.подброј
Катанци, кључеви или комбинација CTH
Електрични катанци
CTH, или промена из тар. броја
8301.60
- Браве за моторна возила
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.подброј
Браве, врсте која се употребљава за CTH
моторна возила, кључеви или
комбинација

ХС
Тарифни број
(1)
ех 8301.20 (б)
8301.30
ех 8301.30 (а)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Браве, врсте која се употребљава за
моторна возила, електричне
- Браве за намештај

CTH, или промена из тар. броја
8301.60
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.подброј
CTH

ех 8301.30 (б)

Браве за намештај, кључеви или
комбинација
Браве за намештај, електричне

8301.40

- Остале браве

ех 8301.40 (а)

Остале браве, кључеви или
комбинација
Остале браве, електричне

ех 8301.40 (б)
8301.50
8301.60
8301.70
8302

8302.10
8302.20
8302.30

8302.41
8302.42
8302.49
8302.50
8302.60

- Затварачи и окови са затварачима,
који имају уграђене браве
- Делови
- Кључеви испоручени посебно
Оков, прибор и слични производи
од простих метала, за намештај,
врата, степениште, прозоре,
ролетне, каросерије, седларску
робу, кофере, сандуке, кутије и
слично; куке за вешање шешира,
конзоле и слично, од простих
метала; точкићи (за намештај и сл.),
са елементима за пречишћавање, од
простих метала, аутоматски
затварачи врата, од простих метала
врата
- Шарке
- Точкићи
- Остали оков, прибор и слични
производи, за моторна возила
- Остали оков, прибор и слични
производи
- - грађевински оков
- - остали, за намештај
- - остали
- Куке за вешање шешира, конзоле
и слично
- Аутоматски затварачи врата

CTH, или промена из тар. броја
8301.60
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.подброј
CTH
CTH, или промена из тар. броја
8301.60
CTH
CTH
CTH
Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTH
CTH
CTH

CTH
CTH
CTH
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.подброј
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ХС
Тарифни број
(1)
ех 8302.60 (а)
ех 8302.60 (б)
8303

ех 8303 (а)
ех 8303 (б)
ех 8303 (в)
8304

8305

8306

8307
8308

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Аутоматски затварачи врата,
електрични
Остали
Касе, сефови, врата и преградци за
трезоре, преносиве сигурносне
касете за новац или документа и
слично, од простих метала
Касе, сефови, врата и преградци за
трезоре, од простих метала
Преносиве сигурносне касете за
новац и документа и слично, од
простих метала
Делови, од простих метала
Кутије за архиве, кутије за
картотеке, кутије за сортирање
докумената, сталци за хартију,
сталци за пера, сталци за штамбиље
и слична канцеларијска или стона
опрема, од простих метала, осим
канцеларијског намештаја из тар.
броја 9403
Механизми за корице са слободним
листовима или за фасцикле,
спајалице за акта и писма, јахачи за
картотеке и слични канцеларијски
предмети, од простих метала;
прошивне спајалице у "траци" (нпр:
за канцеларије, тапетарију,
паковање), од простих метала
Звона, гонгови и слично,
неелектрични од простих метала;
статуете и други украси од простих
метала, рамови за фотографије,
слике и слично, од простих метала;
огледала од простих метала
Савитљиве цеви, од простих метала,
са или без прибора
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

CTSHS
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар.број

CTHS
CTH

CTH
CTH

CTH

CTH

CTH
CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
8309

8310

8311

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Затварачи (укључујући крунске
CTH
затвараче, навојне затвараче и
затвараче кроз које се сипа),
поклопци од лима са или без навоја,
пломбе и други прибор за паковање,
од простих метала
Плоче са натписима, ознакама,
CTH
адресама и сличне плоче, бројеви,
слова и други знаци, од простих
метала осим из тар. броја 9405
Жица, шипке, цеви, плоче,
CTH
електроде и слични производи, од
простих метала или металних
карбида, обложени или испуњени
топитељима, који се употребљавају
за меко лемљење, тврдо лемљење,
заваривање или наношење метала
или металног карбида; жице и
шипке агломерисане од праха
простих метала, за метализацију
прскањем
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ГЛАВА 84
Напомене уз Главу 84
1.
“Правило 45% додате вредности“ значи: производњу где је повећање
вредности резултат обраде или прераде и, уколико је могуће, уградња делова који
имају порекло земље производње, представља најмање 45% цене производа франко
фабрика.
2.

Комплети делова

Када је промена у сврставању резултат примене Основног правила за примењивање
Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције у погледу комплета делова који представљају
несастављени производ из другог тар (под)броја, појединачни делови задржавају своје
порекло пре комплетирања.
3.

Склапање комплета делова

Роба која је склопљена од комплета делова, сврстана као склопљена роба применом
Основног правила за примењивање Царинске тарифе 2 ХС Конвенције, има порекло земље
у којој је склопљена, под условом да је склапањем задовољено основно правило за робу од
делова који су представљени одвојено, а не као комплет делова.
4.

Поновна цертификација или поновно тестирање

Промена у сврставању која је резултат поновне цертификације или поновног
тестирања робе не може се сматрати променом коју захтева правило наведено у Листи.
5.

Расклапање робе:

Промена у сврставању која је резултат расклапања робе не може се сматрати
променом коју захтева правило наведено у Листи. Земља порекла делова или робе
добијене расклапањем из склопљене робе је земља у којој су делови расклопљени, сем
уколико увозник, извозник или неко друго лице, које има оправдан разлог да одреди
порекло делова, докаже да је земља порекла нека друга земља, на основу проверљивог
доказа као што је ознака порекла на самом делу, или пак документација.
6

Делови и прибор произведени од полупроизвода (blanks):

1. Земља порекла робе произведене од полупроизвода, који је применом Основног
правила за примењивање Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције сврстан у исти тарифни
број, тарифни подброј или ех позиције уз тарифни број или тарифни подброј као и
комплетан или довршен производ, биће она земља у којој је полупроизвод довршен под
условом да довршавање укључује конфигурацију до коначног облика одстрањивањем
материјала (поред обичног брушења или полирања, или оба ова поступка) или процеса
његовог формирања као што је савијање, ковање, пресовање или штампање.
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2. Горе наведени став 1 односи се на робу сврстану под одредбама за делове или
делове и прибор, укључујући робу посебно наведену под овим одредбама, као и на робу
која се сврстава у тар. бројеве 8480 и 8483.
7.
Метод израчунавања процента додате вредности (ad valorem) прописаног у
критеријумима о пореклу:
У сврху израчунавања траженог процента додате вредности:
а) Термин „цена франко фабрика“ означава цену која се плаћа за добијени
производ произвођачу у чијем предузећу је извршена последња обрада или прерада. Цена
франко фабрика укључује вредност свих материјала употребљених у производњи и све
трошкове (материјалне, као и друге) које је произвођач имао. Унутрашњи порези, који су,
или за које може бити одобрен повраћај уколико се тај производ извози или попусти на
комерцијалну цену, не узимају се у обзир.
б) Термини „вредност добијена као резултат обраде или прераде“ и „уградња
делова који имају порекло земље производње“ означавају повећање вредности као
резултат самог склапања, заједно са било каквим припремним и финалним поступцима и
провером, као и уградњу било ког дела пореклом из земље у којој су ти поступци вршени,
укључујући профит и опште трошкове који су настали у тој земљи као резултат тих
поступака.
8

Допунско правило уз Главу 84

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове
главе, критеријум за утврђивање највећег удела материјала је вредност.
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ХС
Тарифни број
(1)
Глава 84

8401

8402

8403
8404

8405

8406
8407

8408

8409

8410
8411

8412

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Нуклеарни реактори, котлови,
машине и механички уређаји и
њихови делови
Нуклеарни реактори; гориви
елементи (патроне), неозрачени, за
нуклеарне реакторе; машине и
апарати за сепарацију изотопа
Котлови за производњу водене и
друге паре (осим котлова за
централно грејање који могу да
произведу пару ниског притиска);
котлови за прегрејану воду
Котлови за централно грејање, осим
котлова из тар. броја 8402
Помоћни уређаји за котлове из тар.
бр. 8402 или 8403 (нпр:
економајзери, прегрејачи,
одстрањивачи чађи, рекуператори
гаса); кондензатори за енергетске
јединице на водену или другу пару
Генератори за генераторски или
водени гас, са или без својих
пречистача; ацетиленски
генератори и слични генератори
влажног поступка, са или без својих
пречистача
Турбине на водену и другу пару
Клипни мотори са унутрашњим
сагоревањем, на паљење помоћу
свећице, са наизменичним или
обртним кретањем клипа
Клипни мотори са унутрашњим
сагоревањем, на паљење помоћу
компресије (дизел или полудизел)
Делови погодни искључиво или
углавном за моторе из тар. бр. 8407
или 8408
Хидрауличне турбине, водена кола
и њихови регулатори
Турбомлазни мотори,
турбопропелерни мотори и остале
гасне турбине
Остале погонске машине и мотори

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности
CTH, осим из тар. броја 8409; или
45% додате вредности
CTH, осим из тар. броја 8409; или
45% додате вредности
CTH
CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
8413

8414

8415

8416

8417

8418

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Пумпе за течности, опремљене или
не мерним уређајима; елеватори
течности
Ваздушне или вакуум пумпе,
ваздушни или гасни компресори и
вентилатори; вентилациони или
рециркулациони одстрањивачи
мириса са уграђеним вентилатором,
укључујући оне опремљене
филтерима
Уређаји за климатизацију, који се
састоје од вентилатора на моторни
погон и елемената за мењање
температуре и влажности ваздуха,
укључујући машине у којима се
влажност не може регулисати
независно од температуре
Горионици за ложишта на течно
гориво, на чврсто гориво у праху
или на гас; механички уређаји за
ложење, укључујући њихове
механичке решетке, механичке
одстрањиваче пепела и сличне
уређаје
Индустријске или лабораторијске
пећи, укључујући пећи за
спаљивање, неелектричне
Фрижидери, замрзивачи и остали
уређаји за хлађење или замрзавање,
електрични или не; топлотне пумпе,
осим уређаја за климатизацију
ваздуха из тар. бр. 8415

CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
8419

8420

8421

8422

8423

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Машине, уређаји или
лабораторијска опрема, електрично
загревани или не (осим пећи и
остале опреме из тарифног броја
8514), за обраду материјала
променом температуре, као што је:
грејање, кување, пржење,
дестилација, ректификација,
стерилизација, пастеризација,
парење, сушење, евапоризација,
вапоризација, кондензација или
расхлађивање, осим машина и
уређаја за домаћинство; проточни и
акумулациони грејачи воде,
неелектрични
Каландери и остале машине за
ваљање, осим за метале или стакло,
и ваљци за њих
Центрифуге, укључујући машине за
центрифугално сушење; уређаји за
филтрирање и пречишћавање
течности или гасова
Машине за прање посуђа; машине
за чишћење и сушење боца и других
судова; машине за пуњење,
затварање, херметичко затварање и
етикетирање боца, лименки, кутија,
врећа и других контејнера; машине
за капслирање боца, тегли, туба и
сличних
контејнера; остале машине за
паковање и завијање (укључујући
машине које раде помоћу
термоскупљајућих фолија); машине
за газирање пића
Ваге (осим вага осетљивости до 5
центиграма) укључујући и машине
за бројање и контролу, које раде на
бази мерења масе; тегови за ваге
свих врста

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
8424

8425

8426

8427

8428

8429

8430

8431

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Механички уређаји (укључујући на
ручни погон) за избацивање,
дисперзију или распршавање
течности или праха; апарати за
гашење пожара, напуњени или не;
пиштољи за прскање и слични
уређаји; машине за избацивање паре
или песка и сличне машине за
избацивање млаза
Дизалице котураче и чекрци, осим
скип чекрка; хоризонтална и
вертикална витла; дизалице за
велике терете са малом висином
дизања
Бродске дизалице (дерик дизалице);
остале дизалице са краком и кабл
дизалице; мостне дизалице и
претоварни мостови, порталне
дизалице, порталне аутокаре и
аутокаре опремљене дизалицама
Виљушкари; остале аутокаре са
уређајима за дизање или
манипулацију
Остале машине за дизање,
манипулацију, утовар или истовар
(нпр: лифтови и покретне
степенице, транспортери и жичаре)
Булдожери, англдозери, машине за
равнање (гредери), скрепери,
багери, утоваривачи са лопатом,
машине за набијање и друмски
ваљци, самоходни
Остале машине за равнање,
стругање, копање, набијање, вађење
или бушење земље, минерала или
руда; макаре и машине за вађење
шипова; снежни плугови и дуваљке
за снег
Делови погодни за употребу
искључиво или углавном са
машинама из тар. бр. 8425 до 8430

CTH; или 45% додате вредности

CTH, осим из тар. броја 8431; или
45% додате вредности

CTH, осим из тар. броја 8431; или
45% додате вредности

CTH, осим из тар. броја 8431; или
45% додате вредности
CTH, осим из тар. броја 8431; или
45% додате вредности
CTH, осим из тар. броја 8431; или
45% додате вредности

CTH, осим из тар. броја 8431; или
45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
8432

8433

8434
8435

8436

8437

8438

8439

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Машине за припремање и
култивисање земље у
пољопривреди, хортикултури и
шумарству; ваљци за травњаке и
спортске терене
Машине за бербу, жетву и вршидбу,
укључујући пресе за балирање
сламе и сточне хране; траво косачице и друге машине за
кошење; машине за чишћење,
сортирање или селекцију јаја, воћа
или других пољопривредних
производа, осим машина из тар. бр.
8437
Машине за мужу и друге машине за
млекарство
Пресе, муљаче и сличне машине,
које се користе у производњи вина,
јабуковаче, воћних сокова или
сличних напитака и пића
Остале машине за пољопривреду,
хортикултуру, шумарство,
живинарство и пчеларство,
укључујући уређаје за клијање
снабдевене механичком или
термичком опремом; инкубатори и
топле батерије за пилиће
Машине за чишћење или сортирање
семена, зрневља или сушеног
махунастог поврћа; машине за
млинарску индустрију или за
прераду житарица или сушеног
махунастог поврћа, осим машина за
пољопривредна газдинства
Машине које се не сврставају у
друге тар. бројеве ове главе, за
индустријско припремање или
производњу хране или пића, осим
машина за екстракцију или
припремање животињских или
биљних масти или уља
Машине за производњу целулозе од
влакнастих целулозних материјала
или за производњу и довршавање
хартије или картона

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
8440
8441

8442

8443

8444

8445

8446

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Књиговезачке машине, укључујући
машине за прошивање књига
Остале машине за прераду
хартијине масе, хартије или
картона, укључујући машине за
сечење свих врста
Машине, апарати и уређаји (осим
машина алатки из тарифних бројева
8456 до 8465), за припремање или
израду плоча, цилиндара и других
штампарских форми; плоче,
цилиндри и друге штампарске
форме; плоче, цилиндри и
литографско камење, припремљени
за штампарске сврхе (на пример:
брушени, назрнчани или полирани)
Машине за штампање које се
употребљавају за штампање помоћу
плоча, цилиндара и других
штампарских форми из тарифног
броја 8442; остали штампачи,
машине за копирање и телефакс
машине, комбиноване или не;
њихови делови и прибор
Машине за екструдирање
(истискивање), извлачење,
текстурирање и сечење вештачких
или синтетичких текстилних
филамената
Машине за припремање текстилних
влакана; машине за предење,
дублирање или кончање и остале
машине за производњу текстилног
предива; текстилне машине за
намотавање (укључујући
намотавање потке) и машине за
припремање текстилног предива за
употребу на машинама из тар. бр.
8446 или 8447
Машине за ткање (разбоји)

CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH, осим из тар. броја 8448; или
45% додате вредности

CTH, осим из тар. броја 8448; или
45% додате вредности

CTH, осим из тар. броја 8448; или
45% додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
8447

8448

8449

8450

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Машине за плетење, шиваћо преплетаће машине и машине за
обавијање предивом, за производњу
тила, чипке, веза, позамантерије,
плетеница или мрежа и тафтинг
машине
Помоћне машине и уређаји за
употребу са машинама из тар. бр.
8444, 8445, 8446 и 8447 (нпр: нитне
машине, жакард машине,
аутоматски уређаји за заустављање,
механизми за мењање чункова);
делови и прибор погодни за
употребу искључиво или углавном
са помоћним машинама и уређајима
из овог тар. броја или са машинама
из тар. броја 8444,8445,8446, и 8447
(нпр: и крилца за вретена, облоге за
карде, чешљеви, вретена
екструзионе млазнице, чункови,
ничанице и листови за ничанице,
игле)
Машине за производњу или
завршну обраду филца или
нетканих материјала у метражи или
у одређеним облицима, укључујући
машине за израду шешира од филца
и калупи за израду шешира
Машине за прање, за домаћинство и
перионице, укључујући машине
које перу и суше

CTH, осим из тар. броја 8448; или
45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
8451

8452

8453

8454

8455
8456

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Машине (осим машина из тар. бр.
8450) за прање, чишћење, цеђење,
сушење, пеглање (укључујући пресе
за обликовање и фиксирање
форми), бељење, бојење,
апретирање, довршавање,
превлачење или импрегнисање
текстилног предива, тканина,
плетенина и др, или готових
текстилних предмета и машине за
наношење препарата на основну
тканину или другу подлогу која се
користи у производњи подних
покривки као што је линолеум;
машине за намотавање, одмотавање,
савијање, сечење или
зупчасто изрезивање текстилних
тканина
Машине за шивење, осим машина
за прошивање књига из тар. бр.
8440; намештај, сталци и поклопци
предвиђени за машине за шивење;
игле за машине за шивење
Машине за припремање, штављење
и обраду сирових или штављених
кожа (са или без длаке),
производњу или оправку обуће или
других предмета од сирове или
штављене коже (са или без длаке),
осим машина за шивење
Конвертори, лонци за ливење,
калупи за инготе и машине за
ливење, који се користе у
металургији или ливницама метала
Машине за ваљање метала и ваљци
за њих
Машине алатке за обраду
(скидањем) материјала свих врста
ласером или другим светлосним или
фотонским снопом, ултразвуком,
електроерозијом, електрохемијским
поступком, електронским снопом,
јонским снопом или млазом плазме;
машине за сечење воденим млазом

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности
CTH, осим из тар. броја 8466; или
45% додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
8457
8458
8459

8460

8461

8462

8463

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Обрадни центри, обрадне јединице
и трансфер машине, за метале
Стругови (укључујући центре за
стругање) за обраду метала
Машине алатке (укључујући
обрадне главе на клизним
носачима) за обраду метала:
бушењем, проширивањем отвора,
глодањем, урезивањем или
нарезивањем навоја, осим стругова
и центара за стругање из тар. бр.
8458
Машине алатке за чишћење
(абразивом и сл.), оштрење,
брушење, хоновање, леповање,
полирање или друге завршне обраде
метала или кермета помоћу брусева,
абразива или производа за
полирање, осим машина за резање,
брушење или другу завршну обраду
зупчаника из тар. бр. 8461
Машине алатке за рендисање,
провлачење, израду зупчаника:
резањем, брушењем или другом
завршном обрадом, сечење
тестером или на други начин и
остале машине алатке за обраду
метала или кермета, скидањем
струготине, на другом месту
непоменуте нити обухваћене
Машине алатке (укључујући пресе)
за обраду метала слободним или
ковањем у калупу; машине алатке
за обраду метала савијањем,
исправљањем, сечењем,
просецањем или исецањем; пресе за
обраду метала или металних
карбида које нису претходно
поменуте
Остале машине алатке за обраду
метала или кермета, без скидања
струготине

CTH, осим из тар. броја 8466; или
45% додате вредности
CTH, осим из тар. броја 8466; или
45% додате вредности
CTH, осим из тар. броја 8466; или
45% додате вредности

CTH, осим из тар. броја 8466; или
45% додате вредности

CTH, осим из тар. броја 8466; или
45% додате вредности

CTH, осим из тар. броја 8466; или
45% додате вредности

CTH, осим из тар. броја 8466; или
45% додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
8464

8465

8466

8467

8468

8469

8470

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Машине алатке за обраду камена,
керамике, бетона, азбестцемента и
сличних минералних материјала
или за обраду стакла на хладно
Машине алатке (укључујући
машине за спајање ексерима,
жичаним копчама, лепљењем или
на други начин) за обраду дрвета,
плуте, кости, тврде гуме, тврде
пластике или сличних тврдих
материјала
Делови и прибор подесни за
употребу искључиво или углавном
са машинама из тар. бр. 8456 до
8465, укључујући држаче радних
предмета и алата; самоотварајуће
главе за резање навоја, подеоне
главе и други специјални додатни
уређаји за машине алатке; држачи
алата за било који врсту ручне
алатке
Ручне алатке, пнеуматске,
хидрауличне или са уграђеним
електричним или неелектричним
мотором
Машине и апарати за лемљење и
заваривање, укључујући и оне које
могу да режу, осим машина из тар.
броја 8515; машине и апарати на гас
за површинско каљење
Машине за писање осим штампача
из тар. броја 8443; машине за
обраду текста
Машине за рачунање и машине
џепних димензија за бележење,
репродукцију и приказивање
података, са функцијама за
рачунање; књиговодствене машине,
машине за франкирање, машине за
издавање карата и сличне машине,
са уграђеним уређајем за рачунање;
регистар касе

CTH, осим из тар. броја 8466; или
45% додате вредности
CTH, осим из тар. броја 8466; или
45% додате вредности

CTH

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

45% додате вредности
45% додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
8471

8472

8473

8473.10

8473.21

8473.29
8473.30
ех (1) 8473.30

ех (2) 8473.30
8473.40

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Машине за аутоматску обраду
података и њихове јединице;
магнетни или оптички читачи,
машине за преписивање података на
носиоце података у кодираном
облику и машине за обраду таквих
података, непоменуте или
необухваћене на другом месту
Остале канцеларијске машине (нпр:
машине за умножавање хектографске или на матрице,
машине за адресирање, аутоматске
машине за исплату новчаница,
машине за сортирање, бројање и
увијање металног новца, машине за
оштрење оловака, машине за
перфорирање и спајање жичаним
копчама)
Делови и прибор (осим покривача,
кофера за машине и сл.) погодни за
употребу искључиво или углавном
са машинама из тар. бр. 8469 до
8472
- Делови и прибор машина из тар.
бр. 8469
- Делови и прибор за машине из
тарифног броја 8470
- - електронских машина за
рачунање из тар. подбр. 8470 10,
8470 21 00 и 8470 29
- - остало
- Делови и прибор машина из тар.
бр. 8471
Електронски интегрисана кола
(DRAMS)

Остало
- Делови и прибор машина из тар.
бр. 8472

45% додате вредности

45% додате вредности

Као што је наведено за
тар.подбројеве

45% додате вредности

45% додате вредности
45% додате вредности
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
45% додате вредности. Када ово
правило није задовољено,
DRAMS је пореклом из земље из
које је највећи удео вредности
искоришћених материјала
пореклом
45% додате вредности
45% додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
8473.50
ех (1) 8473.50

ех (2) 8473.50
8474

8475

8476

8477

8478

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Делови и прибор који су погодни
за употребу са машинама из два или
више тар. бр. 8469 до 8472
Електронски интегрисана кола
(DRAMS)

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј

Остало
Машине за сортирање, просејавање,
сепарацију, прање, дробљење,
млевење, мешање или гњечење
земље, камена, руда или других
минералних материјала у чврстом
стању (укључујући прах и
масупасту); машине за
агломерисање,
моделирање или обликовање
чврстих минералних горива,
керамичке масе, цемента, гипса или
других минералних производа у
облику праха или масе - пасте;
машине за израду ливачких калупа
од песка
Машине за склапање електричних
сијалица, електронских цеви или
флеш сијалица, опремљених
стакленим омотачем; машине за
производњу или топлу обраду
стакла и производа од стакла
Аутоматске машине за продају робе
(нпр: машине за поштанске марке,
цигарете, храну или напитке),
укључујући машине за мењање
новца
Машине за обраду гуме или
пластичне масе или за израду
производа од тих материјала,
непоменуте нити обухваћене на
другом месту у овој глави
Машине за припрему или прераду
дувана, непоменуте нити
обухваћене на другом месту у овој
глави

45% додате вредности. Када ово
правило није задовољено,
DRAMS је пореклом из земље из
које је највећи удео вредности
искоришћених материјала
пореклом
45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
8479

8480

8481

8482
8482.10

8482.20

8482.30

8482.40

8482.50

8482.80

8482.91
8482.99

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Машине и механички уређаји са
посебним функцијама, непоменуте
нити обухваћене на другом месту у
овој глави
Калупнице за ливнице метала;
моделне плоче; ливачки модели;
калупи за метал (осим за инготе),
металне карбиде, стакло, минералне
материје, гуму и пластичне масе
Славине, вентили и слични уређаји
за цевоводе, котлове, резервоаре,
каце и слично, укључујући вентиле
за смањење притиска и
термостатски управљане вентиле
Котрљајни лежаји

CTH; или 45% додате вредности

CTH

CTH; или 45% додате вредности

Као што је наведено за
тар.подбројеве
Састављање коме претходи
- Куглични лежаји
термичка обрада, брушење и
полирање унутрашњих и
спољашњих прстенова
Састављање коме претходи
- Конично - ваљкасти лежаји,
термичка обрада, брушење и
укључујући склопове од
полирање унутрашњих и
унутрашњег прстена и
спољашњих прстенова
монтираних ваљчића
- Сферно - ваљкасти лежаји
Састављање коме претходи
(бачвасти)
термичка обрада, брушење и
полирање унутрашњих и
спољашњих прстенова
- Игличасто - ваљкасти лежаји
Састављање коме претходи
термичка обрада, брушење и
полирање унутрашњих и
спољашњих прстенова
- Остали цилиндрично - ваљкасти Састављање коме претходи
лежаји
термичка обрада, брушење и
полирање унутрашњих и
спољашњих прстенова
- Остали, укључујући
Састављање коме претходи
комбиноване куглично - ваљкасте термичка обрада, брушење и
лежаје
полирање унутрашњих и
спољашњих прстенова
- Делови
CTH; или 45% додате вредности
- - остали
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
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ХС
Тарифни број
(1)
ех 8482.99 (а)
ех 8482.99 (б)

ех 8482.99 (в)
8483

8483.10

8483.20

8483.30
8483.40

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

довршени унутрашњи или
спољашњи прстенови кугличних
или ваљкастих лежајева
унутрашњи или спољашњи
прстенови, добијени стругањем
(токарењем) или ковани, али
неподвргнути термичкој обради
и/или брушењу
остали делови кугличних или
ваљкастих лежајева
Трансмисиона вратила (укључујући
брегаста вратила и коленаста
вратила) и криваје; кућишта за
лежаје и клизни лежаји; зупчаници,
зупчасти и фрикциони преносници;
навојна вретена са куглицама и
ваљцима; мењачке кутије и други
мењачи брзина, укључујући
претвараче обртног момента;
замајци, кајишници и ужаници
(укључујући за котураче); укључно
- искључне спојнице и спојнице за
вратила (укључујући зглобне
спојнице)
- Трансмисиона вратила
(укључујући брегаста и коленаста
вратила) и криваје
- Кућишта за лежаје, са уграђеним
котрљајним лежајима

CTH; или промена из ех 8482.99 (б)

- Кућишта за лежаје, без уграђених
котрљајних лежаја; клизни лежаји
- Зупчасти и фрикциони
преносници, искључујући
зупчанике, и остале трансмисионе
елементе испоручене посебно;
навојна вретена са куглицама и
ваљцима; мењачке кутије и други
мењачи брзина, укључујући
претвараче обртног момента

CTH

CTH
Као што је наведено за
тар.подбројеве

CTH; или 45% додате вредности
CTH, осим из тар.бр. 8482, или
промена у овај тар. подброј настала
склапањем делова, коме претходи
термичка обрада и брушење (ако је
потребно) унутрашњих и
спољашњих прстенова из ех 8482.99
(б)
CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
8483.50
8483.60

8483.90

8484

8484.10

8484.20
8484.90

[8485]
8486

8486.10
Ех 8476.10 (а)
Ех 8476.10 (б)
8486.20

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Замајци, каишници и ужаници
(укључујући за котураче)
- Укључно - искључне спојнице и
спојнице за вратила (укључујући
зглобне спојнице)
- Зупчаници, ланчаници и остали
трансмисиони елементи,
испоручени посебно; делови
Заптивачи од металних листова
комбиновани с другим материјалом
или од два или више слојева метала;
сетови заптивача различити по
саставу материјала у кесама,
омотима или паковањима;
механички заптивачи
- Заптивачи од металних листова
комбиновани с другим материјалом
или од два или више слојева метала
- Механички заптивачи
- Остало

CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности
Као што је наведено за
тар.подбројеве

CTH

CTH
CTHS; осим када је промена
резултат искључиво стављања у
поштанске вреће, коверте или
слична паковања

Машине и апарати оне врсте која се
употребљава искључиво или
углавном за производњу
полупроводничких ингота
(„boules”) или дискова („wafers”),
полупроводничких елемената,
електронских интегрисаних кола
или равних дисплеја; машине и
апарати посебно наведени у
напомени 9 под (В) уз ову главу;
делови и прибор
- Машине и апарати за производњу синтетичких
монокристалних полупроводника цилиндричног
или крушкастог облика ("boules") или дискова
("wafers"):
машине за обраду материјала ласером, другим
светлосним или фотонским склопом
остале
- Машине и апарати за производњу
полупроводничких елемената и електронских
интегрисаних кола:

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTH, осим из тар. броја 8466; или
45% додате вредности
CTH или 45% додате вредности
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Ех 8476.20 (а)

машине за обраду материјала ултразвуком,
електроерозијом и остале

Ех 8476.20 (б)
8486.30

остале

Ех 8476.30 (а)

машине за обраду материјала ултразвуком и
електроерозијом ; машинске тестере, машине за
брушење или полирање и остале машине за
обраду полупроводничких елемената
остале

Ех 8476.30 (б)
8486.40
Ех 8476.40 (а)

Ех 8476.40 (б)

Ех 8476.40 (в)
Ех 8476.40 (г)
8486.90
Ех 8476.90 (а)
Ех 8476.90 (б)
8487

- Машине и апарати за производњу равних
дисплеја:

- Машине и апарати посебно наведени у
напомени 9. под (В) уз ову главу:
ауматизоване машине за транспорт,
манипулацију и складиштење
полупроводничких дискова (wafers), касета и
кутија за полупроводничке дискове и осталог
материјала за полупроводничке уређаје
електричне машине и апарати с посебним
функцијама; машине за глодање помоћу
фокусираног јонског снопа за производњу или
поправку маски и мрежица за шаблоне на
полупроводничким елементима
калупи за ливење под притиском или
бризгањем, за производњу полупроводничких
елемената
остале
- Делови и прибор:
Држачи алата и самоотварајуће главе за резање
навоја; држаћи радних предмета; подеоне главе
и други специјалнии додатни уређаји за машине
алатке
остали

Делови машина без електричних
прикључака, изолатора, калема,
контаката или других електричних
делова, непоменути нити
обухваћени на другом месту у овој
глави

CTH, осим из тар. броја 8466; или
45% додате вредности
CTH или 45% додате вредности
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTH, осим из тар. броја 8466; или
45% додате вредности
CTH или 45% додате вредности
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTH, осим из тар. броја 8431; или
45% додате вредности
CTH, осим из тар. броја 8466; или
45% додате вредности
CTH
CTH или 45% додате вредности
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
CTH
CTH или 45% додате вредности
CTH
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ГЛАВА 85
Напомене уз Главу 85
1.
“Правило 45% додате вредности“ значи: производњу где је повећање
вредности резултат обраде или прераде и, уколико је могуће, уградња делова који
имају порекло земље производње, представља најмање 45% цене производа франко
фабрика.
2.

Комплети делова

Када је промена у сврставању резултат примене Основног правила за примењивање
Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције у погледу комплета делова који представљају
несастављени производ из другог тар (под)броја, појединачни делови задржавају своје
порекло пре комплетирања.
3.

Склапање комплета делова

Роба која је склопљена од комплета делова, сврстана као склопљена роба применом
Основног правила за примењивање Царинске тарифе 2 ХС Конвенције, има порекло земље
у којој је склопљена, под условом да је склапањем задовољено основно правило за робу од
делова који су представљени одвојено, а не као комплет делова.
4.

Поновна цертификација или поновно тестирање

Промена у сврставању која је резултат поновне цертификације или поновног
тестирања робе не може се сматрати променом коју захтева правило наведено у Листи.
5.

Расклапање робе:

Промена у сврставању која је резултат расклапања робе не може се сматрати
променом коју захтева правило наведено у Листи. Земља порекла делова или робе
добијене расклапањем из склопљене робе је земља у којој су делови расклопљени, сем
уколико увозник, извозник или неко друго лице, које има оправдан разлог да одреди
порекло делова, докаже да је земља порекла нека друга земља, на основу проверљивог
доказа као што је ознака порекла на самом делу, или пак документација.
6.

Делови и прибор произведени од полупроизвода (blanks):

1. Земља порекла робе произведене од полупроизвода, који је применом Основног
правила за примењивање Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције сврстан у исти тарифни
број, тарифни подброј или ех позиције уз тарифни број или тарифни подброј као и
комплетан или довршен производ, биће она земља у којој је полупроизвод довршен под
условом да довршавање укључује конфигурацију до коначног облика одстрањивањем
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материјала (поред обичног брушења или полирања, или оба ова поступка) или процеса
његовог формирања као што је савијање, ковање, пресовање или штампање.
2. Горе наведени став 1 односи се на робу сврстану под одредбама за делове или
делове и прибор, укључујући робу посебно наведену под овим одредбама, као и на робу
која се сврстава у тар. бројеве 8480 и 8483.
7.
Метод израчунавања процента додате вредности (ad valorem) прописаног у
критеријумима о пореклу:
У сврху израчунавања траженог процента додате вредности:
а) Термин „цена франко фабрика“ означава цену која се плаћа за добијени производ
произвођачу у чијем предузећу је извршена последња обрада или прерада. Цена франко
фабрика укључује вредност свих материјала употребљених у производњи и све трошкове
(материјалне, као и друге) које је произвођач имао. Унутрашњи порези, који су, или за које
може бити одобрен повраћај уколико се тај производ извози или попусти на комерцијалну
цену, не узимају се у обзир.
б) Термини „вредност добијена као резултат обраде или прераде“ и „уградња делова
који имају порекло земље производње“ означавају повећање вредности као резултат самог
склапања, заједно са било каквим припремним и финалним поступцима и провером, као и
уградњу било ког дела пореклом из земље у којој су ти поступци вршени, укључујући
профит и опште трошкове који су настали у тој земљи као резултат тих поступака.
8.

Допунско правило уз Главу 85

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове
главе, критеријум за утврђивање највећег удела материјала је вредност.
ХС
Наименовање
Основно правило
Тарифни број
(1)
(2)
(3)
Глава 85
Електричне машине и опрема и
њихови делови; апарати за снимање
и репродукцију звука; телевизијски
апарати за снимање и репродукцију
слике и звука, делови и прибор за те
производе
8501
Електромотори и електрични
CTH, осим из тар. бр. 8503; или 45%
генератори (осим генераторских
додате вредности
агрегата)
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ХС
Тарифни број
(1)

8502

8503

8504

8505

8506
8507

8508
8509

8510

8511

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Електрични генераторски агрегати
и ротациони конвертори
(претварачи)
Делови погодни за употребу
искључиво или углавном са
машинама из тар. бр. 8501 или 8502
Електрични трансформатори,
статички конвертори (нпр.
исправљачи) и индуктивни
калемови
Електромагнети; перманентни
магнети и производи предвиђени да
постану перманентни магнети после
магнетисања; стезне главе, стезне
направе и слични држачи радних
предмета; електромагнетне
спојнице и кочнице;
електромагнетске главе за дизање
Примарне ћелије и примарне
батерије
Електрични акумулатори,
укључујући сепараторе за њих,
правоугаоне или не (укључујући
квадратне)
Усисивачи

CTH, осим из тар. бр. 8503; или 45%
додате вредности
CTH
CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности

CTH, осим из тар. бр. 8501; или 45%
додате вредности
CTH, осим из тар. бр. 8501; или 45%
додате вредности

Електромеханички апарати за
домаћинство, са уграђеним
електромотором, осим усисивача из
тарифног броја 8508
Апарати за бријање и шишање и
CTH, осим из тар. бр. 8501; или 45%
апарати за депилацију, са уграђеним додате вредности
електромотором
Електрична опрема за паљење и
CTH; или 45% додате вредности
покретање мотора са унутрашњим
сагоревањем који се пале помоћу
свећице или компресије (нпр:
магнети за паљење, динамо магнети, калемови за паљење,
свећице за паљење и свећице за
загревање, електропокретачи);
генератори (нпр.: динамо - машине
и алтернатори) и реглери за њих
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ХС
Тарифни број
(1)
8512

8513

8514

8515

8516

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Електрична опрема за осветљавање
и сигнализацију (осим производа из
тарифног броја 8539), брисачи
ветробрана, уређаји за одмрзавање
и уређаји за одмагљивање, за
бицикле и моторна возила
Преносне електричне светиљке са
сопственим извором енергије (нпр:
примарне батерије, акумулатори
или динаме), осим опреме за
осветљавање из тар. броја 8512
Индустријске и лабораторијске
електричне пећи (укључујући
индукционе или диелектричне);
остала индустријска или
лабораторијска опрема за
индукциону или диелектричну
термичку обраду материјала
Машине и апарати за меко и тврдо
лемљење и заваривање, електрични
(укључујући електрично загревани
гас), ласерски или на принципу
друге светлости или фотонског
снопа, ултразвука, електронског
снопа, магнетних импулса или лука
плазме, укључујући и оне који могу
да врше сечење; електричне машине
и апарати за вруће прскање метала
или кермета
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 (нпр: апарати за
сушење косе, апарати за коврџање
косе) и апарати за сушење руку;
електричне пегле; остали електро термички уређаји за домаћинство;
електрични грејни отпорници, осим
оних из тар. броја 8545

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH, осим из тар. бр. 8501; или 45%
додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
8517

8518

8519

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Телефонски апарати, укључујући
телефоне за мрежу станица или за
друге бежичне мреже; остали
апарати за пренос или пријем гласа,
слика или других података,
укључујући апарате за
комуникацију у жичној или
бежичној мрежи (као што су
локална - LA или широкопојасна
мрежа - WA), осим емисионих и
пријемних апарата из тарифних
бројева 8443, 8525, 8527 или 8528
Микрофони и њихови стативи;
звучници, укључујући и звучнике у
звучним кутијама; слушалице,
укључујући комбиноване са
микрофоном и комплети који се
састоје од микрофона и једног или
више звучника; аудио - фреквентни
електрични појачивачи; електрични
комплети за појачавање звука
Апарати за репродукцију или
снимање звука

CTH; или 45% додате вредности

45% додате вредности

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
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ХС
Тарифни број
(1)
ех (1) 8519

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Магнетофони, са или без
уграђеног уређаја за
репродукцију звука

Производња услед које је дошло до
повећања вредности као резултат
операције састављања, и ако је
примењљиво, где уградња делова
пореклом из земље у којој се врши
састављање, представља најмање
45% цене производа франко
фабрика
Када
правило
45%
није
задовољено, апарати се сматрају
пореклом из земље из које су
пореклом
делови, чија цена франко фабрика
чини више од
35% цене франко фабрика тог
апарата

ех (2) 8519
[8520]
8521

8522

8523

8523.21

Остало
Апарати за снимање и репродукцију
слике, са или без уграђеног видео
тјунера (пријемника)
Делови и прибор који се
употребљавају искључиво или
углавном са апаратима из тар.
бројева 8519 или 8521
Дискови, траке, постојане
полупроводничке меморије
независне од електричне енергије,
„паметне картице” („smart cards”) и
друге подлоге за снимање звука или
других феномена, снимљени или не,
укључујући матрице и мастере за
производњу дискова, али
искључујући производе из главе 37
- Магнетне подлоге
- - картице са уграђеном магнетном
траком

Када је правило 35% задовољено у
две земље, апарати се сматрају
пореклом из земље из које су
пореклом делови који чине већу
процентуалну
вредност
45% додате вредности

45% додате вредности
45% додате вредности

Као што је наведено за тар.
подбројеве

45% додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
8523.29
ех (1) 8523.29

ех (2) 8523.29
8523.41
8523.49
8523.51

8523.52

8523.59
8523.80
(8524)
8525

8526

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- - остале

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
неснимљени магнетни дискови од Састављање дискете (укључујући
3,5˝ , преформатирани или не, и са убацивање магнетног диска и
састављање
оклопа),
плус
или без аналогног сигнала за
производња
од:
потребе проверавања квалитета
снимљеног премаза на диску
или магнетног диска (укључујући
полирање) или горњих и доњих
оклопа

остале
- Оптичке подлоге
- - неснимљене
- - остале
- - постојане полупроводничке
меморије независне од електричне
енергије
- - картице са уграђеним
електронским интегрисаним колом
("паметне" картице)
- - остало
- Остало
Предајници за радио дифузију или
телевизију, укључујући оне са
уграђеним пријемником или
апаратом за снимање или
репродукцију звука; телевизијске
камере; дигиталне камере и видео
камере са рекордерима (камкодери)
Радари, уређаји за радио навигацију и уређаји за радио даљинско управљање

Ако ни диск ни горњи и доњи
оклопи нису произведени у земљи
где се врши састављање дискете,
дискете имају порекло земље из
које су пореклом компоненте које
чине највиши проценат цене
франко фабрика. Састављање
дискете (укључујући убацивање
магнетног диска и састављање
оклопа) и паковање не даје статус
производа са пореклом
45% додате вредности

45% додате вредности
45% додате вредности
45% додате вредности
45% додате вредности
45% додате вредности
45% додате вредности
45% додате вредности

CTH, осим из тар. бр. 8529; или 45%
додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
8527

ех (1) 8527

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Пријемници за радио - дифузију,
укључујући и пријемнике
комбиноване у истом кућишту са
апаратом за снимање или
репродукцију звука или часовником
Пријемници за радио-дифузију,
комбиновани или не у истом
кућишту са апаратом за снимање
или репродукцију звука или
часовником

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

Производња услед које је дошло до
повећања вредности као резултат
операције састављања, и ако је
примењљиво, где уградња делова
пореклом из земље у којој се врши
састављање, представља најмање
45% цене производа франко
фабрика
Када
правило
45%
није
задовољено, апарати се сматрају
пореклом из земље из које су
пореклом
делови, чија цена франко фабрика
чини више од
35% цене франко фабрика тог
апарата

ех (2) 8527
8528

Остало
Монитори и пројектори, без
уграђених телевизијских
пријемника; телевизијски
пријемници, са или без уграђених
радио пријемника или апарата за
снимање и репродукцију звука или
слике

Када је правило 35% задовољено у
две земље, апарати се сматрају
пореклом из земље из које су
пореклом делови који чине већу
процентуалну
вредност
45% додате вредности
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
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ХС
Тарифни број
(1)
ех (1) 8528

ех (2) 8528
8529

8530

8531

8532

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Телевизијски пријемници
(искључујући видео пријемнике,
опрему за телевизијско
емитовање и видео мониторе),
комбиновани или не у истом
кућишту са пријемницима за
радио емитовање или апарата за
снимање и репродукцију звука
али не са апаратима за снимање и
репродукцију слике

Производња услед које је дошло до
повећања вредности као резултат
операције састављања, и ако је
примењљиво, где уградња делова
пореклом из земље у којој се врши
састављање, представља најмање
45% цене производа франко
фабрика
Када
правило
45%
није
задовољено, апарати се сматрају
пореклом из земље из које су
пореклом
делови, чија цена франко фабрика
чини више од
35% цене франко фабрика тог
апарата
Када је правило 35% задовољено у
две земље, апарати се сматрају
пореклом из земље из које су
пореклом делови који чине већу
процентуалну
вредност
45% додате вредности
45% додате вредности

Остало
Делови погодни за употребу
искључиво или углавном са
апаратима из тар. бр. 8525 до 8528
Електрична опрема за
CTH; или 45% додате вредности
сигнализацију, сигурност,
управљање или контролу саобраћаја
на железничким и трамвајским
пругама, друмовима, унутрашњим
воденим путевима,
паркиралиштима, лукама или
аеродромима (осим опреме из тар.
броја 8608)
Електрични апарати за звучну или
CTH; или 45% додате вредности
визуелну сигнализацију (нпр: звона,
сирене, показне (индикаторске)
табле, алармни апарати за заштиту
од крађе или пожара), осим оних из
тар. бр. 8512 и 8530
Електрични кондензатори,
CTH; или 45% додате вредности
константни, променљиви или
подешљиви (унапред подешени)
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ХС
Тарифни број
(1)
8533

8534
8535

8536

8537

8538

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Електрични отпорници (укључујући
реостате и потенциометре), осим
грејних отпорника
Штампана кола
Електрични апарати за укључивање
/ искључивање или заштиту
електричних струјних кола или за
остваривање прикључивања за или
у електрична струјна кола (нпр:
прекидачи, осигурачи, громобрани,
ограничавачи напона, одводници
пренапона, утикачи и други
конектори, разводне кутије), за
напоне преко 1000 V
Електрични апарати за укључивање
/ искључивање или заштиту
електричних струјних кола или за
остваривање прикључивања за или
у електрична струјна кола (нпр:
прекидачи, релеји, осигурачи,
одводници пренапона, утикачи и
утичнице, сијалична грла и остали
конектори, разводне кутије), за
напоне не преко 1000 V; конектори
за оптичка влакна, снопове
оптичких влакана или каблове
Табле, плоче, пултови, столови,
ормари и остале основе, опремљени
са два или више производа из тар.
броја 8535 или 8536, за електрично
управљање или развођење
електричне енергије, укључујући
оне са уграђеним инструментима и
апаратима из Главе 90 и апаратима
за нумеричко управљање, осим
комутационих апарата из тар. броја
8517
Делови погодни за употребу
искључиво или углавном са
апаратима из тар. броја 8535, 8536
или 8537

CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности
CTH, осим из тар. бр. 8538; или 45%
додате вредности

CTH, осим из тар. бр. 8538; или 45%
додате вредности

CTH, осим из тар. бр. 8538; или 45%
додате вредности

CTH
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

8542

Електричне сијалице са влакнима
или са пражњењем, укључујући
затворене рефлекторске улошке са
уграђеним сијалицама и
ултраљубичасте или инфрацрвене
сијалице; лучне сијалице
Термојонске, хладнокатодне и
фотокатодне електронске цеви (нпр:
вакуумске цеви или цеви пуњене
паром или гасом, исправљачке цеви
са живиним луком, катодне цеви,
цеви за телевизијске камере)
Диоде, транзистори и остали слични
полупроводнички елементи;
фотоосетљиви полупроводнички
елементи, укључујући
фотонапонске ћелије састављене
или несастављене у модуле или
плочи; диоде за емитовање
светлости; монтирани пиезо електрични кристали
Електронска интегрисана колa

ех (1) 8542

Интегрисана кола

ех (2) 8542
8543

Остало
Електричне машине и апарати с
посебним функцијама, непоменути
нити обухваћени на другом месту у
овој глави
Изолована жица (укључујући
емајлирану и анодизирану жицу),
каблови (укључујући коаксијалне
каблове) и остали изоловани
електрични проводници, са или без
конектора; каблови од оптичких
појединачно оплаштених влакана,
комбиновани или не са
електричним проводницима, са или
без конектора

8539

8540

8541

8544

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
Операција емитовања где су
интегрисана кола формирана на
полу-проводничкој подлози
селективним увођењем
одговарајућих примеса
CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
8545

8546
8547

8548

ех (1) 8548.90

ех (2) 8548.90

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Угљене електроде, угљене четкице,
угаљ за батерије и други производи
од графита или другог угљена, са
или без метала, за електричне сврхе
Електрични изолатори од било ког
материјала
Изолациони делови за електричне
машине, уређаје или опрему,
израђени у целини од изолационог
материјала или само са мањим
компонентама од метала (нпр. чауре
са навојем) уграђеним за време
пресовања искључиво ради спајања,
осим изолатора из тар. броја 8546;
цеви за електричне проводнике и
спојнице за њих, од простих метала,
обложене изолационим материјалом
Остаци и отпаци од примарних
ћелија, примарних батерија и
електричних акумулатора;
истрошене примарне ћелије,
истрошене примарне батерије и
истрошени електрични
акумулатори; електрични делови
машина и апарата, непоменути нити
обухваћени на другом месту у овој
глави
Електронски интегрисана кола
(DRAMS)

Остало

CTH; или 45% додате вредности

CTH
CTH

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

45% додате вредности. Када ово
правило није задовољено,
DRAMS је пореклом из земље из
које је највећи удео вредности
искоришћених материјала
пореклом
CTH; или 45% додате вредности
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ГЛАВА 86
Напомене уз Главу 86
1.
„Правило 45% додате вредности“ значи: производњу где је повећање
вредности резултат обраде или прераде и, уколико је могуће, уградња делова који
имају порекло земље производње, представља најмање 45% цене производа франко
фабрика.
2.
Метод израчунавања процента додате вредности (ad valorem) прописаног у
критеријумима о пореклу:
У сврху израчунавања траженог процента додате вредности:
а) Термин „цена франко фабрика“ означава цену која се плаћа за добијени производ
произвођачу у чијем предузећу је извршена последња обрада или прерада. Цена франко
фабрика укључује вредност свих материјала употребљених у производњи и све трошкове
(материјалне, као и друге) које је произвођач имао. Унутрашњи порези, који су, или за које
може бити одобрен повраћај уколико се тај производ извози или попусти на комерцијалну
цену, не узимају се у обзир.
б) Термини „вредност добијена као резултат обраде или прераде“ и „уградња делова
који имају порекло земље производње“ означавају повећање вредности као резултат самог
склапања, заједно са било каквим припремним и финалним поступцима и провером, као и
уградњу било ког дела пореклом из земље у којој су ти поступци вршени, укључујући
профит и опште трошкове који су настали у тој земљи као резултат тих поступака.
3.
Операције расклапања робе, укључујући и оне чији је резултат промена у
сврставању робе, неће се сматрати операцијама на основу којих роба стиче порекло.
4.

Допунско правило уз Главу 86

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове
главе, критеријум за утврђивање највећег удела материјала је вредност.

ХС
Тарифни број
(1)

Глава 86

8601

8602
8603

8604

8605

8606
8607
8608

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Шинска возила и њихови делови;
железнички и трамвајски
колосечни склопови и прибор и
њихови делови; механичка и
електромеханичка сигнална
опрема за саобраћај свих врста
Шинске локомотиве напајане из
спољњег извора електрицитета или
из електричног акумулатора
Остале шинске локомотиве;
локомотивски тендери
Самоходни железнички и
трамвајски, путнички и теретни
вагони, осим оних из тар. броја
8604
Железничка или трамвајска возила
за одржавање или сервисирање,
самоходна или не (нпр: возила
радионице и дизалице, подбијачи
шљунка и туцаника, изравњачи
шина, испитна и пружна
инспекциона возила)
Железнички или трамвајски
путнички вагони, несамоходни;
пртљажни вагони, поштански
вагони и остали железнички или
трамвајски вагони за специјалне
сврхе, несамоходни (осим оних из
тар. броја 8604)
Железнички или трамвајски
теретни вагони, несамоходни
Делови шинских возила
Железнички и трамвајски шински
склопови и прибор; механичка
(укључујући електро-механичку)
опрема за сигнализацију,
сигурност, контролу или
управљање саобраћајем на
железничким или трамвајским
пругама, друмовима, унутрашњим
воденим путевима,
паркиралиштима, аеродромима
или у лукама; њихови делови

CTH, осим из тар. бр. 8607; или 45%
додате вредности
CTH, осим из тар. бр. 8607; или 45%
додате вредности
CTH, осим из тар. бр. 8607; или 45%
додате вредности
CTH, осим из тар. бр. 8607; или 45%
додате вредности

CTH, осим из тар. бр. 8607; или 45%
додате вредности

CTH, осим из тар. бр. 8607; или 45%
додате вредности
CTH
CTH; или 45% додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
8609

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Контејнери (укључујући
контејнере за транспорт флуида)
специјално конструисани и
опремљени за један или више
начина транспорта

CTH; или 45% додате вредности
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ГЛАВА 87
Напомене уз Главу 87
1.
„Правило 45% додате вредности“ значи: производњу где је повећање
вредности резултат обраде или прераде и, уколико је могуће, уградња делова који
имају порекло земље производње, представља најмање 45% цене производа франко
фабрика.
2.
Метод израчунавања процента додате вредности (ad valorem) прописаног у
критеријумима о пореклу:
У сврху израчунавања траженог процента додате вредности:
а) Термин „цена франко фабрика“ означава цену која се плаћа за добијени
производ произвођачу у чијем предузећу је извршена последња обрада или прерада. Цена
франко фабрика укључује вредност свих материјала употребљених у производњи и све
трошкове (материјалне, као и друге) које је произвођач имао. Унутрашњи порези, који су,
или за које може бити одобрен повраћај уколико се тај производ извози или попусти на
комерцијалну цену, не узимају се у обзир.
б) Термини „вредност добијена као резултат обраде или прераде“ и „уградња
делова који имају порекло земље производње“ означавају повећање вредности као
резултат самог склапања, заједно са било каквим припремним и финалним поступцима и
провером, као и уградњу било ког дела пореклом из земље у којој су ти поступци вршени,
укључујући профит и опште трошкове који су настали у тој земљи као резултат тих
поступака.
3.

Расклапање робе

Операције расклапања робе, укључујући и оне чији је резултат промена у
сврставању робе, неће се сматрати операцијама на основу којих роба стиче порекло.
4.

Допунско правило за тар. број 8708

Када се применом основог правила у овој глави (укључујући и специфична правила
за производе из Листе) не може утврдити земље порекла робе, земља порекла робе ће бити
одређена како следи:
Земља порекла сигурносних појасева из тар. броја 8708 који су састављени од
„узаних тканина“ из тар. броја 5806 је земља у којој је тканина формирана, или у случају
да таква роба садржи текстилне тканине пореклом из више од једне земље, земља порекла
робе је земља у којој је формирана текстилна тканина која преовлађује по маси робе.
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Допунско правило уз Главу 87

5.

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове
главе, критеријум за утврђивање највећег удела материјала је вредност.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 87
8701
8702
8703

8704
8705

8706

8707

8708

Наименовање

Основно правило

(2)
Возила, осим железничких или
трамвајских шинских возила и
њихови делови и прибор
Трактори (осим оних из тар. броја
8709)
Моторна возила за превоз десет или
више особа, укључујући возача
Путнички аутомобили и друга
моторна возила конструисана
првенствено за превоз лица (осим
оних из тар. броја 8702),
укључујући "караван" и "комби"
возила и возила за трке
Моторна возила за превоз робе
Моторна возила за специјалне сврхе
(нпр: возила без товарне платформе
за превлачење аутомобила,
дизалична возила, ватрогасна
возила, возила са уграђеном
бетонском мешалицом, возила за
чишћење путева, возила за прскање
и посипање, возила - покретне
радионице, покретне радиолошке
јединице), осим оних
конструисаних првенствено за
превоз путника или робе
Шасије са уграђеним мотором за
моторна возила из тар. бр. 8701 до
8705
Каросерије (укључујући и кабине)
за моторна возила из тар. бр. 8701
до 8705
Делови и прибор за моторна возила
из тар. бр. 8701 до 8705

(3)

60% додате вредности
60% додате вредности
60% додате вредности

60% додате вредности
60% додате вредности

CTH, осим из тар. бр. 8708; или 45%
додате вредности
CTH, осим из тар. бр. 8708; или 45%
додате вредности
CTH; или 45% додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
8709

8710

8711

8712

8713

8714
8715
8716

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Самоходна радна колица (аутокаре)
без уређаја за дизање и
манипулацију, која се користе у
фабрикама, складиштима, лукама
или на аеродромима, за превоз робе
на кратким растојањима; вучна
возила, која се користе на перонима
железничких станица; делови
наведених возила
Тенкови и друга оклопна борбена
моторна возила, опремљена или не
наоружањем, и њихови делови
Мотоцикли (укључујући мопеде) и,
бицикли са помоћним мотором, са
или без бочне приколице; бочне
приколице
Бицикли и слична возила
(укључујући доставне трицикле),
без моторног погона
Колица за инвалиде, укључујући на
моторни или друкчији механички
погон
Делови и прибор возила из тар. бр.
8711 до 8713
Дечја колица и њихови делови
Приколице и полуприколице;
остала возила, несамоходна;
њихови делови

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности
CTH, осим из тар. бр. 8714; или 45%
додате вредности
CTH, осим из тар. бр. 8714; или 45%
додате вредности
CTH, осим из тар. бр. 8714; или 45%
додате вредности
CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности
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ГЛАВА 88
Напомене уз Главу 88
1.
„Правило 45% додате вредности“ значи: производњу где је повећање
вредности резултат обраде или прераде и, уколико је могуће, уградња делова који
имају порекло земље производње, представља најмање 45% цене производа франко
фабрика.
2.
Метод израчунавања процента додате вредности (ad valorem) прописаног у
критеријумима о пореклу:
У сврху израчунавања траженог процента додате вредности:
а) Термин „цена франко фабрика“ означава цену која се плаћа за добијени производ
произвођачу у чијем предузећу је извршена последња обрада или прерада. Цена франко
фабрика укључује вредност свих материјала употребљених у производњи и све трошкове
(материјалне, као и друге) које је произвођач имао. Унутрашњи порези, који су, или за које
може бити одобрен повраћај уколико се тај производ извози или попусти на комерцијалну
цену, не узимају се у обзир.
б) Термини „вредност добијена као резултат обраде или прераде“ и „уградња делова
који имају порекло земље производње“ означавају повећање вредности као резултат самог
склапања, заједно са било каквим припремним и финалним поступцима и провером, као и
уградњу било ког дела пореклом из земље у којој су ти поступци вршени, укључујући
профит и опште трошкове који су настали у тој земљи као резултат тих поступака.
3.

Расклапање робе

Операције расклапања робе, укључујући и оне чији је резултат промена у
сврставању робе, неће се сматрати операцијама на основу којих роба стиче порекло.
4.

Допунско правило за тар. број 8804

Када се применом основог правила у овој глави (укључујући и специфична правила
за производе из Листе) не може утврдити земље порекла робе, земља порекла робе ће бити
одређена како следи:
Земља порекла делова и прибора за падобране (укључујући управљане падобране и
параглајдере) и ротошуте из тар. броја 8804 је земља у којој је тканина формирана, или у
случају да таква роба садржи текстилне тканине пореклом из више од једне земље, земља
порекла робе је земља у којој је формирана текстилна тканина која преовлађује по маси
робе.
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5.

Допунско правило уз Главу 88

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове
главе, критеријум за утврђивање највећег удела материјала је вредност.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 88
8801

8802

8803
8804

8805

Наименовање

Основно правило

(2)
Ваздухоплови; космичке летилице и
њихови делови
Балони и дирижабли; једрилице,
пилотирани змајеви и остали
ваздухоплови без погона
Остали ваздухоплови (нпр:
хеликоптери, авиони); космичке
летилице (укључујући сателите) и
летилице - носачи космичких
летилица
Делови робе из тар. бр. 8801 или
8802
Падобрани (укључујући управљане
падобране и параглајдере) и
ротошути; њихови делови и прибор
Опрема за лансирање ваздухоплова;
палубни заустављачи авиона и
слична опрема; земаљски
тренажери летења; делови
наведених производа

(3)
CTH, осим из тар. бр. 8803; или 45%
додате вредности
CTH, осим из тар. бр. 8803; или 45%
додате вредности

CTH
CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности
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ГЛАВА 89
Напомене уз Главу 89
1.
„Правило 45% додате вредности“ значи: производњу где је повећање
вредности резултат обраде или прераде и, уколико је могуће, уградња делова који
имају порекло земље производње, представља најмање 45% цене производа франко
фабрика.
2.
Метод израчунавања процента додате вредности (ad valorem) прописаног у
критеријумима о пореклу:
У сврху израчунавања траженог процента додате вредности:
а) Термин „цена франко фабрика“ означава цену која се плаћа за добијени производ
произвођачу у чијем предузећу је извршена последња обрада или прерада. Цена франко
фабрика укључује вредност свих материјала употребљених у производњи и све трошкове
(материјалне, као и друге) које је произвођач имао. Унутрашњи порези, који су, или за које
може бити одобрен повраћај уколико се тај производ извози или попусти на комерцијалну
цену, не узимају се у обзир.
б) Термини „вредност добијена као резултат обраде или прераде“ и „уградња делова
који имају порекло земље производње“ означавају повећање вредности као резултат самог
склапања, заједно са било каквим припремним и финалним поступцима и провером, као и
уградњу било ког дела пореклом из земље у којој су ти поступци вршени, укључујући
профит и опште трошкове који су настали у тој земљи као резултат тих поступака.
3.

Расклапање робе

Операције расклапања робе, укључујући и оне чији је резултат промена у
сврставању робе, неће се сматрати операцијама на основу којих роба стиче порекло.
4.

Допунско правило уз Главу 88

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове
главе, критеријум за утврђивање највећег удела материјала је вредност.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 89

Наименовање
(2)
Бродови, чамци и пловеће
конструкције

Основно правило
(3)

ХС
Тарифни број
(1)
8901

8902

8903
8904
8905

8906

8907

8908

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Путнички бродови, излетнички
бродови, трајекти, теретни бродови,
барже и слична пловила за превоз
лица или робе
Рибарски бродови; бродови
фабрике и други бродови за прераду
или конзервисање производа од
рибе
Јахте и остала пловила за спорт или
разоноду; чамци на весла и кануи
Бродови тегљачи и потискивачи
(гурачи)
Бродови - светионици, ватрогасна
пловила, пловећи багери, пловеће
дизалице и остала пловила код
којих је пловидба подређена
њиховој главној функцији; пловећи
докови; пловеће и уроњиве бушаће
или производне платформе
Остала пловила, укључујући ратне
бродове и чамце за спасавање, осим
чамаца на весла
Остале пловеће конструкције (нпр:
сплавови, резервоари, кесони,
платформе за искрцавање, бове и
светионици)
Бродови и остала пловила и пловеће
конструкције, за резање

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности

Земља порекла робе из овог тар.
броја је земља порекла бродова и
осталих пловила пре него што су
сврстани у овај тар. број
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ГЛАВА 90
Напомене уз Главу 90
1.
“Правило 45% додате вредности“ значи: производњу где је повећање
вредности резултат обраде или прераде и, уколико је могуће, уградња делова који
имају порекло земље производње, представља најмање 45% цене производа франко
фабрика.
2.

Комплети делова

Када је промена у сврставању резултат примене Основног правила за примењивање
Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције у погледу комплета делова који представљају
несастављени производ из другог тар (под)броја, појединачни делови задржавају своје
порекло пре комплетирања.
3.

Склапање комплета делова

Роба која је склопљена од комплета делова, сврстана као склопљена роба применом
Основног правила за примењивање Царинске тарифе 2 ХС Конвенције, има порекло земље
у којој је склопљена, под условом да је склапањем задовољено основно правило за робу од
делова који су представљени одвојено, а не као комплет делова.
4.

Поновна цертификација или поновно тестирање

Промена у сврставању која је резултат поновне цертификације или поновног
тестирања робе не може се сматрати променом коју захтева правило наведено у Листи.
5

Расклапање робе:

Промена у сврставању која је резултат расклапања робе не може се сматрати
променом коју захтева правило наведено у Листи. Земља порекла делова или робе
добијене расклапањем из склопљене робе је земља у којој су делови расклопљени, сем
уколико увозник, извозник или неко друго лице, које има оправдан разлог да одреди
порекло делова, докаже да је земља порекла нека друга земља, на основу проверљивог
доказа као што је ознака порекла на самом делу, или пак документација.
6.

Делови и прибор произведени од полупроизвода (blanks):

1. Земља порекла робе произведене од полупроизвода, који је применом Основног
правила за примењивање Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције сврстан у исти тарифни
број, тарифни подброј или ех позиције уз тарифни број или тарифни подброј као и
комплетан или довршен производ, биће она земља у којој је полупроизвод довршен под
условом да довршавање укључује конфигурацију до коначног облика одстрањивањем
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материјала (поред обичног брушења или полирања, или оба ова поступка) или процеса
његовог формирања као што је савијање, ковање, пресовање или штампање.
2. Горе наведени став 1 односи се на робу сврстану под одредбама за делове или
делове и прибор, укључујући робу посебно наведену под овим одредбама, као и на робу
која се сврстава у тар. бројеве 8480 и 8483.
Напомена 7:

Метод израчунавања процента додате вредности (ad
valorem) прописаног у критеријумима о пореклу:

У сврху израчунавања траженог процента додате вредности:
а) Термин „цена франко фабрика“ означава цену која се плаћа за добијени
производ произвођачу у чијем предузећу је извршена последња обрада или прерада. Цена
франко фабрика укључује вредност свих материјала употребљених у производњи и све
трошкове (материјалне, као и друге) које је произвођач имао. Унутрашњи порези, који су, или
за које може бити одобрен повраћај уколико се тај производ извози или попусти на
комерцијалну цену, не узимају се у обзир.
б) Термини „вредност добијена као резултат обраде или прераде“ и „уградња делова
који имају порекло земље производње“ означавају повећање вредности као резултат самог
склапања, заједно са било каквим припремним и финалним поступцима и провером, као и
уградњу било ког дела пореклом из земље у којој су ти поступци вршени, укључујући профит
и опште трошкове који су настали у тој земљи као резултат тих поступака.
Напомена 8

Допунско правило уз Главу 90

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове
главе, критеријум за утврђивање највећег удела материјала је вредност.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 90

Наименовање

Основно правило

(2)
Оптички, фотографски,
кинемогратографски, мерни,
контролни, прецизни, медицински и
хируршки инструменти и апарати;
њихови делови и прибор

(3)
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

9003.11

Оптичка влакна и снопови оптичких
влакана; каблови од оптичких
појединачно неоплаштених влакана,
осим оних из тар. броја 8544;
листови и плоче од поларизујућег
материјала; сочива (укључујући
контактна сочива), призме, огледала
и остали оптички елементи од
било ког материјала, немонтирани,
осим таквих оптички необрађених
елемената од стакла
Сочива, призме, огледала и други
оптички елементи од било ког
материјала, монтирани, који су
делови или прибор инструмената
или апарата, осим таквих оптички
необрађених елемената од стакла
Оквири за наочаре или сличне
производе и њихови делови
- Оквири
- - од пластичних маса

9003.19

- - од осталих материјала

9003.90

- Делови

9004

Наочаре и слични производи,
корективни, заштитни и остали
Дурбини (са једним или два
објектива), оптички телескопи и
њихова постоља; остали
астрономски инструменти и њихова
постоља, осим инструмената за
радио астрономију
Фотографски апарати; фотографски
флеш апарати и флеш сијалице
(осим сијалица са пражњењем из
тар. броја 8539)

9001

9002

9003

9005

9006

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

Као што је наведено за тар.
подбројеве
CTHS; осим од више од једног:
оквира или дршке из тар. подброја
9003.90 или промена из бланка; или
45% додате вредности CTH
CTHS; осим из више од једног:
оквира или дршке из тар. подброја
9003.90 или промена из бланка; или
45% додате вредности CTH
CTH; или 45% додате вредности
CTH, осим из тар. броја 8409; или
45% додате вредности
CTH
CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
9007

9008

(9009)
9010

9011

9012
9013

9014
9015

9016

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Филмске камере и филмски
пројектори, укључујући и са
уграђеним апаратима за снимање и
репродукцију звука
Пројектори непокретних слика;
фотографски апарати за повећавање
и умањивање

CTH; или 45% додате вредности

Апарати и опрема за фотографске
(укључујући и кинематографске)
лабораторије, непоменути нити
обухваћени на другом месту у овој
глави; негатоскопи; екрани за
пројекције
Оптички микроскопи, укључујући
оне за микрофотографију,
микрокинематографију и
микропројекцију
Микроскопи, осим оптичких
микроскопа; дифракциони апарати
Уређаји са течним кристалима који
не представљају производе
специфичније описане у другим
тарифним бројевима; ласери, осим
ласерских диода; остали оптички
уређаји и инструменти непоменути
нити обухваћени на другом месту у
овој глави
Компаси; остали навигациони
инструменти и апарати
Геодетски (укључујући
фотограметријске), хидрографски,
океанографски, хидролошки,
метеоролошки и геофизички
инструменти и апарати, осим
компаса; даљиномери
Ваге, осетљивости не преко 5
центиграма, укључујући са
теговима

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности
CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
9017

9018

9019

9020

9021

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Инструменти и апарати за цртање,
обележавање или математичко
рачунање (нпр: апарати за цртање,
пантографи, угломери, прибор за
цртање у сету, логаритмари, диск
калкулатори ); инструменти за
мерење дужине, који се држе у руци
(нпр: мерне шипке
и траке, микрометарска мерила,
мерила са нонијусом), непоменута
нити обухваћена на другом месту у
овој глави
Инструменти и апарати за
медицину, хирургију, зубарство и
ветерину, укључујући
сцинтиграфске и друге
електромедицинске апарате и
апарате за испитивање вида
Апарати за механотерапију; апарати
за масажу; апарати за психолошка
тестирања; апарати за
озонотерапију, оксигенотерапију,
аеросол терапију, вештачко дисање
и остали терапеутски апарати за
дисање
Остали апарати за дисање и гас
маске, осим заштитних маски без
механичких делова и изменљивих
филтера
Ортопедске справе, укључујући
штаке, хируршке појасеве и
потпасаче (утеге); шине и друге
справе за преломе; вештачки делови
тела; апарати за побољшање слуха и
други апарати који се носе или
уграђују у тело да би надокнадили
недостатак или инвалидност

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

302

ХС
Тарифни број
(1)
9022

9023

9024

9025

9026

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Рендген апарати и апарати који
користе алфа, бета или гама
зрачења, за медицинску, зубарску,
ветеринарску или другу употребу,
укључујући апарате за
радиографију или радиотерапију,
рендгенске цеви и други генератори
рендгенских зрака, генератори
високог напона, командне табле и
пултови, екрани, столови, столице и
слично за испитивање и лечење
Инструменти, апарати и модели
намењени за сврхе демонстрирања
(нпр: за образовање или изложбе),
који су неподесни за друге употребе
Машине и апарати за испитивање
тврдоће, чврстоће на кидање или
сабијање, еластичности или осталих
механичких својстава материјала
(нпр: метала, дрвета, текстила,
хартије, пластичних маса)
Хидрометри и слични плутајући
инструменти, термометри,
пирометри, барометри, хигрометри
и психрометри, укључујући
комбинације ових инструмената, са
или без могућности регистровања
Инструменти и апарати за мерење
или контролу протока, нивоа,
притиска или осталих променљивих
величина течности или гасова (нпр:
мерачи протока, показивачи нивоа,
манометри, мерачи количине
топлоте), осим инструмената и
апарата из тар. бр. 9014, 9015, 9028
и 9032

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности
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ХС
Тарифни број
(1)
9027

9028

9029

9030

9031

9032

9033

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Инструменти и апарати за физичке
и хемијске анализе (нпр:
полариметри, рефрактометри,
спектрометри, апарати за анализу
гаса или дима); инструменти и
апарати за мерење и контролу
вискозитета, порозности,
експанзије, површинског напона и
слично; инструменти и апарати за
калориметријска, акустична и
фотометријска мерења или
контролу (укључујући
експозиметре); микротоми
Мерачи потрошње или производње
гасова, течности или електрицитета,
укључујући мераче за њихово
баждарење
Бројачи обртаја, бројачи
производње, таксиметри, бројачи
километара, бројачи корака и
слично; показивачи брзине и
тахометри, осим оних из тар. бр.
9014 и 9015; стробоскопи
Осцилоскопи, спектрални
анализатори и остали инструменти
и апарати за мерење и испитивање
електричних величина,
искључујући електрична бројила из
тар. броја 9028; инструменти и
апарати за мерење или откривање
алфа, бета, гама, рендгенских,
космичких или других јонизујућих
зрачења
Инструменти, апарати и машине за
мерење или контролу, непоменути
нити обухваћени на другом месту у
овој глави; пројектори профила
Инструменти и апарати за
аутоматску регулацију или
управљање
Делови и прибор (непоменути нити
обухваћени на другом месту у овој
глави) за машине, уређаје,
инструменте или апарате из Главе
90

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH; или 45% додате вредности

CTH
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ГЛАВА 91
Напомена уз Главу 91
Операције расклапања робе, укључујући и оне чији је резултат промена у
сврставању робе, неће се сматрати операцијама на основу којих роба стиче порекло.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 90
9101

9102

9103

9104

9105
9106

9107

9108
9109

Наименовање

Основно правило

(2)
Часовници и њихови делови
Ручни, џепни и други лични
часовници, укључујући и
штоперице истог типа, са кутијом
од племенитог метала или од метала
платираног племенитим металом
Ручни, џепни и други лични
часовници, укључујући и
штоперице истог типа, осим оних из
тар. броја 9101
Кућни, канцеларијски и слични
часовници са механизмом за личне
часовнике, искључујући часовнике
из тар. броја 9104
Часовници за уградњу у инструмент
табле и часовници сличног типа, за
возила, ваздухоплове, космичке
летилице или пловила
Остали часовници (осим часовника
са механизмом за личне часовнике)
Апарати за контролу и мерење
времена, са механизмом за
часовнике или синхроним мотором
(нпр: за регистровање времена, за
бележење времена и датума)
Временски прекидачи са
механизмом за часовнике или
синхроним мотором
Механизми за личне часовнике,
комплетни и састављени
Остали механизми за часовнике,
комплетни и састављени

(3)
CTH

CTH

CTH

CTH

CTH
CTH

CTH
CTH, осим из ех 9110 (б)
CTH, осим из ех 9110 (б)

ХС
Тарифни број
(1)
9110

ех 9110 (а)

ех 9110 (б)

ех 9110 (в)
9111
9111.10

9111.20

9111.80

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Комплетни механизми за часовнике
(личне или друге) несастављени или
делимично састављени (механизми
у сетовима); некомплетни
механизми за часовнике (личне или
друге), састављени; груби
механизми за часовнике (личне или
друге)
Комплетни механизми за часовнике
(личне или друге) несастављени;
груби механизми за часовнике
(личне или друге)
Комплетни механизми за часовнике
(личне или друге) делимично
састављени (механизми у сетовима)
и некомплетни механизми за
часовнике (личне или друге)
састављени, који садрже бар две од
следећих компоненти: уређај за
мерење времена, уређај за
конвертовање времена за потребе
дисплеја, механизам за подешавање
времена или оптичко-електрични
дисплеј
Остало
Кутије за личне часовнике и делови
кутија
- Кутије од племенитих метала или
метала платираног племенитим
металом
- Кутије од простих метала,
укључујући позлаћене или
посребрене
- Остале кутије

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј

9112.20

- Делови
Кутије за кућне, канцеларијске и
сличне часовнике и кутије сличне
врсте за остале производе из ове
главе, и делови кутија
- Кутије

9112.90

- Делови

9111.90
9112

CTH; осим из тар. бр. 9114

CTH; или промена из ех 9110 (а)

CTH; осим из тар. бр. 9114
Као што је наведено за тар.
подбројеве
CTH или промена из полупроизвода
(blanks) у готов производ, ако су из
истог тар. подброја
CTH или промена из полупроизвода
(blanks) у готов производ, ако су из
истог тар. подброја
CTH или промена из полупроизвода
(blanks) у готов производ, ако су из
истог тар. подброја
CTH
Као што је наведено за тар.
подбројеве
CTH или промена из полупроизвода
(blanks)
CTH

306

ХС
Тарифни број
(1)
9113

9113.10

9113.20

9113.90
ех (1) 9113.90
ех (2) 9113.90
9114

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Каишеви и наруквице за ручне
часовнике и делови за каишеве и
наруквице
- Од племенитих метала или од
метала платираног племенитим
металом
- Од простог метала, укључујући
позлаћене или посребрене

Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTH или промена из делова у готов
производ, ако су из истог тар.
подброја
CTH или промена из делова у готов
производ, ако су из истог тар.
подброја
- Остало
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
Каишеви и наруквице за ручне Производња у којој вредност
часовнике и њихови делови, од употребљених материјала не прелази
40% цене производа франко фабрика
текстила
Остало
CTH
Остали делови часовника (личних и CTH
других)
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ГЛАВА 92
Напомене уз Главу 92
1.
“Правило 45% додате вредности“ значи: производњу где је повећање
вредности резултат обраде или прераде и, уколико је могуће, уградња делова који
имају порекло земље производње, представља најмање 45% цене производа франко
фабрика.
2.
У сврху примене оних правила о пореклу која се позивају на промену у сврставању
робе (односно промену тар. (под)броја), следеће промене не потврђују порекло робе:
а) промене које су резултат растављања робе
б) промене које су резултат паковања или препакивања робе.
3.

Примена правила највећег удела

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове главе,
критеријум за утврђивање највећег удела материјала је вредност.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 92
9201

9202

[9203]
[9204]
9205

Наименовање
(2)
Музички инструменти, делови и
прибор ових производа
Клавири, укључујући и аутоматске
клавире; клавсени и остали
клавијатурни инструменти са
жицама
Остали музички инструменти са
жицама (нпр: гитаре, виолине,
харфе)
Дувачки музички инструменти
(нпр:оргуље, хармонике, кларинети,
трубе, гајде) осим вашарских
оргуља и механичких уличних
оргуља

Основно правило
(3)
CTH осим из тар. бр. 9209; или 45%
додате вредности
CTH осим из тар. бр. 9209; или 45%
додате вредности

CTH осим из тар. бр. 9209; или 45%
додате вредности

ХС
Тарифни број
(1)
9206

9207

9208

9209

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Ударачки музички инструменти
(нпр: бубњеви, ксилофони,
цимбала, кастањете, маракаси)
Музички инструменти, чији се звук
електрично производи или се мора
електрично појачати (нпр: оргуље,
гитаре, хармонике)
Музичке кутије, вашарске оргуље,
механичке уличне оргуље,
механичке птице певачице, музичке
тестере и остали музички
инструменти, који се не сврставају
ни у један други тарифни број ове
главе; вабила свих врста; пиштаљке,
рогови за дозивање и остали усни
дувачки сигнални инструменти
Делови (нпр: механизми за музичке
кутије) и прибор (нпр: картице,
плоче и ваљци за механичке
инструменте) за музичке
инструменте; метрономи, тонске
виљушке и пиштаљке (за давање
тонова) свих врста

CTH осим из тар. бр. 9209; или 45%
додате вредности
CTH осим из тар. бр. 9209; или 45%
додате вредности
CTH осим из тар. бр. 9209; или 45%
додате вредности

CTH
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ГЛАВА 93
Напомене уз Главу 93
1.
У сврху примене оних правила о пореклу која се позивају на промену у сврставању
робе (односно промену тар. (под)броја), следеће промене не потврђују порекло робе:
а) промене које су резултат растављања робе
б) промене које су резултат паковања или препакивања робе.
2.
Некомплетна или недовршена роба у складу са Основним правилом за
примењивање Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције
За тар. број 9305: Производња готовог производа или дела, од недовршеног
производа или дела, укључујући и од полупроизвода (blanks):
Роба или део робе произведен од полупроизвода (blanks):
Земља порекла робе или дела произведеног од полупроизвода, који је применом
Основног правила за примењивање Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције сврстан у исти
тарифни број, тарифни подброј или ех позиције уз тарифни број или тарифни подброј као
и комплетан или довршен производ или део, је земља у којој је полупроизвод довршен,
под условом да довршавање укључује конфигурацију у коначни облик уклањањем
материјала (поред обичног брушења или полирања, или оба ова поступка), или процеса
његовог формирања као што су савијање, ковање, пресовање или штампање.
За тар. број 9307:
Роба или део робе произведен од полупроизвода (blanks):
1. Земља порекла робе или дела произведеног од полупроизвода, који је применом
Основног правила за примењивање Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције сврстан у исти
тарифни број, тарифни подброј или ех позиције уз тарифни број или тарифни подброј као
и комплетан или завршен производ или део, је земља у којој су све радне ивице, радне
површине или радни делови обликовани у крајњи облик и димензије, под условом да
полупроизвод од којих су произведени, у стању у коме је увезен:
- није могао да функционише, и
- није био унапређен изнад основног процеса жигосања или било којег процеса који
захтева уклањање материјала са откивка или калупа за ливење.
2. Ако услови из тачке 1. нису задовољени, земља порекла робе је земља из које је
пореклом полупроизвод из ове главе.
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3.

Примена правила највећег удела

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове главе,
критеријум за утврђивање највећег удела материјала је вредност.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 93
9301
ех 9301 (а)

ех 9301 (б)
9302

Наименовање

Основно правило

(2)
Оружје и муниција; њихови делови
и прибор
Војно оружје, осим револвера,
пиштоља и оружја из тар. броја
9307
Сачмарице, карабини и оружје са
рафалном паљбом

(3)

Остало
Револвери и пиштољи, осим оних
који се сврставају у тар. бр. 9303 и
9304

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
CTH, осим за запињаче, ударноповратне механизме, кутије за
ударно-повратне механизме,
рамове, или цеви из тар. броја 9305;
или склапање, заједно са
производњом бар једног од
основних делова механизма
(запињача, ударно-повратног
механизма, рама) или комплетне
цеви
CTH
CTH, осим за запињаче, ударноповратне механизме, кутије за
ударно-повратне механизме,
рамове, или цеви из тар. броја 9305;
или склапање, заједно са
производњом бар једног од
основних делова механизма
(запињача, ударно-повратног
механизма, рама) или комплетне
цеви
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ХС
Тарифни број
(1)
9303

9304

ех 9304 (а)

ех 9304 (б)
9305
9306

9306.21
9306.29
9306.30
9306.90

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Остало ватрено оружје и слични
уређаји који функционишу
паљењем експлозивног пуњења
(нпр: спортске пушке, сачмарице и
ловачки и спортски карабини,
ватрено оружје које се пуни спреда,
сигнални пиштољи и друге направе
предвиђене за избацивање само
сигналних ракета, пиштољи и
револвери за испаљивање
маневарске муниције, пиштољи са
привезаним клином за хумано
убијање животиња, бацачи
бродских ужади)
Остало оружје (нпр: опружне,
ваздушне и гасне пушке и
пиштољи; пендреци) осим оружја
из тар. броја 9307
Пушке, сачмарице и пиштољи

CTH, осим за запињаче, ударноповратне механизме, кутије за
ударно-повратне механизме,
рамове, или цеви из тар. броја 9305;
или склапање, заједно са
производњом бар једног од
основних делова механизма
(запињача, ударно-повратног
механизма, рама) или комплетне
цеви

Остало
Делови и прибор производа из тар.
бр. 9301 до 9304
Бомбе, гранате, торпеда, мине,
ракете и слично и њихови делови;
меци, остала муниција и
пројектили, њихови делови,
укључујући сачму и чепове за
патроне
- Муниција за пушке сачмарице и
делови те муниције; муниција за
ваздушне пушке
- - муниција за пушке сачмарице
- - остало
- Остала муниција и њени делови
- Остало

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број
CTH, осим за запињаче, ударноповратне механизме, кутије за
ударно-повратне механизме,
рамове, или цеви из тар. броја 9305;
или склапање, заједно са
производњом бар једног од
основних делова механизма
(запињача, ударно-повратног
механизма, рама) или комплетне
цеви
CTH
CTH
Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTH; или пуњење муниције
CTH; или пуњење муниције
CTH; или пуњење муниције
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. подброј
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ХС
Тарифни број
(1)
ех 9306.90 (а)
ех 9306.90 (б)
9307

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Бомбе, гранате, торпеда, мине,
ракете и слична ратна муниција
Делови
Мачеви, сабље, бајонети, копља и
слична оружја, њихови делови и
каније за то оружје

CTSHS
CTH
CTH
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ГЛАВА 94
Напомене уз Главу 94
1.
У сврху примене оних правила о пореклу која се позивају на промену у сврставању
робе (односно промену тар. (под)броја), следеће промене не потврђују порекло робе:
а) промене које су резултат растављања робе
б) промене које су резултат паковања или препакивања робе
в) промене које су резултат промене употребе робе
2.

Примена правила највећег удела

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове главе,
критеријум за утврђивање највећег удела материјала је вредност.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 94

Наименовање

ех (1) 9401

(2)
Намештај, постељина, душеци,
носачи душека, јастуци и слични
пуњени производи; лампе и друга
светлећа тела, на другом месту
непоменути или укључени;
осветљени знаци, осветљене
плочице са именима и слично;
монтажне зграде
Седишта (осим оних из тар. броја
9402), укључујући она која се могу
претворити у лежајеве, и њихови
делови
Керамичка седишта, декорисана

ех (2) 9401

Остало

9401.10

- Седишта за ваздухоплове

9401

Основно правило
(3)

Као што је наведно за ех позиције
уз тарифни број
Декорација керамичког предмета
који је у питању, под условом да та
декорација
има
за
резултат
сврставање добијеног производа у
тарифни број различит од оног у
који се сврставају употребљени
производи
CTH, или промена из 9401.90 или
9403.90, под условом да један битни
део намештаја већ има порекло
Као што је наведно за ех позиције
уз тарифни број

ХС
Тарифни број
(1)
9401.20
9401.30
9401.40

9401.51
9401.59

9401.61
9401.69

9401.71

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Седишта за моторна возила
- Обртна седишта са подешавањем
висине
- Седишта, осим баштенских
седишта или кампинг опреме, која
се могу претворити у лежајеве
- Седишта од трске, прућа, бамбуса
или сличних материјала
- - од бамбуса или ратана
- - остала
- Остала седишта с дрвеним
костурима
- - тапацирана
- - остала
- Остала седишта, са металним
костурима
- - тапацирана

9403

- - остала
- Остала седишта
- Делови
Медицински, хируршки, зубарски и
ветеринарски намештај (нпр:
операциони столови, столови за
прегледе, болнички кревети са
механичким уређајима, зубарске
столице); берберске столице и
сличне столице са обртним,
нагињућим и дижућим кретањем;
делови наведених производа
Остали намештај и његови делови

ех (1) 9403

Керамички, декорисан

9401.79
9401.80
9401.90
9402

ех (2) 9403

Као што је наведно за ех позиције
уз тарифни број

Као што је наведно за ех позиције
уз тарифни број

Као што је наведно за ех позиције
уз тарифни број

CTH
CTH, или CTHS, под условом да
један битни део намештаја већ има
порекло

Као што је наведно за ех позиције
уз тарифни број
Декорација керамичког предмета
који је у питању, под условом да та
декорација
има
за
резултат
сврставање добијеног производа у
тарифни број различит од оног у
који се сврставају употребљени
производи
CTH, или промена из 9401.90 или
9403.90, под условом да један битни
део намештаја већ има порекло
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

9403.10

- Метални канцеларијски намештај

9403.20
9403.30
9403.40
9403.50
9403.60
9403.70

- Остали метални намештај
- Дрвени канцеларијски намештај
- Дрвени кухињски намештај
- Дрвени намештај за спаваће собе
- Остали дрвени намештај
- Намештај од пластичних маса
- Намештај од осталих материјала,
укључујући трску, пруће, бамбус и
сличне материјале
- - од бамбуса или ратана
- - остала
- Делови
Носачи душека; предмети
постељине и слична роба (нпр:
душеци, јоргани, перине, јастуци,
јастучићи) са опругама или пуњени
било којим материјалом или од
целуларне гуме или пластичне масе,
укључујући пресвучене
Лампе и друга светлећа тела,
укључујући рефлекторе и њихове
делове, на другом месту
непоменути нити обухваћени;
осветљени знаци, осветљене
плочице са именима и слично, са
стално фиксираним светлосним
извором и њихови делови на другом
месту непоменути нити обухваћени
Керамичке лампе и керамичка
светлећа тела, укључујући
рефлекторе и њихове делове, на
другом месту непоменути нити
обухваћени, декорисани;
осветљени знаци, осветљене
плочице са именима и слично, са
стално фиксираним светлосним
извором и њихови делови на
другом месту непоменути нити
обухваћени, декорисани;
Остало

9403.81
9403.89
9403.90
9404

9405

ех (1) 9405

ех (2) 9405

Као што је наведно за ех позиције
уз тарифни број

CTH

Као што је наведно за ех позиције
уз тарифни број

Декорација керамичког предмета
који је у питању, под условом да
та декорација има за резултат
сврставање добијеног производа у
тарифни број различит од оног у
који се сврставају употребљени
производи

CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
9405.10

9405.20
9405.30
9405.40
9405.50
9405.60

9405.91
9405.92
9405.99
9406

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Лустери и остала електрична
плафонска или зидна светлећа тела,
осим за осветљавање јавних
отворених простора или
саобраћајница
- Електричне лампе за постављање
на сто, поред кревета или на под
- Сетови за осветљавање
новогодишњих јелки
- Остале електричне лампе и
светлећа тела
- Неелектричне лампе и светлећа
тела
- Осветљени знаци, осветљене
плочице са именима и слично
- Делови
- - од стакла
- - од пластичних маса
- - остали
Монтажне зграде

Као што је наведно за ех позиције
уз тарифни број

CTH

CTH
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ГЛАВА 95
Напомене уз Главу 95
Напомена 1
У сврху примене оних правила о пореклу која се позивају на промену у сврставању
робе (односно промену тар. (под)броја), следеће промене не потврђују порекло робе:
а) промене које су резултат растављања робе
б) промене које су резултат паковања или препакивања робе
в) промене које су резултат промене употребе робе
Напомена 2

Некомплетна или недовршена роба у складу са Основним
правилом за примењивање Царинске тарифе 2(а) ХС
Конвенције

За тар. број 9506: Производња готовог производа или дела, од недовршеног
производа или дела, укључујући и од полупроизвода (blanks):
Роба или део робе произведен од полупроизвода (blanks):
Земља порекла робе или дела произведеног од полупроизвода, који је применом
Основног правила за примењивање Царинске тарифе 2(а) ХС Конвенције сврстан у исти
тарифни број, тарифни подброј или ех позиције уз тарифни број или тарифни подброј као
и комплетан или довршен производ или део, је земља у којој је полупроизвод довршен,
под условом да довршавање укључује конфигурацију у коначни облик уклањањем
материјала (поред обичног брушења или полирања, или оба ова поступка), или процеса
његовог формирања као што су савијање, ковање, пресовање или штампање.
Напомена 3

Примена правила највећег удела

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове главе,
критеријум за утврђивање највећег удела материјала је вредност.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 95

[9501]
[9502]

Наименовање
(2)
Играчке, реквизити за друштвене
игре и спорт; њихови делови и
прибор

Основно правило
(3)

ХС
Тарифни број
(1)
9503

ех 9503 (а)
ех 9503 (б)
ех 9503 (в)
ех 9503 (г)
ех 9503 (д)
ех 9503 (ђ)
ех 9503 (е)
ех 9503 (ж)
ех 9503 (з)
ех 9503 (и)

ех 9503 (ј)
ех 9503 (к)
ех 9503 (л)
ех 9503 (м)
ех 9503 (н)
9504

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Трицикли, скутери, аутомобили са
педалама и сличне играчке са
тачковима; колица за лутке; лутке;
oстале играчке; умањени модели и
слични модели за игру, са погоном
или без погона; слагалице свих
врста
- Трицикли, скутери, аутомобили са
педалама и сличне играчке са
тoчковима; колица за лутке
Тело или рам
Остали делови и прибор
Остало
- Лутке у облику људских бића;
делови и прибор за њих
Лутке, обучене или не
Одећа и прибор за њих, обућа и
покривке за главу (шешири):
Довршена или комплетна одећа
Недовршена или некомплетна одећа
Прибор за одећу од било које
текстилне тканине
Обућа и покривке за главу
(шешири)
Прибор
Остало
Остале играчке; умањени модели и
слични модели за игру, са погоном
или без погона; слагалице свих
врста:
Роба у сетовима или на подлогама
Играчке у облику животиња и
нељудских бића
Музички инструменти и музички
апарати, у облику играчки
Остали производи
Делови и прибор
Конзоле и машине за видео игре,
производи за вашарске, стоне или
друштвене игре, укључујући
флипере, билијар, специјалне
столове за казино игре и опрему за
аутоматске куглане

Као што је наведно за ех позиције
уз тарифни број

CTH
CTH
CTHS, осим из ех 9503 (а)

CTH
Комплетна производња
Производња од предива
Производња од предива
CTH
CTH
CTH

CTH
CTH
CTHS
CTHS
CTHS
Као што је наведно за ех позиције
уз тарифни број
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ХС
Тарифни број
(1)
ех 9504 (а)

ех 9504 (б)
9505
ех 9505 (а)

ех 9505 (б)
9506

ех 9506 (а)

ех 9506 (б)
9507

9508

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Конзоле и машине за видео игре,
производи за вашарске, стоне или
друштвене игре, укључујући
флипере, билијар, специјалне
столове за казино игре и опрему за
аутоматске куглане (осим делова и
прибора)
Делови и прибор
Празнични, карневалски и други
производи за разоноду, укључујући
за мађионичарске трикове и слично
Празнични, карневалски и други
производи за разоноду, укључујући
за мађионичарске трикове и слично
(осим делова и прибора)
Делови и прибор
Производи и опрема за опште
физичке вежбе, гимнастику,
атлетику, друге спортове
(укључујући стони тенис) и игре на
отвореном, непоменути нити
обухваћени на другом месту у овој
тарифи; базени за пливање и базени
за децу
Голф клубови

Остало
Штапови, удице и остали прибор, за
риболов; мреже за извлачење
упецаних риба; мреже за лептире и
сличне мреже; “птице” за мамљење
(осим оних из тар. бр. 9208 и 9705)
и слични реквизити за лов и
стрељаштво
Вртешке, љуљашке, стрељане и
друге вашарске разоноде; путујући
циркуси и путујуће менажерије;
путујућа позоришта

CTHS

CTH
Као што је наведно за ех позиције
уз тарифни број
CTHS

CTH
Као што је наведно за ех позиције
уз тарифни број

CTH, или промена из
полупроизвода (blanks) или из глава
у којима нису даље обрађиване
осим грубог обликовања
CTH
CTH

CTH
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ГЛАВА 96
Напомене уз Главу 96
1.
У сврху примене оних правила о пореклу која се позивају на промену у сврставању
робе (односно промену тар. (под)броја), следеће промене не потврђују порекло робе:
а) промене које су резултат растављања робе
б) промене које су резултат паковања или препакивања робе
в) промене које су резултат промене употребе робе

2.

Примена правила највећег удела

Као што је утврђено у Основним принципима, II, тачка 3, под ђ, за потребе ове главе,
критеријум за утврђивање највећег удела материјала је вредност.
ХС
Тарифни број
(1)
Глава 96
9601

ех 9601 (а)
ех 9601 (б)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Слонова кост, кост, корњачевина,
рог, парошке, корал, седеф и други
материјал за резбарење
животињског порекла, обрађени и
производи од ових материјала
(укључујући производе добијене
обликовањем)
Обрађена слоновача и остали
обрађени материјали
Предмети

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

Разни производи

CTH
CTHS

ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

9607.11

Обрађени материјал биљног или
минералног порекла за резбарење и
производи од тих материјала;
производи
уобличени
или
резбарени од воска, стеарина,
природних гума или природних
смола или од масе за моделирање и
други уобличени или резбарени
производи, на другом месту
непоменути
нити
обухваћени;
обрађен, неотврднут желатин (осим
желатина који се сврстава у тар.
број 3503) и производи од
неотврднутог желатина
Обрађени биљни или минерални
производи за резбарење
Предмети
од
биљних
или
минералних производа за резбарење
Метле, четке (укључујући четке
које представљају делове машина,
апарата или возила), механичке
направе за чишћење пода које се
држе у руци, без мотора, пајалице и
перушке; припремљени чворови и
повеске за израду метли или четки;
улошци и ваљци за бојење; брисачи
за подове, прозоре и сл. (осим
брисача са ваљком)
Ручна сита и ручна решета
Путни сетови (несесери) за личну
тоалету, шивење или чишћење
ципела или одела
Дугмад,
дрикери,
дугмад
за
пресвлачење и остали делови тих
производа; недовршена дугмад
Патентни затварачи и њихови
делови
- Патентни затварачи
- - са зупцима од простих метала

9607.19

- - остали

9602

ех 9602 (а)
ех 9602 (б)
9603

9604
9605

9606

9607

CTH
CTHS
CTH

CTH
CTH, осим када је у питању само
састављање сета
CTH
Као што је наведено за
подбројеве

тар.

CTSH, под условом да је најмање
један део пореклом из земље у којој
је роба састављења
CTSH, под условом да је најмање
један део пореклом из земље у којој
је роба састављења
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ХС
Тарифни број
(1)
9607.20
9608

9608.10

9608.20

9608.30

9608.31

9608.39

9608.40

9608.50
9608.60

9608.91
9608.99
9609

9609.10
9609.20
9609.90

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

- Делови
Хемијске оловке; фломастери и
маркери са врхом од филца или
другог порозног материјала; налив пера и слична пера; пера за
копирање; патент оловке; држаља за
пера, држаља за оловке и слична
држаља; делови (укључујући капе и
клипсове) наведених производа,
осим оних из тар. броја 9609
- Хемијске оловке

CTH
Као што је наведено за
подбројеве

тар.

CTSH, под условом да је најмање
један део пореклом из земље у којој
је роба састављења
- Фломастери и маркери са врхом од CTSH, под условом да је најмање
филца
или
другог
порозног један део пореклом из земље у којој
материјала
је роба састављења
- Налив - пера и слична пера
CTSH, под условом да је најмање
један део пореклом из земље у којој
је роба састављења
- - за цртање тушем
CTSH, под условом да је најмање
један део пореклом из земље у којој
је роба састављења
- - остало
CTSH, под условом да је најмање
један део пореклом из земље у којој
је роба састављења
- Патент оловке
CTSH, под условом да је најмање
један део пореклом из земље у којој
је роба састављења
- Сетови производа из два или више CTH
претходних подбројева
- Улошци за хемијске оловке
CTSH, под условом да је најмање
један део пореклом из земље у којој
је роба састављења
- Остало
- - пера и њихови врхови
CTSH/ CTH
- - остало
CTSH/ CTH
Оловке (осим оловака из тар. броја Као што је наведено за
тар.
9608), писаљке, мине за оловке, подбројеве
пастеле, угаљ за цртање, креде за
писање или цртање и кројачке креде
- Оловке и писаљке са мином CTH, осим од дрвета или пластике
затвореном у чврстом омотачу
припремљено за састављање
- Мине за оловке, црне или у боји
CTH
- Остало
CTH
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ХС
Тарифни број
(1)
9610
9611

9612

9613

9613.10

9613.20

9613.80

9613.90

9614
ех 9614 (а)
ех 9614 (б)
ех 9614 (в)
9615

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Таблице и табле за писање или
цртање, урам-љене или неурамљене
Датумари, жигови и нумератори и
слично (укључујући и справе за
штампање или утискивање на
етикетама) предвиђени за рад у
руци; ручне слагаљке и гарнитуре
за штампање које садрже такве
слагаљке
Траке за писаће машине и сличне
траке, натопљене штампарском
бојом или другачије припремљене
за давање отисака, укључујући на
калемима
или
у
патронама;
јастучићи за жигове, натопљени или
ненатопљени, са или без кутије
Упаљачи за цигарете и други
упаљачи, укључујући механичке
или електричне, и њихови делови,
осим кремена и фитиља
- Џепни упаљачи на гас, који се не
могу поново пунити

CTH
CTH

CTH

Као што је наведено за
подбројеве

тар.

CTSH, под условом да је најмање
један део пореклом из земље у којој
је роба састављења
- Џепни упаљачи на гас који се могу CTSH, под условом да је најмање
поново пунити
један део пореклом из земље у којој
је роба састављења
- Остали упаљачи
CTSH, под условом да је најмање
један део пореклом из земље у којој
је роба састављења
- Делови
CTSH, под условом да је најмање
један део пореклом из земље у којој
је роба састављења
Луле за пушење (укључујући главе Као што је наведено за ех позиције
лула) и муштикле за цигаре или уз тар. број
цигарете, и њихови делови
Грубо обликовани комади дрвета CTH
или корена за производњу лула
Луле за пушење и главе лула
CTSHS
Остало
CTH
Чешљеви, копче за косу и слично; CTH
укоснице, игле за увојке, држачи
увојака, виклери за косу и слично,
осим оних из тар. броја 8516, и
њихови делови
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ХС
Тарифни број
(1)

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

ех5 9619 (в)

Прскалице мириса и сличне
тоалетне прскалице, уређаји и главе
за њих; пудер -пуфне и јастучићи за
наношење
козметичких
или
тоалетних препарата
Термос-боце и остали термос
судови, са вакуумском изолацијом,
комплетни; њихови делови, осим
стаклених уложака
Термос-боце и остали термос
судови, са вакуумском изолацијом,
комплетни
Делови, осим стаклених уложака
Кројачке лутке и друге фигуре за
излагање;
аутомати
и
друге
покретне (анимиране) фигуре за
уређивање излога
Хигијенски улошци и тампони,
пелене и улошци за пелене, за бебе
и слични производи, од било ког
материјала
од хартијине масе, хартије,
целулозне вате или копрене од
целулозних влакана
од вате од текстилних материјала
од осталих текстилних материјала:
плетени или кукичани, добијени
шивењем или на други начин
састављањем два или више комада
трикотаже, који су били искројени у
потребне облике или били
произведени већ обликовани
остали плетени или кукичани,
неплетени или некукичани,
довршени или комплетни
Ннеплетени или некукичани,
недовршени или некомплетни
остало

ех 9619 (г)

Од осталих материјала

9616

9617

ех 9617 (а)
ех 9617 (б)
9618

9619

ех 9619 (а)
ех 9619 (б)
ех 9619 (в)
ех1 9619 (в)

ех2 9619 (в)
ех3 9619 (в)
ех4 9619 (в)

CTH

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

CTHS

CTH
CTH

Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

CTH
Производња од влакана
Потпуна израда

Производња од предива
Потпуна израда
Производња од предива
Производња код које вредност свих
употребљених материјала не
премашује 40% цене производа
франко фабрика
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ХС
Тарифни број
(1)
ех1 9619 (г)

одећа

ех2 9619 (г)

остало

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)
CTH, или промена у оквиру ове ех
позиције после комплетног
састављања
CTH
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ГЛАВА 97
Напомене уз Главу 97
1.

Допунско правило уз главу
Националност уметника или, ако је он непознат, земља у којој је дело откривено.

ХС
Тарифни број
(1)
Глава 97
9701

9701.10
9701.90
9702
9703
9704

ех 9704 (а)
ех 9704 (б)
9705

ех 9705 (а)

ех 9705 (б)

Наименовање

Основно правило

(2)
Предмети уметности, колекција и
старина
Слике, цртежи и пастели, израђени
у потпуности руком, осим цртежа
из тар. броја 4906 и занатских
производа сликаних или украшених
руком; колажи и сличне украсне
плоче
- Слике, цртежи и пастели
- Остало
Оригиналне гравуре, штампане
слике и литографије
Оригиналне скулптуре и кипови, од
било ког материјала
Поштанске и таксене марке,
пригодни
коверти,
пригодни
коверти првог дана, одштампане,
франкиране писмоносне пошиљке и
слично,
употребљени
или
нeупотребљени, осим оних из
тарифног броја 4907
Колекције
Остало
Колекције и примерци од
зоолошког, ботаничког,
минеролошког, анатомског,
историјског, археолошког,
палеонтолошког, етнографског или
нумизматичког интереса
Колекционарски примерци од
зоолошког, ботаничког,
минеролошког, анатомског,
историјског, археолошког,
палеонтолошког, етнографског или
нумизматичког интереса
Колекције

(3)
Као што је наведено за тар.
подбројеве

CTSH
CTH
CTH
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

Националност власника колекције
CTH
Као што је наведено за ех позиције
уз тар. број

Земља у којој је примерак откривен

Националност власника колекције

ХС
Тарифни број
(1)
9706

Наименовање

Основно правило

(2)

(3)

Антиквитети (старине), старији од Порекло које је комад имао када је
сто година
произведен
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