„Службени гласник РС”, брoj 43/15
На основу члана 3. став 8. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”,
бр. 62/05, 61/07 и 5/09),
Влада доноси
УРЕДБУ
О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ
О УСКЛАЂИВАЊУ НОМЕНКЛАТУРЕ ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
У Уредби о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2015. годину
(„Службени гласник РС”, бр. 130/14 и 143/14), у Царинској тарифи, Део II, врше се
следеће измене:
1. У Глави 20, у Додатним напоменама у тачки 2. подтачка (а), мења се и гласи:
„
2. (а) Садржај различитих шећера изражених као сахароза (садржај шећера) у
производима који се сврставају у ову Главу одговара вредности коју показује
рефрактометар (у складу са методом прописаном у Анексу Уредбе Комисије (ЕУ) о
спровођењу број 974/2014) на температури од 20°C и помноженој једним од следећих
фактора:
- 0,93 у погледу производа из тар. подбројева од 2008 20 до 2008 80, 2008 93,
2008 97 и 2008 99,
- 0,95 у погледу производа из осталих тарифних бројева.
Meђутим, садржај различитих шећера изражених као сахароза (садржај шећера)
у следећим производима који се сврставају у ову главу:
- производи произведени на бази морских алги и осталих алги припремљених
или конзервираних у поступцима који нису наведени у Глави 12;
- производи произведени на бази маниоке, арорута, салепа, топинамбура,
слатког кромпира и сличног корења и кртола са високим садржајем скроба или
инулина из тарифног броја 0714;
- производи произведени на бази лишћа винове лозе;
одговара вредности која се добија израчунавањем које се изводи на основу мерења
добијених применом методе течне хроматографије високих перформанси („HPLC
метода”), коришћењем следеће формуле:
S + (G + F) × 0,95;
где је:
„S” садржај шећера одређен HPLC методом;
„F” садржај фруктозе одређен HPLC методом;
„G” садржај глукозе одређен HPLC методом.”
2. У Глави 27, у Додатним напоменама у тачки 4. подтачкa (а), мења се и гласи:

„(а) са садржајем уља 3,5% или већим, по маси, ако је њихов вискозитет на
100ºC нижи од 9 x 10-6 m2s-1, према ISO 2908 методи; или”.
3. У Глави 34, у тар. ознакама 3405 10 00 00 и 3405 20 00 00, у колони
„Споразуми о слободној трговини” речи: „TR 2015: 2” замењују се речима: „TR 2015:
0”.
4. У Глави 87, у тарифној ознаци 8705, у колони „Наименовање” речи: „возила
без товарне платформе за превлачење аутомобила” замењују се речима: „возила за
превлачење неисправних аутомобила”.
Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
05 Број:
У Београду, 14. мај 2015. године
ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК
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