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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Класификација робе заснива се на:
- Објави (фиши) UIC 221 и
- Хармонизованој номенклатури робе (NHM).

1.

Хармонизована номенклатура робе (NHM)

1.1. Резиме
Хармонизована (усаглашена) номенклатура робе (NHM) произилази из међународног
Хармонизованог система (HS) означавања и кодирања (шифрирања) робе у међународној
трговини Савета за царинску сарадњу (Светска царинска организација), али садржи и
посебне особености у главама 27, 98 и 99 које су намењене (резервисане) за потребе
железнице.
NHM омогућава тарифско раздвајање према врсти робе и доприноси хармонизацији
тарифских система железничких предузећа.
За робу која има обележја опасних материја меродаван је RID (Правилник о међународном
железничком превозу опасне робе), а NHM нити садржи нити упућује на UN-бројеве.
1.2. Извор података
Хармонизована номенклатура робе (NHM) постоји искључиво у електронској форми.
Базне податке за NHM, доставља Комисија ЕУ (Генерална дирекција TAXUD) а UIC их
комплетира у главама 27, 98 и 99 које су резервисане за специфичне потребе железнице.
Основа за израду NHM је Комбинована номенклатура (KN) Царинске уније ЕУ.
1.3. Стуктура NHM
NHM обухвата:
- вишејезичну базу података (најмање на немачком, француском и енглеском језику);
- слогове одговарајућих података који су састављени према следећем моделу:
-

позиције 1 и 2 - означавају главу (поглавље )
позиције 1 до 4 - означавају NHM позицију
позиције 1 до 6 - означавају подпозицију NHM
позиције 1 до 8 - означавају ознаку робе према Комбинованој номенклатури ЕУ.

Железница у тарифске сврхе примењује позиције NHM специфичне за железницу, од 2721 до
2749, за класификацију нафте или уља из битуменских минерала (изузев сирове нафте) и
препарата на њиховој бази, који су такође сврстани и у позицији NHM 2710.
Главе 98 и 99 NHM резервисане су само за позиције неопходне за интерне потребе
железнице:
- у глави 98 се могу, у договору са Светском царинском организацијом, навести посебне
позиције робе, али се смеју користити само у описаном кругу корисника;
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-

у глави 99 су наведене специфичне NHM позиције које се користе за интерне потребе
железнице, и то:
- позиције 9901 – 9959 се примењују јединствено на међународном нивоу
- позиције 9960 – 9999 су резервисане тако да их може користити свако
железничко предузеће на националном нивоу.

1.4. Обавезна примена
Коришћење Хармонизоване номенклатуре робе (NHM) је обавезно за свако железничко
предузеће у циљу класификације и шифрирања робе.
Основна сврха ове класификације и шифрирања је да се користе за формирање цена.
1.5. Измене NHM
Измене NHM, које су искључиво базиране на Хармонизованом систему (позиције шифара од
1 до 6), могу да се изврше само након измене Хармонизованог система.
Измене NHM које су базиране на Комбинованој номенклатури ЕУ (позиције шифара од 1 до
8) могу да се изврше само након измене Комбиноване номенклатуре ЕУ.
Позиције NHM из главе 99 увек може да мења Управни комитет NHM (организационо тело
при UIC) на сопствену одговорност.

2.

Тарифирање

2.1 Класификација робе „Србија Карго“ а.д. садржи два тарифска разреда – први и други.
2.2. Роба ненаведена у Класификацији робе, тарифира се по првом тарифском разреду.
2.3. Уколико се назив робе у товарном листу наведе нетачно, непотпуно или нејасно, тако да
би за рачунање превознине могла доћи у обзир оба тарифска разреда, примениће се први
тарифски разред.
2.4. Навођење збирних назива или само позиције NHM, не сматра се довољним означењем
робе.
2.5. Уписивање шестоцифрене подпозиције NHM у одговарајућу рубрику товарног листа је
обавезујуће.

3.

Објашњење рубрика и значење додатака и интерпункције

3.1. Наслови глава писани су великим словима. Наслови глава и њихови бројеви не смеју се
примењивати као NHM позиције. Наслови глава дати су само ради лакшег сналажења при
сврставању робе.
3.2. У колони 2 наведено је наименовање врсте робе. Одређени називи робе су допуњени
додатком „н.д.м.н.“ („на другом месту ненаведени“). Овај додатак се односи на робу исте
врсте која није наведена и садржана ни на једном другом месту односно позицији у NHM:
- Ако једна позиција садржи више назива робе одвојених запетом, а ако затим следи неки
ближи податак о роби, онда се тај податак односи на све називе робе одвојене запетом:
Пример: Јабуке, крушке и дуње, свеже
II
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- Ако су називи робе одвојени знаком тачка и запета, онда се ближи податак односи на робу
која је одвојена тим знаком:
Пример: Плута, природна, сирова или просто припремљена; отпаци од
дробљена, гранулисана или млевена

плуте; плута,

- Ако уз један назив робе стоји више ближих података и ако су они спојена везником „и“,
тада се на робу односе оба податка:
Пример: Месна џигерица од домаћих гуски, свежа и расхлађена
3.3. У колони 3 наведени су тарифски разреди.
3.4. У колони 4 код појединих NHM позиција наведени су као напомене бројеви 1, 2, 3, 4 или
5 који имају следеће значење:
Број
1
2
3

4

5

Опис
Специфична железничка позиција, одступање од NHM под-позиције 2710.ХХ
Хармонизованог система (HS)
Одступање од Хармонизованог система (HS) - специфичне железничке позиције од
2721.00 до 2749.00
Специфична железничка позиција
Кола на сопственим точковима, нова кола која долазе из фабрике; транспорт пре или
после реконструкције (прераде), ако вагон спада под царински надзор (активно/пасивно
оплемењивање); новопроизведена и реконструисана кола која долазе из радионица и
подлежу царинској контроли (увоз са друге царинске територије); кола за продају
(укључујући за касацију и отписивање у старо гвожђе); теретна кола која се отпремају
ка и од радионица за одржавање, поправку, чишћење или се због изнајмљивања
отпремају на друго царинско подручје или се враћају из њега.
При превозу у друго царинско подручје, у случају када колима није дозвољен редован
превоз, користи се NHM 8606.
Кола се ипак могу вратити као превозно средство (посебно у случају повратка после
превоза у товареном стању) (NHM 992110 - 992140 или 992210 - 992240) након њихове
употребе као превозног средства у складу са Царинским законом ЕУ, односно у складу
са одговарајућим националним Царинским законом:
- ако је употреба кола као превозног средства почела у трећој земљи а кола су
примљена на слободан превоз у држави чланици ЕУ и ако се враћају у чланицу ЕУ, или
- ако је употреба кола као превозног средства почела у држави чланици ЕУ, а кола су
примљена на слободан превоз у трећој земљи и ако се враћају у ту трећу земљу.
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СПЕЦИЈАЛНЕ ТКАНИНЕ; ТАФТОВАНИ ПРОИЗВОДИ ОД ТЕКСТИЛНИХ МАТЕРИЈА;
ЧИПКЕ; ТАПИСЕРИЈЕ; ПОЗАМАНТЕРИЈЕ; ВЕЗ
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ТЕКСТИЛНЕ ТКАНИНЕ, ИМПРЕГНИСАНЕ, ПРЕМАЗАНЕ, ПРЕВУЧЕНЕ, ПРЕКРИВЕНЕ ИЛИ
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ПЛЕТЕНИ И КУКИЧАНИ МАТЕРИЈАЛИ
ОДЕЋА И ПРИБОР ЗА ОДЕЋУ, ПЛЕТЕНИ ИЛИ КУКИЧАНИ
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

ГЛАВА 1
0100 00 00

ЖИВЕ ЖИВОТИЊЕ

0101 00 00
0101 21 00
0101 29 00
0101 29 10
0101 29 90
0101 30 00
0101 90 00

Коњи, магарци, мазге и муле, живи
Kоњи, живи, чистокрвни за приплод
Коњи, живи, осим чистокрвних за приплод
Коњи, живи, за клање
Коњи, живи, осим чистокрвних за приплод и за клање
Магарци, живи
Мазге и муле, живе

1
1
1
1
1
1
1

0102 00 00
0102 21 00
0102 21 10
0102 21 30
0102 21 90
0102 29 00
0102 29 05
0102 29 10
0102 29 21

Говеда, жива
Говеда, жива, за приплод, чисте расе
Јунице, живе, за приплод (нетељене), чисте расе
Краве, живе, за приплод, чисте расе, осим јуница
Говеда, жива, за приплод, чисте расе, осим јуница и крава
Говеда, жива, осим чистокрвних за приплод
Говеда подврсте Bibos или Poephagus, жива, осим чистокрвних за приплод
Говеда, жива, домаће врсте, масе не преко 80 kg, осим чистокрвних за приплод
Говеда, жива, домаће врсте, масе од 80 kg до 160 kg, за клање
Говеда, жива,домаће врсте, масе од 80 kg до 160 kg, осим за клање и
чистокрвних за приплод
Говеда, жива, домаће врсте, масе од 160 kg дo 300 kg, за клање
Говеда, жива, домаће врсте, масе од 160 kg дo 300 kg, осим за клање и
чистокрвних за приплод
Јунице, живе, домаће врсте, нетељене, масе преко 300 kg, за клање
Јунице, живе, домаће врсте, нетељене, масе преко 300 kg, осим за клање и
чистокрвних за приплод
Краве, живе, домаће вресте, масе преко 300 kg, за клање, осим јуница
Краве,живе, домаће врсте, масе преко 300 kg, осим за клање, чистокрвних за
приплод и осим јуница
Говеда, жива, домаће врсте, масе преко 300 kg, за клање, осим јуница и крава
Говеда, жива, домаће врсте, масе преко 300 kg, осим за клање, чистокрвних за
приплод, јуница и крава
Говеда за приплод, чисте расе
Говеда, жива, осим чистокрвних за приплод
Говеда, жива, домаћа, осим чистокрвних за приплод
Говеда, жива, осим домаћих, чистокрвних за приплод
Говеда, жива, осим домаћих говеда и бивола
Говеда, жива, за приплод, чисте расе, осим домаћих говеда и бивола
Говеда, жива, домаћа, осим домаћих бивола и чистокрвних за приплод
Говеда, жива, осим домаћих говеда, бивола, чистокрвних за приплод

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Свиње, живе
Свиње за приплод, чисте расе, живе
Свиње чисте расе, живе, масе не преко 50 kg, осим чисте расе за приплод
Свиње, живе, масе не преко 50 kg, домаће врсте, осим чисте расе за приплод
Свиње које нису домаће, живе, масе не преко 50 kg
Свиње, живе, масе преко 50 kg, осим чисте расе за приплод
Крмаче домаће врсте, које су се најмање једанпут прасиле, живе, масе 160 kg и
веће, осим чисте расе за приплод

1
1
1
1
1
1

0102 29 29
0102 29 41
0102 29 49
0102 29 51
0102 29 59
0102 29 61
0102 29 69
0102 29 91
0102 29 99
0102 31 00
0102 39 00
0102 39 10
0102 39 90
0102 90 00
0102 90 20
0102 90 91
0102 90 99
0103 00 00
0103 10 00
0103 91 00
0103 91 10
0103 91 90
0103 92 00
0103 92 11
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0103 92 90

Свиње, домаће врсте, живе, масе преко 50 kg, осим крмача које су се најмање
једанпут прасиле, масе 160 kg и веће и чисте расе за приплод
Свиње које нису домаће врсте, живе, масе преко 50 kg

0104 00 00
0104 10 00
0104 10 10
0104 10 30
0104 10 80
0104 20 00
0104 20 10
0104 20 90

Овце и козе, живе
Овце, живе
Овце за приплод, живе
Јагњад до године дана старости, живе, осим чистокрвних за приплод
Овце, живе, осим чистокрвних за приплод и јагњади
Козе, живе
Козе за приплод, живе
Козе, живе, осим чистокрвних за приплод

1
1
1
1
1
1
1
1

0105 00 00

Живина, кокошке Gallus domesticus, патке, гуске, ћурке и бисерке, жива
Живина Gallus domesticus масе до 185 g, жива, осим ћурки и бисерки
Пилићи, женски, живи, очинског и дединског порекла врсте Gallus domesticus,
носиље до 185g
Пилићи, женски, живи, очинског и дединског порекла врсте Gallus domesticus
до 185 g, осим носиља
Пилићи, женски, живи, за приплод врсте Gallus domesticus до 185 g, осим
очинског и дединског порекла
Пилићи, женски, живи, за приплод врсте Gallus domesticus до 185 g, осим ћурки
и бисерки, женских пилића очинског и дединског порекла, носиља
Ћурићи, домаћи, живи, масе не преко 185 g
Патке, домаће, живе, масе не преко 185 g
Гуске, домаће, живе, масе не преко 185 g
Бисерке, домаће, живе, масе не преко 185 g
Живина врсте Gallus domesticus, жива, масе до 185 g
Патке, гуске, ћурке и бисерке, домаће, живе, масе преко 185 g
Патке, домаће, живе, масе преко 185 g
Гуске, домаће, живе, масе преко 185 g
Ћурке, домаће, живе, масе преко 185 g
Бисерке домаће, живе, масе преко 185 g

1

0103 92 19

0105 11 00
0105 11 11
0105 11 19
0105 11 91
0105 11 99
0105 12 00
0105 13 00
0105 14 00
0105 15 00
0105 94 00
0105 99 00
0105 99 10
0105 99 20
0105 99 30
0105 99 50

0106 00 00
0106 11 00
0106 12 00
0106 13 00
0106 14 00
0106 14 10
0106 14 90

0106 19 00

0106 20 00
0106 31 00

2

Животиње, живе, осим коња, магараца, мула, говеда, свиња, оваца, коза,
живине, риба, љускара, мекушаца и других водених бескичмењака, и
култура микроорганизама
Примати, живи
Китови, делфини, морски прасићи (сисари реда Cetacea), морске краве и
дугонзи (сисари реда Sirenia), туљани, фоке, морски лавови и моржеви (сисари
реда Pinnipedia), живи
Камиле и деве, из реда папкара, живе
Кунићи и дивљи зечеви, живи
Зечеви, домаћи, живи
Кунићи и дивљи зечеви, живи, осим домаћих зечева
Сисари, живи, осим примата, китова, делфина и морских прасића (сисари реда
Cetacea), морских крава и дугонга (сисари реда Sirenia), туљана, фока, морских
лавова и моржева (сисари реда Pinnipedia), камила и дева (сисари из реда
папкара), кунића и дивљих зечева, коња, магараца, мула и мазги, говеда, свиња,
оваца и коза
Рептили укључујући змије, алигаторе, кајмане, игуане, гавиале, гуштере и
корњаче, живи
Птице грабљивице, живе

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0106 32 00
0106 33 00
0106 39 00
0106 39 10
0106 39 80
0106 41 00
0106 49 00
0106 90 00

Папагаји укључујући обичне, мале дугорепе, макое и какадуе, живи
Нојеви, емуи (Dromaius novaehollandiae), живи
Птице, живе, осим грабљивица, папагаја, макое, какдуа, нојева и емуа
Голубови, живи
Птице, живе, осим грабљивица, папагаја, макое, какадуа, нојева, емуа и
голубова
Пчеле, живе
Инсекти, живи, осим пчела
Животиње, живе, осим сисара, рептила, птица, инсеката, риба, љускара,
мекушаца и осталих водених бескичмењака и култура микроорганизама и
сличних производа

1
1
1
1
1
1
1
1

ГЛАВА 2
0200 00 00

МЕСО И ЈЕСТИВИ КЛАНИЧКИ ПРОИЗВОДИ

0201 00 00
0201 10 00
0201 20 00
0201 20 20

Месо говеђе, свеже или расхлађено
Месо говеђе, трупови и полутке, свеже или расхлађено
Месо говеђе, свеже или расхлађено, осим трупова и полутки
Месо говеђе, компензоване четвртине са костима, свеже и расхлађено
Месо говеђе, нераздвојене или раздвојене предње четвртине са костима, свеже
или расхлађено
Месо говеђе, нераздвојене или раздвојене задње четвртине са костима, свеже
или расхлађено
Месо говеђе, у парчадима са костима, свеже или расхлађено, осим трупова,
полутки, компензованих четвртина, предњих и задњих четвртина
Месо говеђе, без костију, свеже или расхлађено

1
1
1
1

Месо говеђе, смрзнуто
Месо говеђе, уцело или у полуткама, смрзнуто
Месо говеђе, у парчадима са костима, смрзнуто, осим трупова и полутки
Месо говеђе, компензоване четвртине са костима, смрзнуто
Месо говеђе, нераздвојене или раздвојене предње четвртине са костима,
смрзнуто
Месо говеђе, нераздвојене или раздвојене задње четвртине са костима,
смрзнуто
Месо говеђе, у парчадима са костима, смрзнуто, осим трупова, полутки,
компензованих четвртина, предњих и задњих четвртина
Месо говеђе, без костију, смрзнуто
Месо говеђе, предње четвртине, целе или сечене највише у пет комада, свака
састављена у један блок; компензоване четвртине целе или исечене у највише
пет делова, искључујуће печенице, у једном комаду, без костију, смрзнуто
Месо говеђе, делови предње четвртине, сечене и груди, без костију, смрзнуто

1
1
1
1

0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
0202 00 00
0202 10 00
0202 20 00
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 00
0202 30 10
0202 30 50

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

0202 30 90

Месо говеђе, без костију, смрзнуто, осим предњих четвртина, целих или
сечених највише у пет комада, сваке састављене у један блок, компензованих
четвртина целих или исечених у највише пет делова, искључујући печенице,
делове предњих четвртина, сечених и груди, без костију

1

0203 00 00
0203 11 00
0203 11 10
0203 11 90
0203 12 00

Месо свињско, свеже, расхлађено или смрзнуто
Месо свињско, уцело или у полуткама, свеже или расхлађено
Месо од домаћих свиња, уцело или у полуткама, свеже или расхлађено
Месо од свиње која није домаћа, уцело или у полуткама, свеже или расхлађено
Месо свињско, бутови, плећке и комади са костима, свеже или расхлађено

1
1
1
1
1

01.05.2017.

3

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0203 12 11
0203 12 19

Месо од домаћих свиња, бутови и комади са костима, свеже или расхлађено
Месо од домаћих свиња, плећке и комади са костима, свеже или расхлађено
Месо од свиња које нису домаће, бутови, плећке и комади са костима, свеже
или расхлађено
Месо свињско, свеже или расхлађено, осим трупова, полутки, бутова, плећки и
комада са костима
Месо од домаћих свиња, предњи делови и комади од њих, свеже или
расхлађено
Месо од домаћих свиња, бубрежњак и комади од њега, свеже или расхлађено
Месо од домаћих свиња, потрбушине и комади од њих, свеже или расхлађено
Месо од домаћих свиња без костију, свеже или расхлађено, осим потрбушина и
комада од њих

1
1

0203 12 90
0203 19 00
0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15
0203 19 55

0203 19 59

0203 19 90
0203 21 00
0203 21 10
0203 21 90
0203 22 00
0203 22 11
0203 22 19
0203 22 90
0203 29 00
0203 29 11
0203 29 13
0203 29 15
0203 29 55

Месо од домаћих свиња са костима, свеже или расхлађено, осим трупова,
полутки, бутова, плећки и комада од њих, предњих делова, бубрежњака,
потрбушина и комада од њих
Месо од свиње која није домаћа, свеже или расхлађено, осим трупова, полутки,
бутова, плећки и комада од њих, са костима
Месо свињско, уцело или у полуткама, смрзнуто
Месо од домаћих свиња, уцело или у полуткама, смрзнуто
Месо од свиње која није домаћа, уцело или у полуткама, смрзнуто
Месо свињско, бутови, плећке и комади са костима, смрзнуто
Месо од домаћих свиња, бутови и комади са костима, смрзнуто
Месо од домаћих свиња, плећке и комади са костима, смрзнуто
Месо од свиња које нису домаће, бутови, плећке и комади са костима, смрзнуто
Месо свињско, смрзнуто, осим трупова, полутки, бутова, плећки и комада од
њих, са костима
Месо од домаћих свиња, предњи делови и комади од њих, смрзнуто
Месо од домаћих свиња, бубрежњак и комади од њега, са костима, смрзнуто
Месо од домаћих свиња, потрбушине и комади од њих, смрзнуто
Месо од домаћих свиња без костију, смрзнуто, осим потрбушина и комада од
њих

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0203 29 59

Месо од домаћих свиња са костима, смрзнуто, осим трупова, полутки, бутова,
плећки и комада од њих, предњих делова, бубрежњака, потрбушина и комада
од њих

1

0203 29 90

Месо од свиња које нису домаће, смрзнуто, осим трупова, полутки, бутова,
плећки и комада са костима

1

0204 00 00
0204 10 00
0204 21 00
0204 22 00
0204 22 10
0204 22 30
0204 22 50
0204 22 90
0204 23 00
0204 30 00
0204 41 00
0204 42 00
0204 42 10

4

Месо овчје или козје, свеже, расхлађено или смрзнуто
Месо јагњеће, уцело или у полуткама, свеже или расхлађено
Месо овчје, уцело или у полуткама, свеже или расхлађено, осим јагњећег меса
Месо овчје, у парчадима са костима, свеже или расхлађено, осим трупова и
полутки
Месо овчје, скраћене предње четврти, свеже или расхлађено
Месо овчје, слабине и/или потплећке, свеже или расхлађено
Месо овчје, бутови, свеже или расхлађено
Месо овчје, у комадима, са костима, свеже или расхлађено, осим трупова,
полутки, скраћених предњих четврти, слабина и/или потплећки и бутова
Месо овчје, у комадима, без костију, свеже или расхлађено
Месо јагњеће, трупови и полутке, смрзнуто
Месо овчје, трупови и полутке, смрзнуто, осим јагњећег
Месо овчје, у парчадима или комадима са костима, смрзнуто, осим трупова и
полутки
Месо овчје, скраћене предње четврти, смрзнуто

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

1
1

0204 50 79

Месо овчје, слабине и/или подплећке, смрзнуто
Месо овчје, бутови, смрзнуто
Месо овчје, у парчадима или комадима са костима, смрзнуто, осим трупова и
полутки, скраћених предњих четврти, слабина и/или подплећки и бутова
Месо овчје, у парчићима, без костију, смрзнуто
Месо јагњеће, без костију, смрзнуто
Месо овчје, без костију, смрзнуто, осим јагњетине
Месо козје, свеже, расхлађено или смрзнуто
Месо козје, трупови и полутке, свеже или расхлађено
Месо козје, скраћене предње четврти, свеже или расхлађено
Месо козје, слабине и/или подплећке, свеже или расхлађено
Месо козје, бутови, свеже или расхлађено
Месо козје, у комадима са костима, свеже или расхлађено, осим трупова и
полутки, скраћених предњих четврти, слабина и/или подплећки и бутова
Месо козје, у комадима без костију, свеже или расхлађено
Месо козје, трупови и полутке, смрзнуто
Месо козје, скраћене предње четврти, смрзнуто
Месо козје, слабине и/или подплећке, смрзнуто
Месо козје, бутови, смрзнуто
Месо козје, у комадима са костима, смрзнуто, осим трупова и полутки,
скраћених предњих четврти, слабина и/или подплећки и бутова
Месо козје, у комадима без костију, смрзнуто

0205 00 00
0205 00 20
0205 00 80

Месо коњско, магареће, од мазги и мула, свеже, расхлађено или смрзнуто
Месо коњско, магареће, од мазги и мула, свеже или расхлађено
Месо коњско, магареће, од мазги и мула, смрзнуто

1
1
1

0204 42 30
0204 42 50
0204 42 90
0204 43 00
0204 43 10
0204 43 90
0204 50 00
0204 50 11
0204 50 13
0204 50 15
0204 50 19
0204 50 31
0204 50 39
0204 50 51
0204 50 53
0204 50 55
0204 50 59
0204 50 71

0206 00 00
0206 10 00
0206 10 10
0206 10 95
0206 10 98
0206 21 00
0206 22 00
0206 29 00
0206 29 10
0206 29 91
0206 29 99
0206 30 00
0206 41 00
0206 49 00
0206 80 00
0206 80 10

01.05.2017.

Кланички производи од говеђег, свињског, овчјег, козјег, коњског,
магарећег меса или меса од мула и мазги, јестиви, свежи, расхлађени или
смрзнути
Изнутрице, говеђе, јестиве, свеже или расхлађене
Изнутрице, говеђе, јестиве, свеже или расхлађене, за производњу
фармацеутских производа
Дијафрагма, говеђа, мишићна и тетивна, јестива, свежа или расхлађена, осим за
производњу фармацеутских производа
Изнутрице, говеђе, јестиве, свеже или расхлађене, осим за производњу
фармацеутских производа, џигерице, мишићних и тетивних дијафрагми
Језици, говеђи, јестиви, смрзнути
Џигерица, говеђа, јестива, смрзнута
Изнутрице, говеђе, јестиве, смрзнуте, осим језика и џигерице
Изнутрице, говеђе, јестиве, смрзнуте, за производњу фармацеутских
производа, осим језика и џигерице
Дијафрагма, говеђа, мишићна и тетивна, јестива, смрзнута, осим за производњу
фармацеутских производа
Изнутрице, говеђе, јестиве, смрзнуте, осим за производњу фармацеутских
производа, језика, џигерице, мишићних и тетивних дијафрагми
Изнутрице, свињске, јестиве, свеже или расхлађене
Џигерица, свињска, јестива, смрзнута
Изнутрице, свињске, јестиве, смрзнуте, осим џигерице
Изнутрице од оваца, коза, коња, магараца, мазги и мула, јестиве, свеже или
расхлађене
Изнутрице од оваца, коза, коња, магараца, мазги и мула, јестиве, свеже или
расхлађене, за производњу фармацеутских производа

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0206 80 91
0206 80 99
0206 90 00
0206 90 10
0206 90 91
0206 90 99

0207 00 00
0207 11 00
0207 11 10

Изнутрице од коња, магараца, мазги и мула, јестиве, свеже или расхлађене,
осим за производњу фармацеутских производа
Изнутрице од оваца и коза, јестиве, свеже или расхлађене, осим за производњу
фармацеутских производа
Изнутрице од оваца, коза, коња, магараца, мазги и мула, јестиве, смрзнуте
Изнутрице од оваца, коза, коња, магараца, мазги и мула, јестиве, смрзнуте, за
производњу фармацеутских производа
Изнутрице од коња, магараца, мазги и мула, јестиве, смрзнуте, осим за
производњу фармацеутских производа
Изнутрице од оваца и коза, јестиве, смрзнуте, осим за производњу
фармацеутских производа
Месо и јестиве изнутрице од кокошке Gallus domesticus, патке, гуске, ћурке
и бисерке, свеже, расхлађене или смрзнуте
Месо од кокошака Gallus domesticus, неисечено у комаде, свеже или
расхлађено
Месо од кокошака Gallus domesticus, очерупане, без изнутрица, али са главом и
ногама, познато као "83% пилића", свеже или расхлађено

1
1
1
1
1
1

1
1
1

0207 11 30

Месо од кокошака Gallus domesticus, очерупане и са извађеним дробом, без
главе и ногу, али са вратовима, срцима, џигерицом и желуцима, познато као
"70% пилића", свеже или расхлађено

1

0207 11 90

Месо од кокошака Gallus domesticus, очерупане и са извађеним дробом, без
главе и ногу и без вратова, срца, џигерица и желудаца, познато као "65%
пилића" или другачије испоручене, свеже или расхлађено, осим ''83% и 70%
пилића''

1

0207 12 00
0207 12 10

0207 12 90

0207 13 00
0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60

0207 13 70

0207 13 91
0207 13 99

6

Месо од кокошака Gallus domesticus, неисечено у комаде, смрзнуто
Месо од кокошака Gallus domesticus, очерупане и са извађеним дробом, без
главе и ногу, али са вратовима, срцима, џигерицом и желуцима, познати као
"70% пилића", смрзнуто
Месо од кокошака Gallus domesticus, очерупане и са извађеним дробом, без
главе и ногу и без вратова, срца, џигерица и желудаца, познато као "65%
пилића" или другачије испоручено, смрзнуто, осим ''70% пилића''
Месо од кокошака Gallus domesticus, исечено у комаде и изнутрице, свеже или
расхлађено
Месо од кокошака Gallus domesticus, исечено у комаде без костију, свеже или
расхлађено
Месо од кокошака Gallus domesticus, исечено на половине или четвртине,
свеже или расхлађено
Месо од кокошака Gallus domesticus, крила, цела са или без врхова, свеже или
расхлађено
Месо од кокошака Gallus domesticus, леђа, вратови, леђа са неодвојеним
вратовима, тртице и врхови крила, свеже или расхлађено
Месо од кокошака Gallus domesticus, груди и исечени комади од њих, са
костима, свеже или расхлађено
Месо од кокошака Gallus domesticus, батаци и исечени комади од њих, са
костима, свеже или расхлађено
Месо од кокошака Gallus domesticus исечено у комаде, са костима, свеже или
расхлађено, осим исечених на половине и четвртине, целих крила, са или без
врхова, леђа, вратова, леђа са неодвојеним вратовима, тртица и врхова крила,
груди, ногу и комада од њих.
Џигерица од кокошака Gallus domesticus, свеже или расхлађено
Изнутрица од кокошака Gallus domesticus, свеже или расхлађена, осим
џигерице

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0207 14 00
0207 14 10
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 50
0207 14 60

0207 14 70

0207 14 91
0207 14 99
0207 24 00
0207 24 10

0207 24 90
0207 25 00
0207 25 10

0207 25 90
0207 26 00
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70

0207 26 80
0207 26 91
0207 26 99
0207 27 00
0207 27 10
0207 27 20
0207 27 30

01.05.2017.

Месо исечено у комаде и јестиве изнутрице од кокошке Gallus domesticus,
смрзнуте
Месо од кокошака Gallus domesticus, исечено у комаде без костију, смрзнуто
Meso od kokošaka Gallus domesticus, исечено на половине или четвртине,
смрзнуто
Месо од кокошака Gallus domesticus, крила, цела са или без врхова, смрзнуто
Месо од кокошака Gallus domesticus, леђа, вратови, леђа са неодвојеним
вратовима, тртице и врхови крила, смрзнуто
Месо од кокошака Gallus domesticus, груди и исечени комади од њих, са
костима, смрзнуто
Месо од кокошака Gallus domesticus, батаци и исечени комади од њих, са
костима, смрзнуто
Месо од кокошака Gallus domesticus исечено у комаде, са костима, смрзнуто,
осим исеченог на половине и четвртине, целих крила, са или без врхова, леђа,
вратова, леђа са неодвојеним вратовима, тртица и врхова крила, груди, ногу и
комада од њих
Џигерица од кокошака Gallus domesticus, смрзнута
Изнутрица од кокошака Gallus domesticus, смрзнута, осим џигерице
Месо од домаћих ћурки, неисечено у комаде, свеже и расхлађено
Месо од домаћих ћурки, очерупане и са извађеним дробом, без главе и ногу,
али са вратовима, срцима, џигерицом и желуцима, познато као "80% ћурке",
свеже или расхлађено
Месо од домаћих ћурки, очерупане и са извађеним дробом, без глава и ногу и
без вратова, срца, џигерица и желудаца, познато као "73% ћурке" или другачије
испоручено, свеже или расхлађено
Месо од домаћих ћурки, неисечено у комаде, смрзнуто
Месо од домаћих ћурки, очерупане и са извађеним дробом, без глава и ногу,
али са вратовима, срцима, џигерицама и желуцима, познато као "80% ћурке",
смрзнуто
Месо од домаћих ћурки, очерупане и са извађеним дробом, без глава и ногу и
без срца, џигерица и желудаца, познато као "73% ћурке" или другачије
испоручено, смрзнуто, осим "80% ћурки"
Месо од домаћих ћурки, исечено у комаде и изнутрице, свеже и расхлађено
Месо од домаћих ћурки, исечено у комаде, свеже и расхлађено
Месо од домаћих ћурки, исечено на половине и четвртине, свеже и расхлађено
Месо од домаћих ћурки, крила, цела са или без врхова, свеже или расхлађено
Месо од домаћих ћурки, леђа, вратови, леђа са неодвојеним вратовима, тртице
и врхови крила, свеже или расхлађено
Месо од домаћих ћурки, груди и исечени комади од њих, са костима, свеже или
расхлађено
Месо од домаћих ћурки, ноге и исечени комади од њих, са костима, свеже или
расхлађено
Месо од домаћих ћурки, батаци и исечени комади од њих, са костима, свеже
или расхлађено
Месо од домаћих ћурки, исечено у комаде, свеже и расхлађено, осим исечених
на половине и четвртине, целих крила, са или без врхова, леђа, вратова, леђа са
неодвојеним вратовима, тртица и врхова крила, груди, ногу и комада од њих
Џигерице од домаћих ћурки, свеже или расхлађено
Изнутрице од домаћих ћурки, свеже или расхлађено, осим џигерица
Месо од домаћих ћурки, исечено у комаде и изнутрице, смрзнуто
Месо од домаћих ћурки, исечено у комаде, без костију, смрзнуто
Месо од домаћих ћурки, исечено на половине и четвртине, смрзнуто
Месо од домаћих ћурки, крила, цела са или без врхова, смрзнуто
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70

0207 27 80
0207 27 91
0207 27 99
0207 41 00
0207 41 20

0207 41 30

0207 41 80
0207 42 00
0207 42 30

0207 42 80
0207 43 00
0207 44 00
0207 44 10
0207 44 21
0207 44 31
0207 44 41
0207 44 51
0207 44 61
0207 44 71
0207 44 81
0207 44 91
0207 44 99
0207 45 00
0207 45 10
0207 45 21
0207 45 31
0207 45 41
0207 45 51
0207 45 61
0207 45 71

8

Месо од домаћих ћурки, леђа, вратови, леђа са неодвојеним вратовима, тртице
и врхови крила, смрзнуто
Месо од домаћих ћурки, груди и исечени комади од њих, са костима, смрзнуто
Месо од домаћих ћурки, ноге и исечени комади од њих, са костима, смрзнуто
Месо од домаћих ћурки, батаци и исечени комади од њих, са костима,
смрзнуто
Месо од домаћих ћурки, исечено у комаде, смрзнуто, осим исечених на
половине и четвртине, целих крила, са или без врхова, леђа, вратова, леђа са
неодвојеним вратовима, тртица и врхова крила, груди, ногу и комада од њих
Џигерице од домаћих ћурки, смрзнута
Изнутрице од домаћих ћурки, смрзнуто, осим џигерица
Месо од домаћих патки, неисечено у комаде, свеже или расхлађено
Месо од домаћих патки, очерупаних, без крви и са извађеним дробом, али са
главама и ногама, познато као "85% патке", неисечено на комаде, свеже или
расхлађено
Месо од домаћих патки, очерупених, са извађеним дробом, без глава и ногу, са
вратом, срцем и желудцима, познато као "70% патке", неисечено на комаде,
свеже или расхлађено
Месо од домаћих патки, очерупаних, са извађеним дробом, без главе и ногу и
без врата, срца и желудаца, познато као "63% патке", неисечене на комаде,
свеже или расхлађено
Месо од домаћих патки, неисечено у комаде, смрзнуто
Месо од домаћих патки, очерупаних, са извађеним дробом, без глава и ногу, са
вратом, срцем и желудцима, познато као "70% патке", неисечено у комаде,
смрзнуто
Месо од домаћих патки, очерупаних, са извађеним дробом, без главе и ногу,
врата, срца и желудаца, познато као "63% патке", или другачије испоручено,
неисечено у комаде, смрзнуто
Џигерица од домаћих патки, свежа или расхлађена
Изнутрице од домаћих патки, свеже или расхлађене, осим џигерице
Месо од домаћих патки, без костију, свеже или расхладјено
Месо од домаћих патки, исечено на пловине и четвртине, свеже или
расхладјено
Месо од домаћих патки, крила, цела, свежа или расхлађена
Месо од домаћих патки, леђа, вратови, леђа са неодвојеним вратовима, тртице
и врхови крила, свеже или расхлађено
Месо од домаћих патки, груди и исечени комади од њих, са костима, свеже или
расхлађено
Месо од домаћих паткиа, ноге и исечени комади од њих, са костима, свеже или
расхлађено
Месо од домаћих патки, трупови "paletot", свеже или расхлађено
Месо од домаћих патки, исечено у комаде, са костима, свеже или расхлађено,
н.д.м.н.
Џигерица од домаћих патки, свежа или расхлађена, осим масне џигерице
Изнутрице од домаћих патки, свеже или расхлађене, осим масне џигерице
Месо и изнутрице од домаћих патки, смрзнуто
Месо од домаћих патки, исечено у комаде са костима, смрзнуто
Месо од домаћих патки, исечено на пловине и четвртине, смрзнуто
Месо од домаћих патки, крила, цела, смрзнуто
Месо од домаћих патки, леђа, вратови, леђа са неодвојеним вратовима, тртице
и врхови крила, смрзнуто
Месо од домаћих патки, груди и исечени комади од њих, са костима, смрзнуто
Месо од домаћих патки, ноге и исечени комади од њих, са костима, смрзнуто
Месо од домаћих патки, трупови "paletot", смрзнуто
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01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0207 45 81
0207 45 93
0207 45 95
0207 45 99
0207 51 00
0207 51 10

0207 51 90
0207 52 00
0207 52 10

0207 52 90
0207 53 00
0207 54 00
0207 54 10
0207 54 21
0207 54 31
0207 54 41
0207 54 51
0207 54 61
0207 54 71
0207 54 81
0207 54 91
0207 54 99
0207 55 00
0207 55 10
0207 55 21
0207 55 31
0207 55 41
0207 55 51
0207 55 61
0207 55 71
0207 55 81
0207 55 93
0207 55 95
0207 55 99
0207 60 00
0207 60 05
0207 60 10
0207 60 21

01.05.2017.

Месо од домаћих патки, исечени комади, са костима, смрзнуто, н.д.м.н.
Масна џигерица од домаћих патки, смрзнута
Џигерица од домаћих патки, смрзнута, осим масне џигерице
Изнутрице од домаћих патки, смрзнуте, осим џигерице
Месо од домаћих гуски, неисечене у комаде, свеже или расхлађено
Месо од домаћих гуски, очерупаних, без крви и са извађеним дробом, али са
главама и ногама, познато као "82% гуске", неисечено на комаде, свеже или
расхлађено
Месо од домаћих гуски, очерупених, са извађеним дробом, без глава и ногу, са
или без срца и желудаца, познато као "75% гуске", или другачије испоручено,
неисечено на комаде, свеже или расхлађено
Месо од домаћих гуски, неисечено у комаде, смрзнуто
Месо од домаћих гуски, очерупаних, без крви, са извађеним дробом, са главом
и ногама, познато као "82% гуске", неисечени у комаде, смрзнуто
Месо од домаћих гуски, очерупаних, без крви, са извађеним дробом, без главе
и ногу, са или без срца и желудаца, познато као "75% гуске", или другачије
испоручено, неисечено у комаде, смрзнуто
Масна џигерица од домаћих гуски, свежа или расхлађена
Месо и изнутрице од домаћих гуски, исечено у комаде, свеже или расхлађено,
осим масне џигерице
Месо од домаћих гуски, без костију, свеже или расхлађено
Месо од домаћих гуски исечено на пловине и четвртине, свеже или расхладјено
Месо од домаћих гуски, крила, цела, свежа или расхлађена
Месо од домаћих гуски, леђа, вратови, леђа са неодвојеним вратовима, тртице
и врхови крила, свеже или расхлађено
Месо од домаћих гуски, груди и исечени комади од њих, са костима, свеже или
расхлађено
Месо од домаћих гуски, ноге и исечени комади од њих, са костима, свеже или
расхлађено
Месо од домаћих гуски, трупови "paletot", свеже или расхлађено
Месо од домаћих гуски, исечени комади, са костима, свеже или расхлађено,
н.д.м.н.
Џигерица од домаћих гуски, свежа или расхлађена, осим масне џигерице
Изнутрице од домаћих гуски, свеже или расхлађене, осим масне џигерице
Месо и изнутрице од домаћих гуски, смрзнуто
Месо од домаћих гуски, исечено у комаде са костима, смрзнуто
Месо од домаћих гуски исечено на пловине и четвртине, смрзнуто
Месо од домаћих гуски, крила, цела, смрзнуто
Месо од домаћих гуски, леђа, вратови, леђа са неодвојеним вратовима, тртице
и врхови крила, смрзнуто
Месо од домаћих гуски, груди и исечени комади од њих, са костима, смрзнуто
Месо од домаћих гуски, ноге и исечени комади од њих, са костима, смрзнуто
Месо од домаћих гуски, трупови "paletot", смрзнуто
Месо од домаћих гуски, исечени комади, са костима, смрзнуто, н.д.м.н.
Масна џигерица од домаћих гуски, смрзнута
Џигерица од домаћих гуски, смрзнута, осим масне џигерице
Изнутрице од домаћих гуски, смрзнуте, осим џигерице
Месо и изнутрице од домаћих бисерки, свеже, расхлађено или смрзнуто
Месо од домаћих бисерки, неисечено у комаде, свеже, расхлађено или
смрзнуто
Месо од домаћих бисерки, без костију, свеже, расхлађено или смрзнуто
Месо од домаћих бисерки, исечено на пловине и четвртине, свеже, расхлађено
или смрзнуто
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0207 60 31
0207 60 41
0207 60 51
0207 60 61
0207 60 81
0207 60 91
0207 60 99

0208 00 00

0208 10 00
0208 10 10
0208 10 90
0208 30 00
0208 40 00
0208 40 10
0208 40 20

0208 40 80

0208 50 00
0208 60 00

0208 90 00

0208 90 10
0208 90 30
0208 90 60
0208 90 70

0208 90 98

10

Месо од домаћих бисерки, крила, цела, свежа, расхлађена или смрзнута
Месо од домаћих бисерки, леђа, вратови, леђа са неодвојеним вратовима,
тртице и врхови крила, свеже, расхлађено или смрзнуто
Месо од домаћих бисерки, груди и исечени комади од њих, са костима, свеже,
расхлађено или смрзнуто
Месо од домаћих бисерки, ноге и исечени комади од њих, са костима, свеже,
расхлађено или смрзнуто
Месо од домаћих бисерки, исечени комади, са костима, свеже, расхлађено или
смрзнуто, н.д.м.н.
Џигерица од домаћих бисерки, свежа, расхлађена или смрзнута
Изнутрице од домаћих бисерки, свеже, расхлађене или смрзнуте, осим
џигерице
Месо и јестиве изнутрице од домаћих и дивљих зечева, голубова и осталих
животиња, свеже, расхлађено или смрзнуто, осим од говеда, свиња, оваца,
коза, коња, магараца, мула и мазги, живине врстe "Gallus domesticus",
патака, гусака, ћурака и бисерки
Месо и јестиве изнутрице од домаћих и дивљих зечева, свеже, расхлађено или
смрзнуто
Месо и јестиве изнутрице од домаћих зечева, свеже или расхлађено
Месо и јестиве изнутрице од дивљих зечева, свеже, расхлађено или смрзнуто
Месо и јестиве изнутрице од примата, свеже, расхлађено или смрзнуто
Месо и изнутрице од китова, делфина, морских прасића (сисара реда Cetacca),
од морских крава и дугонога (сисара реда Sirenia), туљана, фока, морских
лавова и моржева (сисара реда Pinnipedia), свеже, расхлађено или смрзнуто
Месо од китова, свеже, расхлађено или смрзнуто
Месо од туљана и фока, свеже, расхлађено или смрзнуто
Месо и изнутрице од китова, делфина и морских прасића (сисари реда
Cetacca), од морских крава и дугонога (сисари реда Sirenia), туљана, фока,
морских лавова и моржева (сисари реда Pinnipedia), свеже, расхлађено или
смрзнуто, осим меса китова и туљана и фока
Месо и јестиве изнутрице од рептила укључујући змије и корњаче, свеже,
расхлађено или смрзнуто
Месо и изнутрице од камила и дева (из реда папкара), свеже, расхлађено или
смрзнуто
Месо и изнутрице од голубова, дивљачи, ирваса и других животиња, свеже,
расхлађено или смрзнуто, осим говеда, свиња, оваца, коза, коња, мула и мазги,
живине врсте "Gallus domesticus", патака, гусака, ћурака и бисерки, кунића и
домаћих зечева, примата, китова, делфина, морских прасића (сисара реда
Cetacca), морских крава и дугонога (сисара реда Sirenia), туљана, фока,
морских лавова и моржева (сисара реда Pinnipedia) и рептила
Месо и јестиве изнутрице од домаћих голубова, свеже, расхлађено или
смрзнуто
Месо и јестиве изнутрице од дивљачи, свеже, расхлађено или смрзнуто, осим
од кунића, зечева и свиња
Месо и јестиве изнутрице од ирваса, свеже, расхлађено или смрзнуто
Жабљи батаци, свежи, расхлађени или смрзнути
Месо и изнутрице, свеже, расхлађено или смрзнуто, осим од говеда, свиња,
оваца, коза, коња, мула и мазги, домаће живине, кунића и домаћих зечева,
примата, китова, делфина, морских прасића (сисара реда Cetacca), морских
крава и дугонога (сисара реда Sirenia), туљана, фока, морских лавова и моржева
(сисара реда Pinnipedia), рептила, домаћих голубова, дивљачи, ирваса и
жабљих батака
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01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0209 00 00

Свињска масноћа без месне кртине и животињско сало, неистопљени нити
екстраховани на било који начин, свежи, расхлађени, смрзнути, сољени, у
саламури, сушени и димљени

1

0209 10 00

Свињска масноћа без месне кртине и животињско сало, неистопљени нити
екстраховани на било који начин, свежи, расхлађени, смрзнути, сољени, у
саламури, сушени и димљени

1

0209 10 11
0209 10 19
0209 10 90

0209 90 00

0210 00 00
0210 11 00
0210 11 11
0210 11 19
0210 11 31
0210 11 39
0210 11 90
0210 12 00
0210 12 11
0210 12 19
0210 12 90

0210 19 00

0210 19 10
0210 19 20
0210 19 30
0210 19 40

0210 19 50

01.05.2017.

Свињска масноћа без месне кртине, свежа, расхлађена, смрзнута, сољена или у
саламури
Свињска масноћа без месне кртине, сушена или димљена
Свињско сало без месне кртине, неистопљено нити екстраховано на било који
начин, свеже, расхлађено, смрзнуто, сољено, у саламури, сушено или димљено,
осим масноће
Живинска масноћа, неистопљена нити екстрахована на било који начин, свежа,
расхлађена, смрзнута, сољена, у саламури, сушена или димљена
Месо и јестиви кланични производи, сољени, у саламури, сушени или
димљени, јестиво брашно и прах од меса или од других кланичних
производа
Свињски бутови, плећке и исечени комади од њих, са костима, сољени или у
саламури, сушени или димљени
Свињски (од домаћих свиња) бутови и исечени комади, са костима, сољени или
у саламури
Свињске (од домаћих свиња) плећке и исечени комади од њих, са костима,
сољени или у саламури
Свињски (од домаћих свиња) бутови и исечени комади, са костима, сушени
или димљени
Свињске (од домаћих свиња) плећке и исечени комади од њих, са костима,
сушене или димљене
Свињски (од свиња које нису домаће) бутови, плећке и исечени комади од њих,
са костима, сољени или у саламури, сушени или димљени
Свињска потрбушина и исечени комади од њих, сољени или у саламури,
сушени или димљени
Свињска (од домаћих свиња) потрбушина и исечени комади од њих, сољени
или у саламури
Свињска (од домаћих свиња) потрбушина и исечени комади од њих, сушени
или димљени
Свињска (од свиња које нису домаће) потрбушина и исечени комади од њих,
сољени или у саламури, сушени или димљени
Месо од свиње, сољено или у саламури, сушено или димљено, осим бутова,
плећки и исечених делова од њих, са костима, потрбушине и исечених делова
од њих
Свињске (од домаће свиње) бекон полутке или "спенсер", сољене или у
саламури
Свињске (од домаће свиње) три четвртине полутке или средњи делови, сољене
или у саламури
Свињски (од домаће свиње) предњи делови и исечени делови од њих, сољени
или у саламури
Свињска (од домаће свиње) леђа и исечени делови од њих, сољена или у
саламури
Месо од домаће свиње, сољено или у саламури, осим бутова, плећки и
исечених делова од њих, потрбушина и исечених делова од њих, бекон полутки
или "спенсера", три четвртина полутки или средњих делова, предњих делова,
бубрежњака и исечених делова од њих

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
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4

0210 19 60
0210 19 70
0210 19 81

0210 19 89

0210 19 90
0210 20 00
0210 20 10
0210 20 90
0210 91 00

Свињски (од домаће свиње) предњи делови и исечени делови од њих, сушени
или димљени
Свињска (од домаће свиње) леђа и исечени делови од њих, сушени или
димљени
Месо од домаће свиње, сушено или димљено, без костију, осим потрбушина и
исечених делова од њих
Месо од домаће свиње, сушено или димљено, са костима, осим бутова, плећки
и исечених делова од њих, потрбушина и исечених делова од њих, предњих
делова, бубрежњака и исечених делова од њих
Месо од свиње која није домаћа, сољено или у саламури, сушено или димљено,
осим бутова, плећки и исечених делова од њих, са костима, потрбушина и
исечених делова од њих
Месо говеђе, сољено или у саламури, сушено или димљено
Месо говеђе, са костима, сољено или у саламури, сушено или димљено
Месо говеђе, без костију, сољено или у саламури, сушено или димљено
Месо и јестиви кланични производи, јестиво брашно и прах од меса или од
других кланичних производа од примата, сољени, у саламури, сушени или
димљени

1
1
1

1

1
1
1
1
1

0210 92 00

Месо и изнутриcе од китова, делфина и морских прасића (сисари реда Cetacca),
од морских крава и дугонога (сисари реда Sirenia), туљана, фока, морских
лавова и моржева (сисари реда Pinnipedia), сољени или у саламури, сушени или
димљени, јестиво животињско брашно и прах, месо и изнутрице

1

0210 92 10

Месо и изнутрице од китова, делфина, морских прасића (сисара реда Cetacca),
од морских крава и дугонога (сисара реда Sirenia), сољени или у саламури,
сушени или димљени, као и јестиво животињско брашно и прах

1

0210 92 91
0210 92 92
0210 92 99

Месо од туљана, фока, морских лавова и моржева (сисари реда Pinnipedia),
сољено, у саламури, сушено или димљено
Изнутрице од туљана, фока, морских лавова и можева (сисари реда Pinnipedia),
сољени или у саламури, сушени или димљени
Јестиво животињско брашно и прах и изнутрице од туљана, фока, морских
лавова и моржева (сисари реда Pinnipedia)

1
1
1

0210 93 00

Месо и јестиви кланични производи, јестиво брашно и прах од меса или од
других кланичних производа од рептила укључујући змије и корњаче, сољени,
у саламури, сушени или димљени

1

0210 99 00

Месо и изнутрице, сољени или у саламури, сушени или димљени и јестиво
животињско брашно и прах или изнутрице, осим говеда, свиња, примата,
китова, делфина и морских прасића (сисара реда Cetacca), морских крава и
дугонога (сисара реда Sirenia), туљана, фока, морских лавова и моржева (сисара
реда Pinnipedia) и рептила

1

0210 99 10
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 31

0210 99 39

0210 99 41
0210 99 49

12

Месо од коња, сољено, у саламури или сушено
Месо од оваца и коза, са костима, сољено или у саламури, сушено или
димљено
Месо од оваца и коза, без костију, сољено или у саламури, сушено или
димљено
Месо од ирваса, сољено или у саламури, сушено или димљено
Месо, сољено или у саламури, сушено или димљено, осим од говеда, свиња,
оваца, коза, ирваса, примата, китова, делфина и морских прасића (сисара реда
Cetacca), од морских крава и дугонога (сисара реда Sirenia), туљана, фока,
морских лавова и моржева, рептила, коња, као и меса сољеног, у саламури,
сушеног
Свињска џигерица, сољена или у саламури, сушена или димљена
Изнутрице од домаће свиње, сољене или у саламури, сушене или димљене,
осим џигерице

1
1
1
1

1

1
1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0210 99 51
0210 99 59
0210 99 71
0210 99 79

Месо говеђе, мишићна и тетивна дијафрагма, сољено или у саламури, сушено
или димљено
Изнутрице говеђе, сољене или у саламури, сушене или димљене, осим
мишићне и тетивне дијафрагме
Масне џигерице од гусака и патака, сољене или у саламури
Џигерица живинска, сољена или у саламури, сушена или димљена, осим масне
џигерице од гусака и патака

1
1
1
1

0210 99 85

Изнутрице, сољене или у саламури, сушене или димљене, осим од домаћих
свиња, говеда, примата, китова, делфина и морских прасића (сисара реда
Cetacca), морских крава и дугонга (сисара реда Sirenia), туљана, фока, морских
лавова и моржева, рептила, као и пилећих џигерица

1

0210 99 90

Јестиво месно брашно и јестиво брашно од кланичких производа

1

ГЛАВА 3
0300 00 00

0301 00 00
0301 11 00
0301 19 00
0301 91 00
0301 91 10
0301 91 90
0301 92 00
0301 92 10
0301 92 30
0301 92 90

0301 93 00

0301 94 00
0301 94 10
0301 94 90
0301 95 00

РИБЕ, ЉУСКАРИ, МЕКУШЦИ И ОСТАЛИ ВОДЕНИ
БЕСКИЧМЕЊАЦИ
Рибе, живе
Рибе, живе слатководне, украсне
Рибе, живе украсне , осим слатководних
Пастрмке (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus
chrysogaster), живе
Пастрмке врсте Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster, живе
Пастрмке, остале, живе
Јегуље (Anguilla spp.), живе
Јегуље (Anguilla spp.), живе, дужине мање од 12 cm
Јегуље (Anguilla spp.), живе, дужине 12 cm и више али мање од 20 cm
Јегуље (Anguilla spp.), живе, дужине 20 cm и више
Шаран, живи (Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus
hoeveni, Megalobrama spp)
Туна жива плавоперка из Атлантика и Пацифика (Thunnus thynnus, Thunnus
orientalis)
Туна плавоперка из Атлантика (Thunnus thynnus), жива
Туна плавоперка из Пацифика (Thunnus Orientalis), жива
Туна јужних мора (Thunnus maccoyii), жива

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

0301 99 00

Рибе, живе, осим украсних риба, пастрмки (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster), јегуља (Anguilla spp.),
шарана (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), туна
плавоперка из Атлантика и Пацифика (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis),
туна јужних мора (Thunnus maccoyii)

1

0301 99 11

Лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta,Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i
Oncorhynchus rhodurus), лососи атлантски (Salmo salar) и лососи дунавски
(младица Hucho hucho), живи

1

01.05.2017.
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1

2

3

4

0301 99 17

Рибе, живе слатководне, осим украсних риба, пастрмке, јегуље, шарана
"Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus
hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.", пацифичког лососа,
"Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus
rhodurus", атлантског лососа "Salmo salar" и дунавског лососа "Hucho hucho"

1

0301 99 85

Рибе, морске, живе, осим украсних риба, пастрмке (Salmo trutta, Oncorhynchus
mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae,
Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), јегуље (Anguilla spp.), туне
плавоперке из Атлантика и Пацифика (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) и
туна јужних мора (Thunnus maccoyii)

1

0302 00 00

0302 11 00

Рибе осим рибљих филета и осталог рибљег меса из NHM-a 0304 00 00,
свеже или расхлађене
Пастрмке (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhyncus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus
chrysogaster), свеже или расхлађене

1

1

0302 11 10

Пастрмка врсте Oncorhynchus apache или Oncorhynchus chrysogaster, свеже или
расхлађене

1

0302 11 20

Пастрмке врсте Oncorhynchus mykiss, са главама и шкргама, без утробе,
појединачне тежине преко 1,2 kg, или без глава, шкрга и утробе, шкрга и
утробе, појединачне тежине преко 1 kg, свеже или расхлађене

1

0302 11 80

Пастрмке, свеже или расхлађене "Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhyncus gilae", осим врсте
"Oncorhynchus mykiss", са главама и шкргама, без утробе, појединачне тежине
преко 1,2 kg, или без глава, шкрга и утробе, шкрга и утробе, појединачне
тежине преко 1 kg, свеже или расхлађене

1

0302 13 00

Лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i
Oncorhynchus rhodurus), свежи или расхлађени

1

0302 14 00

Лососи атлански (Salmo salar) и лососи дунавски (Hucho hucho), свежи или
расхлађени

1

0302 19 00

Лососи остали, свежи или расхлађени, осим пастрмки (Salmo trutta,
Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhyncus gilae), пацифичких лососа (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), атлантских лососа (Salmo salar)
и дунавских лососа (младица (Hucho hucho))

1

0302 21 00

Рибе пљоснатице, мањи листови или гренландски листови (Reinhardtius
hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglosus stenolepis), свежи или
расхлађени

1

0302 21 10
0302 21 30
0302 21 90
0302 22 00
0302 23 00
0302 24 00

14

Мањи листови или гренландски лист (Reinhardtius hippoglossoides), свежи или
расхлађени
Рибе пљоснатице, атлантски лист (Hippoglossus hippoglossus), свежи или
расхлађени
Рибе пљоснатице, пацифички лист (Hippoglossus stenolepis), свежи или
расхлађени
Рибе пљоснатице, иверак (Pleuronectes platessa), свежи или расхлађени
Рибе пљоснатице, лист (Solea spp.), свежи или расхлађени
Иверак (Psetta maxima), свежи или расхлађени

1
1
1
1
1
1
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0302 29 00

Рибе пљоснатице (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglassidae,Soleidae,
Scophthalmidae i Citharidae), свеже или расхлађене, осим листа (Reinhardtius
hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus i Hippoglossus stenolepis), иверка
(Pleuronectes platessa), листа (Solea spp.) и иверка (Psetta maxima)

1

0302 29 10

Патарача (Lepidorhombus spp.), свежа или расхлађена

1

0302 29 80

Рибе пљоснатице (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglassidae,Soleidae,
Scophthalmidae и Citharidae), свеже или расхлађене, осим мањег или
гренландског листа, атлантског листа, пацифичког листа, иверка, листа и
патараче

1

0302 31 00
0302 31 10
0302 31 90
0302 32 00
0302 32 10
0302 32 90
0302 33 00
0302 33 10
0302 33 90
0302 34 00
0302 34 10
0302 34 90
0302 35 00
0302 35 11
0302 35 19
0302 35 91
0302 35 99
0302 36 00
0302 36 10
0302 36 90

Туна дугорепка (Thunnus alalunga), свежа или расхлађена, осим за
индустријску прераду или конзервисање
Туна дугорепка (Thunnus alalunga) за индустријску прераду или конзервисање
Туна дугорепка (Thunnus alalunga), остала, свежа или расхлађена
Туна жутоперка (Thunnus albacares), свежа или расхлађена
Туна жутоперка (Thunnus albacares), за индустријску прераду или
конзервисање, свежа или расхлађена
Туна жутоперка (Thunnus albacares), остала, свежа или расхлађена, осим за
индустријску прераду или конзервисање
Риба скакавица, свежа или расхлађена
Риба скакавица за индустријску прераду или конзервисање, свежа или
расхлађена
Trup (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), остали, свежи или расхлађени, осим за
индустријску прераду или конзервисање
Туна, крупноока (Thunnus obesus), свежа или расхлађена
Туна, крупноока (Thunnus obesus), за индустријску прераду или конзервисање,
свежа или расхлађена
Туна, крупноока (Thunnus obesus), остала, свежа или расхлађена, осим туне за
индустријску прераду или конзервисање
Туна плавоперка из Атлантика и Пацифика (Thunnus thynnus, Thunnus
orientalis), свежа или расхлађена
Туна плавоперка из Атлантика (Thunnus thynnus), свежа или расхлађена, за
индустријску прераду или конзервисање
Туна плавоперка из Атлантика (Thunnus thynnus), свежа или расхлађена, осим
за индустријску прераду или конзервисање
Туна плавоперка из Пацифика (Thunnus orientalis), свежа или расхлађена, за
индустријску прераду или конзервисање
Туна плавоперка из Пацифика (Thunnus orientalis), свежа или расхлађена, осим
за индустријску прераду или конзервисање
Туна плавоперка, јужних мора (Thunnus maccoyii), свежа или расхлађена
Туна плавоперка, јужних мора (Thunnus maccoyii), за индустријску прераду или
конзервисање, свежа или расхлађена
Туна плавоперка, јужних мора (Thunnus maccoyii), остале, свежа или
расхлађена, осим туне за индустријску прераду или конзервисање

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0302 39 00

Туна, остале из рода "Thunnus", свежа или расхлађена, осим Thunnus alalunga,
Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis i Thunnus
maccoyii

1

0302 39 20

Туна, остале из рода "Thunnus", свежа или расхлађена, за индустријску прераду
или конзервисање, осим Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus,
Thunnus thynnus, Thunnus orientalis i Thunnus maccoyii

1

0302 39 80
0302 41 00
0302 42 00

01.05.2017.

Туна, остале из рода "Thunnus", свежа или расхлађена, осим за индустријску
прераду или конзервисање и Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus
obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis i Thunnus maccoyii
Харинге (Clupea harengus, Clupea pallasii), свеже или расхлађене
Инћуни (Engraulis spp.), свежи или расхлађени

1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0302 43 00
0302 43 10
0302 43 30
0302 43 90
0302 44 00
0302 45 00
0302 45 10
0302 45 30
0302 45 90
0302 46 00
0302 47 00

0302 49 00

0302 49 11
0302 49 19

0302 49 90

0302 51 00
0302 51 10
0302 51 90
0302 52 00
0302 53 00
0302 54 00
0302 54 11
0302 54 15
0302 54 19
0302 54 90
0302 55 00
0302 56 00

Срделе (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), велике срделе (Sardinella spp.),
папалине (Sprattus sprattus), свеже или расхлађене
Срделе врсте Sardina pilchardus, свеже или расхлађене
Срделе врсте Sardinops, велике срделе (Sardinella spp.), свеже или расхлађене
Папалине (Sprattus sprattus), свеже или расхлађене

Скуше (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), свеже или
расхлађене
Шњур (Trachurus spp.), свеж или расхлађен
Европски шњур (скуша) (Trachurus Trachurus), свеж или расхлађен
Чилеански шњур (Trachurus murphyi), свеж или расхлађен
Шњур (Trachurus spp.), свеж или расхлађен, осим европског и чилеанског
шњура (скуше)
Кобија (Rachycentron canadum), свежа или расхлађена
Сабљарка (Xiphias gladius), свежа или расхлађена
Индијске скуше (Rastrelliger spp.), краљевске скуше (Scomberomorus spp.),
трнобоци (Caranx spp.), сребрне плотице (Pampus spp.), проскок (Cololabis
saira), шаруни (Decapterus spp.), капелин (Mallotus villosus), западни труп
црнопег (Euthynnus affinis), паламиде (Sarda spp.), марлин, лепезаста сабљарка
и иглан (Istiophoridae), свежи или расхлађени
Западни труп црнопег "Euthynnus affinis", за индустријску прераду или
конзервисање, свеж или расхлађен
Западни труп црнопег "Euthynnus affinis", свеж или расхлађен, осим за
индустријску прераду или конзервисање
Индијска скуша "Rastrelliger spp.", краљевска скуша "Scomberomorus spp.",
трнобоци "Caranx spp.", сребрна плотица "Pampus spp.", пацифичка скуша
"Cololabis saira", шаруни "Decapterus spp.", капелин "Mallotus villosus",
паламиде "Sarda spp.", марлин, лепезаста сабљарка и иглан "Istiophoridae",
свеже или расхлађене
Бакалари (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), свежи или
расхлађени
Бакалари врсте Gadus morhua, свежи или расхлађени
Бакалари врсте Gadus ogac и Gadus macrocephalus, свежи или расхлађени
Вахња (Melanogrammus aeglefinus), свежа или расхлађена
Бакаларка (Pollachius virens), свежа или расхлађена
Ослић (Merluccius spp., Urophycis spp.), свеж или расхлађен
Ослић капски јужноафрички, плитководни (Merluccius capensis) и намибијски
дубоководни ослић (Merluccius paradoxus), свежи или расхлађен
Ослић јужних мора (Merluccius australis), свеж или расхлађен
Ослић врсте Merluccius spp., свеж или расхлађен, осим капског јужноафричког,
плитководног ослића, намибијског дубоководног ослића и ослића јужних мора
Уготице (Urophycis spp.), свеже или расхлађене
Bakalar aljaski (Theragra chalcogramma), свеж или расхлађен
Плава уготица јужних мора (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis),
свежа или расхлађена

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0302 59 00

Рибе из врсте Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, осим бакалара, вахња,
бакаларки, ослића, аљаског бакалара и плаве уготице јужних мора, свеже или
расхлађене

1

0302 59 10
0302 59 20
0302 59 30
0302 59 40

Рибе из врсте Boreogadus saida, свеже или расхлађене
Пишмољ (Merlangius merlangus), свеж или расхлађен
Бакаларка (Pollachius pollachius), свежа или расхлађена
Морски манић (Molva spp.), свеж или расхлађен

1
1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0302 59 90

0302 71 00
0302 72 00

0302 73 00

0302 74 00
0302 79 00
0302 81 00
0302 81 15
0302 81 30
0302 81 40
0302 81 80
0302 82 00
0302 83 00
0302 84 00
0302 84 10
0302 84 90
0302 85 00
0302 85 10
0302 85 30
0302 85 90
0302 89 00
0302 89 10
0302 89 21
0302 89 29
0302 89 31
0302 89 39
0302 89 40
0302 89 50
0302 89 60
0302 89 90
0302 91 00
0302 92 00
0302 99 00

0303 00 00
0303 11 00

01.05.2017.

Рибе из врсте Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, осим бакалара, вахња,
бакаларки, ослића, аљаског бакалара, плаве уготице јужних мора, Boreogadus
saida, пишмоља, бакалрки и морског манића, свеже или расхађене
Тилапија (Oreochromis spp.), свежа или расхлађена
Сомови (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), свежи или
расхлађени
Шаран (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), свеж
или расхлађен
Јегуље (Anguilla spp.), свеже или расхлађене
Нилски смуђ (Lates niloticus) и змијолике рибе (Channa spp.), свежи или
расхлађени
Ајкуле, свеже или расхлађене
Костељ (Squalus acanthias) и морске мачке (Scyliorhinus spp.), свеже или
расхлађене
Кучина (атлантска ајкула) "Lamna nasus", свеж или расхлађен
Пас модруљ (Prionace glauca), свеж или расхлађен
Морски пси и остале ајкуле, свеже или расхлађене, осим костеља (Squalus
acanthias), морске мачке (Scyliorhinus spp.), кучине (атланска ајкула) (Lamna
nasus) и пса модруља (Prionace glauca)
Раже (Rajidae), свеже или расхлађене
Патагонијски зубан (Dissostichus spp.), свеж или расхлађен
Лубин (Dicentrarchus spp.), свеж или расхлађен
Лuбин (вuк) (Dicentrarchus labrax), свеж или расхлађен
Лубин (Dicentrarchus spp.), свеж или расхлађен, осим европског лубина (вука)
Морски зубатац из породице Sparidae, свеж или расхлађен
Морски зубатац из породице Dentex dentex или Pagellus spp., свеж или
расхлађен
Орада (Sparus aurata), свежа или расхлађена
Зубатац (Sparidae), свеж или расхлађен, осим из породице Dentex dentex и
Pagellus spp.
Рибе, н.д.м.н., свеже или расхлађене
Слатководне рибе, н.д.м.н., свеже или расхлађене
Рибе рода Euthynnus, свеже или расхлађене, за индустријску прераду или
конзервисање, осим трупа или пругавца и западног трупа црнопега
Рибе рода Euthynnus, свеже или расхлађене, осим трупа или пругавца и
западног трупа црнопега и рибе за индустријску прераду или конзервисање
Шкарпине, из реда зракоперки (Sebastes marinus), свеже или расхлађене
Шкарпине, из реда зракоперки (Sebastes spp.), свеже или расхлађене, осим риба
из реда Sebastes marinus
Морске плотице рода Brama, свеже или расхлађене
Грдобина (Lophius spp.), свежа или расхлађена
Америчка хујка (Genypterus blacodes), свеже или расхлађене
Рибе, н.д.м.н., свеже или расхлађене
Рибље џигерице, икра и млеч, свеже или расхлађене
Ајкулина пераја, свежа или расхлађена
Рибља пераја, главе, репови,чељусти и остали рибљи остаци, свежи или
расхлађени, осим рибље џигерице, икре, млечи и ајкулиних пераја
Риба, смрзнута, осим рибљих филета и осталог рибљег меса из NHM 0304
00 00
Црвени нерка лосос (Oncorhynchus nerka), смрзнут

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0303 12 00

Лососи пацифички, смрзнути, осим црвених нерка лососа (Oncorhynchus nerka)

1

0303 13 00

Лососи атлански (Salmo salar) и лососи дунавски (Hucho hucho), смрзнути
Пастрмке (Salmo trutta, Oncorynchus mykiss, Oncorynchus clarki, Oncorynchus
aguabonita, Oncorynchus gilae, Oncorynchus apache и Oncorynchus chrysogaster),
смрзнуте
Пастрмке врсте Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster, смрзнуте
Пастрмке врсте Oncorhynchus mykiss, са главама и шкргама, без утробе,
појединачне тежине преко 1,2 kg или без глава, шкрга и утробе, појединачне
тежине преко 1 kg, смрзнуте

1

0303 14 00
0303 14 10
0303 14 20

0303 14 90

0303 19 00
0303 23 00
0303 24 00

0303 25 00

0303 26 00
0303 29 00
0303 31 00
0303 31 10
0303 31 30
0303 31 90
0303 32 00
0303 33 00
0303 34 00
0303 39 00
0303 39 10
0303 39 30
0303 39 50

0303 39 85

0303 41 00
0303 41 10
0303 41 90
0303 42 00
0303 42 20
0303 42 90
0303 43 00

18

Пастрмке врсте Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae, смрзнуте, осим пастрмки врсте
Онцорхyнцхус мyкисс, са главама и шкргама, без утробе, појединачне тежине
1,2 kg, или без глава и шкрга, појединачне тежине 1 kg
Лососи, смрзнути, осим лососа пацифичких, атланских и дунавских, као и
пастрмке
Тилапија (Oreochromis spp.), смрзнута
Сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), смрзнути
Шаран (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), смрзнут
Јегуља (Anguilla spp.), смрзнута
Нилски смуђ (Lates niloticus) и змијолике рибе (Channa spp.), смрзнуте
Листови (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglosus
stenolepis) смрзнути
Рибе пљоснатице, мањи или гренландски лист (Reinhardtius hippoglossoides),
смрзнуте
Рибе пљоснатице, атлантски лист (Hippoglossus hippoglossus), смрзнуте
Рибе пљоснатице, пацифички лист (Hippoglosus stenolepis), смрзнуте
Рибе пљоснатице, иверак (Pleuronectes platessa), смрзнуте
Рибе пљоснатице, лист (Solea spp.), смрзнуте
Иверак (Psetta maxima), смрзнут
Рибе пљоснатице (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae i Citharidae), смрзнуте, осим дес листова, иверака и рода
Rhombosolea
Рибе пљоснатице, иверак (Platichthys flesus), смрнуте
Рибе рода Rhombosolea, смрзнуте
Рибе рода Pelotreis flavilatus и Peltorhamphus novaezelandiae, смрзнуте
Рибе пљоснатице (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae i Citharidae), смрзнуте, осим листова, иверака и риба врсте
Rhombosolea spp., Pelotreis flavilatus и Peltorhamphus novaezelandiae, смрзнутих
Туна дугорепка (Thunnus alalunga), смрзнута
Туна дугорепка (Thunnus alalunga), за индустријску прераду у производе из
NHM-a 1604 00 00, смрзнута
Туна дугорепка (Thunnus albacares), остале, смрзнуте, осим за индустријску
прераду
Туна жуторепка (Thunnus albacares), смрзнута
Туна жутоперка (Thunnus albacares), смрзнута, за индустријску прераду у
производе из НХМ 1604
Туна жуторепка (Thunnus albacares), осим за индустријску прераду производа
iz NHM pozicije 1604 00 00, смрзнута
Труп (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), смрзнути

1
1
1

1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0303 43 10
0303 43 90
0303 44 00
0303 44 10
0303 44 90
0303 45 00
0303 45 12
0303 45 18
0303 45 91
0303 45 99
0303 46 00
0303 46 10
0303 46 90

Труп (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), за индустријску прераду или
конзервисање, смрзнути
Труп (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), остали, смрзнути, осим за индустријску
прераду
Крупнооке туне (Thunnus obesus), смрзнуте
Крупнооке туне (Thunnus obesus), за индустријску прераду или конзервисање,
смрзнуте
Крупнооке туне (Thunnus obesus), остале, смрзнуте, осим за индустријску
прераду или конзервисање
Туна плавоперка из Атлантика и Пацифика (Thunnus thynnus, Thunnus
orientalis), смрзнута
Туна плавоперка из Атлантика (Thunnus thynnus), смрзнута, за индустријску
прераду или конзервисање
Туна плавоперка из Атлантика (Thunnus thynnus), смрзнута, осим за
индустријску прераду или конзервисање
Туна плавоперка из Пацифика (Thunnus orientalis), смрзнута, за индустријску
прераду или конзервисање
Туна плавоперка из Пацифика (Thunnus orientalis), смрзнута, осим за
индустријску прераду или конзервисање
Туна плавоперка, јужних мора (Thunnus maccoyii), смрзнута
Туна плавоперка јужних мора (Thunnus maccoyii), за индустријску прераду или
конзервисање, смрзнута
Туна плавоперка, јужних мора (Thunnus maccoyii), остале, смрзнута, осим за
индустријску прераду или конзервисање

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0303 49 00

Туна, остале из рода "Thunnus", смрзнута, осим Thunnus alalunga, Thunnus
albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis i Thunnus
maccoyii

1

0303 49 20

Туна плавоперка из рода "Thunnus", смрзнута, за индустријску прераду или
конзервисање, осим врста Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus,
Thunnus thynnus, Thunnus orientalis i Thunnus maccoyii

1

0303 49 85
0303 51 00
0303 53 00
0303 53 10
0303 53 30
0303 53 90
0303 54 00
0303 54 10
0303 54 90
0303 55 00
0303 55 10
0303 55 30
0303 55 90
0303 56 00
0303 57 00

0303 59 00

01.05.2017.

Туна из рода "Thunnus", смрзнута, осим за индустријску прераду или
конзервисање, као и врста Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus,
Thunnus thynnus, Thunnus orientalis i Thunnus maccoyii
Харинге (Clupea harengus, Clupea pallasii), смрзнуте
Срделе (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), велике срделе (Sardinella spp.),
папалине (Sprattus sprattus), смрзнуте
Срделе вресте Sardina pilchardus, смрзнуте
Срделе (Sardinops spp.) и велике срделе (Sardinella spp.), смрзнуте
Папалине (Sprattus sprattus), смрзнуте
Скуше (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), смрзнуте
Скуше (Scomber scombrus i Scomber japonicus), смрзнуте
Скуше (Scomber australasicus), смрзнуте
Шњур (Trachurus spp.), смрзнут
Европски шњур (скуша) (Trachurus trachurus), смрзнут
Чилеански шњур (скуша) (Trachurus murphyi), смрзнут
Шњур (Trachurus spp.), смрзнут, осим европског и чилеанског шњура (скуша)
Кобија (Rachycentron canadum), смрзнута
Сабљарка (Xiphias gladius), смрзнута
Инћуни, бргљуни (Engraulis spp.), индијске скуше (Rastrelliger spp.), краљевске
скуше (Scomberomorus spp.), трнобоци (Caranx spp.), сребрне плотице
(Pampus spp.), проскок (Cololabis saira), шаруни (Decapterus spp.), капелин
(Mallotus villosus), западни труп црнопег (Euthynnus affinis), паламиде
(Sarda spp.), марлин, лепезаста сабљарка и иглан (Istiophoridae), , замрзнути

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
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NHM
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0303 59 10

Инћуни, бргљуни (Engraulis spp.), смрзнути
Западни труп црнопег (Euthynnus affinis), смрзнут, за индустријску прераду или
конзервисање
Западни труп црнопег (Euthynnus affinis), смрзнут, осим за индустријску
прераду или конзервисање

1

0303 59 21
0303 59 29

0303 59 90

0303 63 00
0303 63 10
0303 63 30
0303 63 90
0303 64 00
0303 65 00
0303 66 00
0303 66 11
0303 66 12
0303 66 13
0303 66 19
0303 66 90
0303 67 00
0303 68 00
0303 68 10
0303 68 90
0303 69 00
0303 69 10
0303 69 30
0303 69 50
0303 69 70
0303 69 80

0303 69 90

0303 81 00
0303 81 15
0303 81 30
0303 81 40
0303 81 90
0303 82 00
0303 83 00
0303 84 00
0303 84 10
0303 84 90

20

Индијска скуша "Rastrelliger spp.", краљевска скуша "Scomberomorus spp.",
трнобоци "Caranx spp.", сребрна плотица "Pampus spp.", Пацифичка скуша
"Cololabis saira", шаруни "Decapterus spp.", капелин "Mallotus villosus",
паламиде "Sarda spp.", марлин, лепезаста сабљарка и иглан "Istiophoridae",
смрзнуте
Бакалари (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), смрзнути
Бакалари врсте Gadus morhua, смрзнути
Бакалари врсте Gadus ogac, смрзнути
Бакалари врсте Gadus macrocephalus, смрзнути
Вахња (Melanogrammus aeglefinus), смрзнута
Бакаларка (Pollachius virens), смрзнута
Уготице (Merluccius spp., Urophycis spp.), смрзнуте
Капски (јужноафрички, плитководни) ослић (Merluccius capensis) и намибијски
(дубоководни) ослић (Merluccius paradoxus), смрзнути
Аргентински ослић (Merluccius hubbsi), смрзнути
Ослић јужних мора (Merluccius australis), смрзнути
Ослић (Merluccius spp.), смрзнути, осим капског (јужноафричког,
плитководног) ослића, намибијског (дубоководног) ослића, аргентинског
ослића и ослића јужних мора
Уготице(Urophycis spp.), смрзнуте
Аљаски бакалар (Theragra chalcogramma), смрзнут
Уготица (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), смрзнута
Уготица (Micromesistius poutassou i Gadus poutassou), смрзнута
Плава уготица јужних мора (Micromesistius australis), смрзнута
Рибе из породице Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, смрзнуте, осим
бакалара, вахња, бакаларки, уготица, аљаског бакалара и плавих уготица
Рибе врсте Boreogadus saida, смрзнуте
Пишмољ (Merlangius merlangus), смрзнути
Бакаларка (Pollachius pollachius), смрзнута
Плави гренадир (Macruronus novaezelandiae), смрзнути
Морски манић (Molva spp.), смрзнути
Рибе из породице Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, смрзнуте, осим
бакалара, вахња, бакаларки, уготица, аљаског бакалара, плавих уготица, риба
из породице Boreoga, пишмоља, плавог гренадира и морског манића
Ајкуле, смрзнуте
Костељ (Squalus acanthias) и морске мачке
(Scyliorhinus spp.), смрзнути
Кучине (атлантске ајкуле) (Lamna nasus), смрзнуте
Пас модруљ ( Prionace glauca), смрзнут
Ајкуле, смрзнуте, осим костеља (Squalus acanthias), морске мачке (Scyliorhinus
spp.), кучине (Lamna nasus) и пса модруља (Prionace glauca)
Раже (Rajidae), смрзнуте
Патагонијски зубан (Dissostichus spp.), смрзнут
Лубин (Dicentrarchus spp.), смрзнут
Европски лубин (вук) (Dicentrarchus labrax), смрзнут
Лубин (Dicentrarchus spp.), смрзнут, осим европског лубина (вука)

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01.05.2017.
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1

2

3

4

0303 89 00
0303 89 10
0303 89 21
0303 89 29
0303 89 31
0303 89 39
0303 89 40
0303 89 50
0303 89 55
0303 89 60
0303 89 65
0303 89 70
0303 89 90
0303 90 00
0303 91 10
0303 91 90
0303 92 00
0303 99 00

0304 00 00
0304 31 00
0304 32 00
0304 33 00

Рибе, смрзнуте, н.д.м.н.
Слатководне рибе, н.д.м.н., смрзнуте
Рибе рода Euthynnus, осим трупа или пругавца и западног трупа црнопега,
смрзнуте, за индустријску прераду или конзервисање
Рибе рода Euthynnus, смрзнуте, осим трупа или пругавца и западног трупа
црнопега и рибе за индустријску прераду или конзервисање
Шкарпине, из реда зракоперки (Sebastes marinus), смрзнуте
Шкарпине, из реда зракоперки (Sebastes spp.), смрзнуте, осим риба врсте
"Sebastes marinus"
Рибе врсте "Orcynopsis unicolor", смрзнуте
Зубатац (Dentex dentex i Pagellus spp.), смрзнут
Орада (Sparus aurata), смрзнута
Морске плотице рода "Brama spp.", смрзнуте
Грдобина (Lophius spp.), смрзнута
Америчка хујка (Genypterus blacodes), смрзнута
Рибе, смрзнуте, н.д.м.н.
Џигерице и икре, смрзнуте
Икра, тврда и мека, смрзнута, за производњу
дезоксирибонуклеинске киселине или протамин сулфата
Рибље џигерице, икра и млеч, смрзнуте, осим икра, тврда и мека за производњу
дезоксирибонуклеинске киселине или протамин сулфата
Ајкулина пераја, смрзнута
Рибља пераја, главе, репови, чељусти и остали рибљи остаци, смрзнути, осим
рибље џигерице, икре, млечи и ајкулиних пераја
Филети и остало рибље месо (немлевено или млевено), свеже, расхлађено
или смрзнуто
Филети тилапије (Oreochromis spp.), свежи или расхлађени
Филети сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), свежи или
расхлађени
Филети нилског смуђа (Lates niloticus), свежи или расхлађени

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

0304 39 00

Филети шарана (Cyprinus spp., Carassiusspp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), јегуље
(Anguilla spp.) и змијоглаве рибе (Channa spp.), свежи или расхлађени

1

0304 41 00

Филети лососа пацифичког (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), атланског (Salmo salar) и
дунавског (Hucho hucho), свежи или расхлађени

1

0304 42 00

Филети пастрмке (Salmo trutta, Oncorynchus mykiss, Oncorynchus clarki,
Oncorynchus aguabonita, Oncorynchus gilae, Oncorynchus apache i Oncorynchus
chrysogaster), свежи или расхлађени

1

0304 42 10

Филети пастрмке (Salmo trutta, Oncorynchus mykiss, Oncorynchus clarki,
Oncorynchus aguabonita, Oncorynchus gilae, Oncorynchus apache i Oncorynchus
chrysogaster), свежи или расхлађени

1

0304 42 50

Филети пастрмке (Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), свежи
или расхлађени

1

0304 42 90

Филети пастрмке из породица Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae, осим филета пастрмки
Oncorhynchus mykiss појединачне тежине преко 400 g, sveži ili rashlađeni

1

0304 43 00

Филети риба пљоснатица (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,
Scophthalmidae i citharidae), свежи или расхлађени

1
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0304 44 00

Филети риба из породице Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, свежи или
расхлађени

1

0304 44 10
0304 44 30

0304 44 90

0304 45 00
0304 46 00
0304 47 00
0304 47 10
0304 47 20
0304 47 30
0304 47 90
0304 48 00
0304 49 00
0304 49 10
0304 49 50
0304 49 90

0304 51 00

0304 52 00
0304 53 00

0304 54 00
0304 55 00
0304 56 00
0304 56 10
0304 56 20
0304 56 30

Филети бакалара (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и риба
врсте "Boreogadus saida", свежи или расхлађени
Филети бакаларке (Pollachius virens), свежи или расхлађени
Филети риба из породице Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, свежи или
расхлађени, осим филета бакалара, вахњи и риба из породице Boreogadus saida
Филети сабљарке (Xiphias gladius), свежи или расхлађени
Филети патагонијскиг зубана (Dissostichus spp.), свежи или расхлађени
Филети ајкуле, свежи или расхлађени
Филети костеља (Squalus acanthias) и морске мачке (Scyliorhinus spp.), свежи
или расхлађени
Филети кучине (атлантске ајкуле) (Lamna nasus), свежи или расхлађени
Филети пса модруља, свеж или расхлађен
Филети морског пса и осталих ајкула, свежи или расхлађени, осим костеља
(Squalus acanthias), морске мачке (Scyliorhinus spp.), кучине (Lamna nasus) и
пса модруља (Prionace glauca)
Филети раже и ражовке "Rajidae", свежи или расхлађени
Рибљи филети, свежи или расхлађени, н.д.м.н.
Филети слатководних риба, свежи или расхлађени, н.д.м.н.
Филети шкарпина из реда зракоперки (Себастес спп.), свежи или расхлађени
Рибљи филети, свежи или расхлађени, н.д.м.н.
Рибље месо тилапие (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), шарана (Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus
hoeveni, Megalobrama spp.), јегуље (Anguilla spp.), нилског гргеча (Lates
niloticus) и змијоглаве рибе (Channa spp.), млевено или немлевено, свеже или
расхлађено, осим филета
Месо лососа (млевено), свеже или расхлађено, осим филета
Рибље месо (млевено) од риба из породице Bregmacerotidae, Euclichthyidae,
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae,
свеже или расхлађено, осим филета
Рибље месо (млевено) од сабљарке (Xiphias gladius), свеже или расхлађено,
осим филета
Рибље месо (млевено) од патагонијскиг зубана (Dissostichus spp.), свеже или
расхлађено, осим филета
Месо ајкуле, млевено или немлевено, свеже или расхлађено, осим филета
Рибље месо костеља (Squalus acanthias) и морске мачке (Scyliorhinus spp.),
млевено или немлевено, свеже или расхлађено, осим филета
Рибље месо кучине (атлантске ајкуле) ''Lamna nasus'', млевено или немлевено,
свеже или расхлађено, осим филета
Рибље месо пса модруља (Prionace glauca), млевено или немлевено, свеже или
расхлађено, осим филета

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1

0304 56 90

Рибље месо морског пса и осталих ајкула, млевено или немлевено, свеже или
расхлађено (осим филета костеља (Squalus acanthias), морске мачке
(Scyliorhinus spp.), кучине (Lamna nasus) и пса модруља (Prionace glauca))

1

0304 57 00

Рибље месо раже и ражовке (Rajidae, млевено или немлевено, свеже или
расхлађено, осим филета

1
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0304 59 00

Рибље месо (млевено), свеже или расхлађено, осим филета тилапија, сома,
шарана, јегуља, нилског смуђа, змијоликих риба, пастрмки, сабљарки и риба из
породица Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae

1

0304 59 10

Рибље месо слатководних риба, млевено или немлевено, свеже или расхлађено
(осим филета тилапија, сома, шарана, јегуља, нилског смуђа, змијоглавих риба,
салмонида, сабљарки, патагонијског зубана и риба из породица
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae)

1

0304 59 50

Пераја харинги, свежи или расхлађени

1

0304 59 90

Рибље месо, млевено или немлевено, свеже или расхлађено, осим филета
слатководних риба, пераја од харинге, тилапија, сома, шарана, јегуља, нилског
смуђа, змијоглавих риба, салмонида, сабљарки, патагонијског зубана, морског
пса и осталих ајкула и риба из породица Bregmacerotidae, Euclichthyidae,
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae

1

0304 61 00
0304 62 00
0304 63 00

Филети тилапија (Oreochromis spp.), смрзнути
Филети сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), смрзнути
Филети нилског смуђа (Lates niloticus), смрзнути

1
1
1

0304 69 00

Филети шарана (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) jegulja
(Anguilla spp.) и змијоликих риба (Channa spp.), смрзнути

1

0304 71 00
0304 71 10
0304 71 90
0304 72 00
0304 73 00
0304 74 00
0304 74 11
0304 74 15
0304 74 19
0304 74 90
0304 75 00
0304 79 00
0304 79 10
0304 79 30
0304 79 50
0304 79 80

Филети бакалара (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), смрзнути
Филети бакалара (Gadus macrocephalus), смрзнути
Филети бакалара (Gadus morhua, Gadus ogac), смрзнути
Филети бакалара (Melanogrammus aeglefinus), смрзнути
Филети бакалара (Pollachius virens), смрзнути
Филети ослића (Merluccius spp., Urophycis spp.), смрзнути
Филети ослића плитких вода (Merluccius capensis) и ослића дубоких вода
(Merluccius paradoxus), смрзнути
Филети аргентинског ослића (Merluccius hubbsi), смрзнути
Филети ослића (Merluccius spp.), осим ослића плитких и дубоких вода и
аргентинског ослића, смрзнути
Филети ослића (Urophycis spp.), смрзнути
Филети аљаског бакалара (Theragra chalcogramma), смрзнути
Филети риба из породица Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, смрзнути,
осим бакалара, вахњи, бакаларки, ослића и аљаског бакалара
Рибљи филети (Boreogadus saida), смрзнути
Филети пишмоља (Merlangius merlangus), смрзнути
Филети плавог гренадира (Macruronus novaezelandiae), смрзнути
Филети морског манића (Molva spp.), смрзнути

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0304 79 90

Филети риба из породица Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, смрзнути,
осим бакалара, вахњи, бакаларки, ослића, аљаског бакалара, Бореогадус саида,
пишмоља, гренадира, манића

1

0304 81 00

Филети лососа пацифичког (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), лососа атланског (Salmo salar) и
лососа дунавског (Hucho hucho), смрзнути

1

0304 82 00

Филети пастрмке (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhyncus gilae, Oncorhynchus apache i
Oncorhynchus chrysogaster), смрзнути

1
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0304 82 10
0304 82 50

0304 82 90

0304 83 00
0304 83 10
0304 83 30
0304 83 50
0304 83 90
0304 84 00
0304 85 00
0304 86 00
0304 87 00
0304 88 00
0304 88 11
0304 88 15
0304 88 18
0304 88 19
0304 88 90
0304 89 00
0304 89 10
0304 89 21
0304 89 29
0304 89 30
0304 89 41
0304 89 49
0304 89 60
0304 89 90
0304 91 00
0304 92 00

Филети пастрмке (Oncorhynchus mykiss) појединачне тежине преко 400 g,
смрзнути
Филети пастрмке (Oncorhynchus apache) и (Oncorhynchus chrysogaster),
смрзнути
Филети пастрмке (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae), осим пастрмке (Oncorhynchus
mykiss) појединачне тежине преко 400 g, смрзнути
Филети рибе пљоснатице (Pleuronectes, Bothidae, Cynoglossidae, Soléidae,
Scophthalmidae i citharidae), смрзнути
Филети рибе пљоснатице или иверка (Pleuronectes platessa), смрзнути
Филети рибе пљоснатице или обичног иверка (Platichthys flesus), смрзнути
Филети патараче (Lepidorhombus spp.), смрзнути
Филети рибе пљоснатице (Pleuronectes, Bothidae, Cynoglossidae, Soléidae,
Scophthalmidae i citharidae), смрзнути, осим обичног иверка, пљоснатице и
патараче
Филети сабљарке (Xiphias gladius), смрзнути
Филети патагонијског зубана (Dissostichus spp.), смрзнути
Филети харинге (Clupea harengus, Clupea pallasii), смрзнути
Филети туне, рода Thunnus i Euthynnus Katsuwonus pelamis, смрзнути
Филети ајкуле и раже Rajidae, замрзнуто
Филети костеља (Squalus acanthias), морске мачке (Scyliorhinus spp.), смрзнути
Филети кучине (атлантске ајкуле) (Lamna nasus), смрзнути
Филети пса модруља (Prionace glauca), смрзнути
Филети морског пса и осталих ајкула, смрзнути (осим костеља (Squalus
acanthias), морске мачке (Scyliorhinus spp.), кучине (Lamna nasus) и пса
модруља (Prionace glauca))
Филети раже и ражовке (Rajidae), смрзнути
Рибљи филети, смрзнути,остали
Филети слатководних риба, смрзнути, н.д.м.н.
Филети црвене рибе (Sebastes marinus), смрзнути
Филети црвене рибе (Sebastes spp.), смрзнути, осим Sebastes marinus
Филети рода Euthynnus, осим туне рода Thunnus и Euthynnus Katsuwonus
pelamis, смрзнути
Филети скуше рода Scomber australasicus, смрзнути
Филети скуше рода Scomber scombrus, Scomber japonicus и врсте Orcynopsis
unicolor, смрзнути
Филети грдобине (Lophius spp.), смрзнути
Рибљи филети, смрзнути, н.д.м.н.
Рибље месо, немлевено или млевено, сабљарке (Xiphias gladius), смрзнуто,
осим филета
Рибље месо, немлевено или млевено, патагонијског зубана (Dissostichus spp.),
смрзнуто, осим филета

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0304 93 00

Рибље месо (Oreochromis spp.), шарана (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), сома (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), јегуље (Anguilla spp.), нилског гргеча (Lates niloticus),
и змијоликих риба (Channa spp.), млевено и немлевено, смрзнуто, осим филета

1

0304 93 10

Сурими од Тилапије (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.), шарана (Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus
hoeveni, Megalobrama spp.), јегуље (Anguilla spp.), нилског гргеча (Lates
niloticus) и змијоглаве рибе (Channa spp.), смрзнути

1
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4

0304 93 90

Рибље месо Тилапије (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp.,
Clarias spp., Ictalurus spp.),шарана (Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus
hoeveni, Megalobrama spp.), јегуље (Anguilla spp.), нилског гргеча (Lates
niloticus) и змијоглаве рибе (Channa spp.), смрзнуто, мелевено или немлевено,
осим филета и суримија

1

0304 94 00
0304 94 10
0304 94 90

Рибље месо, немлевено или млевено, аљаског бакалара (Theragra
chalcogramma) смрзнуто, осим филета
Сурими смрзнути (Theragra chalcogramma)
Рибље месо, немлевено или млевено, аљаског бакалара (Theragra
chalcogramma), смрзнуто, осим филета и суримија

1
1
1

0304 95 00

Рибље месо, немлевено или млевено, морских врста Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i
Muraenolepididae, смрзнуто, осим филета и аљаског бакалара (Theragra
chalcogramma)

1

0304 95 10

Сурими морских врста Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, смрзнуто, осим филета
аљаског бакалара (Theragra chalcogramma)

1

0304 95 21
0304 95 25
0304 95 29
0304 95 30
0304 95 40
0304 95 50
0304 95 60

0304 95 90

0304 96 00
0304 96 10
0304 96 20
0304 96 30
0304 96 90
0304 97 00
0304 99 00
0304 99 10
0304 99 21

01.05.2017.

Рибље месо, немлевено или млевено, бакалара врсте Gadus macrocephalus,
смрзнуто, осим филета и суримија
Рибље месо, немлевено или млевено, бакалара врсте Gadus morhua, смрзнуто,
осим филета и суримија
Рибље месо, немлевено или млевено бакалара врсте Gadus ogac i Boreogadus
saida, смрзнуто, осим филета и суримија
Рибље месо, немлевено или млевено, вахње (Melanogrammus aeglefinus),
смрзнуто, осим филета и суримија
Рибље месо, немлевено или млевено, бакаларке (Pollachius virens), смрзнуто,
осим филета и суримија
Рибље месо, немлевено или млевено, ослића и уготице (Merluccius spp.),
смрзнуто, осим филета и суримија
Рибље месо, немлевено или млевено, велике уготице (Micromesistius poutassou
ili Gadus poutasou), смрзнуто, осим филета и суримија
Рибље месо моеских врста Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, немлевено
или млевено, смрзнуто, осим сабљарки, патагонијских зубана, харинги,
црвених риба, норвешких вахњи, дубоководних црвених риба, риба врсте
Sebastes, бакалара, риба врсте Boreogadus saida, бакаларки, вахњи, ослића,
патарачи, морских плотица, грдобина, великих уготица, аљаског бакалара и
филета
Месо ајкуле, млевено или немлевено, замрзнуто
Рибље месо костеља (Squalus acanthias) и морске мачке (Scyliorhinus spp.),
млевено или немлевено, смрзнуто
Рибље месо кучине (атлантске ајкуле) (Lamna nasus), млевено или немлевено,
смрзнуто
Рибље месо пса модруља (Prionace glauca), млевено или немлевено, смрзнуто
Рибље месо морског пса и осталих ајкула, млевено или немлевено, смрзнуто,
осим костеља (Squalus acanthias), морске мачке (Scyliorhinus spp.), кучине
(Lamna nasus) и пса модруља (Prionace glauca)
Рибље месо раже и ражовке (Rajidae), млевено или немлевено, смрзнуто
Рибље месо, н.д.м.н, смрзнуто, осим филета
Сурими риба, смрзнути, н.д.м.н
Рибље месо слатководних риба, смрзнуто, н.д.м.н. (осим филета и суримија)

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
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0304 99 23
0304 99 29
0304 99 55
0304 99 61
0304 99 65
0304 99 99

0305 00 00
0305 10 00
0305 20 00

Рибље месо, немлевено или млевено, харинге (Clupea harengus, Clupea pallasii),
смрзнуто, осим филета
Рибље месо, немлевено или млевено, црвене рибе (Sebastes spp.), смрзнуто,
осим филета
Рибље месо, немлевено или млевено, патараче (Lepidorhombus spp.), смрзнуто,
осим филета
Рибље месо, немлевено или млевено, морских плотица рода Brama (Brama
spp.), смрзнуто, осим филета
Рибље месо, немлевено или млевено, грдобине (Lophius spp.), смрзнуто, осим
филета
Рибље месо морских риба, смрзнуто, н.д.м.н., осим филета и суримија
Риба, сушена, сољена или у саламури; димљена риба, укључујући и куване
рибе пре или у току процеса димљења; прах, брашно и пелети од рибе,
подобни за људску исхрану
Прах, брашно и пелети од рибе подобни за људску исхрану
Џигерице и икра, сушени, димљени, сољени или у саламури

1
1
1
1
1
1

1
1
1

0305 31 00

Филети тилапије (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), шарана (Cyprinus carpio, Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),
јегуље (Anguilla spp.), нилског гргеча (Lates niloticus) и змијоглавих риба
(Channa spp.), сушени, сољени или у саламури, недимљени

1

0305 32 00

Рибљи филети врста Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, сушени, сољени или у
саламури, недимљени

1

0305 32 11
0305 32 19

Филети бакалара врсте Gadus macrocephalus, сушени, сољени или у саламури,
недимљени сушени, сољени или у саламури, недимљени
Филети бакалара (Gadus morhua) и (Gadus ogac) и рибљи филети (Boreogadus
saida) сушени, сољени или у саламури, недимљени

1
1

0305 32 90

Рибљи филети морских врста Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, сушени,
сољени или у саламури, недимљени, осим бакалара и Boreogadus saida

1

0305 39 00

Рибљи филети, сушени, сољени или у саламури, недимљени, осим тилапије,
сома, шарана, јегуље, гргеча, змијолике рибе и риба врсте Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i
Muraenolepididae

1

0305 39 10

Филети лососа пацифичког (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhyncus keta, Oncorhyncus tschawitscha, Oncorhynchkisutch, Oncorhynchus
masou i Oncorhynchus rhodurus), лососа атланског (Salmo salar) и лососа
дунавског (mladice Hucho hucho), сољени или у саламури, недимљени

1

0305 39 50

Филети мањег или гренландског листа (Reinhardtius hippoglossoides), сушени,
сољени или у саламури, недимљени

1

0305 39 90

Рибљи филети, сушени, сољени или у саламури, недимљени, осим филета
тилапије, сома, шарана, јегуље, нилски гргеча, змијоглавих риба, риба из
породице Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae и рибљих филета пацифичког лососа,
атланског лососа, дунавског лососа и мањег или гренландског листа сољених
или у саламури

1
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0305 41 00

Лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masoui i
Oncorhynchus rhodurus), лососи атлански (Salmo salar) и лососи дунавски
(младице Hucho hucho), димљени цели или у филетима, осим изнутрице

1

0305 42 00

Харинге (Clupea harengus, Clupea pallasii), димљене целе или у филетима, осим
изнутрице

1

0305 43 00

Пастрмке (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus
chrysogaster), димљене целе или у филетима, осим изнутрице

1

0305 44 00

Тилапија (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), шаран (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus),
јегуља(Anguilla spp.), гргеч (Lates niloticus) и змијолике рибе (Channa spp.),
димљене целе или у филетима, осим изнутрице

1

0305 44 10

Јегуље (Anguilla spp.), димљене целе или у филетима, осим изнутрице

1

0305 44 90

Тилапије (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), шаран (Cyprinus carpio, Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), нилски
гргеч (Lates niloticus) и змијоглава риба (Channa spp.), димљени или у
филетима, осим изнутрица

1

0305 49 00

Остале врсте димљених риба, целе или у филетима, осим изнутрице,
пацифичких, атлантских и дунавских лососа, јегуље, пастрмке, тилапије, сома,
шарана, гргеча и змијоликих риба

1

0305 49 10
0305 49 20
0305 49 30

0305 49 80

0305 51 00
0305 51 10
0305 51 90

Мањи или гренландски лист (Reinhardtius hippoglossoides), димљени цели или
у филетима, осим изнутрице
Атлантски лист (Hippoglossus hippoglossus), димљени цели или у филетима,
осим изнутрице
Скуше (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), димљене
целе или у филетима, осим изнутрице
Риба, димљена или у филетима, осим изнутрица осим изнутрица пацифичких,
атлантских и дунавских лососа, харинги, мањих или гренландских листова,
атлантског листа, скуша, пастрмки, тилапија, сома, шарана, јегуља, нилског
смуђа и змијоглавих риба
Бакалари (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), сушене рибе,
несољене или сољене,недимљене, осим филета и изнутрица
Бакалари (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), сушене рибе,
несољене и недимљене, осим филета и изнутрица
Бакалари (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), сушене рибе,
сољене и недимљене, осим филета и изнутрица

1
1
1

1

1
1
1

0305 52 00

Тилапије (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), шаран (Cyprinus carpio, Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), јегуље
(Anguilla spp.), нилски гргеч (Lates niloticus) и змијоглаве рибе (Channa spp.),
сушене, сољене и недимљене, осим филета и изнутрица

1

0305 53 00

Рибе из породица Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, сушене, сољене или
не, али недимљене, осим филета и бакалара (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)

1

0305 53 10

Поларни бакалар (Boreogadus saida), сушен, сољен и недимљен, осим филета и
изнутрица

1
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0305 53 90

Рибе рода Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, сушене, сољене и недимљене, осим
бакалара Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus и поларног бакалара
Boreogadus saida, филета и изнутрица

1

0305 54 00

Харинге (Clupea harengus, Clupea pallasii), инћуни, бргљуни (Engraulis spp.),
срделе (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), велике срделе (Sardinella spp.),
папалине (Sprattus sprattus), скуше (Scomber scombrus, Scomber australiasicus,
Scomber japonicus), индијске скуше (Rastrelliger spp.), краљевске скуше
(Scomberomorus spp.), шњуреви и шаруни (Trachurus spp.), трнобоци (Caranx
spp.), кобија (Rachycentron canadum), сребрне плотице (Pampus spp.), проскок
(Cololabis saira), шаруни (Decapterus spp.), капелин (Mallotus villosus),
сабљарка (Xiphias gladius), западни труп црнопег (Euthynnus affinis), паламиде
(Sarda spp.), марлин, лепезаста сабљарка, иглан (Istiophoridae), сушени, сољени
или не, али недимљени, осим филета и изнутрица

1

0305 54 30
0305 54 50

0305 54 90

0305 59 00
0305 59 70
0305 59 85
0305 61 00
0305 62 00
0305 63 00

0305 64 00

0305 69 00
0305 69 10
0305 69 30

0305 69 50
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Харинге (Clupea harengus, Clupea pallasii), сушене, сољене и недимљене, осим
филета и изнутрица
Инћуни, бргљуни (Engraulis spp.),сушени, сољени и недимљени, осим филета и
изнутрица
Срделе (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), велике срделе (Sardinella spp.),
папалине (Sprattus sprattus), скуше (Scomber scombrus, Scomber australiasicus,
Scomber japonicus), индијске скуше (Rastrelliger spp.), краљевске скуше
(Scomberomorus spp.), шњуреви и шаруни (Trachurus spp.), трнобоци (Caranx
spp.), кобија (Rachycentron canadum), сребрна плотица (Pampus spp.), проскок
(Cololabis saira), шаруни (Decapterus spp.), капелин (Mallotus villosus),
сабљарка (Xiphias gladius), западни труп црнопег (Euthynnus affinis),
паламиде (Sarda spp.), марлин, лепезаста сабљарка, иглан (Istiophoridae),
сушени, сољени и недимљени, осим филета и изнутрица
Остале врсте риба сушене рибе, сољене и недимљене целе, осим филета,
изнутрица бакалара
Јегуље (Anguilla spp.), димљене целе или у филетима, осим изнутрице
Риба, сушена, сољена и недимљена, н.д.м.н., осим филета и изнутрица
Харинге (Clupea harengus, Clupea pallasii), сољене или у саламури, осим
филета и изнутрица
Бакалари (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), сољени или у
саламури, осим филета и изнутрица
Инћуни (бргљуни) (Engraulis spp.), сољени или у саламури, осим филета и
изнутрица
Тилапије (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), шаран (Cyprinus carpio, Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), јегуље
(Anguilla spp.), нилски гргеч (Lates niloticus) и змијоглава риба (Channa spp.)
сољени или у саламури, осим филета и изнутрица
Остале врсте риба, сољене или у саламури, осим филета, изнутрица, харинги
бакалара, инћуна, тилапија, шарана, јегуље, гргеча и змијоликих риба
Рибе врсте Boreogadus saida, сољене или у саламури, осим филета и изнутрица
Атлантски лист (Hippoglossus hippoglossus), сољен или у саламури, осим
филета и изнутрица
Лосос пацифички (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i
Oncorhynchus rhodurus), лосос атлантски (Salmo salar) и лосос дунавски
(младица Hucho hucho), сољени или у саламури, осим филета и изнутрица

1
1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0305 69 80

0305 71 00
0305 72 00
0305 79 00

0306 00 00

0306 11 00

Рибе, сољене или у саламури, али несушене и недимљене, осим харинги,
бакалара, инћуна, тилапија, сома, шарана, јегуља, нилског гргеча, змијоглавих
риба, поларног бакалара Boreogadus saida, атлантског листа, пацифичког,
атлантског и дунавског лососа и филета и изнутрица
Ајкулина пераја, димљена, сушена, сољена или у саламури
Главе, репови и рибљи мехурови, димљени, сушени, сољени или у саламури
Пераја риба и остале јестиве изнутрице, димљене, сушене, сољене или у
саламури, осим глава, репова и рибљих мехурова
Љускари, са љуштуром или без љуштуре, живи, свежи, расхлађени,
смрзнути, осушени, посољени или у саламури, димљени, укључујући
љускаре у љуштури, кувани у пари или води, расхлађени, смрзнути,
осушени, сољени или у саламури; прах, брашно и пелети од љускара,
подобни за људску исхрану
Јастози и други ракови хридинастог дна (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus
spp.), са љуштуром или без љуштуре, и репови од морских ракова, кувани у
пари или води, смрзнути

1

1
1
1

1

1

0306 11 10

Репови од морских ракова (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), са
љуштуром или без љуштуре, кувани у пари или води, смрзнути, димљени

1

0306 11 90

Јастози и други ракови хридинастог дна (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus
spp.), са љуштуром или без љуштуре, кувани у пари или води, смрзнути,
димљени, осим репова од морских ракова

1

0306 12 00
0306 12 10
0306 12 90

Хлапови (рарози) (Homarus spp.), димљени, смрзнути, искључиво са хлаповима
у љуштури, кувани у пари или води
Хлапови (рарози) (Homarus spp.), цели, кувани у пари или води, смрзнути,
димљени
Хлапови (рарози) (Homarus spp.), са љуштуром или без љуштуре, кувани у
пари или води, смрзнути, димљени, осим целих хлапова

1
1
1

0306 14 00

Ракови, димљени, са љуштуром или без љуштуре, кувани у пари или води,
смрзнути, укључујући и ракове са љуштуром или без љуштуре, кувани у пари
или води, смрзнути

1

0306 14 10

Ракови врсте Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp.и Callinectes sapidus, са
љуштуром или без љуштуре, смрзнути, димљени и ракови са љуштуром кувани
у пари или води

1

0306 14 30

Ракови врсте Cancer pagurus, са љуштуром или без љуштуре, смрзнути,
димљени и ракови са љуштуром кувани у пари или води

1

0306 14 90

Ракови, са љуштуром или без љуштуре, смрзнути, димљени и ракови са
љуштуром кувани у пари или води, осим Paralithodes camchaticus,
Chionoecetes spp., Callinectes sapidus и Cancer pagurus

1

0306 15 00
0306 16 00
0306 16 91

Норвешки јастози (Nephrops norvegicus), са љуштуром или без љуштуре,
смрзнути, димљени, и јастози са љуштуром кувани у пари или води
Шкампи из хладних вода, рода (Pandalus spp., Crangon crangon), димљени, са
или без љуштуре кувани у пари или води, смрзнути
Шкампи из хладних вода "Crangon crangon", са љуштуром или без љуштуре,
смрзнути, димљени и шкампи са љуштуром кувани у пари или води

1
1
1

0306 16 99

Шкампи из хладних вода и козице рода Pandalus spp., са љуштуром или без
љуштуре, смрзнути, димљени и шкампи и козице са љуштуром кувани у пари
или води

1

0306 17 00

Шкампи, димљени, са или без љуштуре, кувани у пари или води, смрзнути,
осим шкампа из хладних вода

1

0306 17 91

Ружичасти шкампи дубоких вода (Parapenaeus longirostris), са љуштуром или
без љуштуре, смрзнути, димљени и шкампи са љуштуром кувани у пари или
води

1

01.05.2017.
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1
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4

0306 17 92
0306 17 93

Шкампи рода Penaeus, са љуштуром или без љуштуре, смрзнути, димљени и
шкампи са љуштуром кувани у пари или води
Шкампи рода Pandalidae, са љуштуром или без љуштуре, смрзнути, димљени и
шкампи са љуштуром кувани у пари или води осим шкампа рода Pandalus

1
1

0306 17 94

Шкампи рода Crangon, са љуштуром или без љуштуре, смрзнути, димљени и
шкампи са љуштуром кувани у пари или води, осим шкампа рода Crangon
Crangon

1

0306 17 99

Шкампи и козице, са љуштуром или без љуштуре, смрзнути, димљени и
шкампи са љуштуром кувани у пари или води, осим шкампа "Pandalidae",
"Crangon", ружичастих шкампа дубоких вода "Parapenaeus longirostris" и
"Penaeus"

1

0306 19 00

Љускари, остале врсте, димљени, са љуштуром или без љуштуре, кувани у
пари или води, прах, брашно и пелети, подобни за људску употребу, смрзнути,
осим јастога, љускара, ракова, хлабова; брашно, прах и пелети од љускара за
људску употребу, смрзнути

1

0306 19 10

Слатководни ракови, са љуштуром или без љуштуре, смрзнути, димљени и
ракови са љуштуром кувани у пари или води

1

0306 19 90

Љускари, остале врсте, смрзнути, димљени, са љуштуром или без љуштуре,
кувани у пари или води, подобни за људску употребу, осим јастога, морских
ракова, шкампа и козица, хлапова, норвешких јастога Nephrops norvegicus;
брашно, прах и пелети од љускара смрзнути, подобни за људску употребу

1

0306 31 00
0306 32 00
0306 32 10
0306 32 91
0306 32 99
0306 33 00
0306 33 10
0306 33 90
0306 34 00
0306 35 00
0306 35 10
0306 35 50
0306 35 90

0306 36 00

0306 36 10
0306 36 50
0306 36 90

0306 39 00

30

Јастози и други ракови хридинастог дна (Panuliris spp., Panulirus spp., Jasus
spp.) са љуштуром или без љуштуре, живи, свежи или расхлађени
Хлапови (рарози), у љуштури или без љуштуре, живи, свежи или расхлађени
Хлапови (рарози) (Homarus spp.), живи
Хлапови (рарози) (Homarus spp.), цели, свежи или расхлађени
Хлапови (рарози) (Homarus spp.), комади, са љуштуром или без љуштуре,
свежи или расхлађени
Ракови, у љуштури или без љуштуре, живи, свежи или расхлађени
Ракови врсте Cancer pagurus, са љуштуром или без љуштуре, живи, свежи или
расхлађени
Ракови, са љуштуром или без љуштуре, живи, свежи или расхлађени, осим
врсте Cancer pagurus
Норвешки јастози (шкампи) (Nephrops norvegicus) са љуштуром или без
љуштуре, живи, свежи или расхлађени
Шкампи и козице хладних вода (Pandalus spp., Crangon crangon), у љуштури
или без љуштуре, живи, свежи или расхлађени
Шкампи врсте Crangon Crangon, са љуштуром или без љуштуре, живи, свежи
или расхлађени
Шкампи врсте Crangon Crangon, живи
Шкампи и козице хладних вода, рода Pandalus spp., са љуштуром или без
љуштуре, живи, свежи или расхлађени
Остали шкампи и козице, у љуштури или без љуштуре, живи, свежи или
расхлађени, осим шкампа и козица хладних вода (Pandalus spp., Crangon
crangon)
Шкампи рода Pandalidae, са љуштуром или без љуштуре, живи, свежи или
расхлађени, осим оних рода Pandalus
Шкампи рода Crangon, са љуштуром или без љуштуре, живи, свежи или
расхлађени, осим врсте Crangon Crangon
Шкампи и козице, са љуштуром или без љуштуре, живи, свежи или
расхлађени, осим шкампа Pandalidae и Crangon
Љускари, подобни за људску исхрану, у љуштури или без љуштуре, живи,
свежи или расхлађени, осим ракова, јастога, краба, шкампи и козица; прах,
брашно и пелети од љускара, подобни за људски исхрану, свежи или

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
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расхлађени

0306 39 10

Слатководни ракови, са љуштуром или без љуштуре, живи, свежи или
расхлађени

1

0306 39 90

Љускари, са љуштуром или без љуштуре, живи, свежи или расхлађени,
подобни за људску употребу, осим јастога и других ракова хридинастог дна,
хлапова, морских ракова, норвешких јастога, шкампа, козица и слатководних
ракова; брашно, прах и пелети од љускара свежи или расхлађени, подобни за
људску употребу

1

0306 91 00

Јастози и други ракови хридинастог дна (Panuliris spp., Panulirus spp., Jasus
spp.) са љуштуром или без љуштуре, димљени, сушени, сољени или у
саламури, и са љуштуром, кувани у пари или води

1

0306 92 00
0306 92 10

Хлапови (рарози), у љуштури или без љуштуре, сушени, сољени, димљени или
у саламури, укључујући и оне у љуштури, куване у води или на пари
Хлапови (рарози) (Homarus spp.), цели, димљени, сушени, сољени или у
саламури, и са љуштуром, кувани у пари или води

1
1

0306 92 90

Хлапови (рарози) (Homarus spp.), комади, са љуштуром или без љуштуре,
димљени, сушени, сољени или у саламури, и комади са љуштуром, кувани у
пари или води

1

0306 93 00

Ракови, у љуштури или без љуштуре, сушени, сољени, димљени или у
саламури, укључујући и оне у љуштури, куване у води или на пари

1

0306 93 10

Ракови Cancer pagurus, са љуштуром или без љуштуре, димљени, сушени,
сољени или у саламури, и ракови са љуштуром кувани у пари или води

1

0306 93 90

Ракови, са љуштуром или без љуштуре, димљени, сушени, сољени или у
саламури, и ракови са љуштуром кувани у пари или води, осим Cancer pagurus

1

0306 94 00

Норвешки јастози (шкампи) (Nephrops norvegicus), са љуштуром или без
љуштуре, димљени, сушени, сољени или у саламури, и јастози са љуштуром
кувани у пари или води

1

0306 95 00
0306 95 11
0306 95 19
0306 95 20

Шкампи и козице, у љуштури или без љуштуре, сушени, сољени, димљени или
у саламури, укључујући и оне у љуштури, куване у води или на пари
Шкампи Crangon Crangon, са љуштуром или без љуштуре, димљени, сушени,
сољени или у саламури, кувани у пари или води
Шкампи Crangon Crangon, са љуштуром или без љуштуре, димљени, сушени,
сољени или у саламури, осим кувани у пари или води
Шкампи и козице Pandalus spp., са љуштуром или без љуштуре, димљени,
сушени, сољени или у саламури, и они са љуштуром кувани у пари или води

1
1
1
1

0306 95 30

Шкампи Pandalidae, са љуштуром или без љуштуре, димљени, сушени,
сољени или у саламури, и шкампи са љуштуром кувани у пари или води, осим
Pandalus spp.

1

0306 95 40

Шкампи Crangon, са љуштуром или без љуштуре, димљени, сушени, сољени
или у саламури, и шкампи са љуштуром кувани у пари или води, осим Crangon
crangon

1

0306 95 90

Шкампи и козице, са љуштуром или без љуштуре, димљени, сушени, сољени
или у саламури, и они са љуштуром кувани у пари или води, осим Pandalidae и
Crangon

1

0306 99 00

Љускари, подобни за људску исхрану, у љуштури или без љуштуре, сушени,
сољени, димљени или у саламури, укључујући и оне у љуштури, куване у води
или на пари, осим ракова, јастога, краба, шкампи и козица; прах, брашно и
пелети од љускара, подобни за људску исхрану, сушени, сољени, димљени или
у саламури

1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0306 99 10

0306 99 90

0307 00 00

0307 11 00
0307 11 10

0307 11 90
0307 12 00
0307 19 00
0307 21 00
0307 22 00
0307 22 10
0307 22 90

0307 29 00

0307 31 00
0307 31 10
0307 31 90
0307 32 00
0307 32 10
0307 32 90
0307 39 00
0307 39 20
0307 39 80
0307 42 00
0307 42 10
0307 42 20
0307 42 30
0307 42 40

32

Слатководни ракови, са љуштуром или без љуштуре, димљени, сушени,
сољени или у саламури, и они са љуштуром кувани у пари или води
Љускари, погодни за људску употребу, са љуштуром или без љуштуре, сушени,
сољени, димљени или у саламури, и они у љусци кувани у пари или води, осим
смрзнутих јастога и других морских ракова, јастога, ракова, норвешких јастога,
шкампи, козице и слатководних ракова; брашно, прах и пелете од љускара,
сушени, сољени, димљени или у саламури, подобни за људску исхрану
Мекушци, са љуштуром или без љуштуре, живи, свежи, расхлађени,
смрзнути, сушени, сољени или у саламури; прах, брашно и пелети од
водених бескичмењака, подобни за људску употребу
Пљоснате каменице (остриге), са љуштуром или без љуштуре, живе, свеже или
расхлађене
Пљоснате каменице (остриге), рода Ostrea, живе, појединачне масе заједно са
љуштуром од највише 40 g
Каменице (остриге), са љуштуром или без љуштуре, живе, свеже или
расхлађене, осим пљоснатих каменица (острига), живих појединачне масе
заједно са љуштуром од највише 40 g
Каменице (остриге), са љуштуром или без љуштуре, замрзнуте
Каменице (остриге), са љуштуром или без љуштуре, смрзнуте, сушене, сољене
или у саламури
Капице и покровке рода Pecten, Chlamys или Placopecten, живе, свеже,
расхлађене, са љуштуром или без љуштуре
Мекушци, капице јаковске (Coquilles St.Jacques), покровке из рода Pecten,
Chlamys или Placopecten, у љуштури или без љуштуре, замрзнути
Капице јаковске, „coquilles St.Jacques” (Pecten maximus), са љуштуром или без
љуштуре, смрзнуте
Капице и покровке рода Pecten, Chlamys или Placopecten, са љуштуром или без
љуштуре, замрзнуте, осим „coquilles St.Jacques” (Pecten maximus)
Капице и покровке рода Pecten, Chlamys или Placopecten, са љуштуром или без
љуштуре, димљене, сушене, сољене или у саламури, осим „coquilles
St.Jacques” (Pecten maximus)
Дагње (Mytilus spp., Perna spp.), са љуштуром или без љуштуре, недимљене,
живе, свеже или расхлађене
Дагње (Mytilus spp), са љуштуром или без љуштуре, живе, свеже или
расхлађене
Дагње (Perna spp.), са љуштуром или без љуштуре, живе, свеже или расхлађене
Дагње (Mytilus spp., Perna spp.), у љуштури или без љуштуре, замрзнуте
Дагње (Mytilus spp.) са љуштуром или без љуштуре, замрзнуте
Дагње (Perna spp.) са љуштуром или без љуштуре, замрзнуте
Дагње (Mytilus spp., Perna spp.), са љуштуром или без љуштуре, димљене,
смрзнуте, сушене, сољене или у саламури
Дагње (Mytilus spp.) са љуштуром или без љуштуре, димљене, сушене, сољене
или у саламури
Дагње (Perna spp.) са љуштуром или без љуштуре, димљене, сушене, сољене
или у саламури
Сипе и лигње, са љуштуром или без љуштуре, живе, свеже или расхлађене
Сипе (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), са љуштуром или без
љуштуре, живе, свеже или расхлађене
Лигње (Loligo spp.) живе, свеже или расхлађене
Лигње (Ommastrephes spp., Nototodarus spp. и Sepioteuthis spp.), живе, свеже или
расхлађене
Европске летеће лигње (Todarodes sagittatus), живе, свеже или расхлађене

1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01.05.2017.
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4

0307 42 90

0307 43 00
0307 43 21
0307 43 25
0307 43 29
0307 43 31
0307 43 33
0307 43 35
0307 43 38
0307 43 91
0307 43 92
0307 43 95

Сипе и лигње, са љуштуром или без љуштуре, живе, свеже или расхлађене,
осим сипа из рода Sepia officinalis, Rossia macrosoma,
Sepiola spp, лигњи из рода Loligo spp., Ommastrephes spp., Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp.,Todarodes sagittatus
Сипе и лигње, у љуштури или без љуштуре, замрзнуте
Мале сипе (Sepiola rondeleti), са љуштуром или без љуштуре, смрзнуте
Сипе (Sepiola), са љуштуром или без љуштуре, смрзнуте, осим из рода Sepiola
rondeleti
Сипе (Sepia officinalis, Rossia macrosoma), са љуштуром или без љуштуре,
смрзнуте
Лигње (Loligo vulgaris), смрзнуте
Лигње (Loligo pealei), смрзнуте
Лигње (Loligo gahi), смрзнуте
Лигње (Loligo spp.), смрзнуте, осим из рода Loligo vulgaris, pealei и gahi
Лигње (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), смрзнуте, осим
из рода Ommastrephes sagittatus
Лигње (Illex spp.), смрзнуте
Европска летећа лигња (Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus),
смрзнута

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0307 43 99

Сипе и лигње, са љуштуром или без љуштуре, смрзнута, осим сипа из рода
Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp, лигњи из рода Loligo spp.,
Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp., Illex spp., Todarodes
sagittatus

1

0307 49 00

Сипе (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) и лигње (Ommastrephes
spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), са љуштуром или без
љуштуре, смрзнуте, сушене, димљене, сољене или у саламури

1

0307 49 20
0307 49 40
0307 49 50
0307 49 60

0307 49 80

0307 51 00
0307 52 00
0307 59 00
0307 60 00

Сипе (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), са љуштуром или без
љуштуре, димљене, сушене, сољене или у саламури
Лигње (Loligo spp.), димљене, сушене, сољене или у саламури
Лигње (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), димљене,
сушене, сољене или у саламури, осим из рода Ommastrephes sagittatus
Европска летећа лигња (Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus),
димљена, сушена, сољена или у саламури
Сипе и лигње, са љуштуром или без љуштуре, димљене, сушене, сољене или у
саламури, осим сипа из рода Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp,
лигњи из рода Loligo spp., Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.,
Illex spp., Todarodes sagittatus
Хоботнице (Octopus spp.), живе, свеже или расхлађене
Хоботнице (Octopus spp.), смрзнуте
Хоботнице (Octopus spp.), димљене, сушене, сољене или у саламури
Пужеви, са љуштуром или без љуштуре, живи, свежи, расхлађени, смрзнути,
сољени, сушени или у саламури, димљени, осим морских пужева

1
1
1
1

1

1
1
1
1

0307 71 00

Шкољке, капице и покровке из рода Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae,
Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae,
Solenidae, Tridacnidae i Veneridae, са љуштуром, живе, свеже или расхлађене

1

0307 72 00

Клапавице, срчанке и куњке породице Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae,
Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae,
Solenidae, Tridacnidae и Veneridae, у љуштури или без љуштуре, замрзнуте

1

0307 72 10
0307 72 90

01.05.2017.

Пругаста венера и друге врсте из фамилије Veneridae, са љуштуром, смрзнуте
Клапавице, срчанке и куњке, смрзнуте, са љуштуром из рода Arcidae,
Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae,
Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae

1
1
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0307 79 00
0307 81 00
0307 82 00
0307 83 00
0307 84 00
0307 87 00
0307 88 00

Клапавице, срчанке и куњке, смрзнуте, са љуштуром из рода Arcidae,
Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae,
Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae
Шкољке (Haliotis spp.), са љуштуром, живе, свеже или расхлађене
Стромбоид пужеви (Strombus spp.) са љуштуром, живи, свежи или расхлађени
Шкољке (Haliotis spp.), са љуштуром, смрзнуте
Стромбоид пужеви (Strombus spp.), са љуштуром, смрзнуте
Шкољке (Haliotis spp.), са љуштуром, димљене, сушене, сољене или у
саламури
Стромбоид пужеви (Strombus spp.), са љуштуром, димљене, сушене, сољене
или у саламури

1
1
1
1
1
1
1

0307 91 00

Мекушци, са љуштуром, живи, свежи или расхлађени, осим острига, шкољки
из рода Pecten, Chlamys или Placopecten, дагње из рода Mytilus spp., Pernaspp.,
сипе и лигње, хоботница из рода Octopus spp., пужева који не спадају у морске
пужеве, клапавице, срчанке и куњке, шкољке и стромбоид пужеве; брашно,
прах и пелети од мекушаца подобни за људску исхрану, свеже или расхлађено

1

0307 92 00

Мекушци, са љуштуром, смрзнути, осим острига, шкољки из рода Pecten,
Chlamys или Placopecten, дагњи из рода Mytilus spp., Perna spp., сипа и лигње,
хоботница из рода Octopus spp., пужева који не спадају у морске пужеве,
клапавице, срчанке и куњке, шкољке и стромбоид пужеве; брашно, прах и
пелети од мекушаца подобни за људску исхрану,смрзнуто

1

0307 99 00

Мекушци, са љуштуром, димљени, сушени, сољени или у саламури, осим
острига, шкољки из рода Pecten, Chlamys или Placopecten, дагњи из рода
Mytilus spp., Perna spp., сипа и лигње, хоботница из рода Octopus spp., пужева
који не спадају у морске пужеве, клапавице, срчанке и куњке, шкољке и
стромбоид пужеве; брашно, прах и пелети од мекушаца подобни за људску
исхрану, димљени, сушени, сољени или у саламури

1

0308 00 00

0308 11 00
0308 12 00
0308 19 00
0308 21 00
0308 22 00

0308 29 00

0308 30 00
0308 30 10
0308 30 50
0308 30 90

0308 90 00

34

Водени бескичмењаци, осим љускара и мекушаца, живи, свежи,
расхлађени, сушени, сољени или у саламури, димљени; брашно, прах и
пелети водених бескичмењака за људску употребу
Морски краставац (Stichopus japonicus, Holothurioidea), живи, свежи или
расхлађени
Морски краставац (Stichopus japonicus, Holothurioidea), смрзнути
Морски краставац (Stichopus japonicus, Holothurioidea), димљени, сушени,
сољени или у саламури
Морски јежеви (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus,
Echichinus esculentus), живи, свежи или расхлађени
Морски јежеви (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus,
Echinus esculentus), смрзнути
Морски јежеви (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus,
Echinus esculentus), димљени, сушени, сољени или у
саламури
Медузе (Rhopilema spp.), живе, свеже, расхлађене, смрзнуте, сушене, сољене
или у саламури, димљене
Медузе (Rhopilema spp.), живе, свеже или расхлађене
Mедузе (Rhopilema spp.), смрзнуте, осим димљених
Медузе (Rhopilema spp.), димљене, сушене, сољене или у саламури
Водени бескичмењаци, живи, свежи, расхлађени, смрзнути, сољени или у
саламури, димљени, осим љускара, мекушаца, морских јежева, морских
краставаца и медуза; све врсте брашна, праха и пелети водених бескичмењака
за људску употребу, осим љускара и мекушаца

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

01.05.2017.
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0308 90 10

Водени бескичмењаци, живи, свежи, расхлађени, смрзнути, сољени или у
саламури, димљени, осим љускара, мекушаца, морских јежева, морских
краставаца и медуза; све врсте брашна, праха и пелети водених бескичмењака
за људску употребу, осим љускара и мекушаца, свежи или расхлађени

1

0308 90 50

Водени бескичмењаци, смрзнути, осим љускара, мекушаца, морских јежева,
морских краставаца и медуза; све врсте брашна, праха и пелети водених
бескичмењака за људску употребу, осим мекушаца и љускара, смрзнути

1

0308 90 90

Водени бескичмењаци, димљени, сушени, сољени, или у саламури, осим
љускара, мекушаца, морских јежева, морских краставаца и медуза; брашно,
прах и пелети водених бескичмењака за људску употребу, осим мекушаца и
љускара, димљени, сушени, сољени или у саламури

1

ГЛАВА 4

0400 00 00

0401 00 00
0401 10 00

МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКА; ЖИВИНСКА И ПТИЧЈА ЈАЈА;
ПРИРОДНИ МЕД; ЈЕСТИВИ ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ
ПОРЕКЛА, Н.Д.М.Н.
Млеко и павлака, неконцентровани и без додатог шећера или других
материја за заслађивање
Млеко и павлака, са садржајем масноће не преко 1% по маси, неконцентровани
и без додатог шећера или других материја за заслађивање

1
1

0401 10 10

Млеко и павлака, са садржајем масноће не преко 1% по маси, у амбалажи нето
- запремине не преко 2 l, неконцентровани и без додатог шећера или других
материја за заслађивање

1

0401 10 90

Млеко и павлака, са садржајем масноће не преко 1% по маси, неконцентровани
и без додатог шећера или других материја за заслађивање, осим у амбалажи
нето - запремине не преко 2 l

1

0401 20 00

Млеко и павлака, са садржајем масноће преко 1%, али не преко 6% по маси,
неконцентровани и без додатог шећера или других материја за заслађивање

1

0401 20 11

Млеко и павлака, са садржајем масноће преко 1%, али не преко 3% по маси, у
амбалажи нето - запремине не преко 2 l, неконцентровани и без додатог шећера
или других материја за заслађивање

1

0401 20 19

Млеко и павлака, са садржајем масноће преко 1%, али не преко 3% по маси,
неконцентровани и без додатог шећера или других материја за заслађивање,
осим у амбалажи нето - запремине не преко 2 l

1

0401 20 91

Млеко и павлака, са садржајем масноће преко 3%, али не преко 6% по маси, у
амбалажи нето - запремине не преко 2 l, неконцентровани и без додатог шећера
или других материја за заслађивање

1

0401 20 99

Млеко и павлака, са садржајем масноће преко 3%, али не преко 6% по маси,
неконцентровани и без додатог шећера или других материја за заслађивање,
осим у амбалажи нето - запремине не преко 2 l

1

0401 40 00

Млеко и павлака, са садржајем масноће преко 6%, али не преко 10% по маси, у
амбалажи нето - запремине не преко 2 l, неконцентровани и без додатог шећера
или других материја за заслађивање

1

0401 40 10

Млеко и павлака, са садржајем масноће преко 6%, али не преко 10% по маси, у
амбалажи нето - запремине не преко 2 l, неконцентровани и без додатог шећера
или других материја за заслађивање

1

0401 40 90

Млеко и павлака, са садржајем масноће преко 6%, али не преко 10% по маси,
осим у амбалажи нето - запремине не преко 2 l неконцентровани и без додатог
шећера или других материја за заслађивање

1

0401 50 00

Млеко и павлака, са садржајем масноће преко 10%, неконцентровани и без
додатог шећера или других материја за заслађивање

1

01.05.2017.
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0401 50 11

Млеко и павлака, са садржајем масноће преко 10%, по маси, али не преко 21%
у амбалажи нето - запремине не преко 2 l, неконцентровани и без додатог
шећера или других материја за заслађивање

1

0401 50 19

Млеко и павлака, са садржајем масноће преко 6%, али не преко 21% по маси,
осим у амбалажи нето - запремине не преко 2 l, неконцентровани и без додатог
шећера или других материја за заслађивање

1

0401 50 31

Млеко и павлака, са садржајем масноће преко 21%, али не преко 45% по маси,
у амбалажи нето - запремине не преко 2 l, неконцентровани и без додатог
шећера или других материја за заслађивање

1

0401 50 39

Млеко и павлака, са садржајем масноће преко 21%, али не преко 45% по маси,
осим у амбалажи нето - запремине не преко 2 l, неконцентровани и без додатог
шећера или других материја за заслађивање

1

0401 50 91

Млеко и павлака, са садржајем масноће преко 45%, по маси, у амбалажи нето запремине не преко 2 l, неконцентровани и без додатог шећера или других
материја за заслађивање

1

0401 50 99

Млеко и павлака, са садржајем масноће преко 45%, по маси, осим у амбалажи
нето - запремине не преко 2 l, неконцентровани и без додатог шећера или
других материја за заслађивање

1

0402 00 00
0402 10 00
0402 10 11
0402 10 19
0402 10 91
0402 10 99
0402 21 00

Млеко и павлака, концентровани или са садржајем додатог шећера или
других материја за заслађивање
Млеко и павлака, у чврстим облицима, са садржајем масноће не преко 1,5% по
маси
Млеко и павлака, у чврстим облицима, са садржајем масноће не преко 1,5% по
маси, у амбалажи нето - масе не преко 2,5 kg, незаслађени
Млеко и павлака, у чврстим облицима, са садржајем масноће не преко 1,5% по
маси, у амбалажи нето - масе преко 2,5 kg, незаслађени
Млеко и павлака, у чврстим облицима, са садржајем масноће не преко 1,5% по
маси, у амбалажи нето - масе не преко 2,5 kg, заслађени
Млеко и павлака, у чврстим облицима, са садржајем масноће не преко 1,5% по
маси, у амбалажи нето - масе преко 2,5 kg, заслађени
Млеко и павлака, у чврстим облицима, са садржајем масноће преко 1,5% по
маси, незаслађени

1
1
1
1
1
1
1

0402 21 11

Млеко и павлака, прах, грануле, са садржајем масноће преко 1,5%, али не
преко 27% по маси, у амбалажи нето - запремине не преко 2,5 l,
неконцентровани и без додатог шећера или других материја за заслађивање

1

0402 21 18

Млеко и павлака, прах, грануле, са садржајем масноће преко 1,5%, али не
преко 27% по маси, осим у амбалажи нето - запремине не преко 2,5 l,
неконцентровани и без додатог шећера или других материја за заслађивање

1

0402 21 91
0402 21 99
0402 29 00

Млеко и павлака, у чврстим облицима, са садржајем масноће преко 27% по
маси, у амбалажи нето - масе не преко 2,5 kg, незаслађени
Млеко и павлака, у чврстим облицима, са садржајем масноће преко 27% по
маси, у амбалажи нето - масе преко 2,5 kg, незаслађени
Млеко и павлака, у чврстим облицима, са садржајем масноће преко 1,5% по
маси, заслађени

1
1
1

0402 29 11

Млеко за одојчад, специјално, у чврстим облицима, херметички затворено чија
нето-маса не прелази 500 g, са садржајем масноће преко 10%, али не преко 27%
по маси, заслађени

1

0402 29 15

Млеко и павлака, у чврстим облицима, са садржајем масноће преко 1,5%, али
не преко 27% по маси, у амбалажи нето - масе не преко 2,5 kg, заслађени, осим
специјалног млека за одојчад херметички затвореног, чија нето-маса не прелази
500 g

1

0402 29 19

Млеко и павлака, у чврстим облицима, са садржајем масноће преко 1,5%, али
не преко 27% по маси, у амбалажи нето - масе преко 2,5 kg, заслађени

1
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0402 29 91
0402 29 99
0402 91 00
0402 91 10
0402 91 30

Млеко и павлака, у чврстим облицима, са садржајем масноће преко 27% по
маси, у амбалажи нето - масе не преко 2,5 kg, заслађени
Млеко и павлака, у чврстим облицима, са садржајем масноће преко 27% по
маси, у амбалажи нето - масе преко 2,5 kg, заслађени
Млеко и павлака, концентрат, незаслађени, осим у чврстим облицима
Млеко и павлака, концентрат, са садржајем масноће не преко 8% по маси,
незаслађени, осим у чврстим облицима
Млеко и павлака, концентрат, са садржајем масноће преко 8%, али не преко
10% по маси, незаслађени, осим у чврстим облицима

1
1
1
1
1

0402 91 51

Млеко и павлака, концентрат, са садржајем масноће преко 10%, али не преко
45% по маси, у амбалажи нето - масе не преко 2,5 kg, незаслађени, осим у
чврстим облицима

1

0402 91 59

Млеко и павлака, концентрат, са садржајем масноће преко 10%, али не преко
45% по маси, у амбалажи нето - масе преко 2,5 kg, незаслађени, осим у чврстим
облицима

1

0402 91 91
0402 91 99
0402 99 00
0402 99 10

Млеко и павлака, концентрат, са садржајем масноће преко 45% по маси, у
амбалажи нето - масе не преко 2,5 kg, незаслађени, осим у чврстим облицима
Млеко и павлака, концентрат, са садржајем масноће преко 45% по маси, у
амбалажи нето - масе преко 2,5 kg, незаслађени, осим у чврстим облицима
Млеко и павлака, концентрат, заслађени, осим у чврстим облицима
Млеко и павлака, концентрат, са садржајем масноће не преко 9,5% по маси,
осим у чврстим облицима

1
1
1
1

0402 99 31

Млеко и павлака, концентрат, са садржајем масноће преко 9,5%, али не преко
45% по маси, у амбалажи нето - масе не преко 2,5 kg, заслађени, осим у
чврстим облицима

1

0402 99 39

Млеко и павлака, концентрат, са садржајем масноће преко 9,5%, али не преко
45% по маси, у амбалажи нето - масе преко 2,5 kg, заслађени, осим у чврстим
облицима

1

0402 99 91
0402 99 99

Млеко и павлака, концентрат, са садржајем масноће преко 45% по маси, у
амбалажи нето - масе не преко 2,5 kg, заслађени, осим у чврстим облицима
Млеко и павлака, концентрат, са садржајем масноће преко 45% по маси, у
амбалажи нето - масе преко 2,5 kg, заслађени, осим у чврстим облицима

1
1

0403 00 00

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

1

0403 10 00

Јогурт, неароматизован или ароматизован, или са додатком шећера или других
материја за заслађивање, воћа, језграстог воћа или какаоа

1

0403 10 11

Јогурт, са садржајем масноће до 3% по маси, осим ароматизованог или са
додатком воћа, језграстог воћа или какаоа, без додатка шећера или других
заслађивача

1

0403 10 13

Јогурт, са садржајем масноће преко 3%, али не преко 6% по маси, осим
ароматизованог или са додатком воћа, језграстог воћа или какаоа, без шећера
или других заслађивача

1

0403 10 19

Јогурт, са садржајем масноће преко 6% по маси, осим ароматизованог или са
додатком воћа, језграстог воћа или какаоа, без шећера или других заслађивача

1

0403 10 31

Јогурт, остали, са садржајем масноће до 3% по маси, осим ароматизованог или
са додатком воћа, језграстог воћа или какаоа, без шећера или других
заслађивача

1

0403 10 33

Јогурт, са садржајем масноће од 3%, али не преко 6% по маси, осим
ароматизованог или са додатком воћа, језграстог воћа или какаоа

1
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0403 10 39

Јогурт, са садржајем масноће преко 6% по маси, са додатком шећера или
других заслађивача, осим ароматизованог или са додатком воћа, језграстог
воћа или какаоа

1

0403 10 51

Јогурт, концентровани или неконцентровани, ароматизован са додатком воћа,
језграстог воћа или какаоа, заслађен, у чврстој форми, са садржајем млечне
масти до 1,5% по маси

1

0403 10 53

Јогурт, концентровани или неконцентровани, ароматизован са додатком воћа,
језграстог воћа или какаоа, заслађен, у чврстој форми, са садржајем млечне
масти преко 1,5%, али не више од 27% по маси

1

0403 10 59

Јогурт, концентровани или неконцентровани, ароматизован са додатком воћа,
језграстог воћа или какаоа, заслађен, у чврстој форми, са садржајем млечне
масти преко 27% по маси

1

0403 10 91

Јогурт, концентровани или неконцентровани, ароматизован са додатком воћа,
језграстог воћа или какаоа, заслађен, са садржајем млечне масти до 3% по
маси, осим у чврстој форми

1

0403 10 93

Јогурт, концентровани или неконцентровани, или ароматизован са додатком
воћа, језграстог воћа или какаоа, заслађен, са садржајем млечне масти преко
3% до 6% по маси, осим у чврстој форми

1

0403 10 99

Јогурт, концентровани или неконцентровани, или ароматизован са додатком
воћа, језграстог воћа или какаоа, заслађен, са садржајем млечне масти преко
6% по маси, осим у чврстој форми

1

0403 90 00

Млаћеница, кисело млеко и павлака, кефир и остало ферментисано или
закисељено млеко или павлака, концентровани или неконцентровани или са
садржајем додатог шећера или других заслађивача или ароматизовани или са
додатим воћем, језграстим воћем или какаом, осим јогурта

1

0403 90 11

Млаћеница, кисело млеко и павлака, кефир и остало ферментисано или
закисељено млеко или павлака, у чврстој форми, незаслађен са садржајем
масти до 1,5% по маси, осим јогурта, ароматизованог или са додатком воћа,
језграстог воћа или какаоа

1

0403 90 13

Млаћеница, кисело млеко и павлака, кефир и остало ферментисано или
закисељено млеко или павлака, у чврстој форми, незаслађен са садржајем
масти од 1,5% до 27% по маси, осим јогурта, ароматизованог или са додатком
воћа, језграстог воћа или какаоа

1

0403 90 19

Млаћеница, кисело млеко и павлака, кефир и остало ферментисано или
закисељено млеко или павлака, у чврстој форми, незаслађен са садржајем
масти преко 27% по маси, осим јогурта, ароматизованог или са додатком воћа,
језграстог воћа или какаоа

1

0403 90 31

Млаћеница, кисело млеко и павлака, кефир и остало ферментисано или
закисељено млеко или павлака, у чврстој форми, заслађен са садржајем масти
до 1,5% по маси, осим јогурта, ароматизованог или са додатком воћа,
језграстог воћа или какаоа

1

0403 90 33

Млаћеница, кисело млеко и павлака, кефир и остало ферментисано или
закисељено млеко или павлака, у чврстој форми, заслађен са садржајем масти
од 1,5% до 27% по маси, осим јогурта, ароматизованог или са додатком воћа,
језграстог воћа или какаоа

1

0403 90 39

Млаћеница, кисело млеко и павлака, кефир и остало ферментисано или
закисељено млеко или павлака, у чврстој форми, заслађен са садржајем масти
преко 27% по маси, осим јогурта, ароматизованог или са додатком воћа,
језграстог воћа или какаоа

1

0403 90 51

Млаћеница, кисело млеко и павлака, кефир и остало ферментисано или
закисељено млеко или павлака, концентровани или неконцентровани,
незаслађен, са садржајем масноће до 3% по маси, осим у чврстој форми,
јогурта, ароматизованог или са додатком воћа, језграстог воћа или какаоа

1
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0403 90 53

Млаћеница, кисело млеко и павлака, кефир и остало ферментисано или
закисељено млеко или павлака, концентровани или неконцентровани,
незаслађен, са садржајем масноће од 3% до 6% по маси, осим у чврстој форми,
јогурта, ароматизованог или са додатком воћа, језграстог воћа или какаоа

1

0403 90 59

Млаћеница, кисело млеко и павлака, кефир и остало ферментисано или
закисељено млеко или павлака, концентровани или неконцентровани,
незаслађен, са садржајем масноће преко 6% по маси, осим у чврстој форми,
јогурта, ароматизованог или са додатком воћа, језграстог воћа или какаоа

1

0403 90 61

Млаћеница, кисело млеко и павлака, кефир и остало ферментисано или
закисељено млеко или павлака, концентровани или неконцентровани, заслађен,
са садржајем масноће до 3% по маси, осим у чврстој форми, јогурта,
ароматизованог или са додатком воћа, језграстог воћа или какаоа

1

0403 90 63

Млаћеница, кисело млеко и павлака, кефир и остало ферментисано или
закисељено млеко или павлака, концентровани или неконцентровани, заслађен,
са садржајем масноће од 3% до 6% по маси, осим у чврстој форми, јогурта,
ароматизованог или са додатком воћа, језграстог воћа или какаоа

1

0403 90 69

Млаћеница, кисело млеко и павлака, кефир и остало ферментисано или
закисељено млеко или павлака, концентровани или неконцентровани, заслађен,
са садржајем масноће преко 6% по маси, осим у чврстој форми, јогурта,
ароматизованог или са додатком воћа, језграстог воћа или какаоа

1

0403 90 71

Млаћеница, кисело млеко и павлака, кефир и остало ферментисано или
закисељено млеко или павлака, ароматизовани или са додатим воћем,
језграстим воћем или какаом, заслађено или не, у чврстој форми, са садржајем
масноће до 1,5% по маси, осим јогурта

1

0403 90 73

Млаћеница, кисело млеко и павлака, кефир и остало ферментисано или
закисељено млеко или павлака, ароматизовани или са додатим воћем,
језграстим воћем или какаом, заслађено или не, у чврстој форми, са садржајем
масноће од 1,5% до 27% по маси, осим јогурта

1

0403 90 79

Млаћеница, кисело млеко и павлака, кефир и остало ферментисано или
закисељено млеко или павлака, ароматизовани или са додатим воћем,
језграстим воћем или какаом, заслађено или не, у чврстој форми, са садржајем
масноће преко 27% по маси, осим јогурта

1

0403 90 91

Млаћеница, кисело млеко и павлака, кефир и остало ферментисано или
закисељено млеко или павлака, ароматизовани или са додатим воћем,
језграстим воћем или какаом, заслађено или не, концентровани или
неконцентровани, са садржајем масноће до 3% по маси, осим у чврстој форми
и јогурта

1

0403 90 93

Млаћеница, кисело млеко и павлака, кефир и остало ферментисано или
закисељено млеко или павлака, ароматизовани или са додатим воћем,
језграстим воћем или какаом, заслађено или не, концентровани или
неконцентровани, са садржајем масноће од 3% до 6% по маси, осим у чврстој
форми и јогурта

1

0403 90 99

Млаћеница, кисело млеко и павлака, кефир и остало ферментисано или
закисељено млеко или павлака, ароматизовани или са додатим воћем,
језграстим воћем или какаом, заслађено или не, концентровани или
неконцентровани, са садржајем масноће преко 6% по маси, осим у чврстој
форми и јогурта

1

0404 00 00

Сурутка, концентрована или неконцентрована или са додатком шећера
или других материја за заслађивање; производи који се састоје од
природних састојака млека са додатком или без додатка шећера или
других материја за заслађивање, н.д.м.н.

1

0404 10 00

Сурутка и модификована сурутка, концентрована или неконцентрована, са
додатком или без додатка шећера или других материја за заслађивање

1

01.05.2017.

39

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0404 10 02

Сурутка и модификована сурутка, у праху, гранулама или у осталим чврстим
облицима, без додатка шећера или других материја за заслађивање, са
садржајем беланчевина (садржај азота x 6,38) до 15% по маси и масти не преко
1,5% по маси

1

0404 10 04

Сурутка и модификована сурутка, у праху, гранулама или у осталим чврстим
облицима, без додатка шећера или других материја за заслађивање, са
садржајем беланчевина (садржај азота x 6,38) не преко 15% по маси и са
садржајем масти од 1,5% до 27% по маси

1

0404 10 06

Сурутка и модификована сурутка, у праху, гранулама или у осталим чврстим
облицима, без додатка шећера или других материја за заслађивање, са
садржајем беланчевина (садржај азота x 6,38) не преко 15% по маси и са
садржајем масти преко 27% по маси

1

0404 10 12

Сурутка и модификована сурутка, у праху, гранулама или у осталим чврстим
облицима, без додатка шећера или других материја за заслађивање, са
садржајем беланчевина (садржај азота x 6,38) преко 15% по маси и масти не
преко 1,5% по маси

1

0404 10 14

Сурутка и модификована сурутка, у праху, гранулама или у осталим чврстим
облицима, без додатка шећера или других материја за заслађивање, са
садржајем беланчевина (садржај азота x 6,38) преко 15% по маси и са
садржајем масти од 1,5% до 27% по маси

1

0404 10 16

Сурутка и модификована сурутка, у праху, гранулама или у осталим чврстим
облицима, без додатка шећера или других материја за заслађивање, са
садржајем беланчевина (садржај азота x 6,38) преко 15% по маси и са
садржајем масти преко 27% по маси

1

0404 10 26

Сурутка и модификована сурутка, у праху, гранулама или у осталим чврстим
облицима, са додатком шећера или других материја за заслађивање, са
садржајем беланчевина (садржај азота x 6,38) до 15% по маси и масти не преко
1,5% по маси

1

0404 10 28

Сурутка и модификована сурутка, у праху, гранулама или у осталим чврстим
облицима, са додатком шећера или других материја за заслађивање, са
садржајем беланчевина (садржај азота x 6,38) не преко 15% по маси и са
садржајем масти од 1,5% до 27% по маси

1

0404 10 32

Сурутка и модификована сурутка, у праху, гранулама или у осталим чврстим
облицима, са додатком шећера или других материја за заслађивање, са
садржајем беланчевина (садржај азота x 6,38) не преко 15% по маси и са
садржајем масти преко 27% по маси

1

0404 10 34

Сурутка и модификована сурутка, у праху, гранулама или у осталим чврстим
облицима, са додатком шећера или других материја за заслађивање, са
садржајем беланчевина (садржај азота x 6,38) преко 15% по маси и масти не
преко 1,5% по маси

1

0404 10 36

Сурутка и модификована сурутка, у праху, гранулама или у осталим чврстим
облицима, са додатком шећера или других материја за заслађивање, са
садржајем беланчевина (садржај азота x 6,38) преко 15% по маси и са
садржајем масти од 1,5% до 27% по маси

1

0404 10 38

Сурутка и модификована сурутка, у праху, гранулама или у осталим чврстим
облицима, са додатком шећера или других материја за заслађивање, са
садржајем беланчевина (садржај азота x 6,38) преко 15% по маси и са
садржајем масти преко 27% по маси

1

0404 10 48

Сурутка и модификована сурутка, концентрована или неконцентрована, без
додатка шећера или других материја за заслађивање, са садржајем беланчевина
(садржај азота x 6,38) до 15% по маси и масти не преко 1,5% по маси, осим у
праху, гранулама или у осталим чврстим облицима

1
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0404 10 52

Сурутка и модификована сурутка, концентрована или неконцентрована, без
додатка шећера или других материја за заслађивање, са садржајем беланчевина
(садржај азота x 6,38) до 15% по маси и масти од 1,5% до 27% по маси, осим у
праху, гранулама или у осталим чврстим облицима

1

0404 10 54

Сурутка и модификована сурутка, концентрована или неконцентрована, без
додатка шећера или других материја за заслађивање, са садржајем беланчевина
(садржај азота x 6,38) до 15% по маси и масти преко 27% по маси, осим у
праху, гранулама или у осталим чврстим облицима

1

0404 10 56

Сурутка и модификована сурутка, концентрована или неконцентрована, без
додатка шећера или других материја за заслађивање, са садржајем беланчевина
(садржај азота x 6,38) преко 15% по маси и масти не преко 1,5% по маси, осим
у праху, гранулама или у осталим чврстим облицима

1

0404 10 58

Сурутка и модификована сурутка, концентрована или неконцентрована, без
додатка шећера или других материја за заслађивање, са садржајем беланчевина
(садржај азота x 6,38) преко 15% по маси и масти од 1,5% до 27% по маси,
осим у праху, гранулама или у осталим чврстим облицима

1

0404 10 62

Сурутка и модификована сурутка, концентрована или неконцентрована, без
додатка шећера или других материја за заслађивање, са садржајем беланчевина
(садржај азота x 6,38) преко 15% по маси и масти преко 27% по маси, осим у
праху, гранулама или у осталим чврстим облицима

1

0404 10 72

Сурутка и модификована сурутка, концентрована или неконцентрована, са
додатком шећера или других материја за заслађивање, са садржајем
беланчевина (садржај азота x 6,38) до 15% по маси и масти не преко 1,5% по
маси, осим у праху, гранулама или у осталим чврстим облицима

1

0404 10 74

Сурутка и модификована сурутка, концентрована или неконцентрована, са
додатком шећера или других материја за заслађивање, са садржајем
беланчевина (садржај азота x 6,38) до 15% по маси и масти од 1,5% до 27% по
маси, осим у праху, гранулама или у осталим чврстим облицима

1

0404 10 76

Сурутка и модификована сурутка, концентрована или неконцентрована, са
додатком шећера или других материја за заслађивање, са садржајем
беланчевина (садржај азота x 6,38) до 15% по маси и масти преко 27% по маси,
осим у праху, гранулама или у осталим чврстим облицима

1

0404 10 78

Сурутка и модификована сурутка, концентрована или неконцентрована, са
додатком шећера или других материја за заслађивање, са садржајем
беланчевина (садржај азота x 6,38) преко 15% по маси и масти не преко 1,5%
по маси, осим у праху, гранулама или у осталим чврстим облицима

1

0404 10 82

Сурутка и модификована сурутка, концентрована или неконцентрована, са
додатком шећера или других материја за заслађивање, са садржајем
беланчевина (садржај азота x 6,38) преко 15% по маси и масти од 1,5% до 27%
по маси, осим у праху, гранулама или у осталим чврстим облицима

1

0404 10 84

Сурутка и модификована сурутка, концентрована или неконцентрована, са
додатком шећера или других материја за заслађивање, са садржајем
беланчевина (садржај азота x 6,38) преко 15% по маси и масти преко 27% по
маси, осим у праху, гранулама или у осталим чврстим облицима

1

0404 90 00
0404 90 21

Производи који се састоје од природних састојака млека, заслађени или
незаслађени, н.д.м.н.
Производи који се састоје од природних састојака млека без додавања шећера
или других материја за заслађивање, са садржајем масноће до 1,5% н.д.м.н.

1
1

0404 90 23

Производи који се састоје од природних састојака млека без додавања шећера
или других материја за заслађивање, са садржајем масноће од 1,5% до 27%
н.д.м.н.

1

0404 90 29

Производи који се састоје од природних састојака млека без додавања шећера
или других материја за заслађивање, са садржајем масноће преко 27% н.д.м.н.

1
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0404 90 81

Производи који се састоје од природних састојака млека са додатком шећера
или других материја за заслађивање, са садржајем масноће до 1,5% н.д.м.н.

1

0404 90 83

Производи који се састоје од природних састојака млека са додатком шећера
или других материја за заслађивање, са садржајем масноће од 1,5% до 27%
н.д.м.н.

1

0404 90 89

Производи који се састоје од природних састојака млека са додатком шећера
или других материја за заслађивање, са садржајем масноће преко 27% н.д.м.н.

1

0405 00 00
0405 10 00
0405 10 11
0405 10 19
0405 10 30
0405 10 50
0405 10 90
0405 20 00
0405 20 10
0405 20 30
0405 20 90
0405 90 00
0405 90 10

0405 90 90

0406 00 00
0406 10 00
0406 10 30
0406 10 50

0406 10 80
0406 20 00
0406 30 00

Маслац и остале масноће и уља добијена од млека; млечни намази
Маслац, осим дехидрисаног маслаца и топљеног масла
Маслац, природни, са садржајем масноће по маси од 80% до 85% у амбалажи
нето - масе не преко 1 kg, осим дехидрисаног маслаца и топљеног масла
Маслац, природни, са садржајем масноће по маси од 80% до 85%, осим у
амбалажи нето - масе не преко 1 kg и дехидрисаног маслаца и топљеног масла
Маслац, рекомбиновани, са садржајем масноће по маси од 80% до 85%, осим
дехидрисаног маслаца и топљеног масла
Маслац од сурутке, са садржајем масноће по маси од 80% до 85%, осим
дехидрисаног маслаца и топљеног масла
Маслац, природни, са садржајем масноће по маси од 85% до 95%, осим
дехидрисаног маслаца и топљеног масла
Млечни намази са садржајем масноће по маси од 39% до 80%
Млечни намази са садржајем масноће по маси од 39% до 60%
Млечни намази са садржајем масноће по маси од 60% до 75%
Млечни намази са садржајем масноће по маси од 75% до 80%
Масноће или уља добијена од млека, дехидрисани маслац и топљено масло,
осим природног маслаца, рекомбинованог маслаца и маслаца од сурутке
Масноће или уља добијена од млека са садржајем масноће од 99,3% или већим
по маси и са садржајем воде који не прелази 0,5% по маси
Масноће или уља добијена од млека, дехидрисани маслац и топљено масло,
осим са садржајем масноће од 99,3% или већим по маси и са садржајем воде
који не прелази 0,5% по маси, природног маслаца, рекомбинованог маслаца и
маслаца од сурутке
Сир и урда
Сир, млад (незрео, неусољен, несушен или недимљен), укључујући сир од
сурутке и урда
Mozzarela, у течности или не, са садржајем масноће не преко 40% по маси
Сир, млад (незрео, неусољен, несушен или недимљен), укључујући сир од
сурутке и урда са садржајем масноће не преко 40% по маси, осим сира
mozzarella
Сир, млад (незрео, неусољен, несушен или недимљен), укључујући сир од
сурутке и урда са садржајем масноће преко 40% по маси
Сир, рендани или у праху, свих врста
Сир топљен, осим ренданог или у праху

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1

0406 30 10

Сир топљен, нерендан или не у облику праха, за чију производњу се
употребљавају само сиреви Emmentaler, Gruiyere и Appenzell и који може, као
додатак, садржати Glarus сир са зачинским биљем (познат као Schabziger),
припремљен за продају на мало, са садржајем масноће у сувој материји не
преко 56% по маси

1

0406 30 31

Сир топљен, нерендан или не у облику праха, са садржајем масноће до 36% и
са садржајем масноће у сувој материји до 48% по маси, осим топљених
мешавина сирева од Emmentaler-a, Gruiyere-a и Appenzell-a са додатком или без
Glarus сира са зачинским биљем (познат као Schabziger), припремљених за
продају на мало

1
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0406 30 39

Сир топљен, нерендан или не у облику праха, са садржајем масноће до 36% и
са садржајем масноће у сувој материји преко 48% по маси, осим топљених
мешавина сирева од Emmentaler-a, Gruiyere-a и Appenzell-a са додатком или без
Glarus сира са зачинским биљем (познат као Schabziger), припремљених за
продају на мало, са садржајем масноће у сувој материји не преко 56% по маси

1

0406 30 90

Сир топљен, нерендан или не у облику праха, са садржајем масноће преко 36%
по маси, осим топљених мешавина сирева од Emmentaler-a, Gruiyere-a и
Appenzell-a са додатком или без Glarus сира са зачинским биљем (познат као
Schabziger), припремљених за продају на мало, са садржајем масноће у сувој
материји не преко 56% по маси

1

0406 40 00
0406 40 10
0406 40 50
0406 40 90

0406 90 00

0406 90 01
0406 90 13
0406 90 15
0406 90 17
0406 90 18
0406 90 21
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 29
0406 90 32
0406 90 35
0406 90 37
0406 90 39
0406 90 50

Сир прошаран плавим плеснима и остали сиреви који садрже плесни добијене
од Penicillium roqueforti
Roquefort
Gorgonzola
Сир прошаран плавим плеснима и остали сиреви који садрже плесни добијене
од Penicillium roqueforti, осим сирева Roquefort i Gorgonzola
Сир, осим свежег, укључујући сир од сурутке, урду, топљеног сира,
прошараног плавим плеснима и осталих сирева који садрже плесни добијене од
Penicillium roquefortii и ренданог сира и у праху
Сир, за прераду, осим свежег, укључујући сир од сурутке, урду, топљеног сира,
прошараног плавим плеснима и осталих сиревева који садрже плесни добијене
од Penicillium roquefortii и ренданог сира и у праху
Emmentaler, осим ренданог, у праху и за прераду
Gruyere и Sbrinz, осим ренданог, у праху и за прераду
Bergkäse и Appenzell осим ренданог, у праху и за прераду
Fromage friburgeois, Vacherin Mont d'Or i Tete de Moine, осим ренданог, у праху
и за прераду
Cheddar, осим ренданог, у праху и за прераду
Edam, осим ренданог, у праху и за прераду
Tilsit, осим ренданог, у праху и за прераду
Качкаваљ (kashkaval), осим ренданог, у праху и за прераду
Feta, осим ренданог, у праху и за прераду
Kefalo - tyri, осим ренданог, у праху и за прераду
Finlandia, осим ренданог, у праху и за прераду
Jarlsberg, осим ренданог, у праху и за прераду
Сир од овчјег млека или млека од буфала, у посудама са саламуром, или у
овчјим или козјим мешинама, осим фета сира

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0406 90 61

Grana Padano, Parmigiano Reggiano са садржајем масноће не преко 40% по маси
и са садржајем воде у немасној материји не преко 47% по маси, осим ренданог,
у праху и за прераду

1

0406 90 63

Fiore Sardo, Pecorinosa садржајем масноће не преко 40% по маси и са садржајем
воде у немасној материји не преко 47% по маси, осим ренданог, у праху и за
прераду

1

0406 90 69

Сир са садржајем масноће не преко 40% по маси и са садржајем воде у
немасној материји не преко 47% по маси н.д.м.н.

1

0406 90 73

Проволоне са садржајем масноће не преко 40% по маси и са садржајем воде у
немасној материји више од 47%, али не преко 72% по маси, осим ренданог, у
праху и за прераду

1

0406 90 74

Maasdam, са садржајем масноће не преко 40% по маси и са садржајем воде у
немасној материји преко 47%, али не преко 72% по маси, осим ренданог, у
праху и за прераду

1

0406 90 75

Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano са садржајем масноће не преко 40% по
маси и са садржајем воде у немасној материји више од 47%, али не преко 72%
по маси, осим ренданог, у праху и за прераду

1
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4

0406 90 76

Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso са садржајем масноће не
преко 40% по маси и са садржајем воде у немасној материји више од 47%, али
не преко 72% по маси, осим ренданог, у праху и за прераду

1

0406 90 78

Gouda са садржајем масноће не преко 40% по маси и са садржајем воде у
немасној материји више од 47% али не преко 72% по маси, осим ренданог, у
праху и за прераду

1

0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint - Nectaire, Saint - Paulin, Taleggio са садржајем
масноће не преко 40% по маси и са садржајем воде у немасној материји више
од 47% али не преко 72% по маси, осим ренданог, у праху и за прераду

1

0406 90 81

Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester Blarney, Colby,
Monterey са садржајем масноће не преко 40% по маси и са садржајем воде у
немасној материји више од 47%, али не преко 72% по маси, осим ренданог, у
праху и за прераду

1

0406 90 82

Camembert са садржајем масноће не преко 40% по маси и са садржајем воде у
немасној материји више од 47%, али не преко 72% по маси, осим ренданог, у
праху и за прераду

1

0406 90 84

Brie са садржајем масноће не преко 40% по маси и са садржајем воде у
немасној материји више од 47%, али не преко 72% по маси, осим ренданог, у
праху и за прераду

1

0406 90 85

Kefalograviera, Kasseri са садржајем масноће не преко 40% по маси и са
садржајем воде у немасној материји више од 47, али не преко 72% по маси,
осим ренданог, у праху и за прераду

1

0406 90 99

Сир, са садржајем масноће не преко 40% по маси и са садржајем воде, по маси,
у немасној материји преко 47%, али не преко 52% н.д.м.н.
Сир, са садржајем масноће не преко 40% по маси и са садржајем воде, по маси,
у немасној материји преко 52%, али не преко 62% н.д.м.н.
Сир, са садржајем масноће не преко 40% по маси и са садржајем воде, по маси,
у немасној материји преко 62%, али не преко 72% н.д.м.н.
Сир, са садржајем масноће не преко 40% по маси и са садржајем воде, по маси,
у немасној материји преко 72% н.д.м.н.
Сир, са садржајем масноће преко 40% н.д.м.н.

0407 00 00
0407 11 00
0407 19 00
0407 19 11
0407 19 19
0407 19 90
0407 21 00
0407 29 00
0407 29 10
0407 29 90
0407 90 00
0407 90 10
0407 90 90

Живинска и птичја јаја, у љусци, свежа, конзервисана или кувана
Јаја, домаћа, живинска за излегање
Јаја, птичја за излегање, осим јаја домаће живине
Јаја од ћурке или гуске за излегање,
Јаја за излегање, осим јаја ћурке, гуске и кокошке
Јаја, птичја, за излегање, осим живинских
Јаја, живинска, у љусци, свежа, осим за излегање
Јаја, птичја, у љусци, свежа, осим живинских јаја за излегање
Јаја, живинска, у љусци, свежа, осим живинских јаја за излегање
Јаја, птичја, у љусци, свежа, осим живинских јаја за излегање
Јаја, птичја, у љусци, конзервисана или кувана
Јаја, живинска, у љусци, конзервисана или кувана
Јаја, птичја, у љусци, конзервисана или кувана, осим живинских

0406 90 86
0406 90 89
0406 90 92
0406 90 93

0408 00 00

0408 11 00
0408 11 20
0408 11 80

44

Живинска и птичја јаја, без љуске, и жуманца од јаја, свежа, сушена,
кувана у води или пари, обликована, смрзнута или на други начин
конзервисана, са садржајем или без садржаја додатног шећера или других
материја за заслађивање
Жуманца сушена, заслађена или незаслађена
Жуманца сушена, заслађена или незаслађена, неподобна за људску исхрану
Жуманца сушена, заслађена или незаслађена, подобна за људску исхрану

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
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0408 19 00

Жуманца од јаја, свежа, кувана у води или пари, обликована, смрзнута или на
други начин конзервисана, са или без додатног шећера или других материја за
заслађивање, осим сушених

1

0408 19 20

Жуманца од јаја, свежа, кувана у води или пари, обликована, смрзнута или на
други начин конзервисана, са или без додатног шећера или других материја за
заслађивање, неподобна за људску исхрану, осим сушених

1

0408 19 81

Жуманца од јаја, течна, са или без додатног шећера или других материја за
заслађивање, подобна за људску исхрану

1

0408 19 89

Жуманца од јаја, смрзнута или на други начин конзервисана, са или без
додатног шећера или других материја за заслађивање, подобна за људску
исхрану, осим сушених

1

0408 91 00
0408 91 20
0408 91 80
0408 99 00

Јаја, птичја, без љуске, сушена, заслађена или незаслађена, осим жуманаца од
јаја
Јаја, птичја, без љуске, сушена, заслађена или незаслађена, неподобна за
људску исхрану, осим жуманаца од јаја
Јаја, птичја, без љуске, сушена, заслађена или незаслађена, подобна за људску
исхрану, осим жуманаца од јаја
Јаја, птичја, без љуске, свежа, кувана у води или пари, обликована, смрзнута
или на други начин конзервисана, заслађена или незаслађена, осим сушених

1
1
1
1

0408 99 20

Јаја, птичја, без љуске, свежа, кувана у води или пари, обликована, смрзнута
или на други начин конзервисана, заслађена или незаслађена, неподобна за
људску исхрану, осим сушених и жуманаца од јаја

1

0408 99 80

Јаја, птичја, без љуске, свежа, кувана у води или пари, обликована, смрзнута
или на други начин конзервисана, заслађена или незаслађена, подобна за
људску исхрану, осим сушених и жуманаца од јаја

1

0409 00 00

Мед природни

1

0410 00 00

Производи животињског порекла, јестиви, н.д.м.н.

1

ГЛАВА 5
0500 00 00

ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, Н.Д.М.Н.

0501 00 00

Људска коса, сирова, опрана или неопрана, одмашћена или неодмашћена;
отпаци од људске косе

0502 00 00
0502 10 00
0502 90 00

0504 00 00

0505 00 00

0505 10 00
0505 10 10

01.05.2017.

Чекиње од питомих или дивљих свиња; длака од јазавца и остала длака за
израду четки; отпаци од тих чекиња или длака
Чекиње од питоме и дивље свиње и отпаци од ових чекиња
Длака од јазавца и остала длака за израду четки; отпаци од тих чекиња или
длака
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
Перје врста које се употребљава за пуњење; паперје
Перје, сирово, које се употребљава за пуњење, очишћено или не или
дезинфиковано

1

1
1
1

1

1

1
1
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0505 10 90

Перје врста које се употребљава за пуњење, потпуно очишћено или третирано
ради конзервисања

1

0505 90 00

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, осим перја врста које се употребљава за
пуњење

1

0506 00 00
0506 10 00
0506 90 00

0507 00 00

0507 10 00

Кости и срж од рогова и њихови прах и отпаци, сирови, одмашћени,
просто припремљени, поступани са киселином или дежелатинисани, осим
сечених у облике
Коштана ткива и кости третиране киселином
Кости и срж од рогова и њихови прах и отпаци, сирови, одмашћени, просто
припремљени, поступани са киселином или дежелатинисани, осим коштаних
ткива и кости третираних киселином и сечених у облике
Слонова кост, корњачевина, кост кита, длаке китове кости, рогови,
парошци, копита, нокти, канџе и кљунови, сирови или просто
припремљени; прах и отпаци од ових производа, осим сечених у облике
Слонова кост, сирови или просто припремљени, прах и отпаци од слонове
кости, осим сечених у облике

2
2
2

2

2

0507 90 00

Корњачевина, кост кита, длаке китове кости, рогови, парошци, копита, нокти,
канџе и кљунови, сирови или просто припремљени, њихови прах и отпаци,
осим сечених у облике и слонове кости

2

0508 00 00

Корали и слични материјали, љуштуре мекушаца, љускара или
бодљокожаца, кости сипе, прах и отпаци од тих производа, сирови или
просто припремљени али друкчије необрађени и неисечени у облике

2

0510 00 00

Амбра сива, кастореум, цивет и мошус; кантариде; жуч, сушена или
несушена; жлезде и остале животињске материје, свеже, расхлађене или
смрзнуте или друкчије привремено конзервисане које се употребљавају у
производњи фармацеутских производа

1

0511 00 00
0511 10 00
0511 91 00
0511 91 10
0511 91 90

0511 99 00
0511 99 10
0511 99 31
0511 99 39
0511 99 85

Производи животињског порекла н.д.м.н.; мртве животиње свих врста,
неупотребљиве за људску исхрану
Сперма бикова
Производи од риба или љускара, мекушаца или других водених бескичмењака;
мртве животиње из Главе 3, неупотребљиве за људску исхрану
Отпаци од риба
Производи од риба или љускара, мекушаца или других водених бескичмењака,
осим отпада од риба; мртве животиње из Главе 3, неупотребљиве за људску
исхрану
Производи животињског порекла, н.д.м.н. и мртве животиње неупотребљиве за
људску исхрану, осим риба, зглавкара, мекушаца или других водених
бескичмењака
Жиле и тетиве, одсечци и остали отпаци од сирове коже
Сунђери природни (сирови), животињског порекла
Сунђери природни животињског порекла, осим сирових
Производи од животиња, н.д.м.н. и мртве животиње неупотребљиве за људску
исхрану, осим риба, зглавкара, мекушаца или других водених бескичмењака.

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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0600 00 00

ДРВЕЋЕ И ДРУГЕ БИЉКЕ, ЖИВЕ; ЛУКОВИЦЕ, КОРЕЊЕ И СЛИЧНО;
СЕЧЕНО ЦВЕЋЕ И УКРАСНО ЛИШЋЕ

0601 00 00

0601 10 00
0601 10 10
0601 10 20
0601 10 30
0601 10 40
0601 10 90

0601 20 00
0601 20 10
0601 20 30
0601 20 90

0602 00 00

0602 10 00
0602 10 10
0602 10 90
0602 20 00
0602 20 10
0602 20 20
0602 20 30
0602 20 80
0602 30 00
0602 40 00

0602 90 00

0602 90 10
0602 90 20
0602 90 30
0602 90 41
0602 90 45

01.05.2017.

Луковице, гомољи, гомољасто корење, корени, изданци и ризоми за садњу,
у вегетацији или у цвету, биљке и корен цикорије, осим за људску исхрану
и биљака и корења цикорија врсте Cichorium intybus sativum
Луковице, гомољи, гомољасто корење, изданци корена и ризоми, за садњу,
осим оних за људску исхрану и биљака и корења цикорија
Луковице зумбула
Луковице нарциса
Луковице лала
Луковице гладиола
Луковице, гомољи, гомољасто корење, изданци корена и ризоми, за садњу,
осим оних за људску исхрану, зумбула, нарциса, лала, гладиола и биљака и
корења цикорија
Луковице, гомољи, гомољасто корење, изданци корена и ризоми у вегетацији
или у цвету; биљке и корен цикорије, осим оних за људску исхрану и корења
цикорије врсте Cichorium intybus sativum
Биљке и корен цикорије, осим корења цикорије врсте Cichorium intybus sativum
Орхидеје, зумбули, нарциси и лале
Луковице, гомољи, гомољасто корење, изданци корена и ризоми у вегетацији
или у цвету, осим оних за људску исхрану, орхидеја, зумбула, нарциса, лала и
биљака и корења цикорије
Биљке, остале врсте, живе, укључујући њихово корење, резнице, калем гранчице и калеми; мицелијум (клијале споре печурке на зрнима
житарица), осим луковица, гомоља, гомољастог корења, изданака корена,
ризома и биљака и корења цикорије
Резнице и калем - гранчице, калеми, неужиљени
Резнице и калем - гранчице, калеми винове лозе, неужиљени
Резнице и калем - гранчице, калеми, неужиљени, осим винове лозе
Саднице, шибље и жбуње, калемљено или некалемљено, врста које имају
јестиво воће или језграсто воће
Саднице винове лозе, калемљене или ужиљене
Саднице, шибље и жбуње, са голим коренима, калемљено или некалемљено,
врста које имају јестиво воће или језграсто воће, осим винове лозе
Саднице и шибље цитруса, калемљено или некалемљено, осим са голим
кореном
Саднице, шибље и жбуње, калемљено или некалемљено, врста које имају
јестиво воће или језграсто воће, осим са голим кореном, цитруса и винове лозе
Рододендрони и азалеје (горске руже), калемљени или некалемљени
Руже, калемљене или некалемљене
Биљке, живе, остале врсте, укључујући њихово корење, мицелијум (клијале
споре печурке на зрнима житарица), осим луковица, гомоља, гомољастог
корења, изданака корена, ризома, биљке и корења цикорије, неужиљених
резница и калем - гранчица, калема, садница јестивог воћа, укључујући
језграсто воће, рододендрона и азалеја (горских ружа) и ружа
Мицелијум за печурке
Ананас биљка
Поврће и јагоде, за садњу
Шумско дрвеће, живо
Резнице и младе биљке дрвећа отвореног простора, шибље или жбуње,
ожиљене, осим садница јестивог воћа, укључујући и језграсто, и живог
шумског дрвећа

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
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Напомене

1

2

3

4

0602 90 46

Дрвеће отвореног простора, шибље и жбуње, укључујући њихово корење и без
корења, осим резница и калемова, садница јестивог воћа, укључујући и
језграсто, и живог шумског дрвећа

1

0602 90 47

Четинари и зимзелено дрвеће отвореног простора и корење, осим без корења,
резница и калемова, садница јестивог воћа, укључујући и језграсто, и живог
шумског дрвећа

1

0602 90 48

Дрвеће отвореног простора, шибље и жбуње, укључујући њихово корење осим
без корења, резница и калемова, садница јестивог воћа, укључујући и језграсто,
и живог шумског дрвећа

1

0602 90 50

Биљке отвореног простора, укључујући њихово корење, осим луковица,
гомоља, гомољастог корења, изданака корена, ризома, биљке и корења
цикорије, неужиљених резница, рододендрона и азалеја, ружа, мицелијума за
печурке, биљака ананаса, биљака поврћа и јагода, дрвећа, жбуња и шибља

1

0602 90 70
0602 90 91
0602 90 99

0603 00 00
0603 11 00
0603 12 00
0603 13 00
0603 14 00
0603 15 00
0603 19 00
0603 19 10
0603 19 20
0603 19 70
0603 90 00

0604 00 00

0604 20 00
0604 20 11
0604 20 19
0604 20 20
0604 20 40
0604 20 90

0604 90 00

48

Биљке затвореног простора, ожиљене резнице и младе биљке, осим кактуса
Биљке затвореног простора, цветне биљке, са пупољцима или цветовима, осим
кактуса
Биљке затвореног простора и кактуси, живе, осим ожиљених резница, младих
биљака и цветних биљака, са пупољцима или цветовима
Цвеће и цветни пупољци врста подесних за букете или за украсне сврхе,
сечени, свежи, сушени, бојени, бељени, импрегнисани или друкчије
припремљени
Руже и пупољци за букете или за украсне сврхе, сечени, свежи
Каранфили и пупољци за букете или за украсне сврхе, сечени, свежи
Орхидеје и пупољци за букете или за украсне сврхе, сечени, свежи
Хризантеме и пупољци за букете или за украсне сврхе, сечени, свежи
Љиљан (Lilium spp.) и пупољци љиљана (Lilium spp), свежи, сечени, за букете
или украсне сврхе
Цвеће и пупољци за букете или за украсне сврхе, сечено свеже, осим ружа,
каранфила, орхидеја, хризантема и љиљана
Гладиоле и пупољци за букете или за украсне сврхе, сечени, свежи
Рунинкули (Ranunculi) и пупољци за букетеили за украсне сврхе, сечени, свежи
Цвеће и пупољци за букете или за украсне сврхе, сечено, свеже, осим ружа,
каранфила, орхидеја, гладиола, риникукли, хризантема и љиљана
Цвеће и цветни пупољци врста подесних за букете или за украсне сврхе,
сечени, сушени, бојени, бељени, импрегнисани или друкчије припремљени
Лишће, гране и остали делови биља без цветова или цветних пупољака и
траве, маховине и лишајеви подесни за букете или за украсне сврхе, свежи,
сушени, бојени, бељени, импрегнисани или друкчије припремљени
Лишће, гране и остали делови биља без цветова или цветних пупољака и траве,
маховине и лишајеви подесни за букете или за украсне сврхе, свежи
Исландски лишај (reindeer лишај) подесни за букете или за украсне сврхе,
свежи
Маховине и лишајеви подесни за букете или за украсне сврхе, свежи, осим
исландског лишаја
Божићно дрво, свеже
Гране четинара, свеже, за украсне сврхе
Лишће, гране и остали делови биља без цветова или цветних пупољака и траве,
свежи, подесни за букете или за украсне сврхе, осим божићног дрвећа и грана
четинара
Лишће, гране и остали делови биља без цветова или цветних пупољака и траве,
маховине и лишајеви подесни за букете или за украсне сврхе, сушени, бојени,
бељени, импрегнисани или друкчије припремљени

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
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Напомене

1

2

3

4

0604 90 11
0604 90 19
0604 90 91

0604 90 99

Маховине, подесне за букете или за украсне сврхе, сушене, бојене, бељене,
импрегнисане или друкчије припремљене
Маховине и лишајеви подесни за букете или за украсне сврхе, сушени, бојени,
бељени, импрегнисани или друкчије припремљени, осим исландског лишаја
Лишће, гране и остали делови биља без цветова или цветних пупољака и траве,
погодани за букете или украсне сврхе, сушени
Лишће, гране и остали делови биља без цветова или пупољака и траве,
погодани за букете или за украсне сврхе, бојени, бељени, импрегнисани или
друкчије припремљени, осим сушених

1
1
1

1

ГЛАВА 7
0700 00 00

ПОВРЋЕ, КОРЕЊЕ И КРТОЛЕ ЗА ЈЕЛО

0701 00 00
0701 10 00
0701 90 00
0701 90 10
0701 90 50

Кромпир, свеж или расхлађен
Кромпир, семенски
Кромпир, свеж или расхлађен, осим семенског
Кромпир за производњу скроба, свеж или расхлађен
Кромпир, млади, од 1. јануара до 30. Јуна, свеж или расхлађен
Кромпир, стари, свеж или расхлађен, осим младог кромпира од 1. јануара до
30. јуна, семенског кромпира и кромпира за производњу скроба

1
1
1
1
1

Парадајз, свеж или расхлађен

1

0701 90 90

0702 00 00

0703 00 00
0703 10 00
0703 10 11
0703 10 19
0703 10 90
0703 20 00
0703 90 00

0704 00 00
0704 10 00
0704 20 00
0704 90 00
0704 90 10
0704 90 90

0705 00 00
0705 11 00
0705 19 00
0705 21 00
0705 29 00

0706 00 00
0706 10 00

01.05.2017.

Црни лук, влашац, бели лук, празилук и остали лукови, свежи или
расхлађени
Црни лук и влашац, свежи или расхлађени
Арпаџик, свеж или расхлађен
Црни лук, свежи или расхлађени, осим арпаџика
Влашац, свеж или расхлађен
Бели лук, свежи или расхлађени
Празилук и остали лукови, свежи или расхлађени, осим црног лука, влашца и
белог лука
Купус, карфиол, келераба, кељ и слично купусно јестиво поврће, свежи
или расхлађени
Карфиол и броколи, свежи или расхлађени
Кељ пупчар, свеж или расхлађен
Купус, келераба, кељ и слично купусно јестиво поврће, свежи или расхлађени,
осим карфиола, броколија и кеља папучара
Купус, бели и црвени, свеж или расхлађен
Келераба, кељ и слично купусно јестиво поврће, свежи или расхлађени, осим
карфиола, броколија, кеља папучара и белог и црвеног купуса
Салата(Lactuca sativa) и цикорија (Cichorium spp.), свежи или расхлађени
Салата главичаста, свежа или расхлађена
Салата, свежа или расхлађена, осим главичасте салате
Радич (Cichorium intybus var foliosum), свеж или расхлађен
Цикорија, свежа или расхлађена, осим радича (Cichorium intybus var foliosum)
Шаргарепа, бросква или репа угарњача (бела репа), цвекла, целер
корењаш, ротквице и слично јестиво коренасто поврће, свеже или
расхлађено
Шаргарепа и бросква или репа угарњача (бела репа), свежа или расхлађена

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0706 90 00
0706 90 10
0706 90 30
0706 90 90

Цвекла, целер корењаш, ротквице и слично јестиво коренасто поврће, свеже
или расхлађено, осим шаргарепе и броскве
Целер (корењаш или немачки целер), свеж или расхлађен
Рен (Cochlearia armoracia), свеж или расхлађен
Цвекла, ротквице и слично јестиво коренасто поврће, свеже или расхлађено,
осим шаргарепе, броскве, целера и рена

1
1
1
1

0707 00 00
0707 00 05
0707 00 90

Краставци и корнишони, свежи или расхлађени
Краставци, свежи или расхлађени
Корнишони, свежи или расхлађени

1
1
1

0708 00 00
0708 10 00

Махунасто поврће, у махунама или зрну, свеже или расхлађено
Грашак (Pisum sativum), у махунама или у зрну, свеже или расхлађено
Пасуљ и боранија (Vigna spp., Phaseolus spp.), у махунама или у зрну, свеже
или расхлађено
Махунасто поврће, у махунама или у зрну, свеже или расхлађено, осим грашка
(Pisum sativum) и пасуља (Vigna spp., Phaseolus spp.)

1
1

0708 20 00
0708 90 00

0709 00 00

0709 20 00
0709 30 00
0709 40 00
0709 51 00
0709 59 00
0709 59 10
0709 59 30
0709 59 50
0709 59 90
0709 60 00
0709 60 10
0709 60 91
0709 60 95

0709 60 99
0709 70 00
0709 91 00
0709 92 00
0709 92 10
0709 92 90
0709 93 00
0709 93 10
0709 93 90
0709 99 00
0709 99 10

50

Поврће, остало, свеже или расхлађено, осим кромпира, парадајза, лукова,
купусног јестивог поврћа, салате (Lactuca sativa), цикорија (Cichorium spp.),
шаргарепе, броскве, цвекле, целера корењаша, ротквица и сличног
јестивог поврћа, краставаца, корнишона и махунастог поврћа
Шпаргле, свеже или расхлађено
Плави патлиџан, свеж или расхлађен
Целер, свеж или расхлађен, осим целера корењаша
Печурке рода Agaricus (шампињона), свеже или расхлађене
Печурке и тартуфи, јестиве, свеже или расхлађене, осим печурака рода
Agaricus
Печурке лисичарке (папрењаче), свеже или расхлађене
Печурке вргањи, свеже или расхлађене
Печурке трифле, свеже или расхлађене
Печурке, јестиве, свеже или расхлађене, осим лисичарки, вргања, печурака
рода Agaricus и печурака трифла
Паприке из рода Capsicum или из рода Pimenta, свеже или расхлађене
Паприке слатка, свежа или расхлађена
Паприке из рода Capsicum, за производњу капсицина или боја на бази
капсикум олео - смола, свежа или расхлађена
Паприке из рода Capsicum или Pimenta, за индустријску производњу етеричних
уља или резиноида, свежа или расхлађена
Паприке из рода Capsicum или Pimenta, свежа или расхлађена, осим за
индустријску производњу етеричних уља или резиноида, за производњу
капсицина или боја на бази капсикум олео - смола и слатких паприка
Спанаћ, новозеландски спанаћ и лобода, свеж или расхлађен
Артичоке, свеже или расхлађене
Маслине, свеже или расхлађене
Маслине, свеже или расхлађене, за употребу, осим маслина за производњу уља
Маслине, свеже или расхлађене, за производњу уља
Бундеве, тикве и тиквице (Cucurbita spp.), свеже или расхчађене
Тиквице, свеже или расхлађене
Бундеве, тикве (Cucurbita spp.), свеже или расхлађене, осим тиквица
Остало поврће, н.д.м.н., свеже или расхлађено
Поврће које служи као салата, осим салате Lactuca sativa и цикорије
(Cichorium spp.), свеже или расхлађено

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0709 99 20
0709 99 40
0709 99 50
0709 99 60
0709 99 90

Бросква (бела репа) и шпанска артичока, свежа или расхлађена
Капар, свеж или расхлађен
Коморач, свеж или расхлађен
Кукуруз шећерац, свеж или расхлађен
Остало поврће, н.д.м.н., свеже или расхлађено

1
1
1
1
1

0710 00 00
0710 10 00

Поврће, некувано, кувано или бланширано, смрзнуто
Кромпир, некуван, куван или бланширан, смрзнут
Грашак (Pisum sativum), у зрну или махунама, некуван, куван или бланширан,
смрзнут
Пасуљ и боранија (Vigna spp., Phaseolus spp.), у зрну или махунама, некуван,
куван или бланширан, смрзнут
Махунасто поврће, у зрну или махунама, некувано, кувано или бланширано,
смрзнуто, осим грашка и пасуља
Спанаћ, новозеландски спанаћ и лобода, некуван, куван или бланширан,
смрзнут
Кукуруз шећерац, некуван, куван или бланширан, смрзнут
Поврће, некувано, кувано или бланширано, смрзнуто, осим кромпира,
махунастог поврћа, спанаћа, новозеландског спанаћа, лобода и кукуруза
шећерца
Маслине, некуване, куване или бланширане, смрзнуте
Паприка, слатка, некувана, кувана или бланширана, смрзнута
Паприка из рода Capsicum или из рода Pimenta, некувана, кувана или
бланширана, смрзнута, осим слатке паприке
Печурке рода Agaricus, необарене, барене или бланширане, смрзнуте
Печурке, некуване, куване или бланширане, смрзнуте, осим печурака рода
Agaricus
Парадајз, некуван, куван или бланширан, смрзнут
Артичоке, некуване, куване или бланширане, смрзнуте
Шпаргле, некуване, куване или бланширане, смрзнуте

1
1

0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 40 00
0710 80 00
0710 80 10
0710 80 51
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 80
0710 80 85

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0710 80 95

Поврће, некувано, кувано или бланширано, смрзнуто, осим кромпира,
махунастог поврћа, спанаћа, новозеландског спанаћа, лобода, кукуруза
шећерца, маслина, воћа рода Capsicum или Pimenta, печурака, парадајза и
артичока

1

0710 90 00

Поврће, мешано, некувано, кувано или бланширано, смрзнуто

1

0711 00 00

Поврће, привремено конзервисано (нпр., сумпор - диоксидом, у сланој
води, сумпорисаној води или другим растворима за конзервисање), али у
таквом стању неподесно за непосредну исхрану

1

0711 20 00

Маслине, привремено конзервисане (нпр., сумпор - диоксидом, у сланој води,
сумпорисаној води или другим растворима за конзервисање), али у таквом
стању неподесне за непосредну исхрану

1

0711 20 10

Маслине, привремено конзервисане (нпр., сумпор - диоксидом, у сланој води,
сумпорисаној води или другим растворима за конзервисање), али у таквом
стању неподесне за непосредну исхрану, осим за производњу уља

1

0711 20 90

Маслине, привремено конзервисане (нпр., сумпор - диоксидом, у сланој води,
сумпорисаној води или другим растворима за конзервисање), али у таквом
стању неподесне за непосредну исхрану, за производњу уља

1

0711 40 00

Краставци и корнишони, привремено конзервисани (нпр., сумпор - диоксидом,
у сланој води, сумпорисаној води или другим растворима за конзервисање), али
у таквом стању неподесни за непосредну исхрану

1

0711 51 00

Печурке рода Agaricus,, привремено конзервисане (нпр., сумпор - диоксидом, у
сланој води, сумпорисаној води или другим растворима за конзервисање), али у
таквом стању неподесне за непосредну исхрану

1
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1
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4

0711 59 00

Печурке и трифле, привремено конзервисане (нпр., сумпор - диоксидом, у
сланој води, сумпорисаној води или другим растворима за конзервисање), али у
таквом стању неподесне за непосредну исхрану, осим печурака рода Agaricus

1

0711 90 00

Поврће и мешавине поврћа, привремено конзервисано (нпр., сумпор диоксидом, у сланој води, сумпорисаној води или другим растворима за
конзервисање), али у таквом стању неподесно за непосредну исхрану, осим
црног лука, маслина, краставаца и корнишона, немешаних

1

0711 90 10

Паприка из рода Capsicum или из рода Pimenta, привремено конзервисана
(нпр., сумпор - диоксидом, у сланој води, сумпорисаној води или другим
растворима за конзервисање), али у таквом стању неподесна за непосредну
исхрану, осим слатке паприке

1

0711 90 30

Кукуруз шећерац, привремено конзервисан (нпр., сумпор - диоксидом, у сланој
води, сумпорисаној води или другим растворима за конзервисање), али у
таквом стању неподесан за непосредну исхрану

1

0711 90 50

Црни лук, привремено конзервисан (нпр., сумпор - диоксидом, у сланој води,
сумпорисаној води или другим растворима за конзервисање), али у таквом
стању неподесан за непосредну исхрану

1

0711 90 70

Капар, привремено конзервисан (нпр., сумпор - диоксидом, у сланој води,
сумпорисаној води или другим растворима за конзервисање), али у таквом
стању неподесан за непосредну исхрану

1

0711 90 80

Поврће, остало, привремено конзервисано (нпр., сумпор - диоксидом, у сланој
води, сумпорисаној води или другим растворима за конзервисање), али у
таквом стању неподесно за непосредну исхрану, осим маслина, капра,
краставаца и корнишона, печурака, трифли, паприка из родова Capiscum иi
Pimenta (изузев слатке паприке), кукуруза шећерца, црног лука и мешаног
поврћа

1

0711 90 90

Мешавине поврћа, привремено конзервисано (нпр., сумпор - диоксидом, у
сланој води, сумпорисаној води или другим растворима за конзервисање), али у
таквом стању неподесне за непосредну исхрану

1

0712 00 00
0712 20 00
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00

0712 39 00

0712 90 00
0712 90 05
0712 90 11
0712 90 19
0712 90 30
0712 90 50

0712 90 90
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Поврће, сушено, цело, сечено у комаде или млевено, али даље
неприпремљено
Црни лук, сушен, цео, сечен у комаде или млевен, али даље неприпремљен
Печурке рода Agaricus, сушене, целе, сечене у комаде или млевене, али даље
неприпремљене
Јудино уво (Auricularia spp.), сушено, цело, сечено у комаде или млевено, али
даље неприпремљено
Дрхталица (Tremella spp.), сушена, цела, сечена у комаде или млевена, али
даље неприпремљена
Печурке и трифле, сушене, целе, сечене у комаде или млевене, али даље
неприпремљене, осим печурака рода Agaricus,, јудиног ува (Auricularia spp) и
дрхталице (Tremella spp.)
Поврће и мешавина поврћа, сушено, цело, сечено у комаде или млевено, али
даље неприпремљено, осим црног лука, печурака и трифли, немешано
Кромпир, сушен, сечен у комаде или на режњеве, али даље неприпремљен
Кукуруз шећерац, хибриди за сетву, сушен
Кукуруз шећерац (Zea mays var saccharata), сушен, сечен у комаде или на
режњеве, али даље неприпремљен, осим хибрида за сетву
Парадајз, сушен, цео, сечен у комаде или на режњеве, али даље неприпремљен
Шаргарепа, сушена, цела, сечену у комаде или на режњеве, млевена, али даље
неприпремљена
Поврће и мешавина поврћа, сушено, цело, сечено у комаде или млевено, али
даље неприпремљено, осим кромпира, црног лука, печурака, трифли, кукуруза
шећерца, парадајза и шаргарепе

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0713 00 00
0713 10 00
0713 10 10
0713 10 90
0713 20 00
0713 31 00
0713 32 00
0713 33 00
0713 33 10
0713 33 90
0713 34 00
0713 35 00

0713 39 00

0713 40 00
0713 50 00
0713 60 00

0713 90 00

0714 00 00

0714 10 00
0714 20 00
0714 20 10
0714 20 90

0714 30 00
0714 40 00
0714 50 00

0714 90 00

01.05.2017.

Махунасто поврће у зрну, ољуштено или неољуштено или ломљено,
сушено
Грашак (Pisum sativum), у зрну, ољуштен или неољуштен или ломљен, сушен
Грашак (Pisum sativum), у зрну, за сетву, ољуштен и сушен
Грашак (Pisum sativum), у зрну, ољуштен или неољуштен или ломљен, сушен,
осим за сетву
Сланутак, (наут) (Garbanzos), ољуштен или неољуштен или ломљен, сушен
Пасуљ врста Vigna mungo Hepper или Vigna radiata, Wilczek, ољуштен или
неољуштен или ломљен, сушен
Пасуљ ситни црвени (Adzuki) пасуљ (Phaseolus или Vigna angularis), ољуштен
или неољуштен или ломљен, сушен
Пасуљ обичан (Phaseolus vulgaris), ољуштен или неољуштен или ломљен,
сушен
Пасуљ обичан (Phaseolus vulgaris), за сетву, ољуштен, сушен
Пасуљ обичан (Phaseolus vulgaris), ољуштен или неољуштен или ломљен,
сушен, осим за сетву
Пасуљ Бамбара (Vigna subterranea или Voandzeia subterranea), ољуштен,
неољуштен или ломљен, сушен
Бразилски пасуљ (Vigna unguiculata), ољуштен, неољуштен или ломљен, сушен
Пасуљ, врста (Vigna spp., Phaseolus spp.),ољуштен, неољуштен или ломљен,
сушен, осим врста (Vigna mungo (L.) Hepper) или (Vigna radiata (L.) Wilczek),
пасуљ (ситни црвени) (haricots Adzuki), обичан пасуљ (Phaseolus vulgaris),
пасуљ Бамбара и Бразилски пасуљ
Сочиво, ољуштено или неољуштено или ломљено, сушено
Боб (Vicia faba var major) и коњски боб (Vicia faba var equina, Vicia faba var
minor), ољуштен или неољуштен или ломљен, сушен
Пасуљ Ambrevade или пасуљ из Анголе (Cajanus cajan), ољуштен, неољуштен
или ломљен, сушен
Махунасто поврће, ољуштено, неољуштено или ломљено, сушено, осим
грашка, сланутка, пасуља, сочива, боба и коњског боб, анголског пасуља и
пасуља Ambrevade
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
Маниока (Цассава), свежа, расхлађена, смрзнута или сушена, цела, сечена или
у облику пелета
Слатки кромпир, свеж, осушен, расхлађени, смрзнути или сушени, сечени или
не или у облику пелета
Слатки кромпир, свеж, цео, намењен за људску исхрану
Слатки кромпир, свежи, расхлађени, смрзнути или сушени, цели, сечени или у
облику пелета, осим слтаког, целог и свежег кромпира намењеног за људску
исхрану
Јам (тропска биљка) (Dioscorea spp) свежи, расхлађени, смрзнути или сушени,
цели или у комадима, или у облику пелети
Корење (Colocasia spp.), расхлађени, смрзнути или сушени, цели или у
комадима, или у облику пелети
Маланга (Xanthosoma spp.), расхлађени, смрзнути или сушени, цели или у
комадима, или у облику пелети
Арорут, салеп, топинамбур, с високим садржајем скроба или инулина, свежи,
расхлађени, смрзнути или сушени, цели, сечени или у облику пелета; срж од
саго дрвета, осим маниоки (sassava), слатког кромпира

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1

1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0714 90 20

Индијска маранта (арроwроот), каћун (салеп) и слични корени и кртоле са
високим садржајем скроба, свежа, расхлађена, смрзнута или сушена, сечена
или не или у облику пелета, осим маниоке "cassava", слатких кромпира,
јамија, тароа и јаутие

1

0714 90 90

Корење, топинамбур и слично корење и кртоле с високим садржајем скроба
или инулина, врсте која се користи за људску исхрану, свежи и цели,
ољуштени или сушени, смрзнути, сечени или у облику пелета, срж од саго
дрвета, осим корења и кртола маниока, арорута, салепа, слатког кромпира

1

ГЛАВА 8
0800 00 00

0801 00 00
0801 11 00
0801 12 00
0801 19 00
0801 21 00
0801 22 00
0801 31 00
0801 32 00

0802 00 00
0802 11 00
0802 11 10
0802 11 90
0802 12 00
0802 12 10
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 41 00
0802 42 00
0802 51 00
0802 52 00
0802 61 00
0802 62 00
0802 70 00
0802 80 00
0802 90 00
0802 90 10
0802 90 50
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ВОЋЕ ЗА ЈЕЛО, УКЉУЧУЈУЋИ ЈЕЗГРАСТО ВОЋЕ; КОРЕ АГРУМА
ИЛИ ДИЊА И ЛУБЕНИЦА
Кокосов орах, бразилски орах и акажу орах, свежи или суви, ољуштени
или неољуштени, огуљени или неогуљени
Кокосов орах, осушен
Кокосов орах, са унутрашњом кором (endocarpe)
Кокосов орах, ољуштен или неољуштен, свеж, осим са унутрашњом кором
(endocarpe)
Бразилски орах, у љусци, свежи или суви
Бразилски орах, без љуске, свежи или суви
Акажу орах, у љусци, свежи или суви
Акажу орах, без љуске, свежи или суви
Језграсто воће, остало, свеже или суво, ољуштено или неољуштено,
огуљено или неогуљено, осим кокосовог ораха, бразилског ораха и акажу
ораха
Бадем у љусци, свеж или сув
Бадем горак, у љусци, свеж или сув
Бадем у љусци, свеж или сув, осим горког
Бадем без љуске, свеж или сув
Бадем, горак, без љуске, свеж или сув
Бадем, без љуске, свеж или сув, осим горког
Лешници (Corylus spp.), у љусци, свежи или суви
Лешници (Corylus spp.), без љуске, свеж или сув
Орах (обичан), у љусци, свеж или сув
Орах (обичан), без љуске, свеж или сув
Кестење (Castanea spp.), неољуштено, свеже или суво
Кестење (Castanea spp.), ољуштено, свеже или суво
Pistaći, sveži ili suvi, neoljušteni
Пистаћи, свежи или суви, ољуштени
Макадамски орашчић, свеж или сув, неољуштен
Макадамски орашчић, свеж или сув, ољуштен
Кола орах (Cola spp), ољуштени или неољуштени, свежи или суви
Арека (орах катехуове палме), ољуштени или неољуштени, свежи или суви
Ораси, ољуштени или неољуштени, свежи или суви, осим кокосовог ораха,
бразилског ораха, акажу ораха, арека, кола ораха, бадема, лешника, ораха,
кестења (Castanea spp), пистаћа и макадамског орашчића
Хикори орах, ољуштени или неољуштени, свежи или суви
Језгра борове шишарке (пиније), ољуштена или неољуштена, огуљена или
неогуљена, свежа или сува

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0802 90 85

Ораси, ољуштени или неољуштени, огуљени или неогуљени, свежи или суви,
осим кокосовог ораха, бразилског ораха, акажу ораха, бадема, лешника, ораха,
кестења (Castanea spp), пистаћа, арека ораха, кола ораха, хикори ораха, језгра
борове шишарке (пиније) и макадамског орашчића

1

0803 00 00
0803 10 00
0803 10 10
0803 10 90
0803 90 00
0803 90 10
0803 90 90

Банане, укључујући брашнасте банане („plantains”), свеже или суве
Банане, брашнасте „ plantains’’, свеже или суве
Банане, брашнасте „ plantains’’, свеже
Банане, брашнасте „ plantains’’, суве
Банане, свеже или суве, осим plantains
Банане, свеже, осим plantains
Банане, суве, осим plantains

1
1
1
1
1
1
1

0804 00 00
0804 10 00
0804 20 00
0804 20 10
0804 20 90
0804 30 00
0804 40 00
0804 50 00

Урме, смокве, ананас, авокадо, гуава, манго и мангуста, свежи или суви
Урме, свеже или суве
Смокве, свеже или суве
Смокве, свеже
Смокве, суве
Ананас, свеж или сув
Авокадо, свеж или сув
Гуава, манго и мангуста, свежи или суви

1
1
1
1
1
1
1
1

0805 00 00
0805 10 00
0805 10 22
0805 10 24
0805 10 28
0805 10 80

Агруми, свежи или суви
Поморанџе, свеже или суве
Навел поморанџе, свеже
Беле поморанџе, свеже
Слатке поморанџе, свеже, осим навел и белих поморанџи
Поморанџе, свеже или суве, осим слатких, свежих
Мандарине, укључујући тангерске и сатсума, свеже или сушене, осим
клементина
Сатсума мандарине, свеже или суве
Мандарине, укључујући тангерске мандарине, свеже или суве, осим
клементина и сатсума
Клементине, укључујући монреалке, свеже или суве
Вилкинги и слични хибриди агрума, свежи или суви
Грејпфрут, свеж или сув
Лимун (Citrus limon, Citrus limonum) и лимета (Citrus aurantifolia, Citrus
Latifolia), свежи или суви
Лимун (Citrus limon, Citrus limonum), свежи или суви
Лимета (Citrus aurantifolia, Citrus Latifolia), свежа или сува

1
1
1
1
1
1

0805 21 00
0805 21 10
0805 21 90
0805 22 00
0805 29 00
0805 40 00
0805 50 00
0805 50 10
0805 50 90

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0805 90 00

Агруми, свежи или суви, осим поморанџи, лимуна (Citrus limon, Citrus
limonum), лимети (Citrus aurantifolia, Citrus Latifolia), грејпфрута, мандарина,
укључујући тангерске и сатсумас, клементине, вилкинг и слични хибриди
агрума

1

0806 00 00
0806 10 00
0806 10 10
0806 10 90
0806 20 00
0806 20 10
0806 20 30
0806 20 90

Грожђе, свеже или суво
Грожђе, свеже
Грожђе, стоно, свеже
Грожђе, свеже, осим стоног грожђа
Грожђе, суво
Коринт (врста сувог грожђа)
Султанина (врста сувог грожђа)
Грожђе, суво, осим коринт и султанина врста

1
1
1
1
1
1
1
1
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Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0807 00 00
0807 11 00
0807 19 00
0807 20 00

Диње, лубенице и папаје, свеже
Лубенице, свеже
Диње, свеже, осим лубеница
Папаје, свеже

1
1
1
1

0808 00 00
0808 10 00
0808 10 10

Јабуке, крушке и дуње, свеже
Јабуке, свеже
Јабуке за јабуковачу, свеже, неупаковане, од 16. септембра до 15. децембра
Јабуке, свеже, осим јабука за јабуковачу, неупакованих, од 16. Септембра до
15. Децембра
Крушке, свеже
Крушке за крушковачу, неупаковане, од 1. августа до 31.децембра
Крушке свеже, осим крушке за крушковачу, неупаковане, од 1. августа до
31.децембра
Дуње, свеже

1
1
1

0808 10 80
0808 30 00
0808 30 10
0808 30 90
0808 40 00

0809 00 00
0809 10 00
0809 21 00
0809 29 00
0809 30 00
0809 30 10
0809 30 90
0809 40 00
0809 40 05
0809 40 90

0810 00 00

0810 10 00
0810 20 00
0810 20 10
0810 20 90
0810 30 00
0810 30 10
0810 30 30
0810 30 90
0810 40 00
0810 40 10
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0810 50 00
0810 60 00
0810 70 00

56

Кајсије, трешње и вишње, брескве укључујући нектарине, шљиве и дивље
шљиве, свеже
Кајсије, свеже
Вишње, киселе (Prunus cerasus), свеже
Вишње, свеже, осим киселих вишања
Брескве, укључујући нектарине, свеже
Нектарине, свеже
Брескве, свеже, осим нектарина
Шљиве и дивље шљиве, свеже
Шљиве, свеже
Шљиве, дивље, свеже
Јагоде, малине, купине, бела и црвена рибизла, огрозд и остало јестиво
воће, свеже, осим ораха, урми, банана, смокви, ананаса, авокада, гуава,
манга, мангуста, папаја, агрума, грожђа, диња, лубеница, јабука, крушака,
дуња, кајсија, вишања, брескви, шљива и дивљих шљива
Јагоде, свеже
Малине, купине, дудиње и логањске бобице, свеже
Малине, свеже
Купине, дудиње и логањске бобице, свеже
Рибизле, огрозди, свежи
Рибизле, свеже
Рибизле, црвене, свеже
Рибизле беле и огрозди, свежи
Бруснице, боровнице и остало воће рода Vaccinium, свеже
Бруснице и планинске бруснице (воће врсте Vaccinium vitis-idaea), свеже
Воће врсте Vaccinium myrtillus, свеже
Воће врсте Vaccinium macrocarpon и Vaccinium corymbosum, свеже
Воће врсте Vaccinium, свеже, осим воћа врсте Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium
myrtillus, Vaccinium macrocarpon и Vaccinium corymbosum
Киви, свеж
„Durians” (плод малајског дрвета Durio zibethinus), свеж
Воће какис (Plaquemines), свеже

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0810 90 00

Тамаринде, акажу - јабуке, лучице, индијска крушка, саподила шљиве,
пасионке, карамболе и питаје и друго јестиво воће, свеже, осим урми, банана,
смокви, ананаса, авокада, гуава, манга, мангуста, папаја, агрума, грожђа, диња,
лубеница, јабука, крушкака, дуња, кајсија, вишања, брескви, шљива, дивљих
шљива, јагода, малина, купина, дудиња, логањских бобица, воћа врсте
Vaccinium spp., кивија и "durians", какис (Plaquemines), црне, беле и црвене
рибизле и огрозда

1

0810 90 20

0810 90 75

0811 00 00
0811 10 00
0811 10 11
0811 10 19
0811 10 90
0811 20 00

0811 20 11

0811 20 19
0811 20 31
0811 20 39
0811 20 51
0811 20 59
0811 20 90

0811 90 00

0811 90 11
0811 90 19
0811 90 31

01.05.2017.

Тамаринде, акажу - јабуке, лучице, индијска крушка, саподила шљиве, свеже
Воће, јестиво, свеже, осим урми, банана, смокви, ананаса, авокада, гуава,
манга, мангуста, папаја, агрума, грожђа, диња, лубеница, јабука, крушкака,
дуња, кајсија, вишања, брескви, шљива, дивљих шљива, јагода, малина,
купина, дудиња, логањских бобица, воћа врсте Vaccinium spp., кивија,
"durians", тамаринда, акажу - јабука, лучица, индијских крушака, саподила
шљива, пасионки, карамбола, питаја, огрозда, црних, црвених и белих рибизли,
огањских бобица, воћа врсте Vaccinium spp., кивија и "durians", какис
(Plaquemines)
Воће и језграсто воће, некувано или кувано у води или пари, са додатком
или без додатка шећера или других материја за заслађивање, смрзнуто
Јагоде, некуване или куване у води или пари, заслађене или незаслађене,
смрзнуте
Јагоде, некуване или куване у води или пари, са садржајем шећера преко 13%
по маси, смрзнуте
Јагоде, некуване или куване у води или пари, са садржајем шећера до 13% по
маси, смрзнуте
Јагоде, некуване или куване у води или пари, незаслађене, смрзнуте
Малине, купине, дудиње, логањске бобице, црне, беле или црвене рибизле и
огрозди, заслађене или незаслађене, некуване или куване у води или пари,
смрзнуте
Малине, купине, дудиње, логањске бобице, црне, беле или црвене рибизле и
огрозди, са садржајем шећера преко 13% по маси, некуване или куване у води
или пари, смрзнуте
Малине, купине, дудиње, логањске бобице, црне, беле или црвене рибизле и
огрозди, са садржајем шећера до 13% по маси, некуване или куване у води или
пари, смрзнуте
Малине, незаслађене, некуване или куване у води или пари, смрзнуте
Црне рибизле, незаслађене, некуване или куване у води или пари, смрзнуте
Црвене рибизле, незаслађене, некуване или куване у води или пари, смрзнуте
Купине и дудиње, незаслађене, некуване или куване у води или пари, смрзнуте
Логањске бобице, црне, беле или црвене рибизле и огрозди, незаслађене,
некуване или куване у води или пари, смрзнуте
Воће и језграсто воће, некувано или кувано у води или пари, заслађено или
незаслађено, смрзнуто, осим јагода, малина, купина, дудиња, логањских
бобица, црних, белих и црвених рибизла и огрозда
Тропско воће, укључујући тропско језграсто воће, некувано или кувано у води
или пари, са садржајем шећера преко 13% по маси, смрзнуто
Воће, укључујући језграсто воће, са садржајем шећера преко 13% по маси,
некувано или кувано у води или пари, смрзнуто
Тропско воће, укључујући тропско језграсто воће, са садржајем шећера до 13%
по маси, некувано или кувано у води или пари, смрзнуто

1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0811 90 39

0811 90 50
0811 90 70
0811 90 75
0811 90 80
0811 90 85

Воће, укључујући језграсто воће, са садржајем шећера до 13% по маси,
некувано или кувано у води или пари, смрзнуто, осим јагода, малина, купина,
дудиња, логањских бобица, црних, белих и црвених рибизла, огрозда, гуава,
манга, мангуста, папаја, тамаринди, акажу - јабука, лучица, индијске крушке,
саподила шљива, пасионки, карамбола, питаја, кокосовог ораха, акажу ораха,
бразилског ораха, арека ораха, кола ораха и макадамског орашчића
Воће врсте Vaccinium myrtillus, некувано или кувано у води или пари,
незаслађено, смрзнуто
Воће врсте Vaccinium myrtilloides и Vaccinium angustifolium, некувано или
кувано у води или пари, незаслађено, смрзнуто
Вишње киселе (Prunus cerasus), некуване или куване у води или пари,
незаслађене, смрзнуте
Вишње, некуване или куване у води или пари, незаслађене, смрзнуте, осим
киселих вишања (Prunus cerasus)
Тропско воће, укључујући тропско језграсто воће, некувано или кувано у води
или пари, незаслађено, смрзнуто

1

1
1
1
1
1

0811 90 95

Воће, укључујући језграсто воће, јестиво, некувано или кувано у води или
пари, незаслађено, смрзнуто, осим јагода, малина, купина, дудиња, логањских
бобица, црних, белих и црвених рибизла, воћа врста Vaccinium myrtillus,
Vaccinium myrtilloides и Vaccinium angustifolium, огрозда, гуава, манга,
мангуста, папаја, тамаринди, акажу - јабука, лучица, индијске крушке,
саподила шљива, пасионки, карамбола, питаја, кокосовог ораха, акажу ораха,
бразилског ораха, арека ораха, кола ораха и макадамског орашчића

1

0812 00 00

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

1

0812 10 00

Трешње и вишње, привремено конзервисане (нпр., сумпор - диоксидом, у
сланој води, у сумпорисаној води или у другим растворима за конзервисање),
али у таквом стању неподесне за непосредну исхрану

1

0812 90 00

Воће и језграсто 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, осим трешања и вишања

1

0812 90 25

Кајсије и наранџе, привремено конзервисане (нпр.сумпор - диоксидом, у сланој
води, у сумпорисаној води или у другим растворима за конзервисање), али у
таквом стању неподесне за непосредну исхрану

1

0812 90 30

Папаје, привремено конзервисане (нпр., сумпор - диоксидом, у сланој води, у
сумпорисаној води или у другим растворима за конзервисање), али у таквом
стању неподесне за непосредну исхрану

1

0812 90 40

Боровнице (воће врсте Vaccinium myrtillus), привремено конзервисане (нпр.,
сумпор - диоксидом, у сланој води, у сумпорисаној води или у другим
растворима за конзервисање), али у таквом стању неподесне за непосредну
исхрану

1

0812 90 70

Тропско воће и тропско језграсто 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

1

0812 90 98

Воће и језграсто 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, осим вишања, кајсија,
поморанџи, папаја, воћа врсте Vaccinium myrtillus, гуава, манга, мангуста,
тамаринди, акажу - јабука, лучица, индијске крушке, саподила шљива,
пасионки, карамбола, питаја, кокосовог ораха, акажу ораха, бразилског ораха,
арека ораха, кола ораха и макадамског орашчића

1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0813 00 00

0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 00
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 50
0813 40 65

0813 40 95

0813 50 00
0813 50 12

0813 50 15

Воће, суво, и мешавине јестивог и сушеног воћа или јестивог језграстог
воћа, осим оног које се сврстава од NHM-a 0801 00 00 до 0806 00 00,
немешаног (језграстог воћа, банана, урми, смокви, ананаса, авокада,
гуава, манга, мангуста, агрума и грожђа)
Кајсије, суве
Шљиве, суве
Јабуке, суве
Брескве, укључујући нектарине, крушке, папаје, тамаринде и остало јестиво
воће, суво, осим немешаног језграстог воћа, банана, урми, смокви, ананаса,
авокада, гуава, манга, мангуста, агрума, грожђа, кајсија, шљива и јабука
Брескве укључујучи нектарине, суве
Крушке, суве
Папаје, суве
Акажу - јабуке, тамаринде, лучице, индијске крушке, саподила шљиве,
пасионке, карамболе и питаје, суво
Воће, јестиво и суво, осим немешаног језграстог воћа, банана, урми, смокви,
ананаса, авокада, гуава, манга, мангуста, папаја, тамаринди, акажу - јабука,
лучица, индијске крушке, саподила шљива, пасионки, карамбола, питаја,
агрума, грожђа, кајсија, шљива, јабука, крушака и брескви
Мешавине језграстог или сувог воћа
Мешавине сувог воћа од папаје, тамаринде, акажу - јабука, лучица, индијских
крушака, саподила шљива, пасионки, карамбола и питаја, које не садрже
шљиве
Мешавине сувог воћа, које не садрже шљиве, осим мешавина језграстог воћа,
банана, урми, смокви, ананаса, авокада, гуава, манга, мангуста, папаја, агрума,
грожђа, тамаринди, акажу - јабуика, лучица, индијске крушке, саподило
шљива, пасионки, карамбола и питаја

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

0813 50 19

Мешавине сувог воћа од кајсија, јабука, брескви укључујући прунус персица
нестарина и нектарине, крушке, папаје или другог јестивог сувог воћа, које
садрже шљиве, осим мешавина језграстог воћа, банана, урми, смокви, ананаса,
авокада, гуава, манга, мангуста, агрума и грожђа

1

0813 50 31

Мешавине искључиво језграстог воћа из NHM-а 0801 00 00, кола ораха и
макадамског орашчића, суво

1

0813 50 39

Мешавине искључиво од језграстог воћа из NHM -а 0802 00 00, суво, осим од
кокосовог ораха, акажу ораха, бразилског ораха, арека ораха, кола ораха и
макадамског орашчића

1

0813 50 91

Мешавине језграстог воћа из NHM -а 0803 00 00 и 0804 00 00 које не садрже
шљиве и смокве, суво, осим мешавина од искључиво језграстог воћа из НХМ-а
0801 00 00 и 0802 00 00

1

0813 50 99

Мешавине јестивог воћа из NHM -а 0803 00 00 и 0804 00 00 које садрже шљиве
и смокве, суво

1

0814 00 00

Коре од агрума или диња и лубеница, свеже, смрзнуте, суве или
привремено конзервисане у сланој води, сумпорисаној води или у другим
растворима за конзервисање

1

ГЛАВА 9
0900 00 00

0901 00 00
0901 11 00

01.05.2017.

КАФА, ЧАЈ, МАТЕ ЧАЈ И ЗАЧИНИ
Кафа, пржена или непржена или без кофеина; љуспице и опне од кафе;
замене кафе које садрже кафу у било ком проценту
Кафа, непржена, са кофеином

1
1
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4

0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 00
0901 90 10
0901 90 90
0902 00 00
0902 10 00
0902 20 00
0902 30 00
0902 40 00

0903 00 00

Кафа, непржена, без кофеина
Кафа, пржена, са кофеином
Кафа, пржена, без кофеина
Кафене љуспице и опне од кафе; замене кафе које садрже кафу у било ком
проценту
Кафене љуспице и опне од кафе
Кафене замене које садрже кафу у било ком проценту

1
1
1

Чај, неароматизован или ароматизован
Зелени чај у непосредним паковањима не преко 3 kg
Зелени чај у непосредним паковањима преко 3 kg
Црни чај, ферментисан и делимично ферментисан чај, у непосредном паковању
не преко 3 kg
Црни чај, ферментисан и делимично ферментисан чај, у непосредном паковању
преко 3 kg

1
1
1

Мате чај

1

1
1
1

1
1

0904 22 00

Бибер рода Piper; сува, дробљена или млевена паприка рода Capsicum или
рода Pimenta
Бибер рода Piper; сув, недробљен или немлевен
Бибер рода Piper; сув, дробљен или млевен
Паприка рода Capsicum или рода Pimenta, сува, недробљена и немлевена
Паприка, слатка или љута, сува, недробљена и немлевена
Паприка рода Capsicum или рода Pimenta , сува, недробљена и немлевена, осим
слатке или љуте паприке
Паприка рода Capsicum или рода Pimenta, дробљена или млевена

0905 00 00
0905 10 00
0905 20 00

Ванила
Ванила, недробљена и немлевена
Ванила, дробљена и млевена

1
1
1

0906 00 00
0906 11 00

1
1

0906 20 00

Цимет и цвет од циметовог дрвета
Цимет (Cinnamomum zeylanicum Blume)
Цимет и цвет од циметовог дрвета, осим цимета (Cinnamomum zeylanicum
Blume) и дробљеног или млевеног цимета
Цимет и цвет од циметовог дрвета, дробљен или млевен

0907 00 00
0907 10 00
0907 20 00

Каранфилић, цели плодови, пупољци и петељке
Каранфилић (цели плодови, пупољци и петељке), недробљен и немлевен
Каранфилић (цели плодови, пупољци и петељке), дробљен или млевен

1
1
1

0908 00 00
0908 11 00
0908 12 00
0908 21 00
0908 22 00
0908 31 00
0908 32 00

Мушкатни орах, мацис и кардамом
Мускатни орах, недробљен и немлевен
Мускатни орах, дробљен или млевен
Мацис, недробљен и немлевен
Мацис, дробљен или млевен
Кардамом, недробљен и немлевен
Кардамом, дробљен или млевен

1
1
1
1
1
1
1

0904 00 00
0904 11 00
0904 12 00
0904 21 00
0904 21 10
0904 21 90

0906 19 00

0909 00 00
0909 21 00

60

Семе аниса, бадијана, коморача, коријандера, кумина или кима; бобице
клеке
Семе коријандера, недробљено и немлевено

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

0909 22 00
0909 31 00
0909 32 00
0909 61 00
0909 62 00

Семе коријандера, дробљено или млевено
Семе кумина, недробљено и немлевено
Семе кумина, дробљено или млевено
Бобице клеке и семена аниса, бадијана, коморача, кумина и кима, недробљене
и немлевене
Бобице клеке и семена аниса, бадијана, коморача, кумина и кима, дробљене и
млевене

1
1
1
1
1

0910 00 00

Ђумбир, шафран, куркума, мајчина душица, лорбер у листу, кари и остали
зачини, осим бибера рода Piper, паприке рода Capiscum или рода Pimenta,
ваниле, цимета, цвета циметовог дрвета, каранфилића (целих плодова,
пупољака и петељки), мушкатног ораха, мациса, кардамома, семена аниса,
бадијана, коморача, кумина, кима и бобица клеке

1

0910 11 00
0910 12 00
0910 20 00
0910 20 10
0910 20 90
0910 30 00
0910 91 00
0910 91 05
0910 91 10
0910 91 90

Ђумбир, недробљен и немлевен
Ђумбир, дробљен и млевен
Шафран
Шафран, недробљен нити млевен
Шафран, дробљен или млевен
Куркума
Мешавине различитих врста и типова зачина
Кари
Мешавине различитих врста и типова зачина, недробљене нити млевене
Мешавине различитих врста и типова зачина, дробљене или млевене

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0910 99 00

Зачини, осим бибера рода Piper, паприке рода Capiscum или рода Pimenta,
ваниле, цимета, цвета циметовог дрвета, каранфилића (целих плодова,
пупољака и петељки), мушкатног ораха, мациса, кардамома, семена аниса,
бадијана, коморача, кумина и кима, бобица клеке, ђумбира, шафрана, куркума
и мешавина различитих врста зачина

1

0910 99 10

Семе пискавице (божје травице)

1

0910 99 31

Дивља мајчина душица (Thymus serpyllum), осим дробљене или млевене

1

0910 99 33

Мајчина душица, осим дивље и дробљене или млевене

1

0910 99 39

Мајчина душица, дробљена или млевена

1

0910 99 50

Лорбер у листу

1

0910 99 91

Зачини, који нису млевени или уситњени, осим бибера рода Piper, паприке рода
Capiscum или рода Pimenta, ваниле, цимета, цвета циметовог дрвета,
каранфилића (целих плодова, пупољака и петељки), мушкатног ораха, мациса,
кардамома, семена аниса, бадијана, коморача, кумина и кима, бобица клеке,
ђумбира, шафрана, куркума и мешавина различитих врста зачина

1

0910 99 99

Зачини, млевени или уситњени, осим бибера рода Piper, паприке рода Capiscum
или рода Pimenta, ваниле, цимета, цвета циметовог дрвета, каранфилића (целих
плодова, пупољака и петељки), мушкатног ораха, мациса, кардамома, семена
аниса, бадијана, коморача, кумина и кима, бобица клеке, ђумбира, шафрана,
куркума и мешавина различитих врста зачина

1

ГЛАВА 10
1000 00 00

ЖИТАРИЦЕ

1001 00 00
1001 11 00
1001 19 00
1001 91 00

Пшеница и наполица
Пшеница, тврда, семенска
Пшеница, тврда, осим семенске
Пшеница и наполица, осим семенске тврде пшенице

01.05.2017.
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1
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Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

1001 91 10
1001 91 20
1001 91 90
1001 99 00

Пир, семенски
Пшеница и наполица, заједно, семе
Пшеница, осим семенске пшенице, наполице и пира
Пшеница и наполица, заједно, осим семенске тврде пшенице

1
1
1
1

1002 00 00
1002 10 00
1002 90 00

Раж
Раж, семенски
Раж, осим семенског

1
1
1

1003 00 00
1003 10 00
1003 90 00

Јечам
Јечам, семенски
Јечам, осим семенског

1
1
1

1004 00 00
1004 10 00
1004 90 00

Овас
Овас, семенски
Овас, осим семенског

1
1
1

1005 00 00
1005 10 00
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 18
1005 10 90
1005 90 00

Кукуруз
Кукуруз, семенски
Кукуруз, семе тролинијског хибрида
Кукуруз, обични хибриди за сетву
Кукуруз, семе хибрида за сетву, осим трокраког и обичног семена кукуруза
Кукуруз семе за сетву, осим хибрида кукуруза
Кукуруз, осим семена за сетву

1
1
1
1
1
1
1

1006 00 00
1006 10 00
1006 10 10
1006 10 30
1006 10 50

Пиринач
Пиринач у љусци, арпа или сиров
Пиринач у љусци, за сетву
Пиринач у љусци, округлог зрна
Пиринач у љусци, зрна средње дужине
Пиринач у љусци, дугачког зрна, са односом дужине према ширини преко 2
али мање од 3
Пиринач у љусци, дугачког зрна, са односом дужине према ширини од 3 или
више
Пиринач, ољуштени, смеђи
Пиринач округлог зрна, ољуштени (смеђи), етивиран (делимично куван)
Пиринач зрна средње дужине, ољуштени (смеђи), етивиран (делимично куван)
Пиринач дугачког зрна, ољуштени (смеђи), са односом дужине према ширини
преко 2 али мање од 3, етивиран (делимично куван)
Пиринач дугачког зрна, ољуштени (смеђи), са односом дужине према ширини
од 3 или више, етивиран (делимично куван)
Пиринач округлог зрна, ољуштени (смеђи), осим етивираног (делимично
куваног)
Пиринач зрна средње дужине, ољуштени (смеђи), осим етивираног (делимично
куваног)
Пиринач дугачког зрна, ољуштени (смеђи), са односом дужине према ширини
преко 2 али мање од 3, осим етивираног (делимично куваног)
Пиринач дугачког зрна, ољуштени (смеђи), са односом дужине према ширини
од 3 или више, осим етивираног (делимично куваног)
Пиринач, полуобрађен или обрађен, полиран или неполиран, глазиран или
неглазиран
Пиринач округлог зрна, полуобрађен, етивиран (делимично куван)
Пиринач зрна средње дужине, полуобрађен, етивиран (делимично куван)

1
1
1
1
1

1006 10 71
1006 10 79
1006 20 00
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 00
1006 30 21
1006 30 23
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1

2

3

4

1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63

Пиринач дугачког зрна, са односом дужине према ширини преко 2 али мање од
3, полуобрађен, етивиран (делимично куван)
Пиринач дугачког зрна, са односом дужине према ширини од 3 или више,
полуобрађен, етивиран (делимично куван)
Пиринач округлог зрна, полуобрађен, осим етивираног (делимично куваног)
Пиринач зрна средње дужине, полуобрађен, осим етивираног (делимично
куваног)
Пиринач дугачког зрна, са односом дужине према ширини преко 2 али мање од
3, полуобрађен, осим етивираног (делимично куваног)
Пиринач дугачког зрна, са односом дужине према ширини од 3 или више,
полуобрађен, осим етивираног (делимично куваног)
Пиринач округлог зрна, обрађен, полиран или неполиран, глазиран или
неглазиран, етивиран (делимично куван)
Пиринач зрна средње дужине, обрађен, полиран или неполиран, глазиран или
неглазиран, етивиран (делимично куван)

1
1
1
1
1
1
1
1

1006 30 65

Пиринач дугачког зрна, са односом дужине према ширини преко 2 али мање од
3, полиран или неполиран, глазиран или неглазиран, обрађен, етивиран
(делимично куван)

1

1006 30 67

Пиринач дугачког зрна, са односом дужине према ширини од 3 или више,
обрађен, полиран или неполиран, глазиран или неглазиран, етивиран
(делимично куван)

1

1006 30 92
1006 30 94

1006 30 96

1006 30 98
1006 40 00
1007 00 00
1007 10 00
1007 10 10
1007 10 90
1007 90 00

1008 00 00
1008 10 00
1008 21 00
1008 29 00
1008 30 00
1008 40 00
1008 50 00
1008 60 00
1008 90 00

Пиринач округлог зрна, обрађен, полиран или неполиран, глазиран или
неглазиран, осим етивираног (делимично куваног)
Пиринач зрна средње дужине, обрађен, полиран или неполиран, глазиран или
неглазиран, осим етивираног (делимично куваног)
Пиринач дугачког зрна, са односом дужине према ширини преко 2 али мање од
3, обрађен, полиран или неполиран, глазиран или неглазиран, осим етивираног
(делимично куваног)
Пиринач дугачког зрна, са односом дужине према ширини од 3 или више,
обрађен, полиран или неполиран, глазиран или неглазиран, осим етивираног
(делимично куваног)
Пиринач, ломљени
Сирак (Sorghum) у зрну
Сирак (Sorghum) у зрну, за сетву
Сирак (Sorghum) хибридна зрна, за сетву
Сирак (Sorghum) у зрну, за сетву, осим хибрида
Сирак (Sorghum) у зрну, осим за сетву
Хељда, просо, семе за птице и остале житарице, осим пшенице и наполице,
ражи, јечма, овса, кукуруза, пиринча и сирка
Хељда
Просо - семе за сетву, осим сирка (Sorghum) у зрну
Просо, осим сирка (Sorghum) у зрну и семена за сетву
Семе за птице
Фонио (житарице) „Digitaria spp.“
Киноа “Chenopodium quinoa”
Тритикале (житарице)
Житарице, осим пшенице и наполице (жита), ражи, јечма, овса, кукуруза,
пиринча, сирка (sorghum) у зрну, хељде, проса, семена за птице, житарица
врсте Фонио, Киноа и Тритикале

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1

2

3

4

1100 00 00

ПРОИЗВОДИ МЛИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ; СЛАД; СКРОБ; ИНУЛИН;
ГЛУТЕН ОД ПШЕНИЦЕ

1101 00 00
1101 00 11
1101 00 15
1101 00 90

Брашно од пшенице или наполице
Брашно од тврде пшенице
Брашно од пшенице и пира, заједно
Брашно од наполице

1
1
1
1

1102 00 00
1102 20 00
1102 20 10
1102 20 90
1102 90 00
1102 90 10
1102 90 30
1102 90 50
1102 90 70

Брашно од житарица, осим од пшенице или наполице
Брашно кукурузно
Брашно кукурузно, са садржајем масноће не преко 1,5% по маси
Брашно кукурузно, са садржајем масноће преко 1,5% по маси
Брашно од житарица (осим пшенице или наполице (жита) и кукуруза)
Брашно јечмено
Брашно овсено
Брашно пиринчано
Брашно ражено
Брашно житарица, осим од пшенице, наполице, кукуруза, ражи, јечма, овса и
пиринча

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Прекрупа од житарица, гриз и пелете
Прекрупа и гриз од пшенице
Прекрупа и гриз од тврде пшенице
Прекрупа и гриз од пшенице и пира, заједно
Прекрупа и гриз од кукуруза
Прекрупа и гриз од кукуруза, са садржајем масноће не преко 1,5% по маси
Прекрупа и гриз од кукуруза, са садржајем масноће преко 1,5% по маси
Прекрупа и гриз од житарица, осим од пшенице и наполице
Прекрупа и гриз, од ражи или јечма
Прекрупа и гриз од овса
Прекрупа и гриз од пиринча
Прекрупа и гриз од житарица, осим од пшенице, наполице, ражи, јечма, овса и
пиринча
Пелети од житарица
Пелети од ражи или јечма
Пелети од овса
Пелети од кукуруза
Пелети од пиринча
Пелети од пшенице
Пелети од житарица, осим ражи, јечма, овса, кукуруза, пиринча и пшенице

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1102 90 90

1103 00 00
1103 11 00
1103 11 10
1103 11 90
1103 13 00
1103 13 10
1103 13 90
1103 19 00
1103 19 20
1103 19 40
1103 19 50
1103 19 90
1103 20 00
1103 20 25
1103 20 30
1103 20 40
1103 20 50
1103 20 60
1103 20 90

1104 00 00
1104 12 00
1104 12 10
1104 12 90
1104 19 00
1104 19 10
1104 19 30
1104 19 50
1104 19 61

64

Житарице у зрну другачије обрађене (нпр.: ољуштене, ваљане у
љуспицама, перлиране, обрезане или гњечене), осим пиринча из НХМ-а
1006 00 00 клице житарица, целе, ваљане, у љуспицама или млевене
Зрна овса, ваљана или у облику љуспица
Зрна овса, ваљана
Зрна овса у облику љуспица
Зрна житарица, здробљена или у облику пахуљица, осим овса
Зрна пшенице, ваљана или у облику љуспица
Зрна ражи, ваљана или у облику љуспица
Зрна кукуруза, ваљана или у облику љуспица
Зрна јечма, ваљана

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1

2

3

4

1104 19 69
1104 19 91

Зрна јечма у облику љуспица
Зрна пиринача у облику љуспица
Зрна житарица, ваљана или у облику љуспица, осим зрна од пшенице, ражи,
јечма, кукуруза, наполице и пиринча у облику љуспица
Зрна овса, ољуштена, перлирана, обрезана, крупно самлевена или другачије
обрађена (осим здробљена, у облику пахуљица, пелета или брашна)
Зрна овса, ољуштена, и обрезана или крупно самлевена
Зрна овса, перлирана
Зрна овса, обрезана, крупно самлевена или другачије обрађена (осим
здробљена, у облику пахуљица, ољуштена, перлирана као и пелети или
брашна)
Зрна кукуруза, ољуштена, перлирана, обрезана, крупно самлевена или
другачије обрађена (осим здробљена, у облику пахуљица, пелета и брашна)
Зрна кукуруза, ољуштена, и обрезана или крупно самлевена; Зрна кукуруза,
перлирана
Зрна кукуруза, обрезана, крупно самлевена или другачије обрађена (осим
здробљена, у облику пахуљица, ољуштена, перлирана као и пелета или
брашна)
Зрна житарица, ољуштена, перлирана, обрезана, крупно самлевена или
другачије обрађена (осим здробљена, у облику пахуљица, брашна, пелета као и
овса и кукуруза и осим ољуштеног, полуглазираног или глазираног пиринча и
ломљеног пиринча)

1
1

Зрна јечма, ољуштена, и обрезана или крупно самлевена
Зрна јечма, перлирана
Зрна јечма, обрезана, крупно самлевена или другачије обрађена (осим
здробљена, у облику пахуљица, ољуштена, перлирана као и пелета или
брашна)
Зрна житарица, ољуштена, и обрезана или крупно самлевена (осим пиринча,
овса, кукуруза и јечма)
Зрна житарица, перлирана, осим јечма, овса, кукуруза или пиринча
Зрна пшенице, само дробљена, другачије необрађена
Зрна ражи, само дробљена и другачије необрађена
Зрна житарица, само дробљена, другачије необрађена осим јечма, овса,
кукуруза, пшеница и ражи

1
1

1104 19 99
1104 22 00
1104 22 40
1104 22 50
1104 22 95
1104 23 00
1104 23 40
1104 23 98

1104 29 00

1104 29 04
1104 29 05
1104 29 08
1104 29 17
1104 29 30
1104 29 51
1104 29 55
1104 29 59

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1104 29 81

Зрна пшенице, обрезана, крупно самлевена или другачије обрађена (осим
здробљених, у облику пахуљица, брашна или пелета, ољуштених, перлираних
и само крупно самлевених)

1

1104 29 85

Зрна ражи, обрезана, крупно самлевена или другачије обрађена (осим
здробљених, у облику пахуљица, брашна или пелета, ољуштених, перлираних
и само крупно самлевених)

1

1104 29 89

Зрна житарица, обрезана, крупно самлевена или другачије обрађена (осим
јечма, овса, кукуруза, пшенице и ражи као и здробљена, у облику пахуљица,
брашна или пелета, ољуштена, перлирана, само крупно самлевена као и
полуглазираног или глазираног пиринча и ломљеног пиринча)

1

1104 30 00
1104 30 10
1104 30 90

Клице житарица, целе, ваљане, у љуспицама или млевене
Клице пшенице, целе, ваљане, у љуспицама или млевене
Клице житарица, целе, ваљане, у љуспицама или млевене, осим пшенице

1
1
1

1105 00 00
1105 10 00
1105 20 00

Брашно, гриз, прах, љуспице, грануле и пелети од кромпира
Брашно, гриз и прах од кромпира
Љуспице, грануле и пелети од кромпира

1
1
1

01.05.2017.
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1
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4

1106 00 00

Брашно, гриз и прах, од сушеног махунастог поврћа које се сврстава у
NHM 0713 00 00, од сагоа корења или кртола из NHM 0714 00 00, или од
производа из Главе 8 (воће за јело укључујући језграсто воће; коре агрума
или диња и лубеница)

1

1106 10 00
1106 20 00
1106 20 10
1106 20 90
1106 30 00
1106 30 10
1106 30 90

Брашно, гриз и прах, од сушеног махунастог поврћа које се сврстава u NHM
0713 00 00
Брашно, гриз и прах, од сагоа корења или кртола из NHM 0714 00 00
Брашно, гриз и прах, од сагоа корења или кртола из NHM 0714 00 00,
денатурисани
Брашно, гриз и прах, од сагоа корења или кртола из NHM 0714 00 00, осим
денатурисаног
Брашно, гриз и прах од производа из Главе 8 (воће за јело укључујући језграсто
воће; коре агрума или диња и лубеница)
Брашно, гриз и прах од банана
Брашно, гриз и прах од производа из Главе 8 (воће за јело укључујући језграсто
воће; коре агрума или диња и лубеница) осим од банана

1
1
1
1
1
1
1

1107 00 00
1107 10 00
1107 10 11
1107 10 19
1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

Слад, пржен или непржен
Слад, непржен
Слад од пшенице у облику брашна, осим прженог
Слад од пшенице, осим прженог и брашна
Слад у облику брашна, осим прженог и од пшенице
Слад, осим прженог брашна и од пшенице
Слад, пржен

1
1
1
1
1
1
1

1108 00 00
1108 11 00
1108 12 00
1108 13 00
1108 14 00
1108 19 00
1108 19 10
1108 19 90
1108 20 00

Скроб; инулин
Скроб, пшенични
Скроб, кукурузни
Скроб од кромпира
Скроб од маниоке
Скроб, осим од пшенице, кукуруза, кромпира и маниоке
Скроб од пиринча
Скроб, осим од пшенице, кукуруза, кромпира, маниоке и пиринча
Инулин

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1109 00 00

Глутен од пшенице, осушен или неосушен

1

ГЛАВА 12

1200 00 00

УЉАНО СЕМЕЊЕ И ПЛОДОВИ; РАЗНО ЗРНЕВЉЕ, СЕМЕ И
ПЛОДОВИ; ИНДУСТРИЈСКО И ЛЕКОВИТО БИЉЕ; СЛАМА И
СТОЧНА ХРАНА (КАБАСТА)

1201 00 00
1201 10 00
1201 90 00

Соја у зрну, ломљена, дробљена или недробљена, неломљена
Соја, семе за сетву
Соја, крупно самлевена, осим семена за сетву

1202 00 00
1202 30 00
1202 41 00
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Кикирики у зрну љуштен или нељуштен, ломљен или неломљен непржен,
непечен
Кикирики, семе за сетву
Кикирики, неољуштен, осим семена за сетву, печеног или на други начин
термички обрађеног

1
1
1

1
1
1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред
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2

3

4

1202 42 00

Кикирики, ољуштен, крупно самлевен, осим семена за сетву, печеног или на
други начин термички обрађеног

1

1203 00 00

Копра

1

1204 00 00
1204 00 10
1204 00 90

Семе лана, ломљена, дробљена или недробљена, неломљена
Семе лана, за сетву
Семе лана, осим за сетву

1
1
1

1205 00 00
1205 10 00

Семе репице или уљане репице, ломљено, дробљено или недробљено,
неломљено
Семе репице са малом количином ерука киселине или семе уљане репице са
садржајем ерука киселине мање од 2% и глукосиналтеса мање од 30 micromol/g

1
1

1205 10 10

Семе репице са малом количином ерука киселине или семе уљане репице са
садржајем ерука киселине мање од 2% и глукосиналтеса мање од 30
micromol/g, за сетву

1

1205 10 90

Семе репице са малом количином ерука киселине или семе уљане репице са
садржајем ерука киселине мање од 2% и глукосиналтеса мање од 30
micromol/g, ломљено, дробљено или недробљено, неломљено, осим за сетву

1

1205 90 00

Семе репице са малом количином ерука киселине или семе уљане репице са
садржајем ерука киселине више од 2% и глукосиналтеса више од 30
micromol/g, ломљено, дробљено или недробљено, неломљено

1

1206 00 00
1206 00 10
1206 00 91
1206 00 99

1207 00 00
1207 10 00
1207 21 00
1207 29 00
1207 30 00
1207 40 00
1207 40 10
1207 40 90
1207 50 00
1207 50 10
1207 50 90
1207 60 00
1207 70 00
1207 91 00
1207 91 10
1207 91 90

1207 99 00

01.05.2017.

Семе сунцокрета, ломљено, дробљено или недробљено, неломљено
Семе сунцокрета, за сетву
Семе сунцокрета, дробљено или не, ољуштено или неољуштено у сиво - белој
пругастој љусци, осим за сетву
Семе сунцокрета, дробљено или не, осим за сетву, ољуштено и у сиво - белој
пругастој љусци
Уљано семе, остало и уљани плодови, ломљени, дробљени или
недробљени, неломљени, осим јестивих ораха, соје, маслинки, пасуља,
копре, репице или уљане репице и семена сунцокрета или лана
Палмини ораси и семена уљане палме
Семе памука за сетву
Семе памука, осим за сетву
Семе рицинуса
Семе сусама ломљено, дробљено или недробљено, неломљено
Семе сусама, за сетву
Семе сусама, ломљено, дробљено или недробљено, неломљено, осим за сетву
Семе слачице, ломљено, дробљено или недробљено, неломљено
Семе слачице, за сетву
Семе слачице, ломљено, дробљено или недробљено, неломљено, осим за сетву
Семе шафранике “Carthamus tinctorius”
Семе диње
Семе мака, ломљено, дробљено или недробљено, неломљено
Семе мака, за сетву
Семе мака ломљено, дробљено или недробљено, неломљено, осим за сетву
Уљано семе и уљани плодови, и крупно самлевени, осим јестивих орашастих
плодова, маслинки, соје, кикирикија, копре, семена лана, семена репице или
уљане репице, семена сунцокрета, палминих ораха и семена уљане палме,
семена памука, рицинуса, сусама, слачице, шафранике и мака као и семена
диње

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
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4

1207 99 20

Уљано семе и уљани плодови, за сетву, осим јестивих орашастих плодова,
маслинки, соје, кикирикија, копре, семена лана, семена репице или уљане
репице, семена сунцокрета, палминих ораха и семена уљане палме, семена
памука, рицинуса, сусама, слачице, шафранике и мака као и семена диње

1

1207 99 91

Семе конопље, ломљено, дробљено или недробљено, неломљено, осим за сетву

1

1207 99 96

Уљано семе и уљани плодови, и крупно самлевени, осим за сетву као и
јестивих орашастих плодова, маслинки, соје, кикирикија, копре, семена лана,
семена репице или уљане репице, семена сунцокрета, палминих ораха и семена
уљане палме, семена памука, рицинуса, сусама, слачице, шафранике, мака и
конопља као и семена диње

1

1208 00 00
1208 10 00
1208 90 00

Брашно и гриз од уљаног семена и уљаних плодова, осим од слачице
Брашно и гриз од соје
Брашно и гриз од уљаног семена и уљаних плодова, осим од слачице и соје

1
1
1

1209 00 00

1209 10 00
1209 21 00
1209 22 00
1209 22 10
1209 22 80
1209 23 00
1209 23 11
1209 23 15
1209 23 80
1209 24 00
1209 25 00
1209 25 10
1209 25 90
1209 29 00

1209 29 45
1209 29 50
1209 29 60
1209 29 80
1209 30 00
1209 91 00
1209 91 30
1209 91 80

1209 99 00
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Семе, плодови и споре за сетву, осим махунастог поврћа и слатког
кукуруза, кафе, чаја, менте, зачина, житарица, уљаног семена и уљаних
плодова и семена и плодова, који се користе за мирисе, лекове,
инсектициде, фунгициде и сличну сврху
Семе шећерне репе за сетву
Семе луцерке (Alfalfa) за сетву
Семе детелине (Trifolium spp.) за сетву
Семе црвене детелине (Trifolium pratense L.) за сетву
Семе детелине (Trifolium spp.) за сетву, осим црвене детелине (Trifolium
pratense L.)
Семе вијука за сетву
Семе ливадског вијука (Festuca pratensis Huds) за сетву
Семе црвеног вијука (Festuca rubra L.) за сетву
Семе вијука за сетву, осим семена ливадског вијука (Festuca pratensis Huds) и
црвеног вијука (Festuca rubra L.)
Семе Кентаки, плаве траве (Poa pratensis L.) за сетву
Семе ражне траве (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) за сетву
Семе италијанске ражне траве (укључујући Lolium multiflorum Lam.)за сетву
Семе вишегодишње ражне траве (Lolium perenne L.) за сетву
Семе крмног биља за сетву, осим семена житарица и шечерне репе луцерке
(Alfalfa), детелине (Trifolium spp.), Кентаки, плаве траве (Poa pratensis L.) и
ражне траве (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)
Семе траве мачји репак (Phleum pratense), семе грахорице, семе власњаче врста
Poa palustris L. и Poa trivialis L., семе клупчасте оштрице "Dactylis glomerata
L." као и семе врсте траве "Agrostis", за сетву
Семе вучике за сетву
Семе репе (Beta vulgaris var. Alba) за сетву
Семе крмног биља за сетву, осим семена житарица, репе (Beta vulgaris var.
Alba), шећерне репе, детелине из рода Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.);
семе јежевине (Dactylis glomerata L.); семе пиревине (Agrostis) и слично
Семе травнатог биља, које се углавном гаји због цвета за сетву
Семе поврћа за сетву
Семе салатне цвекле или репе за салату (Beta vulgaris var. conditiva) за сетву
Семе поврћа за сетву, осим семена цвекле "Beta vulgaris var. conditiva"
Семе воћа и споре за сетву, осим махунастог поврћа и слатког кукуруза, кафе,
чаја, менте, зачина, житарица, уљаног семена и уљаних плодова и семена и
плодова, који се користе за мирисе, лекове, инсектициде, фунгициде и сличну
сврху

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
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1209 99 10
1209 99 91

Семе шумског дрвећа за сетву
Семе биља, осим травнатог биља, које се углавном гаји због цвета, за сетву

1
1

1209 99 99

Семе воћа и споре за сетву, осим махунастог поврћа и слатког кукуруза, кафе,
чаја, менте, зачина, житарица, уљаног семена и уљаних плодова, цвекле,
шумског дрвећа и семена и плодова који се користе за мирисе, лекове,
инсектициде, фунгициде и сличну сврху

1

1210 00 00
1210 10 00
1210 20 00
1210 20 10
1210 20 90

1211 00 00

1211 20 00
1211 30 00
1211 40 00
1211 50 00

Хмељ, свеж или сушен, дробљен или млевен или у облику пелета; лупулин
Хмељ, свеж или сушен (недробљен нити млевен нити у облику пелета)
Хмељ, дробљен, млевен или у облику пелета; лупулин
Хмељ, дробљен, млевен или у облику пелета са већим садржајем лупулина;
лупулин
Хмељ, дробљен, млевен или у облику пелета, осим са већим садржајем
лупулина; лупулин
Биље и делови биља, укључујући семење и плодове, свеже или сушено,
сечено или цело, дробљено или млевено, врсте које се првенствено
употребљавају у производњи мириса, фармацији или за инсектициде,
фунгициде или сличне сврхе
Гинсенг корен, свеж, расхлађени, смрзнут или сушен, сечен или цео, дробљен
или у праху
Лист коке, свеж, расхлађени, смрзнут или сушен, сечен или цео, дробљен или у
праху
Слама од мака свежа, расхлађена, смрзнута или сушена, сечена или целa,
дробљена или у праху
Биље или делови биља врсте Ephedra,укључујући семе и плодове, свеже,
расхлађено, смрзнуто или сушено, сечено или цело, дробљено или у праху

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1211 90 00

Биље и делови биља (укључујући семење и плодове) свеже или сушено, сечено
или цело, дробљено или млевено, врсте које се првенствено употребљавају у
производњи мириса, фармацији или за инсектициде, фунгициде или сличне
сврхе, осим корен гинсенга, листа коке и сламе од мака

1

1211 90 30

Тонка пасуљ, свеж, расхлађен, смрзнут или сушен, сечен или цео, дробљен или
у праху

1

1211 90 86

Биље и делови биља (укључујући семе и плодове), свеже, расхлађени, смрзнут
или сушен, сечен или цео, дробљен или у праху, врсте које се примарно
користе у парфимеријској или фармацеутској индустрији за инсектициде и
фунгициде или сличне намене, осим корена гинсенга, листа коке, сламке мака,
биља родa Ephedra и тонке пасуља

1

1212 00 00

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, н.д.м.н.

2

1212 21 00
1212 29 00
1212 91 00
1212 91 20
1212 91 80
1212 92 00

01.05.2017.

Алге и морске алге, свеже, расхлађене, смрзнуте или сушене, млевене или
немлевене, јестиве
Алге и морске алге, свеже, расхлађене, смрзнуте или сушене, млевене или
немлевене, нејестиве
Шећерна репа, свежа, расхлађена, смрзнута или сушена, млевена или
немлевена
Шећерна репа, сушена, млевена или немлевена
Шећерна репа, свежа, расхлађена или смрзнута
Рогач „Carob“, свеж, расхлађен, смрзнут или сушен, млевен или немлевен

2
2
2
2
2
2
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

1212 93 00
1212 94 00

1212 99 00
1212 99 41
1212 99 49
1212 99 95

1213 00 00

1214 00 00
1214 10 00
1214 90 00

Шећерна трска, свежа, расхлађена, смрзнута или сушена, млевена или
немлевена
Корење цигуре, свеже, расхлађено, смрзнуто или сушено, млевено или
немлевено
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, н.д.м.н.
Семе рошчића свеже или сушено, неољуштено, неломљено или немлевено
Семе рошчића, ољуштено, свеже или сушено, млевено или немлевено
Коштице и језгра плодова као и остали биљни производи врсте која се користи
првенствено за људску исхрану, на другом месту ненаведено
Слама и плева од житарица, сировa, неприпремљенa, укључујући сечену,
млевену или пресовану 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
Брашно и пелете од луцерке (Alfalfa)
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, осим брашно и пелете од луцерке (Alfalfa)

2
2

2
2
2
2

2

2
2
2

1214 90 10

Бросква, сточна репа, корењаче за сточну храну

2

1214 90 90

Сено, луцерка, детелина, еспарзета, сточни кељ, вучика, грахорица и слични
производи за сточну храну, укључујући и у облику пелета, осим брашно и
пелете од луцерке (Alfalfa)

2

ГЛАВА 13
1300 00 00

ШЕЛАК; ГУМЕ, СМОЛЕ И ОСТАЛИ БИЉНИ СОКОВИ И ЕКСТРАКТИ

1301 00 00
1301 20 00

Шелак, природне гуме, смоле, гуми - смоле и уљане смоле (нпр.: балзами)
Гумиарабика
Шелак, природне гуме, смоле, гуми - смоле и уљане смоле (нпр.: балзами),
осим гумиарабика

1301 90 00

1302 00 00
1302 11 00
1302 12 00
1302 13 00
1302 14 00
1302 19 00
1302 19 05
1302 19 70
1302 20 00
1302 20 10
1302 20 90
1302 31 00

70

Биљни сокови и екстракти; пектинске материје, пектинати и пектати;
агар - агар и остале слузи и згушњивачи, добијени од биљних производа,
модификовани или немодификовани
Опијум
Екстракти од слатког корења, осим оних који садрже сахарозу више од 10%
или у облику слаткиша
Екстракти од хмеља
Сокови и екстракти од биљака рода Ephedra
Биљни сокови и екстракти, осим опијума, екстрата од слатког корења или
хмеља
Олеосмола ваниле
Биљни сокови и екстракти, осим опијума, сладића, хмеља, олеосмоле ваниле и
биље рода Ephedra
Пектинске материје, пектинати и пектати
Пектинске материје, пектинати и пектати, суви
Пектинске материје, пектинати и пектати, течни
Агар - агар, модификовани или немодификовани

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

1302 32 00
1302 32 10
1302 32 90
1302 39 00

Слузи и згушњивачи екстраховани из рошчића, семена рошчића или семена
гуара, модификовани или немодификовани
Слузи и згушњивачи екстраховани од рошчића или семена рошчића,
модификовани или немодификовани
Слузи и згушњивачи екстраховани од семена гуара, модификовани или
немодификовани
Слузи и згушњивачи екстраховани из поврћа, модификовани или
немодификовани, осим aгар - агар, семена гуара, рошчића и семена рошчића

1
1
1
1

ГЛАВА 14
1400 00 00

1401 00 00
1401 10 00
1401 20 00
1401 90 00

1404 00 00
1404 20 00
1404 90 00

БИЉНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЛЕТАРСТВО; БИЉНИ ПРОИЗВОДИ
Н.Д.М.Н.
Биљни материјали који се првенствено употребљавају за плетарство
(нпр.: бамбус, ратан, трска, рогоз, врбово пруће, рафија, очишћена бељена
или небељена слама житарица и кора од липе)
Бамбус
Ратан (шпанска трска)
Трска, рогоз, врбово пруће, рафија, очишћена бељена или небељена слама
житарица и кора од липе који се првенствено употребљавају за плетарство,
осим бамбуса и ратана
Биљни производи н.д.м.н.
Линтерс од памука
Биљни производи н.д.м.н.

1
1
1
1

1
1
1

ГЛАВА 15

1500 00 00

1501 00 00
1501 10 00

1501 10 10

1501 10 90
1501 20 00
1501 20 10
1501 20 90
1501 90 00

1502 00 00
1502 10 00

01.05.2017.

МАСНОЋЕ И УЉА ЖИВОТИЊСКОГ ИЛИ БИЉНОГ ПОРЕКЛА И
ПРОИЗВОДИ ЊИХОВОГ РАЗЛАГАЊА; ПРЕРАЂЕНЕ ЈЕСТИВЕ
МАСНОЋЕ; ВОСКОВИ ЖИВОТИЊСКОГ И БИЉНОГ ПОРЕКЛА
Масноћа, свињска, укључујући јестиву маст, и живинска масноћа,
отопљена или на сруги начин добијена, стеарина и уља из свињске масти
Свињска масноћа, отопљена или на други начин добијена, осим стеарина и уља
из свињске масти
Свињска масноћа, отопљена или на други начин добијена, за индустријску
употребу, осим за производњу прехрамбених производа као и стеарина и уља
из свињске масти
Свињска масноћа, отопљена или на други начин добијена, осим за
индустријску техничку употребу као и стеарина и уља из свињске масти
Свињска јестива маст, отопљена или на други начин добијена, осим свињске
масноће
Свињска јестива маст, отопљена или на други начин добијена, за индустријску
употребу, осим за производњу прехрамбених производа као и свињска масноћа
Свињска јестива маст, отопљена или на други начин добијена, осим за
индустријску техничку употребу као и свињска масноћа
Живинска маст, отопљена или на други начин добијена
Масноће од животиња врста говеда, оваца или коза, осим уља и
олеостеарина
Лојна маст од животиња врста говеда, оваца или коза, осим уља и олеостеарина

1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

1502 10 10
1502 10 90
1502 90 00

Лојна маст од животиња врста говеда, оваца или коза, за индустријску
употребу, осим за производњу прехрамбених производа као и уља и
олеостеарина
Лојна маст од животиња врста говеда, оваца или коза, осим за индустријску
техничку употребу као и уља и олеостеарина
Масноће од животиња врста говеда, оваца или коза, осим лојне масти,
олеостеарина и олеомаргарина

1
1
1

1502 90 10

Масноће од животиња врста говеда, оваца или коза, за индустријску употребу,
осим за производњу прехрамбених производа као и лојне масти, олеостеарина
и олеомаргарина

1

1502 90 90

Масноће од животиња врста говеда, оваца или коза, осим за индустријску
техничку употребу као и лојне масти, олеостеарина и олеомаргарина

1

1503 00 00

1503 00 11
1503 00 19

Стеарин из јестиве свињске масти, уље из јестиве свињске масти,
олеостеарин, олео - уље и уље из лоја, неемулговани, немешани или на
други начин припремљени
Стеарин из јестиве свињске масти и олеостеарин за индустријску употребу,
неемулговани, немешани или на други начин припремљени
Стеарин из јестиве свињске масти и олеостеарин, неемулговани, немешани или
на други начин припремљени, осим за индустријску употребу

1

1
1

1503 00 30

Тал уље за индустријску употребу, неемулговано, немешано или на други
начин припремљено, осим за производњу прехрамбених производа за људску
исхрану

1

1503 00 90

Тал уље, олео - уље и уље из лоја, неемулговано, немешано или на други начин
припремљено, осим тал уља за индустријску употребу

1

1504 00 00
1504 10 00
1504 10 10

Масти и уља као и њихове фракције, од риба или морских сисара,
пречишћени или непречишћени, али хемијски немодификовани
Уља и њихове фракције од рибље џигерице, пречишћени или непречишћени,
али хемијски немодификовани
Уља и њихове фракције од рибље џигерице са садржајем витамина А не преко
2500 ИУ/г, пречишћени или непречишћени, али хемијски немодификовани

1
1
1

1504 10 91

Уља и њихове фракције од џигерице рибе лист, пречишћени или
непречишћени, али хемијски немодификовани, осим од рибље џигерице са
садржајем витамина А не преко 2500 UI/g

1

1504 10 99

Уља од рибљих џигерица и њихове фракције, пречишћени или непречишћени,
али хемијски немодификовани, осим од рибље џигерице са садржајем
витамина А не преко 2500 UI/g и од рибе лист

1

1504 20 00
1504 20 10
1504 20 90
1504 30 00
1504 30 10
1504 30 90

1505 00 00
1505 00 10
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Масти и уља од риба, као и њихове фракције, пречишћени или непречишћени,
осим од рибље џигерице и хемијски модификованих
Масти и уља, од риба, чврсте фракције од рибе, пречишћени или
непречишћени, осим хемијски модификованих и од рибље џигерице
Масти и уља од риба, као и њихове течне фракције, пречишћени или
непречишћени, осим хемијски модификованих и од рибље џигерице
Масти и уља и њихове фракције од морских сисара, пречишћени или
непречишћени, осим хемијски модификованих
Масти и уља, чврсте фракције од морских сисара, пречишћени или
непречишћени, осим хемијски модификованих
Масти и уља и течне фракције од морских сисара, пречишћени или
непречишћени, осим хемијски модификованих
Масноће од вуне и масне материје добијене од тих масноћа, укључујући
ланолин
Масноће од вуне, сирове

1
1
1
1
1
1

1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

1505 00 90

Масноће од вуне и масне материје добијене од тих масноћа, укључујући
ланолин, осим сиреове масноће од вуне

1

1506 00 00

Масти и уља животињског порекла и њихове фракције, пречишћени или
непречишћени, али хемијски немодификовани, осим свињске, живинске,
масноће од говеда, оваца или коза, рибљих масноћа и осталих морских
животиња, стеарина, олеостеарина и олео уља, тал уља, масноћа од вуне и
масних материја добијених од тих масноћа

1

1507 00 00
1507 10 00
1507 10 10

1507 10 90
1507 90 00

Уље сојино и његове фракције, пречишћени или непречишћени, али
хемијски немодификовани
Уље, сирово, дегумирано (без смоле) или недегумирано
Уље, сирово, дегумирано (без смоле) или недегумирано, за техничку или
индустријску употребу, осим за производњу прехрамбених производа за
људску исхрану
Уље, сирово, дегумирано (без смоле) или недегумирано, осим за техничку или
индустријску употребу
Уље од соје и његове фракције, пречишћени или непречишћени, осим хемијски
модификованог и сировог

1
1
1

1
1

1507 90 10

Уље од соје његове фракције, пречишћени или непречишћени, за техничку или
индустријску употребу, осим хемијски модификованог, сировог и за
производњу прехрамбених производа за људску исхрану

1

1507 90 90

Уље од соје и његове фракције, пречишћени или непречишћени, осим за
техничку или индустријску употребу, хемијски модификованог и сировог

1

1508 00 00
1508 10 00
1508 10 10
1508 10 90
1508 90 00

Уље од кикирикија и његове фракције, пречишћени или непречишћени,
али хемијски немодификовани
Уље од кикирикија, сирово
Уље од кикирикија, сирово, за техничку или индустријску употребу, осим за
производњу прехрамбених производа за људску исхрану
Уље од кикирикија, сирово, осим за техничку или индустријску употребу
Уље од кикирикија, сирово и њихове фракције, прерађено или непрерађено,
осим хемијски модификованог и сировог

1
1
1
1
1

1508 90 10

Уље од кикирикија и његове фракције, пречишћени или непречишћени, за
индустријску употребу, осим хемијски модификованог, сировог и за
производњу прехрамбених производа за људску исхрану

1

1508 90 90

Уље од кикирикија и његове фракције, пречишћени или непречишћени, осим
хемијски модификованог, сировог и за техничку или индустријску употребу

1

1509 00 00
1509 10 00
1509 10 10
1509 10 20

Уље од маслина и његове фракције, пречишћени или непречишћени али
хемијски немодификовани
Уље од маслина и његове фракције, из првог пресовања
Уље од маслина "Lampant", из првог пресовања
Екстра девичанско маслиново уље добијено из плода маслине искључиво
механичким или других физичких средстава под условима који не доводе до
погоршања уља, нетретираних , осим "Lampant" уља

1
1
1
1

1509 10 80

Маслиново уље добијено из плода маслине искључиво механичким или другим
физичким средствима под условима који не доводе до погоршања уља,
нетретираних , осим "Lampant" и екстра девичанског уља

1

1509 90 00

Уље од маслина и његове фракције, осим из првог пресовања и хемијски
модификованог

1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

1510 00 00

1510 00 10

1510 00 90

1511 00 00
1511 10 00
1511 10 10
1511 10 90
1511 90 00
1511 90 11
1511 90 19

Уља и њихове фракције, добијени искључиво од маслина, пречишћени
или непречишћени, али хемијски немодификовани, укључујући мешавине
тих уља или фракција са уљима или фракцијама из NHM 1509 00 00
Уља од маслина, сирова и мешавине, укључујући мешавине тих уља са уљима
или фракцијама из NHM 1509 00 00
Уља и њихове фракције, добијени искључиво од маслина, пречишћени или
непречишћени, али хемијски немодификовани, укључујући мешавине тих уља
или фракција са уљима или фракцијама из NHM 1509 00 00, осим сирових
Уље од палме и његове фракције, пречишћени или непречишћени, али
хемијски немодификовани
Уље од палме, сирово
Уље од палме, сирово, за техничку или индустријску употребу, осим за
производњу прехрамбених производа за људску исхрану
Уље од палме, сирово, осим за техничку или индустријску употребу
Уље од палме и његове фракције, пречишћени или непречишћени, осим
хемијски немодификованог и сировог
Уље од палме, чврсте фракције, пречишћено или непречишћено, у
непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg
Уље од палме, чврсте фракције, пречишћене или непречишћене, у непосредном
паковању нето - масе преко 1 kg

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1511 90 91

Уље од палме и његове течне фракције, пречишћени или непречишћени,
хемијски немодификовани, за индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану и сировог

1

1511 90 99

Уље од палме и његове течне фракције, пречишћени или непречишћени,
хемијски немодификовани, осим за индустријску употребу и сировог

1

1512 00 00
1512 11 00
1512 11 10
1512 11 91
1512 11 99
1512 19 00

1512 19 10

1512 19 90
1512 21 00
1512 21 10
1512 21 90
1512 29 00

1512 29 10
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Уље од семена сунцокрета, шафранике и памуковог семена и њихове
фракције, пречишћени или непречишћени али хемијски немодификовани
Уље од сунцокрета или шафранике, сирово и њихове фракције
Уље од сунцокрета или шафранике, сирово, за техничку или индустријску
употребу, осим за производњу прехрамбених производа за људску исхрану
Уље од сунцокрета, сирово, осим за техничку или индустријску употребу
Уље од шафранике, сирово, осим за техничку или индустријску употребу
Уље од семена сунцокрета или шафранике и њихове фракције, пречишћени
или непречишћени али хемијски немодификовани, осим сировог
Уље од семена сунцокрета или шафранике и њихове фракције, пречишћени
или непречишћени али хемијски немодификовани, за техничку или
индустријску употребу, осим сировог и за производњу прехрамбених
производа за људску исхрану
Уље од семена сунцокрета или шафранике и њихове фракције, пречишћени
или непречишћени али хемијски немодификовани, осим за техничку или
индустријску употребу и сировог
Уље од памука, сирово
Уље од памука, сирово, за техничку или индустријску употребу, осим за
производњу прехрамбених производа за људску исхрану
Уље од памука, сирово, осим за техничку или индустријску употребу
Уље од памука и његове фракције, пречишћени или непречишћени али
хемијски немодификовани, осим сировог
Уље од памука и његове фракције, пречишћени или непречишћени али
хемијски немодификовани, за техничку или индустријску употребу, осим
сировог и за производњу прехрамбених производа за људску исхрану

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

1512 29 90

1513 00 00
1513 11 00
1513 11 10
1513 11 91
1513 11 99
1513 19 00
1513 19 11
1513 19 19

Уље од памука и његове фракције, пречишћени или непречишћени али
хемијски немодификовани, осим за техничку или индустријску употребу и
сировог
Уље од кокосовог ораха (копре), палминог језгра (коштице), палминог
ораха и њихове фракције, рафинисани или нерафинисани али хемијски
немодификовани
Уље од кокосовог ораха, сирово
Уље од кокосовог ораха, сирово, за техничку или индустријску употребу, осим
за производњу прехрамбених производа за људску исхрану
Уље од кокосовог ораха, сирово, у непосредном паковању нето - масе не преко
1 kg, осим за техничку или индустријску употребу
Уље од кокосовог ораха, сирово, у непосредном паковању нето - масе преко 1
kg, осим за техничку или индустријску употребу
Уље од кокосовог ораха и његове фракције, рафинисани или нерафинисани али
хемијски немодификовани, осим сировог
Уље од кокосовог ораха, чврсте фракције, рафинисани или нерафинисани али
хемијски немодификовани, у непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg
Уље од кокосовог ораха, чврсте фракције, рафинисани или нерафинисани али
хемијски немодификовани, у непосредном паковању нето - масе преко 1 kg

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1513 19 30

Уље од кокосовог ораха и његове течне фракције, рафинисани или
нерафинисани али хемијски немодификовани, за техничку или индустријску
употребу, осим за производњу прехрамбених производа за људску исхрану и
сировог

1

1513 19 91

Уље од кокосовог ораха и његове течне фракције, рафинисани или
нерафинисани али хемијски немодификовани, у непосредном паковању нето масе не преко 1 kg, осим за техничку или индустријску употребу и сировог

1

1513 19 99
1513 21 00
1513 21 10

Уље од кокосовог ораха и његове течне фракције, рафинисани или
нерафинисани али хемијски немодификовани, у непосредном паковању нето масе преко 1 kg, осим за техничку или индустријску употребу и сировог
Уље од палминог језгра или палминих ораха (бабасу уље), сирово
Уље од палминог језгра или палминих ораха (бабасу уље), сирово, за техничку
или индустријску употребу, осим за производњу прехрамбених производа за
људску исхрану

1
1
1

1513 21 30

Уље од палминог језгра или палминих ораха (бабасу уље), сирово, у
непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg, осим за техничку или
индустријску употребу

1

1513 21 90

Уље од палминог језгра или палминих ораха (бабасу уље), нерафинисано, у
непосредном паковању нето - масе преко 1 kg, осим за техничку или
индустријску употребу

1

1513 29 00

Уље од палминог језгра или палминих ораха (бабасу уље) и њихове фракције,
рафинисано или нерафинисано али хемијски немодификовано, осим сировог

1

1513 29 11

Уље од палминог језгра или палминих ораха (бабасу уље), чврсте фракције,
рафинисано или нерафинисано али хемијски немодификовано, у непосредном
паковању нето - масе не преко 1 kg

1

1513 29 19

Уље од палминог језгра или палминих ораха (бабасу уље), чврсте фракције,
рафинисано или нерафинисано али хемијски немодификовано, у непосредном
паковању нето - масе преко 1 kg

1

1513 29 30

Уље од палминог језгра или палминих ораха (бабасу уље) и њихове течне
фракције, рафинисано или нерафинисано али хемијски немодификовано, за
техничку или индустријску употребу, осим за производњу прехрамбених
производа за људску исхрану и сировог

1

01.05.2017.
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

1513 29 50

Уље од палминог језгра или палминих ораха (бабасу уље) и њихове течне
фракције, рафинисано или нерафинисано али хемијски немодификовано, у
непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg, осим за техничку или
индустријску употребу и сировог

1

1513 29 90

Уље од палминог језгра или палминих ораха (бабасу уље) и њихове течне
фракције, рафинисано или нерафинисано али хемијски немодификовано, у
непосредном паковању нето - масе преко 1 kg, осим за техничку или
индустријску употребу и сировог

1

1514 00 00
1514 11 00

Уље од репице, уљане репице или уље од слачице и њихове фракције,
рафинисани или нерафинисани, али хемијски немодификовани
Уље од репице или уљане репице, сирово, са малим садржајем ерука киселине
до 2 %

1
1

1514 11 10

Уље од репице или уљане репице, сирово, са малим садржајем ерука киселине
до 2 %, за техничку или индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану

1

1514 11 90

Уље од репице или уљане репице, сирово, са малим садржајем ерука киселине
до 2 %, осим за техничку или индустријску употребу

1

1514 19 00

Уље од репице или уљане репице, са малим садржајем ерука киселине до 2 % и
њихове фракције, рафинисано или нерафинисано, али хемијски
немодификовано, осим сировог

1

1514 19 10

Уље од репице или уљане репице, са малим садржајем ерука киселине до 2 % и
њихове фракције, рафинисано или нерафинисано, али хемијски
немодификовано, за техничку или индустријску употребу, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану и сировог

1

1514 19 90

Уље од репице или уљане репице, са малим садржајем ерука киселине до 2 % и
њихове фракције, рафинисано или нерафинисано, али хемијски
немодификовано, осим за техничку или индустријску употребу и сировог

1

1514 91 00

Уље од репице или уљане репице, са садржајем ерука киселине већим од 2%, и
уље од слачице, сирово

1

1514 91 10

Уље од репице или уљане репице, са садржајем ерука киселине већим од 2%, и
уље од слачице, сирово, за техничку или индустријску употребу, осим за
производњу прехрамбених производа за људску исхрану и сировог

1

1514 91 90

Уље од репице или уљане репице, са садржајем ерука киселине већим од 2%, и
уље од слачице, сирово, осим за техничку или индустријску употребу

1

1514 99 00

Уље од репице или уљане репице, са садржајем ерука киселине већим од 2% и
уље од слачице и њихове фракције, рафинисано или нерафинисано, али
хемијски немодификовано, осим сировог

1

1514 99 10

Уље од репице или уљане репице, са садржајем ерука киселине већим од 2% и
уље од слачице и њихове фракције, рафинисано или нерафинисано, али
хемијски немодификовано, за техничку или индустријску употребу, осим за
производњу прехрамбених производа за људску исхрану и сировог

1

1514 99 90

Уље од репице или уљане репице, са садржајем ерука киселине већим од 2% и
уље од слачице и њихове фракције, рафинисано или нерафинисано, али
хемијски немодификовано, осим за техничку или индустријску употребу и
сировог

1

1515 00 00

Непроменљиве биљне масти и уља, неиспарљиви, укључујући уље јојобе и
њихове фракције, пречишћени или непречишћени, али хемијски
немодификовани, осим уља од соје, кикирикија, маслина, палме,
сунцокрета, шафранике, памука, кокоса, језгра палме, бабасу уља, репице,
уљане репице и уља од слачице

1

1515 11 00

Уље од лана, сирово

1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
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1

2

3

4

1515 19 00

Уље од лана и његове фракције, рафинисано или нерафинисано, али хемијски
немодификовано, осим сировог

1

1515 19 10

Уље од лана и његове фракције, рафинисано или нерафинисано, али хемијски
немодификовано, за техничку или индустријску употребу, осим сировог и за
производњу прехрамбених производа за људску исхрану

1

1515 19 90
1515 21 00
1515 21 10
1515 21 90
1515 29 00

1515 29 10

1515 29 90
1515 30 00

Уље од лана и његове фракције, рафинисано или нерафинисано, али хемијски
немодификовано, осим за техничку или индустријску употребу и сировог
Уље од кукуруза, сирово
Уље од кукуруза, сирово, за техничку или индустријску употребу, осим за
производњу прехрамбених производа за људску исхрану
Уље од кукуруза, сирово, осим за техничку или индустријску употребу
Уље од кукуруза и његове фракције, рафинисано или нерафинисано, али
хемијски немодификовано, осим сировог
Уље од кукуруза и његове фракције, рафинисано или нерафинисано, али
хемијски немодификовано, за индустријску употребу, осим сировог и за
производњу прехрамбених производа за људску исхрану
Уље од кукуруза и његове фракције, рафинисано или нерафинисано, али
хемијски немодификовано, осим за индустријску употребу и сировог
Уље од рицинуса и његове фракције, рафинисано или нерафинисано, али
хемијски немодификовано

1
1
1
1
1

1

1
1

1515 30 10

Уље од рицинуса и његове фракције, рафинисано или нерафинисано, али
хемијски немодификовано, за производњу аминоундеканоинске киселине која
се користи у производњи синтетичких текстилних влакана и вештачких
пластичних материјала

1

1515 30 90

Уље од рицинуса и његове фракције, рафинисано или нерафинисано, али
хемијски немодификовано, осим за производњу аминоундеканоинске киселине
која се користи у производњи синтетичких текстилних влакана и вештачких
пластичних материјала

1

1515 50 00
1515 50 11
1515 50 19
1515 50 91

1515 50 99

1515 90 00

1515 90 11
1515 90 21
1515 90 29
1515 90 31

1515 90 39
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Уље од сусама и његове фракције, рафинисано или нерафинисано, али
хемијски немодификовано
Уље од сусама, сирово, за техничку или индустријску употребу, осим за
производњу прехрамбених производа за људску исхрану
Уље од сусама, сирово, осим за техничку или индустријску употребу
Уље од сусама и његове фракције, рафинисано или нерафинисано, али
хемијски немодификовано, за техничку или индустријску употребу, осим
сировог
Уље од сусама и његове фракције, рафинисано или нерафинисано, али
хемијски немодификовано, осим за техничку или индустријску употребу и
сировог
Масти од биљака, непроменљиве, и уља и њихове фракције, пречишћени или
непречишћени, али хемијски немодификовани, осим уља од соје, кикирикија,
маслина, палме, сунцокрета, шафранике, памука, кокоса, језгра палме, бабасу
уља, репице, уљане репице, слачице, кукуруза, рицинуса и сусама
Уље тунг; уља од јојобе и оитикике; восак од мирте и јапански восак; њихове
фракције, рафинисано или нерафинисано, али хемијски немодификовано
Уље од семена дувана, сирово, за техничку или индустријску употребу, осим
за производњу прехрамбених производа за људску исхрану
Уље од семена дувана, сирово, осим за техничку или индустријску употребу
Уље од семена дувана и његових фракција, рафинисано или нерафинисано, али
хемијски немодификовано, за техничку или индустријску употребу, осим за
производњу прехрамбених производа за људску исхрану и сировог
Уље од семена дувана и његових фракција, рафинисано или нерафинисано, али
хемијски немодификовано, осим за техничку или индустријску употребу и
сировог

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
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Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

1515 90 40

Масти биљног порекла, сирове и непроменљиве, и уља и њихове фракције, за
техничку или индустријску употребу, осим за за производњу прехрамбених
производа за људску исхрану и уља од соје, кикирикија, маслина, палме,
сунцокрета, шафранике, памука, кокоса, језгра палме, бабасу уља, репице,
уљане репице, слачице, кукуруза, рицинуса, сусама, јојобе, оитикике, мирте,
јапанског воска и уља од семена дувана

1

1515 90 51

Масти биљног порекла, сирове, непроменљиве и у чврстом стању, и уља у
непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg, осим за техничку или
индустријску употребу и уља од соје, кикирикија, маслина, палме, сунцокрета,
шафранике, памука, кокоса, језгра палме, бабасу уља, репице, уљане репице,
слачице, кукуруза, рицинуса, сусама, јојобе, оитикике, мирте, јапанског воска и
уља од семена дувана

1

1515 90 59

Масти биљног порекла, сирове, непроменљиве и уља у непосредном паковању
нето - масе преко 1 kg, или сирова у течном стању, осим за техничку или
индустријску употребу и уља од соје, кикирикија, маслина, палме, сунцокрета,
шафранике, памука, кокоса, језгра палме, бабасу уља, репице, уљане репице,
слачице, кукуруза, рицинуса, сусама, јојобе, оитикике, мирте, јапанског воска и
уља од семена дувана

1

1515 90 60

Масти и уља биљног порекла и њихове фракције, рафинисано или
нерафинисано али хемијски немодификовано, за техничку или индустријску
употребу, осим за за производњу прехрамбених производа за људску исхрану,
сирових уља и масти и уља од соје, кикирикија, маслина, палме, сунцокрета,
шафранике, памука, кокоса, језгра палме, бабасу уља, репице, уљане репице,
слачице, кукуруза, рицинуса, сусама, јојобе, оитикике, мирте, јапанског воска и
уља од семена дувана

1

1515 90 91

Масти биљног порекла у чврстом стању, непроменљиве, и уља и њихове
фракције, рафинисано или нерафинисано али хемијски немодификовано, у
непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg, н.д.м.н., осим за за техничку
или индустријску употребу и сирових масти и уља

1

1515 90 99

Масти биљног порекла у чврстом стању, непроменљиве, и уља и њихове
фракције, рафинисано или нерафинисано али хемијски немодификовано, у
непосредном паковању нето - масе преко 1 kg, н.д.м.н., осим за за техничку или
индустријску употребу и сирових масти и уља

1

1516 00 00

1516 10 00

Масти и уља животињског или биљног порекла и њихове фракције,
делимично или потпуно хидрогенизовани, интерестерификовани,
реестерификовани или елеидинизовани, рафинисани или нерафинисани,
али даље неприпремљени
Масти и уља животињског порекла и њихове фракције делимично или потпуно
хидрогенизовани, интерестерификовани, реестерификовани или
елеидинизовани, рафинисани или нерафинисани, али даље неприпремљени

1

1

1516 10 10

Масти и уља животињског порекла и њихове фракције делимично или потпуно
хидрогенизовани, интерестерификовани, реестерификовани или
елеидинизовани, рафинисани или нерафинисани, али даље неприпремљени, у
непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg

1

1516 10 90

Масти и уља животињског порекла и њихове фракције делимично или потпуно
хидрогенизовани, интерестерификовани, реестерификовани или
елеидинизовани, рафинисани или нерафинисани, али даље неприпремљени, у
непосредном паковању нето - масе преко 1 kg

1

1516 20 00
1516 20 10
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Масти и уља биљног порекла и њихове фракције, делимично или потпуно
хидрогенизовани, интерестерификовани, реестерификовани или
елеидинизовани, рафинисани или нерафинисани, али даље неприпремљени
Уље од рицинуса, хидрогенизовано, тзв. „опал восак”

1
1
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Наименовање врсте робе
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разред
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1

2

3

4

1516 20 91

Масти и уља, биљног порекла и њихове фракције, делимично или потпуно
хидрогенизовани, интерестерификовани, реестерификовани или
елеидинизовани, рафинисани или нерафинисани, у непосредном паковању нето
- масе не преко 1 kg, осим уља од рицинуса, хидрогенизованог, тзв. „опал
воска” и даље припремљеног

1

1516 20 95

Уље од репице, ланеног семена, сунцокрета, илипе, карите, макоре, тулукуне
или палминих ораха (бабасу уље) и њихове фракције, делимично или потпуно
хидрогенизовани, интерестерификовани, реестерификовани или
елеидинизовани, рафинисани или нерафинисани, за техничку или индустријску
употребу, у непосредном паковању нето - масе преко 1 kg, осим за производњу
прехрамбених производа за људску исхрану

1

1516 20 96

Уље од кикирикија, семена памука, соје или сунцокрета и њихове фракције,
осим наведених у NHM-у 1516 20 95; остала уља и њихове фракције са
садржајем слободних масних киселина мање од 50% по маси, у непосредном
паковању нето - масе преко 1 kg, осим уља од палминог језгра, илипе,
кокосових ораха (копре), уљане репице и копаиба и уља из NHM-а 1516 20 95

1

1516 20 98

Масти и уља биљног порекла и њихове фракције, делимично или потпуно
хидрогенизовани, интерестерификовани, реестерификовани или
елеидинизовани, рафинисани или нерафинисани, али даље неприпремљени, у
непосредном паковању нето - масе преко 1 kg или у другачијем облику, осим
масти и уља и њихових фракција даље припремљених, уља од рицинуса,
хидрогенизованог, тзв. „опал восака” и уља и масти из NHM-а 1516 20 95 и
1516 20 96

1

1517 00 00
1517 10 00
1517 10 10
1517 10 90

Маргарин, друге јестиве мешавине или препарати од масти или уља
животињског или биљног порекла и јестиве фракција различитих масти
или уља, осим јестивих масти или уља и њихових фракција из NHM 1516
00 00
Маргарин, осим течног маргарина
Маргарин, са садржајем млечних масноћа преко 10% до 15% по маси, осим
течног маргарина
Маргарин, са садржајем млечних масноћа до 10% по маси, осим течног
маргарина

1
1
1
1

1517 90 00

Мешавине или препарати, јестиви, од масти или уља животињског или биљног
порекла или од јестивих фракција различитих масти или уља, осим јестивих
масти или уља и њихових фракција из NHM-а 1516 00 00 и чврстог маргарина

1

1517 90 10

Мешавине или препарати, јестиви, од масти или уља животињског или биљног
порекла или од фракција различитих масти или уља, са садржајем млечних
масноћа преко 10% до 15% по маси, осим јестивих масти или уља и њихових
фракција из NHM 1516 00 00 и чврстог маргарина

1

1517 90 91

Мешавине неиспарљивих (неетарских) биљних уља, течне и јестиве, са
садржајем млечних масноћа до 10% по маси, осим јестивих масти или уља и
њихових фракција из NHM 1516 00 00

1

1517 90 93

Мешавине и препарати, врста које се употребљавају за подмазивање калупа
(модли), јестиве, са садржајем млечних масноћа до 10% по маси

1

1517 90 99

Мешавине или препарати, јестиви, од масти или уља животињског или биљног
порекла или од јестивих фракција различитих масти или уља, са садржајем
млечних масноћа до 10% по маси, осим мешавина неиспарљивих (неетарских)
биљних уља, течних и јестивих, јестивих мешавина и препарата, врста које се
употребљавају за подмазивање калупа (модли) и чврстих маргарина

1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

1518 00 00

Масти и уља животињског или биљног порекла и њихове фракције,
кувани, оксидисани, дехидрисани, сумпорисани, дувани, полимеризовани
загревањем у вакууму или у инертном гасу или другачије хемијски
модификовани, мешавине и препарати од животињских или биљних
масти или уља или од фракција различитих маси и уља, нејестиви, н.д.м.н.

1

1518 00 10
1518 00 31

Линоксин
Уља биљног порекла, неиспарљива, сирова, течна, мешана, нејестива, н.д.м.н.,
за техничку или индустријску употребу, осим за употребу у производњи
прехрамбених производа за људску исхрану

1
1

1518 00 39

Уља биљна, неиспарљива, течна, мешана, нејестива, н.д.м.н., за техничку или
индустријску употребу, осим за употребу у производњи прехрамбених
производа за људску исхрану и сирових

1

1518 00 91

Масти и уља животињског или биљног порекла и њихове фракције, кувани,
оксидисани, дехидрисани, сумпорисани, дувани, полимеризовани загревањем у
вакууму или у инертном гасу или друкчије хемијски модификовани, осим оних
из NHM-а 1516 00 00 и линоксина

1

1518 00 95
1518 00 99

1520 00 00

1521 00 00

1521 10 00
1521 90 00
1521 90 10
1521 90 91
1521 90 99

1522 00 00
1522 00 10
1522 00 31
1522 00 39
1522 00 91

1522 00 99

Масти и уља животињског или биљног порекла и њихове фракције, нејестиве
мешавине или препарати "жута масноћа"
Масти и уља животињског или биљног порекла и њихове фракције, нејестиве
мешавине или препарати, н.д.м.н.
Глицерин, сиров; глицеринске воде и лужине
Воскови биљног порекла, восак од пчела, воскови од осталих инсеката и
спермацети, рафинисани или нерафинисани, обојени или необојени, осим
триглицерида
Воскови биљног порекла, рафинисани или нерафинисани, обојени или
необојени, осим триглицерида
Восак од пчела, воскови од осталих инсеката и спермацети, рафинисани или
нерафинисани, обојени или необојени
Спермацети, пречишћени или непречишћени и бојени или небојени
Восак од пчела и воскови од осталих инсеката, сирови
Восак од пчела и воскови од осталих инсеката, пречишћени или непречишћени
и бојени или небојени, осим сировог
Дегра; остаци добијени при преради масних материја и воскова
животињског или биљног порекла
Дегра
Сапунски коагулати који садрже уље које има карактеристике маслиновог уља
Остаци добијени при преради масних материја који садрже уље које има
карактеристике маслиновог уља, осим сапунских коагулата
Уљни остаци и талози; сапунски коагулати, осим оних који садрже уље са
карактеристикама маслиновог уља
Остаци и талози добијени при преради масних материја и воскова
животињског или биљног порекла, осим оних који садрже уље са
карактеристикама маслиновог уља, уљних остатака, талога и сапунских
коагулата

1
1

1

1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

2

ГЛАВА 16
1600 00 00
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ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД МЕСА, РИБА, ЉУСКАРА, МЕКУШАЦА ИЛИ
ОСТАЛИХ ВОДЕНИХ БЕСКИЧМЕЊАКА
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3

4

1601 00 00
1601 00 10
1601 00 91
1601 00 99

1602 00 00
1602 10 00

Кобасице и слични производи од меса, изнутрица или крви; сложени
прехрамбени производи на бази тих производа
Кобасице и слични производи од џигерице
Кобасице од меса, изнутрица или крви, некуване, осим џигерице
Кобасице и слични производи од меса, изнутрица или крви и прехрамбени
производи на њиховој бази, осим некуваних кобасица и кобасица од џигерице
Производи од меса, изнутрица или крви, прерађени или конзервисани,
осим кобасица и сличних производа, и екстрата од меса и исцеђевина
Хомогенизовани производи од меса, изнутрица или крви, припремљени као за
дечју храну или за диететску сврху у паковањима мањим од 250 g

1
1
1
1

1
1

1602 20 00

Прерађевине од џигерице било које животиње, осим кобасица и сличних
производа, финалних хомогенизованих препарата припремљених за продају на
мало као за дечју храну или за диететску сврху у паковањима мањим од 250 g

1

1602 20 10

Прерађевине од гушчије или пачије џигерице, осим кобасица и сличних
производа, финалних хомогенизованих препарата припремљених за продају на
мало као за дечју храну или за диететску сврху у паковањима мањим од 250 g

1

1602 20 90

Прерађевине од џигерице, осим кобасица и сличних производа, финалних
хомогенизованих препарата припремљених за продају на мало као за дечју
храну или за диететску сврху у паковањима мањим од 250 g, и гушчије и
пачије џигерице

1

1602 31 00

Прерађено или конзервисано месо или изнутрице од ћурки врсте "Gallus
domesticus", осим кобасица и сличних производа, финалних хомогенизованих
препарата припремљених за продају на мало као за дечју храну или за
диететску сврху у паковањима мањим од 250 g, прерађевина од џигерице и
екстракта и сокова од меса

1

1602 31 11

Прерађевине које садрже искључиво некувано ћуреће месо, осим кобасица и
сличних производа

1

1602 31 19

Прерађено или конзервисано месо или изнутрице од ћурки врсте "Gallus
domesticus", са садржајем већим од 57% по маси живинског меса или
изнутрица, осим са садржајем искључиво некуваног ћурећег меса, кобасица и
сличних производа, финалних хомогенизованих препарата припремљених за
продају на мало као за дечју храну или за диететску сврху у паковањима
мањим од 250 g, прерађевина од џигерице и екстракта и сокова од меса

1

1602 31 80

Прерађено или конзервисано месо или изнутрице од ћурки врста домаће
живине, са садржајем мањим од 57% по маси живинског меса или изнутрица
"осим костију", осим кобасица и сличних производа, фино хомогенизованих
препарата припремљених за продају на мало као за дечју храну или за
дијететску сврху у паковањима са садржајем не преко 250 g, прерађевина од
џигерице и екстрата од меса

1

1602 32 00

Прерађено или конзервисано месо или изнутрице од живине врсте "Gallus
domesticus", осим меса или изнутрица од ћурки врсте "Gallus domesticus"" или
бисерки, кобасица и сличних производа, финалних хомогенизованих препарата
припремљених за продају на мало као за дечју храну или за диететску сврху у
паковањима мањим од 250 g, прерађевина од џигерице и екстракта и сокова од
меса

1

1602 32 11

Прерађено или конзервисано месо или изнутрице од живине врсте "Gallus
domesticus", некувано, са саржајем већим од 57% по маси живинског меса или
изнутрица, осим кобасица и сличних производа и прерађевина од џигерице

1
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Тарифски
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Напомене

1

2
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4

1602 32 19

Прерађено или конзервисано месо или изнутрице од живине врсте "Gallus
domesticus", кувано, са саржајем већим од 57% по маси живинског меса или
изнутрица, осим кобасица и сличних производа, финалних хомогенизованих
препарата припремљених за продају на мало као за дечју храну или за
диететску сврху у паковањима мањим од 250 g, прерађевина од џигерице и
екстрата од меса

1

1602 32 30

Прерађено или конзервисано месо или изнутрице од живине врсте "Gallus
domesticus", са садржајем већим од 25% али не већим од 57% по маси
живинског меса или изнутрица, осим од ћурки и бисерки, кобасица и сличних
производа, финалних хомогенизованих препарата припремљених за продају на
мало као за дечју храну или за диететску сврху у паковањима мањим од 250 g,
прерађевина од џигерице и екстрата од меса

1

1602 32 90

Месо или изнутрице од живине врсте "Gallus domesticus", прерађени или
конзервисани, осим са садржајем већим од 25% по маси живинског меса или
изнутрица, меса или изнутрица од ћурки или бисерки, кобасица и сличних
производа, финалних хомогенизованих препарата припремљених за продају на
мало као за дечју храну или за диететску сврху у паковањима мањим од 250 g,
прерађевина од џигерице и екстрата од меса и исцеђевина

1

1602 39 00

Прерађено или конзервисано месо или месне изнутрице од домаћих патака,
гусака и бисерки, осим кобасица и сличних производа, финалних
хомогенизованих препарата припремљених за продају на мало као за дечју
храну или за диететску сврху у паковањима мањим од 250 g, прерађевина од
џигерице и екстрата од меса и исцеђевина

1

1602 39 21

Прерађено или конзервисано месо или месне изнутрице од домаћих патака,
гусака и бисерки, некувани, са садржајем већим од 57% по маси живинског
меса или изнутрица, осим кобасица и сличних производа и прерађевина од
џигерице

1

1602 39 29

Прерађено или конзервисано месо или месне изнутрице од домаћих патака,
гусака и бисерки, кувани, са садржајем већим од 57% по маси живинског меса
или изнутрица, осим кобасица и сличних производа, финалних
хомогенизованих препарата припремљених за продају на мало као за дечју
храну или за диететску сврху у паковањима мањим од 250 g, прерађевина од
џигерице и екстракта од меса

1

1602 39 85

Прерађено или конзервисано месо или месне изнутрице од домаћих патака,
гусака и бисерки, са садржајем мањим од 57% по маси живинског меса или
изнутрица "осим костију", осим кобасица и сличних производа, фино
хомогенизованих препарата припремљених за продају на мало као за дечју
храну или за дијететску сврху у паковањима са садржајем не преко 250 g,
прерађевина од џигерице и екстрата од меса

1

1602 41 00
1602 41 10
1602 41 90
1602 42 00
1602 42 10
1602 42 90

Прерађени или конзервисани бутови и одресци од њих
Прерађени или конзервисани бутови и одресци од њих, од домаћих свиња
Прерађени или конзервисани бутови и одресци од њих, од свиња, осим од
домаћих свиња
Прерађене или конзервисане плећке и одресци од њих, од свиња
Прерађене или конзервисане плећке и одресци од њих, од домаћих свиња
Прерађене или конзервисане плећке и одресци од њих, од свиња, осим од
домаћих свиња

1
1
1
1
1
1

1602 49 00

Прерађено или конзервисано месо и изнутрице од свиња укључујући
мешавине, осим бутова, плећки и њихових одрезака, кобасица и сличних
производа, финалних хомогенизованих препарата припремљених за продају на
мало као за дечју храну или за диететску сврху у паковањима мањим од 250 g,
прерађевина од џигерице и екстракта и сокова од меса

1

1602 49 11

Прерађена или конзервисана леђа и делови од њих, од домаћих свиња,
укључујући мешавине леђа или бутова, осим вратова

1
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1602 49 13

Прерађена или конзервисана леђа и делови од њих, од домаћих свиња,
укључујући мешавине од вратова и плећки

1

1602 49 15

Прерађене или конзервисане мешавине бутова, плећки, леђа, вратова и делова
од њих, од домаћих свиња, осим мешавина само од леђа и бутова или само од
вратова и плећки

1

1602 49 19

Прерађено или конзервисано месо или изнутрице, укључујући мешавине, од
домаћих свиња, са садржајем преко 80% по маси меса или изнутрица било које
врсте, укључујући свињску маст или масноћа било које врсте или порекла,
осим бутова, плећки, леђа, вратова и делова од њих, кобасица и сличних
производа, финалних хомогенизованих препарата припремљених за продају на
мало као за дечју храну или за диететску сврху у паковањима мањим од 250 g,
прерађевина од џигерице и екстрата од меса

1

1602 49 30

Прерађено или конзервисано месо или изнутрице и мешавине, од домаћих
свиња, са садржајем већим од 40% али мањим од 80% по маси меса или
изнутрица било које врсте и масти било које врсте, осим кобасица и сличних
производа, финалних хомогенизованих препарата припремљених за продају на
мало као за дечју храну или за диететску сврху у паковањима мањим од 250 g,
прерађевина од џигерице и екстракта од меса

1

1602 49 50

Прерађено или конзервисано месо или изнутрице и мешавине, од домаћих
свиња, са садржајем мањим од 40% по маси меса или изнутрица било које
врсте и масти било које врсте, осим кобасица и сличних производа, финалних
хомогенизованих препарата припремљених за продају на мало као за дечју
храну или за диететску сврху у паковањима мањим од 250 g, прерађевина од
џигерице и екстрата од меса и исцеђевина

1

1602 49 90

Прерађено или конзервисано месо, изнутрице и мешавине од свиња, осим од
домаћих свиња, бутова, плећки и делова од њих, кобасица и сличних
производа, финалних хомогенизованих препарата припремљених за продају на
мало као за дечју храну или за диететску сврху у паковањима мањим од 250 g,
прерађевина од џигерице и екстрата од меса и исцеђевина

1

1602 50 00

Прерађено или конзервисано месо или изнутрице, од говедине, осим кобасица
и сличних производа, финалних хомогенизованих препарата припремљених за
продају на мало као за дечју храну или за диететску сврху у паковањима
мањим од 250 g, екстракта и сокова од меса

1

1602 50 10
1602 50 31

Прерађено или конзервисано месо или изнутрице, од говедине, некувано,
укључујући мешавине од куваног меса или изнутрица или некуваног меса или
изнутрица, осим кобасица и сличних производа и прерађевина од џигерице
Конзервисана говедина (corned beef), у херметички затвореном паковању

1
1

1602 50 95

Прерађено или конзервисано месо или изнутрице, од говедине, кувано, осим
меса или изнутрица у херметички затвореном паковању, кобасица и сличних
производа, финалних хомогенизованих препарата припремљених за продају на
мало као за дечју храну или за диететску сврху у паковањима мањим од 250 g,
прерађевина од џигерице и екстракта и сокова од меса

1

1602 90 00

Прерађено или конзервисано месо, изнутрице или крв, осим меса или
изнутрица од живине, свиња или говедине, кобасица и сличних производа,
финалних хомогенизованих препарата припремљених за продају на мало као за
дечју храну или за диететску сврху у паковањима мањим од 250 g, прерађевина
од џигерице и екстрата од меса и исцеђевина

1

1602 90 10

Прерађевине од крви било којих животиња, осим кобасица и сличних
производа

1

1602 90 31

Прерађено или конзервисано месо или месне изнутрице од дивљачи или зечева,
осим дивљих свиња, кобасица и сличних производа, финалних
хомогенизованих препарата припремљених за продају на мало као за дечју
храну или за диететску сврху у паковањима мањим од 250 g, прерађевина од
џигерице и екстракта и сокова од меса

1
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1602 90 51

Прерађено или конзервисано месо или месне изнутрице са садржајем меса или
изнутрица од домаћих свиња, осим од живине, говедине, ирваса, дивљачи или
зечева, кобасица и сличних производа, финалних хомогенизованих препарата
припремљених за продају на мало као за дечју храну или за диететску сврху у
паковањима мањим од 250 g, прерађевина од џигерице и екстракта од меса

1

1602 90 61

Прерађено или конзервисано месо или месне изнутрице са садржајем меса или
изнутрица од говедине, некувано, укључујући мешавине од куваног или
некуваног меса и куваних или некуваних изнутрица, осим од живине, домаћих
свиња, ирваса, дивљачи или зечева, кобасица и сличних производа, финалних
хомогенизованих препарата припремљених за продају на мало као за дечју
храну или за диететску сврху у паковањима мањим од 250 g, прерађевина од
џигерице

1

1602 90 69

Прерађено или конзервисано месо или месне изнутрице са садржајем меса или
изнутрица од говедине, кувано, осим од живине, домаћих свиња, ирваса,
дивљачи или зечева, кобасица и сличних производа, финалних
хомогенизованих препарата припремљених за продају на мало као за дечју
храну или за диететску сврху у паковањима мањим од 250 g, прерађевина од
џигерице и екстрата од меса и исцеђевина

1

1602 90 91

Прерађено или конзервисано месо или изнутрице од оваца, осим кобасица и
сличних производа, фино хомогенизованих препарата припремљених за
продају на мало као за дечју храну или за дијететску сврху у паковањима са
садржајем не преко 250 g, прерађевина од џигерице као и екстракта и сокова од
меса и са садржајем меса или изнутрица говеда или домаћих свиња

1

1602 90 95

Прерађено или конзервисано месо или изнутрице од коза, осим кобасица и
сличних производа, фино хомогенизованих препарата припремљених за
продају на мало као за дечју храну или за дијететску сврху у паковањима са
садржајем не преко 250 g, прерађевина од џигерице као и екстракта и сокова од
меса и са садржајем меса или изнутрица говеда или домаћих свиња

1

1602 90 99

Прерађено или конзервисано месо или изнутрице, осим од живине, свиња,
говеда, дивљачи или зечева, оваца или коза, кобасица и сличних производа,
фино хомогенизованих препарата припремљених за продају на мало као за
дечју храну или за диететску сврху у паковањима са садржајем не преко 250 g,
прерађевина од џигерице као и екстракта и сокова од меса и са садржајем меса
или изнутрица говеда или домаћих свиња

1

1603 00 00
1603 00 10
1603 00 80

1604 00 00
1604 11 00
1604 12 00
1604 12 10

1604 12 91

84

Екстракти и сокови од меса, риба или љускара, мекушаца или осталих
водених бескичмењака
Екстракти и сокови од меса, риба, или љускара, мекушаца или осталих водених
бескичмењака, у непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg
Екстракти и сокови од меса, риба, или љускара, мекушаца или осталих водених
бескичмењака, у непосредном паковању нето - масе преко 1 kg
Прерађена или конзеривисана риба; кавијар и замене кавијара
припремљени од рибљих јаја
Прерађени или конзеривисани лосос, цео или у комадима, али немлевен
Прерађене или конзеривисане харинге, целе или у комадима, али немлевене
Филети, сирови, само прекривени маслацем или презлом, пржени или непржни
у уљу, замрзнути
Прерађене или конзеривисане харинге, целе или у комадима, у херметички
затвореном паковању, осим млевених харинги и филета од харинги, сирових,
само прекривених маслацем или презлом, пржених или непржних у уљу,
замрзнутих

1
1
1

1
1
1
1

1
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1604 12 99

1604 13 00
1604 13 11
1604 13 19
1604 13 90
1604 14 00
1604 14 21

1604 14 26

1604 14 28
1604 14 31

Прерађене или конзеривисане харинге, целе или у комадима, осим у
херметички затвореном паковању, млевених харинги и филета од харинги,
сирових, само прекривених маслацем или презлом, пржених или непржних у
уљу, замрзнутих
Прерађене или конзеривисане срделе, сардинеле и папалине, целе или у
комадима, осим млевених
Прерађене или конзеривисане срделе, целе или у комадима, у маслиновом уљу,
осим млевених
Прерађене или конзеривисане срделе, целе или у комадима, осим мелевених и
у маслиновом уљу
Прерађене или конзеривисане сардинеле и папалине, целе или у комадима,
осим млевених
Прерађене или конзеривисане туне, трупови и паламиде (Sarda spp.), целе или
у комадима, осим млевених
Прерађене или конзервиране пругасте туне, целе или у комадима, у биљном
уљу, осим млевених
Прерађени или конзервирани филети добијени подужним сечењем пругасте
туне, цели или у комадима, осим прерађених и конзервираних у биљном уљу
или млевених
Прерађене и конзервиране пругасте туне, целе или у комадима, осим млевених,
у биљном уљу и филета добијених подужним сечењем
Прерађене и конзервиране жуторепе туне (Thunnus albacores), целе или у
комадима, у биљном уљу, осим млевених

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1

1604 14 36

Прерађени и конзервирани филети добијени подужним сечењем жуторепе туне
(Thunnus albacores), цели или у комадима, осим прерађених и конзервираних у
биљном уљу или млевених

1

1604 14 38

Прерађене и конзервиране жуторепе туне (Thunnus albacores), целе или у
комадима, осим млевених, у биљном уљу и филета добијених подужним
сечењем

1

1604 14 41

Прерађене и конзервиране туне, целе или у комадима, у биљном уљу, осим
млевених, пругастих и жуторепих туна (Thunnus albacares)

1

1604 14 46

Прерађени и конзервирани филети добијени подужним сечењем туна, цели или
у комадима, осим прерађених и конзервираних у биљном уљу или млевених,
пругастих и жуторепих туна (Thunnus albacares)

1

1604 14 48
1604 14 90
1604 15 00
1604 15 11
1604 15 19
1604 15 90
1604 16 00
1604 17 00
1604 18 00

1604 19 00
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Прерађене и конзервиране туне, целе или у комадима, осим млевених, у
биљном уљу, пругастих и жуторепих туна (Thunnus albacares)
Прерађене или конзеривисане паламиде (Sarda spp.), целе или у комадима,
осим млевених
Прерађене или конзеривисане скуше, целе или у комадима, осим млевених
Прерађени или конзеривисани филети скуше врсте Scomber scombrus и Scomber
japonicus
Прерађене или конзеривисане скуше врсте Scomber scombrus и Scomber
japonicus, целе или у комадима, осим млевених и филета
Прерађене или конзеривисане скуше врсте врсте Scomber australasicus, целе
или у комадима, осим млевених
Прерађени или конзеривисани инћуни (бргљуни), целе или у комадима, осим
млевених
Прерађене или конзервисане јегуље, целе или у комадима, осим млевених
Припремљена или конзервисана пераја од ајкуле, цела или у комадима, осим
млевена
Прерађена или конзеривисана риба, цела или у комадима, осим самлевене,
само димљене, као и лососа, харинга, сардина, сардинела, папалина, туне, врсте
"Katsuwonus pelamis", паламида врсте "Sarda spp.", скуша, средела и јегуља

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

85

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

1604 19 10
1604 19 31

Прерађена или конзеривисана салмонида, цела или у комадима, осим млевене и
лососа
Прерађени или конзеривисани филети добијени подужним сечењем („loins”)
рибе рода Euthynnus, осим трупа пругавца (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

1
1

1604 19 39

Прерађена или конзеривисана риба рода Euthynnus, цела или у комадима, осим
млевене, филета добијених подужним сечењем, трупа пругавца (Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis)

1

1604 19 50

Прерађена или конзеривисана риба врсте Orcynopsis unicolor, цела или у
комадима, осим млевене

1

1604 19 91

Припремљени филети, сирови, само покривени масом за поховање или
презлом, пржени или непржени у уљу, замрзнути, осим салмониде, харинги,
сардинеле и папалине, туне, трупова и паламида (Sarda spp.), скуша и инћуна

1

1604 19 92

Прерађени или конзеривисани бакалар (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus), цео или у комадима, осим филета сирових, само покривених
масом за поховање или презлом, пржених или непржених у уљу, замрзнутих

1

1604 19 93

Прерађена или конзеривисана бакаларка (Pollachius virens), цела или у
комадима, осим самлевене или филета, филета сирових, само покривених
масом за поховање или презлом, пржених или непржених у уљу, замрзнутих

1

1604 19 94

Прерађени или конзеривисани ослићи (Merluccius spp., Urophycis spp.), цели
или у комадима, осим самлевеног или филета, сирових, само покривених масом
за поховање или презлом, пржених или непржених у уљу, замрзнутих

1

1604 19 95

Прерађени или конзеривисани аљаски бакалар (Theragra chalcogramma) и
северноатлантски бакалар (Pollachius pollachius), цели или у комадима, осим
самлевеног или филета, сирових, само покривених масом за поховање или
презлом, пржених или непржених у уљу, замрзнутих

1

1604 19 97

Припремљена или конзервисана риба, цела или у комаду, осим млевене, само
димљена, и салмонида харинга, сардина, сардинеле, инћуни, брислинг,
папалине, туна, бонито "Sarda spp.", скуша, јегуља, ајкулина пераја, Euthynnus
spp. Orcynopsis unicolor, бакалар, ослић, Аlaska pollack и pollack; филети,
сирови, само пресвучени смесом за поховање или презлом, чак и претходно
пржени у уљу, замрзнути)

1

1604 20 00
1604 20 05
1604 20 10
1604 20 30
1604 20 40

Прерађена или конзеривисана риба, осим целих или у комадима
Сурими, припремљени
Прерађени или конзеривисани лосос, осим целих или у комадима
Прерађена или конзеривисана риба салмонида, осим лососа целих или у
комадима
Прерађени или конзеривисани инћун (бргљун), осим целог или у комадима

1
1
1
1
1

1604 20 50

Прерађена или конзеривисана срдела, паламида, скуша врсте Scomber scombrus
i Scomber japonicus, риба врсте Orcynopsis unicolor, осим целих или у комадима

1

1604 20 70

Прерађена или конзеривисана туна, труп или друге рибе рода Еутхyннус, осим
целих или у комадима

1

1604 20 90
1604 31 00
1604 32 00

1605 00 00
1605 10 00
1605 21 00
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Прерађена или конзеривисана риба, осим целих или у комадима, прерађевина
од сурима и салмонида, харинги, сардинеле и папалине, туне, трупова и
паламида (Сарда спп.), скуша и инћуна и сл.
Кавијар
Замена за кавијар, добијена од икре риба
Прерађени или конзервисани љускари, мекушци и остали водени
бескичмењаци, осим димљених
Прерађене или конзервисане крабе, осим димљених
Прерађене или конзервисане шкампи и козице, у паковању које није
херметички затворено, осим димљених

1
1
1

1
1
1
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1605 21 10

1605 21 90
1605 29 00
1605 30 00
1605 30 10
1605 30 90
1605 40 00
1605 51 00
1605 52 00
1605 53 00
1605 53 10
1605 53 90
1605 54 00
1605 55 00
1605 56 00
1605 57 00
1605 58 00
1605 59 00
1605 61 00
1605 62 00
1605 63 00
1605 69 00

Прерађене или конзервисане шкампи и козице, у непосредном паковању масе
садржаја не преко 2 kg, осим само димљених и у херметички затвореном
паковању
Прерађене или конзервисане шкампи и козице, у непосредном паковању масе
садржаја преко 2 kg, осим само димљених и у херметички затвореном
паковању
Прерађене или конзервисане шкампи и козице, у херметички затвореном
паковању, осим димљених
Прерађени или конзервисани јастог, осим димљеног
Припремљено или конзеривисано месо јастога, кувано, за производњу маслаца
од јастога или пасте, паштета, супа и сосова од јастога
Прерађени или конзервисани јастог, осим само димљеног; меса од јастога,
куваног, за производњу маслаца од јастога, пасте, супа или сосова од јастога
Прерађени или конзервисани љускари, осим димљених, краба, шкампи и
козица и јастога
Прерађене или конзервисане остриге, осим димљених
Прерађене или конзервисане шкољке врсте морски чешаљ "Pectinidae" и
"Pecten jacobaeus", осим димљених
Прерађене или конзервисане дагње, осим димљених
Прерађене или конзервисане дагње, у херметички затвореном паковању, осим
само димљених
Прерађене или конзервисане дагње, осим у херметички затвореном паковању и
само димљених
Сипе и лигње, прерађене или конзервисане, осим димљених
Прерађене или конзервисане хоботнице, осим димљених
Прерађене или конзервисане шкољке врста Veneridae, Cardiidae и Arcidae,
осим димљених
Прерађени или конзервисани абалони, осим димљених
Прерађени или конзервисани пужеви, осим димљених и морских пужева
Мекушци, припремљени или конзервисани, осим димљених, острига, капице,
дагње, сипе, лигње, хоботнице, шкољки, пужеви и шкољке, срчанка и куњки
Прерађени или конзервисани морски краставци, осим димљених
Прерађени или конзервисани морски јежеви, осим димљених
Прерађене или конзервисане медузе, осим димљених
Прерађени или конзервисани водени бескичмењаци, осим димљених, љускара,
мекушаца, морских краставаца, морских јежева и медуза

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ГЛАВА 17
1700 00 00

1701 00 00
1701 12 00
1701 12 10
1701 12 90

1701 13 00

01.05.2017.

ШЕЋЕР И ПРОИЗВОДИ ОД ШЕЋЕРА
Шећер од шећерне трске или шећерне репе и хемијски чиста сахароза, у
чврстом стању
Шећер од шећерне репе, сиров, осим ароматизованог или бојеног
Шећер од шећерне репе за рафинисање, сиров, осим ароматизованог или
бојеног
Шећер од шећерне репе, сиров, осим за рафинисање и ароматизованог или
бојеног
Шећер од шећерне трске, нерафинисан, у чврстом стању, без додатка средстава
за ароматизацију или материја за бојење, добијен без центрифугирања, са
садржајем сахарозе од 69° то 93°, који садржи само природне ксеноморфне
микро-кристале, (видети подпозицију - напомену 2)

1
1
1
1

1
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1701 13 10

Шећер од шећерне трске, нерафинисан, намењен за рафинисање, у чврстом
стању, без додатка средстава за ароматизацију или материја за бојење, добијен
без центрифугирања, са садржајем сахарозе од 69° то 93°, који садржи само
природне ксеноморфне микро-кристале, (видети подпозицију - напомену 2)

1

1701 13 90

Шећер од шећерне трске, нерафинисан, у чврстом стању, без додатка средстава
за ароматизацију или материја за бојење, добијен без центрифугирања, са
садржајем сахарозе од 69° то 93°, који садржи само природне ксеноморфне
микро-кристале, (видети подпозицију - напомену 2), осим намењеног за
рафинисање

1

1701 14 00

Шећер од шећерне трске, нерафинисан, у чврстом стању, без додатка средстава
за ароматизацију или материја за бојење, осим шећера од шећерне трске из
NHM 1701 13 00

1

1701 14 10

Шећер од шећерне трске, нерафинисан, намењен за рафинисање, у чврстом
стању, без додатка средстава за ароматизацију или материја за бојење, осим
шећера од шећерне трске из NHM 1701 13 00

1

1701 14 90

Шећер од шећерне трске, нерафинисан, у чврстом стању, без додатка средстава
за ароматизацију или материја за бојење, осим намењеног за рафинисање и
шећера од шећерне трске из NHM 1701 13 00

1

1701 91 00

Шећер од шећерне трске или шећерне репе, рафинисан и у чврстом стању, са
додатим средствима за ароматизацију или материја за бојење

1

1701 99 00

Шећер од шећерне трске или шећерне репе и хемијски чиста сахароза, у
чврстом стању, осим шећера од шећерне трске или шећерне репе са додатим
средствима за ароматизацију или материја за бојење и сировог шећера

1

1701 99 10

Шећер, бели, са садржајем у сувом стању више од 99,5% сахарозе, осим
ароматизованог или бојеног

1

1701 99 90

Шећер од шећерне трске или шећерне репе и хемијски чиста сахароза, у
чврстом стању, осим шећера од шећерне трске или шећерне репе са додатим
средствима за ароматизацију или материја за бојење, сировог шећера и белог
шећера

1

1702 00 00

Шећери, укључујући хемијски чисту лактозу, малтозу, гликозу 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

1

1702 11 00

Лактоза у чврстом стању и лактозни сируп без додатих средстава за
ароматизацију или материја за бојење, са садржајем од 99% или више лактозе
по маси, изражене као анхидрована лактоза, рачунато на суву материју

1

1702 19 00
1702 20 00
1702 20 10
1702 20 90

Лактоза у чврстом стању и лактозни сируп без додатих средстава за
ароматизацију или материја за бојење, са садржајем мање од 99% лактозе по
маси, изражене као анхидрована лактоза, рачунато на суву материју
Шећер у чврстом стању и сируп од јавора, осим ароматизованог или бојеног
Шећер од јавора у чврстом стању, са додатим средствима за ароматизацију или
материја за бојење
Шећер од јавора у чврстом стању и сируп од јавора, осим ароматизованог или
бојеног

1
1
1
1

1702 30 00

Гликоза у чврстом стању и гликозни сируп без додатих средстава за
ароматизацију или материја за бојење, без садржаја фруктозе или са садржајем
фруктозе мање од 20% по маси у сувом стању

1

1702 30 10

Изогликоза у чврстом стању, без садржаја фруктозе или са садржајем фруктозе
до 20% по маси у сувом стању

1

1702 30 50

Гликоза "декстроза" у облику белог кристалног праха, агломерисаног или
неагломерисаног, без садржаја фруктозе или са садржајем гликозе до 20% по
маси у сувом стању, осим изогликозе

1
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1702 30 90

Гликоза у чврстом стању и гликозни сируп без додатих средстава за
ароматизацију или материја за бојење, без садржаја фруктозе или са садржајем
фруктозе мање од 20% по маси у сувом стању, осим изогликозе и гликозе
"декстрозе" у облику белог кристалног праха, агломерисаног или
неагломерисаног

1

1702 40 00

Гликоза у чврстом стању и гликозни сируп без додатих средстава за
ароматизацију или материја за бојење, који у сувом стању садрже од 20%, али
не преко 50% фруктозе по маси, искључујући инвертни шећер

1

1702 40 10

Изогликоза у чврстом стању, која у сувом стању садржи од 20%, али не преко
50% фруктозе по маси, искључујући инвертни шећер

1

1702 40 90
1702 50 00
1702 60 00

Гликоза у чврстом стању и гликозни сируп без додатих средстава за
ароматизацију или материја за бојење, који у сувом стању садрже од 20%, али
не преко 50% фруктозе по маси, осим изоглукозе и инвертног шећера
Фруктоза, хемијски чиста, у чврстом стању
Фруктоза у чврстом стању и фруктозни сируп без додатих средстава за
ароматизацију или материја за бојење, који у сувом стању садрже више од 50%
фруктозе по маси, искључујући инвертни шећер и хемијски чисту фруктозу

1
1
1

1702 60 10

Изогликоза у чврстом стању, која у сувом стању садржи преко 50% фруктозе
по маси, искључујући инвертни шећер и хемијски чисту фруктозу

1

1702 60 80

Инулин сируп направљен хидролизом инулина или олигофруктозе, са
садржајем у сувом стању преко 50% по маси фруктозе у слободном облику или
као сахарозе

1

1702 60 95

Фруктоза у чврстом стању и фруктозни сируп без додатих средстава за
ароматизацију или материја за бојење, који у сувом стању садрже више од 50%
фруктозе по маси, осим изогликозе, инулин сирупа, инвертног шећера и
хемијски чисте фруктозе

1

1702 90 00

Шећер у чврстом стању, укључујући инвертни шећер и хемијски чисте малтозе,
шећер и мешавине шећерног сирупа који у сувом стању садрже 50% фруктозе
по маси, без додатих средстава за ароматизацију или материја за бојење,
вештачки мед, мешан или немешан са природним медом и карамелом, осим
шећера од шећерне репе или трске, хемијски чисте сахарозе, лактозе, шећера
од јавора, гликозе, фруктозе и њихових сирупа

1

1702 90 10
1702 90 30
1702 90 50
1702 90 71

Малтоза, хемијски чиста у чврстом стању
Изогликоза у чврстом стању, која у сувом стању садржи 50% фруктозе по маси,
направљена од полимера глукозе
Малтодекстрин у чврстом стању и сируп од малтодекстрина, осим
ароматизованог или бојеног
Шећер и меласа, карамелисани, који садржи 50% или више по маси сахарозе у
сувој материји

1
1
1
1

1702 90 75

Шећер и меласа, карамелисани, у облику праха, агломерисан или
неагломерисан, који садрже мање од 50% или више по маси сахарозе у сувој
материји

1

1702 90 79

Шећер и меласа, карамелисани, који садрже мање од 50% или више по маси
сахарозе у сувој материји, осим шећера и меласе у облику праха агломерисаног
или неагломерисаног

1

1702 90 80

Инулин сируп направљен хидролизом инулина или олигофруктозе са
садржајем фруктозе или сахарозе у сувом стању од 10% до 50% по маси
фруктозе у слободном облику или као сахарозе

1

1702 90 95

Шећер у чврстом стању, укључујући инвертни шећер и мешавине шећера и
шећерног сирупа који у сувом стању садрже 50% фруктозе по маси, без
додатих средстава за ароматизацију или материја за бојење, осим шећера од
шећерне репе или трске, хемијски чисте сахарозе, лактозе, фруктозе и
њихових сирупа, шећера од јавора, гликозе, изогликозе, инулин шећера,
мелтодекстрина и карамела

1
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1703 00 00
1703 10 00
1703 90 00

1704 00 00
1704 10 00
1704 10 10
1704 10 90
1704 90 00
1704 90 10
1704 90 30
1704 90 51
1704 90 55
1704 90 61
1704 90 65
1704 90 71
1704 90 75

Меласе добијене приликом екстракције или рафинисања шећера
Меласа од шећерне трске, добијене приликом екстракције или рафинисања
шећера
Меласа од шећерне репе, добијене приликом екстракције или рафинисања
шећера

1

Производи од шећера, укључујући белу чоколаду, без какаоа
Жвакаће гуме, било да су превучене шећером или не
Жвакаће гуме, било да су превучене шећером или не, које садрже мање од 60%
по маси сахарозе, укључујући инвертни шећер изражен као сахароза
Жвакаће гуме, било да су превучене шећером или не, које садрже 60% и више
по маси сахарозе, укључујући инвертни шећер изражен као сахароза
Производи од шећера, укључујући белу чоколаду, без какаоа, осим жвакаће
гуме
Екстракт слатког корена који садржи више од 10% по маси сахарозе, али без
других додатих материја
Бела чоколада
Пасте, укључујући марципан, у непосредном паковању нето садржаја од 1 kg
или више
Пастиле за грло и бомбоне против кашља
Производи превучени шећером без какаоа
Гуми - бомбоне и производи од желеа, укључујући воћне пасте у облику
слаткиша
Кувани слаткиши, пуњени или не
Млечне бомбоне („toffees”), карамеле и слични слаткиши

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1704 90 81

Бомбоне у виду таблета, пресоване, без какаа, произведене са или без додатих
супстанци, осим жвакаћих гума, беле чоколаде, пастила за грло и бомбона
против кашља, производа превучених шећером, гуми - бомбона и производа
од желеа, укључујући воћне пасте у облику слаткиша, куваних слаткиша,
пуњених или непуњених, укључујући марципане у непосредном паковању нето
садржаја од 1 kg или више

1

1704 90 99

Пасте, марципани, нугат и други шећерни производи без какаоа, осим
жвакаћих гума, беле чоколаде, пастила за грло и бомбона против кашља,
производа превучених шећером, гуми - бомбона и производа од желеа,
укључујући воћне пасте у облику слаткиша, куваних слаткиша, пуњених или
непуњених, укључујући марципане у непосредном паковању нето садржаја од
1 kg или више

1

ГЛАВА 18
1800 00 00

КАКАО И ПРОИЗВОДИ ОД КАКАОА

1801 00 00

Какао у зрну, цео или ломљен, сиров или пржен

1

1802 00 00

Љуске, коре, опне и остали отпаци од какаоа

1

1803 00 00
1803 10 00
1803 20 00

Какао маса, одмашћена или неодмашћена
Какао маса, неодмашћена
Какао маса, потпуно или делимично одмашћена

1
1
1

1804 00 00

Маслац, масноће и уље од какаоа

1
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1805 00 00

Какао у праху, без додатог шећера или других материја за заслађивање

1

1806 00 00
1806 10 00

Чоколада и остали прехрамбени производи који садрже какао
Какао у праху са додатком шећера или других материја за заслађивање
Какао у праху, са додатком шећера или других материја за заслађивање, који не
садржи сахарозу или који садржи мање од 5% по маси сахарозе, укључујући
инвертни шећер изражен као сахароза, или изогликозу изражену као сахароза

1
1

1806 10 15

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20 00

Какао у праху, са додатком шећера или других материја за заслађивање, који
садржи од 5%, али не преко 65% по маси сахарозе, укључујући инвертни шећер
изражен као сахароза, или изогликозу изражену као сахароза
Какао у праху, заслађен, који садржи од 65%, али не преко 80% сахарозе по
маси, укључујући инвертни шећер изражен као сахароза, или изогликозу
изражену као сахароза
Какао у праху, заслађен, који садржи 80% и више сахарозе по маси,
укључујући инвертни шећер изражен као сахароза, или изогликозу изражену
као сахароза
Чоколада и други производи који садрже какао, 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
преко 2 kg, осим какаоа у праху

1

1

1

1

1

1806 20 10

Чоколада и други производи који садрже какао, 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
преко 2 kg који садрже 31% или више по маси какао маслаца или са садржајем
мешаног какао маслаца са млечном масноћом више од 31% по маси, осим
какaоа у праху

1

1806 20 30

Чоколада и други производи који садрже какао, 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
преко 2 kg који садрже од 25%, али не преко 31% какао маслаца и млечне
масноће у комбинацији, осим какаоа у праху

1

1806 20 50

Чоколада и други производи који садрже какао, 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
преко 2 kg, са садржајем 18% или више али мање од 31% по маси какао
маслаца, осим какаоа у праху

1

1806 20 70
1806 20 80

Чоколадно - млечне мрвице („chocolate milk crumb”) у паковању преко 2 kg
Чоколадни прелив у паковању преко 2 kg

1
1

1806 20 95

Чоколада и други производи који садрже какао, 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
преко 2 kg, са садржајем до 18% по маси какао маслаца, осим какаоа у праху ,
чоколадног прелива и чоколадно - млечних мрвица

1

1806 31 00
1806 32 00

Чоколада и други производи који садрже какао, у блоковима, таблама или
шипкама масе мање од 2 kg, пуњени
Чоколада и други производи који садрже какао, у блоковима, таблама или
шипкама масе мање од 2 kg, непуњени

1
1

1806 32 10

Чоколада и други производи који садрже какао, у блоковима, таблама или
шипкама масе мање од 2 kg, непуњени, са додатком житарица, воћа или
језграстог воћа

1

1806 32 90

Чоколада и други производи који садрже какао, у блоковима, таблама или
шипкама масе мање од 2 kg, осим пуњених и са додатком житарица, воћа или
језграстог воћа

1
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1806 90 00
1806 90 11
1806 90 19
1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50
1806 90 60
1806 90 70

1806 90 90

Чоколада и други производи који садрже какао, у мањим паковањима од 2 kg,
осим пуњених и са додатком житарица, воћа или језграстог воћа
Чоколаде, укључујући пралине, пуњене или непуњене које садрже алкохол
Чоколаде, укључујући пралине, пуњене или непуњене које не садрже алкохол
Чоколаде и чоколадни производи, пуњени, осим у блоковима, таблама или
шипкама и пралина
Чоколаде и чоколадни производи, осим у блоковима, таблама или шипкама,
пралина и пуњених
Производи од шећера и њихове замене произведени од замена шећера, који
садрже какао
Намази који садрже какао
Производи који садрже какао, за производњу пића
Производи који садрже какао, у паковањима до 2 kg, осим чоколада, пралина и
других чоколадних производа, шећерних производа и њихових замена
произведених од замена шећера , намаза који садрже какао и производа за
производњу пића, какаоа у праху

1
1
1
1
1
1
1
1

1

ГЛАВА 19
1900 00 00

ПРОИЗВОДИ НА БАЗИ ЖИТАРИЦА, БРАШНА, СКРОБА ИЛИ МЛЕКА;
ПОСЛАСТИЧАРСКИ ПРОИЗВОДИ

1901 00 00

Екстракт слада; прехрамбени производи од брашна, прекрупе, гриза,
скроба или екстракта слада без додатка какаоа или са додатком какаоа у
количини мањој од 40% по маси какаоа, рачунато на потпуно одмашћену
основу, н.д.м.н.; прехрамбени производи од роба из NHM-а 0401 00 00 до
0404 00 00 без додатка какаоа или са садржајем какаоа мањим од 5% по
маси, рачунато на потпуно одмашћену основу, н.д.м.н

1

1901 10 00

Производи за исхрану деце, у паковањима за продају на мало, прехрамбени
производи од брашна, прекрупе, гриза, скроба или екстракта слада без додатка
какаоа или са додатком какаоа у количини мањој од 40% по маси какаоа,
рачунато на потпуно одмашћену основу, н.д.м.н.; прехрамбени производи од
роба из NHM-а 0401 00 00 до 0404 00 00 без додатка какаоа или са садржајем
какаоа мањим од 5% по маси, рачунато на потпуно одмашћену основу

1

1901 20 00

Мешавине и теста од од брашна, прекрупе, гриза, скроба или екстракта слада
без додатка какаоа или са додатком какаоа у количини мањој од 40% по маси
какаоа, рачунато на потпуно одмашћену основу, н.д.м.н.; прехрамбени
производи од роба из NHM-а 0401 00 00 до 0404 00 00 без додатка какаоа или
са садржајем какаоа мањим од 5% по маси, рачунато на потпуно одмашћену
основу, н.д.м.н, за производњу пекарских производа из NHM-а 1905 00 00

1

1901 90 00

Екстракт слада; прехрамбени производи од брашна, прекрупе, гриза, скроба
или екстракта слада без додатка какаоа или са додатком какаоа у количини
мањој од 40% по маси какаоа, рачунато на потпуно одмашћену основу,
н.д.м.н.; прехрамбени производи од роба из NHM-а 0401 00 00 до 0404 00 00
без додатка какаоа или са садржајем какаоа мањим од 5% по маси, рачунато на
потпуно одмашћену основу, н.д.м.н, осим хране за децу у паковањима за
продају на мало, мешавина и и теста за производњу пекарских производа из
NHM-а 1905 00 00

1

1901 90 11
1901 90 19

Екстракт слада са садржајем сувог екстракта од 90% или више по маси
Екстракт слада са садржајем сувог екстракта до 90% по маси

1
1
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1901 90 91

Прехрамбени производи од брашна, прекрупе, гриза, скроба или екстракта
слада, без додатка млечне масти, сахарозе, изогликозе, гликозе или скроба, или
са садржајем мање од 1,5% млечне масноће, 5% сахарозе, изогликозе, гликозе
или скроба, без садржаја какаоа или са садржајем какаоа мање од 40% по маси
рачунато на потпуно одмашћену основу, осим екстракта слада и производа за
исхрану деце, у паковањима за продају на мало, мешавина и теста за
производњу пекарских производа и млека у праху, крема, млечног путера,
јогурта, кефира и сличних производа из NHM-а 0401 00 00 до 0404 00 00

1

1901 90 99

Прехрамбени производи од брашна, прекрупе, гриза, скроба или екстракта
слада, без садржаја какаоа или са садржајем какаоа мање од 40% по маси
рачунато на потпуно одмашћену основу, и прехрамбених производа од млека,
крема, млечног путера, јогурта, кефира и сличних производа из NHM-а 0401 00
00 до 0404 00 00, без садржаја какаоа или са садржајем какаоа мање од 5% по
маси рачунато на потпуно одмашћену основу, н.д.м.н., осим екстракта слада и
производа за исхрану деце, у паковањима за продају на мало, мешавина и теста
за производњу пекарских производа из NHM-а 1901 90 91

1

1902 00 00
1902 11 00
1902 19 00
1902 19 10
1902 19 90
1902 20 00
1902 20 10

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
Тестенине некуване, непуњене нити друкчије припремљене, без додатка јаја
Тестенине некуване, непуњене нити друкчије припремљене, које не садрже
заједно пшенично брашно, гриз или јаја
Тестенине некуване, непуњене нити друкчије припремљене, које садрже
заједно пшенично брашно, гриз или јаја
Тестенине пуњене, куване или некуване или друкчије припремљене
Тестенине пуњене, куване или некуване или друкчије припремљене са
садржајем више од 20% по маси риба, љускара, мекушаца или других водених
бескичмењака

1
1
1
1
1
1
1

1902 20 30

Тестенине пуњене, куване или некуване или друкчије припремљене са
садржајем више од 20% по маси кобасица и сличног од меса и изнутрица свих
врста, укључујући масноће било ког порекла

1

1902 20 91

Тестенине куване, пуњене са месом или другим садржајем, осим са садржајем
већим од 20% по маси, кобасица и сличног од меса и изнутрица свих врста,
укључујући масноће било ког порекла и врсте већих од 20% по маси од риба,
зглавкара, мекушаца или других водених безкичмењака

1

1902 20 99

Тестенине припремљене на други начин, пуњене са месом или другим
садржајем, осим куваних или кобасица и сличног од меса и изнутрица свих
врста, укључујући масноће било ког порекла и врсте већих од 20% по маси, од
риба, зглавкара, мекушаца или других водених безкичмењака

1

1902 30 00
1902 30 10
1902 30 90
1902 40 00
1902 40 10
1902 40 90

Тестенине куване или другачије припремљене, осим пуњене
Тестенине сушене, осим пуњених
Тестенине куване или другачије припремљене, осим пуњених или сушених
Кус - кус, неприпремљен или припремљен
Кус - кус, неприпремљен
Кус - кус, куван или другачије припремљен

1
1
1
1
1
1

1903 00 00

Тапиока и замене тапиоке, припремљени од скроба у облику љуспица,
зрнаца, перли, просејаних или сличних облика

1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

1904 00 00

1904 10 00
1904 10 10
1904 10 30
1904 10 90

1904 20 00
1904 20 10

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, н.д.м.н.
Производи за исхрану добијени бубрењем или пржењем житарица или
производа од житарица, нпр. корн флекс
Производи за исхрану добијени бубрењем или пржењем кукуруза или
производа од кукуруза
Производи за исхрану добијени бубрењем или пржењем пиринча или
производа од пиринча
Производи за исхрану добијени бубрењем или пржењем житарица или
производа од житарица, осим од кукуруза и пиринча
Прехрамбени производи добијени од непржених пахуљица од житарица, или
од мешавина непржених и пржених пахуљица од житарица или од бубрених
житарица
Производи типа „Musli” на бази непржених пахуљица од житарица

1

1
1
1
1

1
1

1904 20 91

Прехрамбени производи добијени од непржених пахуљица од кукуруза, или од
мешавина непржених и пржених пахуљица од кукуруза или од бубрених зрна
кукуруза, осим производа типа „Musli” на бази непржених пахуљица од
житарица

1

1904 20 95

Прехрамбени производи добијени од непржених пахуљица од пиринча, или од
мешавина непржених и пржених пахуљица од пиринча или од бубрених зрна
пиринча, осим производа типа „Musli” на бази непржених пахуљица од
житарица

1

1904 20 99

Прехрамбени производи добијени од непржених пахуљица од житарица, или
од мешавина непржених и пржених пахуљица од житарица или од бубрених
житарица, осим производа типа „Musli” на бази непржених пахуљица од
житарица и од кукуруза или пиринча

1

1904 30 00

Пшеница „Bulgur” у виду зрна, кувана

1

1904 90 00

Житарице, осим кукуруза, у виду зрна или пахуљица, барених или другачије
обрађених, н.д.м.н. осим брашна, прекрупе и гриза, прехрамбених производа
добијених од непржених пахуљица од житарица или мешавина од житарица и
непржених и пржених пахуљица од житарица или од бубрених зрна житарица
и пшенице " Bulgur "

1

1904 90 10

Пиринач, барен или другачије припремљен, н.д.м.н., осим брашна, прекрупе и
гриза, прехрамбених производа добијених од непржених пахуљица од
житарица или мешавина од житарица и непржених и пржених пахуљица од
житарица или од бубрених зрна житарица

1

1904 90 80

Житарице у виду зрна или пахуљица, обрађене барењем или другим начином,
н.д.м.н., осим пиринча, кукуруза, брашна, прекрупе и гриза, прехрамбених
производа добијених од непржених пахуљица од житарица или мешавина од
житарица и непржених и пржених пахуљица од житарица или од бубрених
зрна житарица и пшенице " Bulgur "

1

1905 00 00
1905 10 00
1905 20 00
1905 20 10

94

Хлеб, пецива, колачи, бисквити и остали пекарски производи са додатком
какаоа или без додатка какаоа; нафоре и хостије, капсуле за фармацеутске
производе, обланде, пиринчана хартија и слични производи
Хрскави хлеб (krisp)
Медењаци и слични производи са додатком или без какаоа
Медењаци и слични производи са додатком или без какаоа који по маси садржe
мање од 30% сахарозe, укључујући инвертни шећер изражен као сахароза

1
1
1
1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
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Напомене

1

2

3

4

1905 20 30

Медењаци и слични производи са додатком или без какаоа који по маси садрже
више од 30% али мање од 50% сахарозе, укључујући инвертни шећер изражен
као сахароза

1

1905 20 90
1905 31 00
1905 31 11

Медењаци и слични производи са додатком или без какаоа који по маси садрже
50% или више сахарозе, укључујући инвертни шећер изражен као сахароза
Бисквити, слатки
Бисквити, слатки, потпуно или делимично обложени или покривени чоколадом
или другим производима који садрже какао, у непосредном паковању нето масе не преко 85 g

1
1
1

1905 31 19

Бисквити, слатки, потпуно или делимично обложени или покривени чоколадом
или другим производима који садрже какао, у непосредном паковању нето масе преко 85 g

1

1905 31 30

Бисквити, слатки, са додатком или без какаоа са садржајем више од 8% млечне
масти, осим обложених или покривених чоколадом или другим производима
који садрже какао

1

1905 31 91

Бисквити, слатки сендвич, са додатком или без какаоа са садржајем мање од
8% млечне масти, осим обложених или покривених чоколадом или другим
производима који садрже какао

1

1905 31 99
1905 32 00
1905 32 05
1905 32 11

Бисквити, слатки, са додатком или без какаоа са садржајем мање од 8% млечне
масти, осим обложених или покривених чоколадом или другим производима
који садрже какао и сендвич бисквита
Вафли и обланде
Вафли и обланде са садржајем воде преко 10% по маси
Вафли и обланде потпуно или делимично обложене или покривене чоколадом
или другим производима који садрже какао, у непосредном паковању нето масе не преко 85 g, осим са садржајем воде преко 10% по маси

1
1
1
1

1905 32 19

Вафли и обланде потпуно или делимично обложене или покривене чоколадом,
осим у непосредном паковању нето - масе не преко 85 g и вафли и обланди са
садржајем воде преко 10% по маси

1

1905 32 91

Вафли и обланде, слане, пуњене или непуњене, осим са садржајем воде преко
10% по маси

1

1905 32 99
1905 40 00
1905 40 10
1905 40 90

1905 90 00

1905 90 10
1905 90 20
1905 90 30
1905 90 45
1905 90 55

1905 90 60
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Вафли и обланде, са додатком или без какаоа, пуњене или непуњене, осим
вафли и обланди потпуно или делимично обложених или покривених
чоколадом или какаом, сланих и оних који садрже преко 10% воде
Двопек, тост хлеб и слични тост производи
Двопек
Тост хлеб и слични тост производи, осим двопека
Пекарски производи, са додатком или без какаоа, хостије, празне капсуле од
облатни за фармацеутске производе, облатне за печаћење, сушено лиснато
тесто од брашна или скроба и слични производи, осим хрскавог хлеба,
медењака и сличних производа, кекса и сличног чајног пецива, заслађеног,
вафли, двопека, тост хлеба и сличних тост производа
Хлеб без квасца (matzos)
Хостије и нафоре, празне капсуле за фармацеутске производе, обланде за
печаћење, пиринчана хартија и слични производи
Хлеб, без додатка меда, јаја, сира или воћа, који у сувом стању по маси садржи
до 5% шећера и не преко 5% масноће
Бисквити, осим слатких
Производи добијени истискивањем или развлачењем, слатки или слани, осим
хрскавог хлеба (krisp), медењака и сличних производа, слатких бисквита,
вафли и обланди и двопека
Воћни хлеб са сувим грожђем, кроасани, пуслице и друга пецива са додатком
материја за заслађивање, осим хрскавог хлеба (krisp), двопека, тоста и сличних
тост производа, вафли и обланди

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
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1
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4

1905 90 90

Пице и други пекарски производи, незаслађени, осим хрскавог хлеба (krisp),
двопека, тоста и сличних тост производа, вафли, обланди, воћног хлеба са
сувим грожђем, кроасана, пуслица, хостија и нафора, празних капсула за
фармацеутске производе, обланди за печаћење, пиринчане хартије и сличних
производа

1

ГЛАВА 20
2000 00 00

2001 00 00
2001 10 00

2001 90 00

2001 90 10
2001 90 20
2001 90 30

2001 90 40
2001 90 50
2001 90 65
2001 90 70

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
Краставци и корнишони, припремљени или конзервисани у сирћету или
сирћетној киселини
Поврће, воће, укључујући језграсто воће, и остали делови биља за јело,
припремљени или конзервисани у сирћету или сирћетној киселини, осим
краставаца и корнишона
Манго - чатни („mango chutney”), припремљен или конзервисан у сирћету или
сирћетној киселини
Плодови рода Capsicum, припремљени или конзервисани у сирћету или
сирћетној киселини, осим слатких паприка или рода Pimenta
Кукуруз шећерац (Zea mays var saccharata), припремљени или конзервисани у
сирћету или сирћетној киселини
Јам, слатки кромпир и слични јестиви делови биљака са садржајем 5% или
више по маси скроба, припремљени или конзервисани у сирћету или сирћетној
киселини
Печурке, припремљене или конзервисане у сирћету или сирћетној киселини
Маслине, припремљене или конзервисане у сирћету или сирћетној киселини
Паприка, слатка, припремљена или конзервисана у сирћету или сирћетној
киселини

1
1

1

1
1
1

1
1
1
1

2001 90 92

Салата / вариво од палмине срчике, гуаве, плодови манга, плодови мангостина,
плодови папаје, индисјке датуле, акажу јабука, личи "Litchi chinensis", плодови
"Artocarpus heterophyllus", шљиве саподило, маракује, плод "Averrhoa
carambola", питаје, кокосови ораси, индијски ораси, бразилски ораси, арекини
(бетел) ораси, кола-ораси и макадамија ораси, припремљени или конзервисани
у сирћету или сирћетној киселини

1

2001 90 97

Поврће, воће, укључујући језграсто воће, и остали делови биља за јело,
припремљени или конзервисани у сирћету или сирћетној киселини, осим црног
лука, краставца и корнишона, манго - чатнија („mango chutney”), плодова рода
Capsicum, слатких паприка, кукуруза шећерца, јама, слатког кропира и личних
јестивих делова биљака са садржајем 5% или више по маси скроба, тропског
воћа и тропског језграстог воћа, палминих језгра, маслинки

1

2002 00 00
2002 10 00
2002 10 10
2002 10 90
2002 90 00

96

Парадајз, припремљен или конзервисан на други начин, али не са
сирћетом или сирћетном киселином
Парадајз, цео или у комадима, припремљен или конзервисан на други начин,
али не са сирћетом или сирћетном киселином
Парадајз, ољуштен, цео или у комадима, припремљен или конзервисан на
други начин, али не са сирћетом или сирћетном киселином
Парадајз, неољуштен, цео или у комадима, припремљен или конзервисан на
други начин, али не са сирћетом или сирћетном киселином
Парадајз, припремљен или конзервисан на други начин, али не са сирћетом или
сирћетном киселином, осим целог или у комадима

1
1
1
1
1
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4

2002 90 11

Парадајз, припремљен или конзервисан на други начин, али не са сирћетом или
сирћетном киселином, са садржајем суве материје мањим од 12% по маси и у
непосредном паковању нето - масе преко 1 kg, осим целог или у комадима

1

2002 90 19

Парадајз, припремљен или конзервисан на други начин, али не са сирћетом или
сирћетном киселином, са садржајем суве материје мањим од 12% по маси и у
непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg, осим целог или у комадима

1

2002 90 31

Парадајз, припремљен или конзервисан на други начин, али не са сирћетом или
сирћетном киселином, са садржајем суве материје преко 12%, али не преко
30% по маси и у непосредном паковању нето - масе преко 1 kg, осим целог или
у комадима

1

2002 90 39

Парадајз, припремљен или конзервисан на други начин, али не са сирћетом или
сирћетном киселином, са садржајем суве материје преко 12%, али не преко
30% по маси и у непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg, осим целог
или у комадима

1

2002 90 91

Парадајз, припремљен или конзервисан на други начин, али не са сирћетом или
сирћетном киселином, са садржајем суве материје већим од 30% по маси и у
непосредном паковању нето - масе преко 1 kg, осим целог или у комадима

1

2002 90 99

Парадајз, припремљен или конзервисан на други начин, али не са сирћетом или
сирћетном киселином, са садржајем суве материје већим од 30% по маси и у
непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg, осим целог или у комадима

1

2003 00 00
2003 10 00
2003 10 20

2003 10 30

2003 90 00
2003 90 10
2003 90 90

2004 00 00

2004 10 00
2004 10 10
2004 10 91
2004 10 99

2004 90 00

2004 90 10
2004 90 30
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Печурке и трифле (тартуфи), припремљене или конзервисане на други
начин, али не у сирћету или сирћетној киселини
Печурке, рода Agaricus, припремљене или конзервисане на други начин, али не
у сирћету или сирћетној киселини
Печурке, рода Agaricus, припремљене или конзервисане на други начин, али не
у сирћету или сирћетној киселини, привремено конзервисане, потпуно куване
Печурке, рода Agaricus, припремљене или конзервисане на други начин, али не
у сирћету или сирћетној киселини, осим потпуно куваних и привремено
конзервисаних
Печурке и тартуфи, припремљени или конзервисани на други начин, али не у
сирћету или сирћетној киселини, осим рода Agaricus
Тартуфи, припремљени или конзервисани на други начин, али не у сирћету или
сирћетној киселини
Печурке, припремљене или конзервисане на други начин, али не у сирћету или
сирћетној киселини, осим рода Agaricus
Поврће припремљено или конзервисано на други начин, али не у сирћету
или сирћетној киселини, смрзнуто, осим конзервисаних са шећером,
парадајза, печурки и трифли (тартуфи)
Кромпир припремљен или конзервисан на други начин, али не у сирћету или
сирћетној киселини, смрзнут
Кромпир куван, смрзнут
Кромпир припремљен у облику брашна, гриза или љуспица, смрзнут
Кромпир припремљен или конзервисан на други начин, али не у сирћету или
сирћетној киселини, смрзнут, осим само скуваног или у облику брашна, гриза
или љуспица
Поврће и мешавине поврћа припремљено или конзервисано на други начин,
али не у сирћету или сирћетној киселини, смрзнуто, осим конзервисаних са
шећером, парадајза, печурки, трифли (тартуфa) и кромпира и мешавина
Кукуруз шећерац (Zea mays var. saccharata) припремљен или конзервисан на
други начин, али не у сирћету или сирћетној киселини, смрзнут
Кисели купус, капар и маслине, припремљени или конзервисани на други
начин, али не у сирћету или сирћетној киселини, смрзнути

1
1
1

1

1
1
1

1

1
1
1
1

1

1
1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2004 90 50
2004 90 91

2004 90 98

2005 00 00

2005 10 00
2005 20 00
2005 20 10
2005 20 20

2005 20 80

2005 40 00
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 70 00
2005 80 00
2005 91 00

Грашак (Pisum sativum) и боранија врсте (Phaseolus spp.), у махуни,
припремљени или конзервисани на други начин, али не у сирћету или
сирћетној киселини, смрзнути
Црни лук, куван, смрзнути
Поврће и мешавине поврћа припремљено или конзервисано на други начин,
али не у сирћету или сирћетној киселини, смрзнуто, осим конзервисаних са
шећером, парадајза, печурки, трифли (тартуфa) и кромпира, кукуруза шећерца
(Zea mays var. saccharata), киселог купуса, капара и маслина, грашака (Pisum
sativum), бораније врсте (Phaseolus spp), куваног црног лука и мешавина
Поврће припремљено или конзервисано на други начин, али не у сирћету
или сирћетној киселини, несмрзнуто, осим конзервисаних са шећером,
парадајза, печурки и трифли (тартуфа)
Поврће, хомогенизовано, припремљено за малопродају као дечја или диететска
храна, у мањим паковањима од 250 g
Кромпир, припремљен или конзервисан на други начин, али не у сирћету или
сирћетној киселини, осим смрзнутог
Кромпир припремљен у облику брашна, гриза или љуспица, осим смрзнутог
Кромпир у танким одсечцима, пржен или печен у масти или уљу, посољен или
непосољен, ароматизован или неароматизован, у херметички затвореном
паковању, погодан за непосредну потрошњу, несмрзнут
Кромпир припремљен или конзервисан на други начин, али не у сирћету или
сирћетној киселини, несмрзнут, осим кромпира припремљеног у облику
брашна, гриза или љуспица, кромпира у танким одсечцима, прженог или
печеног у масти или уљу, посољеног или непосољеног, ароматизованог или
неароматизованог, у херметички затвореном паковању, погодног за непосредну
потрошњу
Грашак (Pisum sativum) припремљен или конзервисан на други начин, али не у
сирћету или сирћетној киселини, осим смрзнутог
Пасуљ (Vigna spp., Phaseolus spp.), неољуштен, припремљен или конзервисан
на други начин, али не у сирћету или сирћетној киселини, осим смрзнутог
Пасуљ (Vigna spp., Phaseolus spp.), ољуштен, припремљен или конзервисан на
други начин, али не у сирћету или сирћетној киселини, осим смрзнутог
Шпаргле припремљене или конзервисане на други начин, али не у сирћету или
сирћетној киселини, осим смрзнутих
Маслине припремљене или конзервисане на други начин, али не у сирћету или
сирћетној киселини, осим смрзнутих
Кукуруз шећерац (Zea mays var. saccharata) припремљен или конзервисан на
други начин, али не у сирћету или сирћетној киселини, осим смрзнутог
Бамбусови изданци припремљени или конзервисани на други начин, али не у
сирћету или сирћетној киселини, осим смрзнутих

1
1

1

1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

2005 99 00

Поврће и мешавине од поврћа, припремљени или конзервисани на други начин,
али не у сирћету, несмрзнути, осим конзервисаних са шећером,
хомогенизованог поврћа из NHM-а 2005 10 00 и парадајза, кромпира, грашака
(Pisum sativum), пасуља (Vigna spp., Phaseolus spp.), шпаргли, маслинки,
кукуруза шећерца (Zea mays var. saccharata), бамбусових изданака и мешавина

1

2005 99 10

Плод рода Capsicum, припремљени или конзервисани на други начин, али не у
сирћету или сирћетној киселини, несмрзнут, осим слатких паприка, паприка и
смрзнутих плодова

1

2005 99 20
2005 99 30

98

Капар, припремљен или конзервисан на други начин, али не у сирћету или
сирћетној киселини, несмрзнут
Артичоке, припремљене или конзервисане на други начин, али не у сирћету
или сирћетној киселини, несмрзнуте

1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2005 99 50
2005 99 60

2005 99 80

2006 00 00
2006 00 10
2006 00 31
2006 00 35

Мешавине поврћа, припремљене или конзервисане на други начин, али не у
сирћету или сирћетној киселини, несмрзнуте
Кисели купус, несмрзнут
Поврће припремљено или конзервисано на други начин, али не у сирћету или
сирћетној киселини, несмрзнуто, осим конзервисаног са шећером као и
хомогенизованог поврћа из NHM-а 2005 10 и парадајза, печурака, тартуфа,
кромпира, киселог купуса, грашка (Pisum sativum), пасуља (Vigna i Phaseolus),
шпаргли, маслинки, кукуруза шећерца (Zea mays var. saccharata), бамбусових
изданака, плодова рода Capsicum врло јаког укуса, капара, артичока, шаргарепе
и мешавина поврћа
Поврће, воће, језграсто воће, коре од воћа и остали делови биља,
конзервисани у шећеру, суви, глазирани или кандирани
Ђумбир, конзервисан у шећеру, сув, глазиран или кандиран
Трешње и вишње, са садржајем шећера преко 13% по маси, конзервисане у
шећеру, суве, глазиране или кандиране
Тропско воће и језграсто тропско воће, са садржајем шећера преко 13% по
маси, конзервисано у шећеру, суво, глазирано или кандирано

1
1

1

1
1
1
1

2006 00 38

Поврће, воће, ораси, кора од воћа и остали јестиви делови, са садржајем шећера
преко 13% по маси, конзервисани у шећеру, суви, глазирани или кандирани,
осим вишњи, трешњи и тропског воћа и језграстог тропског воћа

1

2006 00 91

Тропско воће и језграсто тропско воће, са садржајем шећера до 13% по маси,
конзервисано у шећеру, суво, глазирано или кандирано

1

2006 00 99

Поврће, воће, ораси, кора од воћа и остали јестиви делови, са садржајем шећера
до 13% по маси, конзервисани у шећеру, суви, глазирани или кандирани, осим
вишњи, трешњи и тропског воћа и језграстог тропског воћа

1

2007 00 00

Џемови, воћни желеи, мармеладе, пиреи и пасте од воћа или језграстог
воћа, добијени кувањем, са додатком или без додатка šећера или других
средстава за заслађивање

1

2007 10 00

Хомогенизовани производи од џемова, воћних желеа, мармеладе, пиреа и пасти
од воћа или језграстог воћа добијени кувањем, са додатком или без додатка
шећера или других средстава за заслађивање, припремљени за малопродају као
дечја или диететска храна у паковању до 250 g

1

2007 10 10

Хомогенизовани производи од џемова, воћних желеа, мармеладе, пиреа и пасти
од воћа или језграстог воћа добијени кувањем, са садржајем шећера преко 13%
по маси, припремљени за малопродају као дечја или диететска храна у
паковању до 250 g

1

2007 10 91

Џемови, воћни желеи, мармеладе, пиреи и пасте од тропског воћа и језграстог
тропског воћа, обрађени кувањем, са додатком или без додатка шећера или
других средстава за заслађивање, припремљени за малопродају као дечја или
диететска храна у паковању до 250 , осим са садржајем шећера већим од 13%
по маси

1

2007 10 99

Џемови, воћни желеи, мармеладе, воћни пиреи и пасте, обрађени кувањем, са
додатком или без додатка шећера или других средстава за заслађивање,
припремљени за малопродају као дечја или диететска храна у паковању до 250
g, осим са садржајем шећера већим од 13% по маси и производа од тропског
воћа и језграстог тропског воћа

1

2007 91 00

Џемови, желеи, мармеладе, пиреи и пасте од агрума, обрађени кувањем, са
додатком или без додатка шећера или других средстава за заслађивање, осим
хомогенизованих производа из NHM-а 2007 10 00

1

2007 91 10

Џемови, желеи, мармеладе, пиреи и пасте од агрума, обрађени кувањем, са
садржајем шећера преко 30% по маси, осим хомогенизованих производа из
NHM-а 2007 10 00

1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
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Напомене

1

2

3

4

2007 91 30

Џемови, желеи, мармеладе, пиреи и пасте од агрума, обрађени кувањем, са
садржајем шећера преко 13% а мање од 30% по маси, осим хомогенизованих
производа из NHM-а 2007 10 00

1

2007 91 90

Џемови, желеи, мармеладе, пиреи и пасте од агрума, обрађени кувањем, са
додатком или без додатка шећера или других средстава за заслађивање, осим са
садржајем шећера већим од 13% по маси и хомогенизованих производа из
NHM-а 2007 10 00

1

2007 99 00

Џемови, желеи, мармеладе, пиреи и пасте од воћа добијени кувањем, са
додатком или без додатка шећера или других средстава за заслађивање, осим
од агрума и хомогенизованих производа из NHM-а 2007 10 00

1

2007 99 10

Пире и паста од шљива и пире и паста од сувих шљива, добијени кувањем са
садржајем шећера преко 30% по маси у непосредном паковању нето - масе
преко 100 kg, за индустријску прераду

1

2007 99 20

Пире и паста од кестена, добијени кувањем са садржајем шећера преко 30% по
маси, осим хомогенизованих производа из NHM-а 2007 10 00

1

2007 99 31

Џемови, желеи, мармеладе, пиреи и пасте од вишања и трешања добијени
кувањем, са садржајем шећера преко 30% по маси, осим хомогенизованих
производа из NHM-а 2007 10 00

1

2007 99 33

Џемови, воћни желеи, мармеладе, пиреи и пасте од јагода добијени кувањем, са
садржајем шећера преко 30% по маси, осим хомогенизованих производа из
NHM-а 2007 10 00

1

2007 99 35

Џемови, желеи, мармеладе, пиреи и пасте од малина добијени кувањем, са
садржајем шећера преко 30% по маси, осим хомогенизованих производа из
NHM-а 2007 10 00

1

2007 99 39

Џемови, воћни желеи, мармаладе, пиреи и пасте од воћа добијени кувањем, са
садржајем шећера преко 30% по маси, осим од малина, јагода, вишања,
трешања и агрума, кестен пиреа и пасти, хомогенизованих производа из NHMа 2007 10 00, пиреа и пасти од шљива и сувих шљива, у паковању већем од 100
kg за индустријску прераду

1

2007 99 50

Џемови, желеи, мармеладе и пиреи и пасте од воћа добијени кувањем, са
садржајем шећера већим од 13% али не преко 30% по маси, осим таквих
производа од агрума и хомогенизованих производа из NHM-а 2007 10 00

1

2007 99 93

Џемови, воћни желеи, мармеладе, пиреи и пасте од тропског воћа и језграстог
тропског воћа обрађени кувањем, са додатком или без додатка шећера или
других средстава за заслађивање, осим таквих производа са садржајем шећера
већим од 13% по маси и хомогенизованих производа из NHM-а 2007 10 00

1

2007 99 97

Џемови, воћни желеи, мармеладе, пиреи И пасте од воћа добијени кувањем, са
додатком или без додатка шећера или других средстава за заслађивање, осим
таквих производа са садржајем шећера већим од 13% по маси и
хомогенизованих производа из NHM-а 2007 10 00, пиреа од јабука и производа
од тропског воћа и језграстог тропског воћа

1

2008 00 00

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, осим припремљених или
конзервисаних са винским сирћетом, конзервисаних са шећером али не у
облику сирупа, џема, желеа, мармеладе, пиреа и пасти домијених кувањем

1

2008 11 00
2008 11 10
2008 11 91
2008 11 96
2008 11 98

100

Кикирики, припремљен или конзервисан, осим припремљеног са шећером
Маслац од кикирикија
Кикирики, припремљен или конзервисан, у паковању нето - масе преко 1 kg,
осим прженог, конзервисаног са шећером и маслаца од кикирикија
Кикирики, пржени, у паковању нето - масе не преко 1 kg
Кикирики, припремљен или конзервисан, у паковању нето - масе не преко 1 kg,
осим прженог, конзервисаног са шећером и маслаца од кикирикија

1
1
1
1
1
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4

2008 19 00

Ораси и остало језграсто воће, као и мешавине, припремљени или
конзервисани, осим припремљеих и конзервисаних са винским сирћетом,
конзервисаних са шећером али не у облику сирупа, џема, желеа, мармеладе,
пиреа и пасти добијених кувањем и кикирикија

1

2008 19 12

Кокосов орах, индијски орах, бразилски орах, арека "бетел" орах, кола орах и
макадамија орах; мешавине које садрже 50% или више по маси, припремљене
или конзервисане у непосредном паковању нето масе преко 1 kg, осим
конзервисаних са шећером

1

2008 19 13

2008 19 19

2008 19 92

2008 19 93
2008 19 95

2008 19 99

2008 20 00

2008 20 11
2008 20 19
2008 20 31
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 90
2008 30 00

01.05.2017.

Бадеми и пистаћи, пржени и у паковањиу преко 1 kg
Ораси и остале семенке, као и мешавине, припремљени или конзервисани у
непосредним паковањима садржаја више од 1 кг, осим прерађених или
конзервисаних сирћетом, конзервисаних шећером, али не положени у сируп,
џемови, мармеладе, воћни пире и пасте добијени кувањем, кикирики, печени
бадем, пистаћи, кокос, индијски орах, бразилски орах, арека "бетел" ораси,
кола орах и макадамија орах и мешавине које садрже 50% или више по маси
тропског језграстог воћа
Кокосов орах,индијски орах, бразилски орах, арека "бетел" ораси, кола орах и
макадамија орах, као и мешавине које садрже ове орахе 50% или више по
маси, припремљени или конзервисани, у непосредном паковању нето масе не
преко 1 kg
Бадеми и пистаћи, пржени и у паковањиу до 1 kg
Ораси и остало језграсто воће, као и мешавине, пржени, у паковању до 1 kg,
осим кикирикија, тропског језграстог воћа и тропског воћа
Ораси и остале семенке, као и мешавине, припремљени или конзервисани у
непосредним паковањима садржаја од 1 кг или мање, осим прерађених или
конзервисаних сирћетом, конзервисаних шећером, али не положени у сируп,
џемови, мармеладе, воћни пире и пасте добијени кувањем, кикирики, печени
бадеми, кокос, индијски орах, бразилски орах, арека "бетел" ораси, кола орах и
макадамија орах и мешавине које садрже 50% или више по маси тропског
језграстог воћа
Ананас, припремљен или конзервисан са додатком или без додатка шећера или
других средстава за заслађивање или алкохола, осим конзервисаних са
шећером али не у облику сирупа, џема, желеа, мармеладе, пиреа и пасте
домијене кувањем
Ананас, припремљен или конзервисан са додатком алкохола и шећера преко 17
% по маси и у непосредном паковању нето - масе преко 1 kg
Ананас, припремљен или конзервисан са додатком алкохола и у непосредном
паковању нето - масе преко 1 kg, осим са садржајем шећера већим од 17%
Ананас, припремљен или конзервисан са додатком алкохола и шећера преко 19
% по маси и у непосредном паковању нето - масе до 1 kg
Ананас, припремљен или конзервисан са додатком алкохола и у непосредном
паковању нето - масе до 1 kg, осим са садржајем шећера већим од 19%
Ананас, припремљен или конзервисан без алкохола и са додатком шећера
преко 17 % по маси и у непосредном паковању нето - масе преко 1 kg
Ананас, припремљен или конзервисан без алкохола и са додатком шећера од
13% до 17 % по маси и у непосредном паковању нето - масе преко 1 kg
Ананас, припремљен или конзервисан без алкохола и са додатком шећера
преко 19 % по маси и у непосредном паковању нето - масе до 1 kg
Ананас, припремљен или конзервисан без алкохола и са додатком шећера од
13% до 19 % по маси и у непосредном паковању нето - масе до 1 kg
Ананас, припремљен или конзервисан без додатка алкохола и шећера
Агруми, припремљени или конзервисани са додатком или без додатка шећера
или других средстава за заслађивање или алкохола, н.д.м.н.
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2008 30 11
2008 30 19
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 51

Агруми, припремљени или конзервисани са садржајем шећера преко 9% по
маси и додатком алкохола јачине не преко 11,85% по маси
Агруми, припремљени или конзервисани са садржајем шећера преко 9% по
маси и са додатком алкохола јачине преко 11,85% по маси
Агруми, припремљени или конзервисани са додатком алкохола јачине до
11,85% по маси, осим са садржајем шећера већим од 9%
Агруми, припремљени или конзервисани са додатком алкохола јачине преко
11,85% по маси, осим са садржајем шећера већим од 9%
Грејпфрут, кришке, припремљени или конзервисани са додатком шећера али
без додатка алкохола и у паковању преко 1 kg

1
1
1
1
1

2008 30 55

Мандарине, укључујући тангерске и сатсумас, клеметине, вилкинг и остали
слични хибриди агрума припремљени или конзервисани са додатком шећера
али без додатка алкохола и у паковању преко 1 kg

1

2008 30 59

Агруми припремљени или конзервисани са додатком шећера али без додатка
алкохола и у паковању преко 1 kg, осим грејпфрута у кришкама, мандарина
(укључујући тангерске и сатсумас), клеметина, вилкинга и осталих сличних
хибрида агрума

1

2008 30 71

Грејпфрут, кришке, припремљени или конзервисани са додатком шећера али
без додатка алкохола и у паковању до 1 kg

1

2008 30 75

Мандарине, укључујући тангерске и сатсумас, клеметине, вилкинг и остали
слични хибриди агрума припремљени или конзервисани са додатком шећера
али без додатка алкохола и у паковању до 1 kg

1

2008 30 79

Агруми, припремљени или конзервисани са додатком шећера али без додатка
алкохола и у паковању до 1 kg, осим грејпфрута у кришкама, мандарина
(укључујући тангерске и сатсумас), клеметина, вилкинга и осталих сличних
хибрида агрума

1

2008 30 90
2008 40 00

Агруми, припремљени или конзервисани без додатка шећера или без додатка
алкохола
Крушке, припремљене или конзервисане са или без додатка шећера или других
средстава за заслађивање или алкохола, н.д.м.н.

1
1

2008 40 11

Крушке, припремљене или конзервисане са садржајем шећера преко 13% по
маси и додатком алкохола јачине не преко 11,85% по маси и у паковању већем
од 1 kg

1

2008 40 19

Крушке, припремљене или конзервисане са садржајем шећера преко 13% по
маси и додатком алкохола јачине преко 11,85% по маси и у паковању већем од
1 kg

1

2008 40 21

Крушке, припремљене или конзервисане са додатком алкохола јачине до
11,85% по маси и у паковању већем од 1 kg, осим са садржајем шећера већим
од 13% по маси

1

2008 40 29

Крушке, припремљене или конзервисане са додатком алкохола јачине преко
11,85% по маси и у паковању већем од 1 kg, осим са садржајем шећера већим
од 13% по маси

1

2008 40 31
2008 40 39
2008 40 51
2008 40 59
2008 40 71
2008 40 79
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Крушке, припремљене или конзервисане са садржајем шећера преко 15% по
маси и додатком алкохола и у паковању до 1 kg
Крушке, припремљене или конзервисане са додатком алкохола и у паковању до
1 kg, осим са садржајем шећера већим од 15%
Крушке, припремљене или конзервисане без додатка алкохола, са садржајем
шећера преко 13% по маси и у паковању већем од 1 kg
Крушке, припремљене или конзервисане без додатка алкохола, са садржајем
шећера до 13% по маси и у паковању већем од 1 kg
Крушке, припремљене или конзервисане без додатка алкохола, са садржајем
шећера преко 15% по маси и у паковању до 1 kg
Крушке, припремљене или конзервисане без додатка алкохола, са садржајем
шећера до 15% по маси и у паковању до 1 kg
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2008 40 90

Крушке, припремљене или конзервисане без додатка алкохола и шећера
Кајсије, припремљене или конзервисане са или без додатка шећера или других
средстава за заслађивање или алкохола, осим конзервисаних са шећером али не
у облику сирупа, џема, желеа, мармеладе, пиреа и пасти добијених кувањем

1

2008 50 00

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51
2008 50 59
2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 98

2008 60 00

2008 60 11
2008 60 19
2008 60 31
2008 60 39
2008 60 50
2008 60 60
2008 60 70
2008 60 90

01.05.2017.

Кајсије, припремљене или конзервисане са садржајем шећера преко 13% по
маси и додатком алкохола јачине не преко 11,85% по маси и у паковању већем
од 1 kg
Кајсије, припремљене или конзервисане са садржајем шећера преко 13% по
маси и додатком алкохола јачине преко 11,85% по маси и у паковању већем од
1 kg
Кајсије, припремљене или конзервисане са додатком алкохола јачине до
11,85% по маси и у паковању већем од 1 kg, осим са садржајем шећера већим
од 13%
Кајсије, припремљене или конзервисане са додатком алкохола јачине преко
11,85% по маси и у паковању већем од 1 kg, осим са садржајем шећера већим
од 13%
Кајсије, припремљене или конзервисане са садржајем шећера преко 15% по
маси и додатком алкохола и у паковању до 1 kg
Кајсије, припремљене или конзервисане са додатком алкохола и у паковању до
1 kg, осим са садржајем шећера већим од 15%
Кајсије, припремљене или конзервисане без додатка алкохола, са садржајем
шећера преко 13% по маси и у паковању већем од 1 kg
Кајсије, припремљене или конзервисане без додатка алкохола, са садржајем
шећера од 9% до 13% по маси и у паковању већем од 1 kg
Кајсије, припремљене или конзервисане без додатка алкохола, са садржајем
шећера преко 15% по маси и у паковању до 1 kg
Кајсије, припремљене или конзервисане без додатка алкохола, са садржајем
шећера од 9% до 15% по маси и у паковању до 1 kg
Кајсије, припремљене или конзервисане без додатка алкохола и шећера у
паковању преко 5 kg
Кајсије припремљене или конзервисане без додатка алкохола или шећера, у
непосредном паковању мањем од 5kg
Трешње и вишње, припремљене или конзервисане са или без додатка шећера
или других средстава за заслађивање или алкохола, осим конзервисаних са
шећером али не у облику сирупа, џема, желеа, мармеладе, пиреа и пасти
добијених кувањем
Трешње и вишње, припремљене или конзервисане са садржајем шећера преко
9% по маси и додатком алкохола јачине не преко 11,85% по маси
Трешње и вишње, припремљене или конзервисане са садржајем шећера преко
9% по маси и додатком алкохола јачине преко 11,85% по маси
Трешње и вишње, припремљене или конзервисане са додатком алкохола јачине
до 11,85% по маси, осим са садржајем шећера већим од 9%
Трешње и вишње, припремљене или конзервисане са додатком алкохола јачине
преко 11,85% по маси, осим са садржајем шећера већим од 9%
Трешње и вишње, припремљене или конзервисане са или без додатка шећера
или алкохола у паковању преко 1 kg
Трешње и вишње, припремљене или конзервисане са или без додатка шећера
или алкохола у паковању до 1 kg
Трешње и вишње, припремљене или конзервисане са или без додатка шећера
или алкохола у паковању преко 4,5 kg
Трешње и вишње, припремљене или конзервисане са или без додатка шећера
или алкохола у паковању до 4,5 kg
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2008 70 00

Брескве, укључујући нектарине, припремљене или конзервисане са или без
додатка шећера или других средстава за заслађивање или алкохола, осим
конзервисаних са шећером али не у облику сирупа, џема, желеа, мармеладе,
пиреа и пасти добијених кувањем

1

2008 70 11

Брескве, укључујући нектарине припремљене или конзервисане са садржајем
шећера преко 13% по маси и додатком алкохола јачине не преко 11,85% по
маси и у паковању већем од 1 kg

1

2008 70 19

Брескве, укључујући нектарине припремљене или конзервисане са садржајем
шећера преко 13% по маси и додатком алкохола јачине преко 11,85% по маси и
у паковању већем од 1 kg

1

2008 70 31

Брескве, укључујући нектарине припремљене или конзервисане са додатком
алкохола јачине до 11,85% по маси и у паковању већем од 1 kg, осим са
садржајем шећера већим од 13%

1

2008 70 39

Брескве, укључујући нектарине припремљене или конзервисане са додатком
алкохола јачине преко 11,85% по маси и у паковању већем од 1 kg, осим са
садржајем шећера већим од 13%

1

2008 70 51
2008 70 59
2008 70 61

2008 70 69

2008 70 71
2008 70 79
2008 70 92
2008 70 98
2008 80 00
2008 80 11
2008 80 19
2008 80 31
2008 80 39
2008 80 50
2008 80 70
2008 80 90
2008 91 00

2008 93 00
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Брескве, укључујући нектарине припремљене или конзервисане са садржајем
шећера преко 15% по маси и додатком алкохола и у паковању до 1 kg
Брескве, укључујући нектарине припремљене или конзервисане са додатком
алкохола и у паковању до 1 kg, осим са садржајем шећера већим од 15%
Брескве, укључујући нектарине припремљене или конзервисане без додатка
алкохола, са садржајем шећера преко 13% по маси и у паковању већем од 1 kg
Брескве, укључујући нектарине припремљене или конзервисане без додатка
алкохола, са садржајем шећера од 9% до 13% по маси и у паковању већем од 1
kg
Брескве, укључујући нектарине припремљене или конзервисане без додатка
алкохола, са садржајем шећера преко 15% по маси и у паковању до 1 kg
Брескве, укључујући нектарине припремљене или конзервисане без додатка
алкохола, са садржајем шећера од 9% до 15% по маси и у паковању до 1 kg
Брескве, укључујући нектарине припремљене или конзервисане без додатка
алкохола и шећера у паковању преко 5 kg
Брескве, укључујући нектарине припремљене или конзервисане без додатка
алкохола и шећера у паковању до 5 kg
Јагоде, припремљене или конзервисане са или без додатка шећера или других
средстава за заслађивање или алкохола, н.д.м.н.
Јагоде, припремљене или конзервисане са садржајем шећера преко 9% по маси
и додатком алкохола јачине не преко 11,85% по маси
Јагоде, припремљене или конзервисане са садржајем шећера преко 9% по маси
и додатком алкохола јачине преко 11,85% по маси
Јагоде, припремљене или конзервисане са додатком алкохола јачине до 11,85%
по маси, осим са садржајем шећера већим од 9%
Јагоде, припремљене или конзервисане са шећером до 9% по маси и додатком
алкохола јачине преко 11,85% по маси, осим са садржајем шећера већим од 9%
Јагоде, припремљене или конзервисане са или без додатка шећера или
алкохола у паковању преко 1 kg
Јагоде, припремљене или конзервисане са или без додатка шећера или
алкохола у паковању до 1 kg
Јагоде, припремљене или конзервисане са или без додатка шећера или
алкохола
Палмина језгра, припремљена или конзервисана са или без додатка шећера или
алкохола, осим припремљених и конзервисаних са винским сирћетом
Бруснице и маховнице "Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium
vitis-idaea", припремљене или конзервисане, са или без додатка шећера, других
заслађивача или алкохола, н.д.м.н.
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Тарифски
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4

2008 93 11

Бруснице и маховнице " Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos,
Vaccinium vitis-idaea ", припремљене или конзервисане, са додатком алкохола,
са садржајем шећера мањим од 9% по маси и са постојећим садржајем
алкохола не преко 11,85 % по маси, осим конзервисаних са шећером, међутим
неукуваних у воћном сирупу, као и џемова, воћних желеа, мармелада, воћних
мусова и воћних пасти, произведених кувањем

1

2008 93 19

Бруснице и маховнице " Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos,
Vaccinium vitis-idaea ", припремљене или конзервисане, са додатком алкохола,
са садржајем шећера већим од 9% по маси и са постојећим садржајем алкохола
већим од 11,85 % по маси, осим конзервисаних са шећером, али неукуваних у
воћном сирупу, као и џемова, воћних желеа, мармелада, воћних мусова и
воћних пасти, произведених кувањем

1

2008 93 21

Бруснице и маховнице "Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium
vitis-idaea ", припремљене или конзервисане, са додатком алкохола, са
садржајем шећера не преко 9% по маси и са постојећим садржајем алкохола не
преко 11,85 % по маси, осим конзервисаних са шећером, али неукуваних у
воћном сирупу, као и џемова, воћних желеа, мармелада, воћних мусова и
воћних пасти, произведених кувањем

1

2008 93 29

Бруснице и маховнице " Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos,
Vaccinium vitis-idaea ", припремљене или конзервисане, са додатком алкохола,
са садржајем шећера не преко 9% по маси и са постојећим садржајем алкохола
већим од 11,85 % по маси, осим конзервисаних са шећером, али неукуваних у
воћном сирупу, као и џемова, воћних желеа, мармелада, воћних мусова и
воћних пасти, произведених кувањем

1

2008 93 91

Бруснице и маховнице " Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos,
Vaccinium vitis-idaea ", припремљене или конзервисане, без додатка алкохола,
са додатком шећера, у непосредном паковању са садржајем већим од 1 kg, осим
конзервисаних са шећером, али неукуваних у воћном сирупу, као и џемова,
воћних желеа, мармелада, воћних мусова и воћних пасти, произведених
кувањем

1

2008 93 93

Бруснице и маховнице " Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos,
Vaccinium vitis-idaea ", припремљене или конзервисане, без додатка алкохола,
са додатком шећера, у непосредном паковању са садржајем не преко 1 kg, осим
конзервисаних са шећером, али неукуваних у воћном сирупу, као и џемова,
воћних желеа, мармелада, воћних мусова и воћних пасти, произведених
кувањем

1

2008 93 99

Бруснице и маховнице " Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos,
Vaccinium vitis-idaea ", припремљене или конзервисане, без додатка алкохола
или шећера, осим џемова, воћних желеа, мармелада, воћних мусова и воћних
пасти, произведених кувањем

1

2008 97 00

Мешавине воћа, орашастих плодова или других јестивих делова биљака,
припремљене или конзервисане, са или без додатка шећера, осталих
заслађивача или алкохола, осим мешавина орашастих плодова, кикирикија и
осталих семенки, производи типа мусли састављених од непржених житарица
из NHM-а 1904 20 10 као и припремљених или конзервисаних у сирћету или
сирћетној киселини, конзервисаних са шећером, али неукуваних у воћном
сирупу, као и џемова, воћних желеа, мармелада, воћних мусова и воћних пасти,
произведених кувањем

1

2008 97 03

Мешавине тропског језграстог воћа и тропског воћа које садрже тропско
језграсто воће по маси 50 % или више, припремљене или конзервисане, са
додатком или без додатка шећера или других заслађивача или алкохола у
непосредном паковању нето масе преко 1 kg

1
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2008 97 05

2008 97 12

Мешавине тропског језграстог воћа и тропског воћа које садрже тропско
језграсто воће по маси 50 % или више, припремљене или конзервисане, са
додатком или без додатка шећера или других заслађивача или алкохола, у
непосредном паковању нето масе не преко 1 kg
Мешавине гуава, плодова манга, мангостина, папаје, индијских датула, акажу
јабука, личија "Litchi chinensis", плодови "Artocarpus heterophyllus", шљива
саподило, маракуја, плодова "Averrhoa carambola" и питаје, укључујући
мешавине са садржајем ових плодова и кокосових, индијских, бразилских,
арекини (бетел), кола и макадамија ораха од 50 % и више по маси,
припремљени или конзервисани, са додатком алкохола, са садржајем шећера
већим од 9% по маси и постојећим садржајем алкохола не преко 11,85 % по
маси

1

1

2008 97 14

Мешавине воћа или других јестивих делова биљака, припремљене или
конзервисане, са додатком алкохола, са садржајем шећера већим од 9% по маси
и са постојећим садржајем алкохола не преко 11,85 % по маси, осим мешавина
од орашастих плодова, троског воћа и тропских плодова/ораха према додатним
напоменама 7 и 8 уз поглавље 20 са садржајем од 50 % и више по маси као и
кикирикија и осталих семенки

1

2008 97 16

Мешавине гуава, плодова манга, мангостина, папаје, индијских датула, акажу
јабука, личија "Litchi chinensis", плодови "Artocarpus heterophyllus", шљива
саподило, маракуја, плодова "Averrhoa carambola" и питаје, укључујући
мешавине са садржајем ових плодова и кокосових, индијских, бразилских,
арекини (бетел), кола и макадамија ораха од не преко 50 % по маси,
припремљени или конзервисани, са додатком алкохола, са садржајем шећера
већим од 9% по маси и постојећим садржајем алкохола већим од 11,85 % по
маси

1

2008 97 18

Мешавине воћа или других јестивих делова биљака, припремљене или
конзервисане, са додатком алкохола, са садржајем шећера већим од 9% по маси
и са постојећим садржајем алкохола већим од 11,85 % по маси, осим мешавина
од орашастих плодова, троског воћа и тропских плодова/ораха према додатним
напоменама 7 и 8 уз поглавље 20 са садржајем од 50 % и више по маси као и и
кикирикија и осталих семенки

1

2008 97 32

Мешавине гуава, плодова манга, мангостина, папаје, индијских датула, акажу
јабука, личија "Litchi chinensis", плодови "Artocarpus heterophyllus", шљива
саподило, маракуја, плодова "Averrhoa carambola" и питаје, укључујући
мешавине са садржајем ових плодова и кокосових, индијских, бразилских,
арекини (бетел), кола и макадамија ораха од 50 % и више по маси,
припремљени или конзервисани, са додатком алкохола, са постојећим
садржајем алкохола од не преко 11,85 % по маси, осим са садржајем шећера
већим од 9% по маси

1

2008 97 34

Мешавине воћа или других јестивих делова биљака, припремљене или
конзервисане, са додатком алкохола, са постојећим садржајем алкохола не
преко 11,85 % по маси, осим са садржајем шећера већим од 9% по маси као и
мешавина од орашастих плодова, троског воћа и тропских плодова/ораха према
додатним напоменама 7 и 8 уз поглавље 20 са садржајем од 50 % и више по
маси као и и кикирикија и осталих семенки

1

2008 97 36

Мешавине гуава, плодова манга, мангостина, папаје, индијских датула, акажу
јабука, личија "Litchi chinensis", плодови "Artocarpus heterophyllus", шљива
саподило, маракуја, плодова "Averrhoa carambola" и питаје, укључујући
мешавине са садржајем ових плодова и кокосових, индијских, бразилских,
арекини (бетел), кола и макадамија ораха не преко 50 % по маси, припремљени
или конзервисани, са додатком алкохола, са постојећим садржајем алкохола
већим од 11,85 % по маси, осим са садржајем шећера већим од 9% по маси

1
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2008 97 38

Мешавине воћа или других јестивих делова биљака, припремљене или
конзервисане, са додатком алкохола, са постојећим садржајем алкохола већим
од 11,85 % по маси, осим са садржајем шећера већим од 9% по маси као и
мешавина од орашастих плодова, троског воћа и тропских плодова/ораха према
додатним напоменама 7 и 8 уз поглавље 20 са садржајем 50 % и више по маси
као и и кикирикија и осталих семенки

1

2008 97 51

Мешавине гуава, плодова манга, мангостина, папаје, индијских датула, акажу
јабука, личија "Litchi chinensis", плодови "Artocarpus heterophyllus", шљива
саподило, маракуја, плодова "Averrhoa carambola" и питаје, укључујући
мешавине са садржајем ових плодова и кокосових, индијских, бразилских,
арекини (бетел), кола и макадамија ораха од 50 % и више по маси,
припремљени или конзервисани, без додатка алкохола, међутим са додатком
шећера, у непосредном паковању са тежином садржаја већом од 1 kg

1

2008 97 59

Мешавине воћа или других јестивих делова биљака, припремљене или
конзервисане, без додатка алкохола, међутим са додатком шећера, у
непосредном паковању са тежином садржаја већом од 1 kg, осим мешавина
троског воћа и тропских плодова/ораха према додатним напоменама 7 и 8 уз
поглавље 20 са садржајем 50 % и више по маси, кикирикија и осталих семенки
као и производа типа мусли састављених од непржених житарица из NHM-а
1904 20 10

1

2008 97 72

Мешавине гуава, плодова манга, мангостина, папаје, индијских датула, акажу
јабука, личија "Litchi chinensis", плодови "Artocarpus heterophyllus", шљива
саподило, маракуја, плодова "Averrhoa carambola" и питаје, укључујући
мешавине са садржајем ових плодова и кокосових, индијских, бразилских,
арекини (бетел), кола и макадамија ораха од 50 % и више по маси,
припремљени или конзервисани, без додатка алкохола, са додатком шећера,
код којих тежина сваке појединачне воћке не премашује 50 % од укупне
тежине, у непосредном паковању са тежином садржаја не преко 1 kg

1

2008 97 74

Мешавине воћа, код којих тежина сваке појединачне воћке не премашује 50 %
од укупне тежине, припремљене или конзервисане, без додатка алкохола, са
додатком шећера, у непосредном паковању са тежином садржаја не преко 1 kg,
осим мешавина од орашастих плодова, троског воћа и тропских плодова/ораха
према додатним напоменама 7 и 8 уз поглавље 20 са садржајем 50 % и више по
маси, кикирикија и осталих семенки као и производа типа мусли састављених
од непржених житарица из NHM-а 1904 20 10

1

2008 97 76

Мешавине гуава, плодова манга, мангостина, папаје, индијских датула, акажу
јабука, личија "Litchi chinensis", плодови "Artocarpus heterophyllus", шљива
саподило, маракуја, плодова "Averrhoa carambola" и питаје, укључујући
мешавине са садржајем ових плодова и кокосових, индијских, бразилских,
арекини (бетел), кола и макадамија ораха од 50 % и више по маси,
припремљени или конзервисани, без додатка алкохола, са додатком шећера, у
непосредном паковању са тежином садржаја не преко 1 kg, осим мешавина код
којих тежина сваке појединачне воћке не премашује 50 % од укупне тежине

1

2008 97 78

Мешавине воћа или других јестивих делова биљака, припремљене или
конзервисане, без додатка алкохола, са додатком шећера, у непосредном
паковању са тежином садржаја не преко 1 kg, осим мешавина од орашастих
плодова, троског воћа и тропских плодова/ораха према додатним напоменама 7
и 8 уз поглавље 20 са садржајем 50 % и више по маси, кикирикија и осталих
семенки, као и мешавина код којих тежина сваке појединачне воћке не
премашује 50 % од укупне тежине, као и производа типа мусли састављених од
непржених житарица из NHM-а 1904 20 10

1
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2008 97 92

Мешавине гуава, плодова манга, мангостина, папаје, индијских датула,
индијски акажу јабука, личија "Litchi chinensis", плодови "Artocarpus
heterophyllus", шљива саподило, маракуја, плодова "Averrhoa carambola" и
питаје, укључујући мешавине са садржајем ових плодова и кокосових,
индијских, бразилских, арекини (бетел), кола и макадамија ораха од 50 % и
више по маси, припремљени или конзервисани, без додатка алкохола или
шећера, у непосредном паковању са тежином садржаја од 5 kg и више

1

2008 97 93

Мешавине воћа или других јестивих делова биљака, припремљене или
конзервисане, без додатка алкохола или шећера, у непосредном паковању са
тежином садржаја од 5 kg и више, н.д.м.н., осим мешавина од орашастих
плодова, троског воћа и тропских плодова/ораха према додатним напоменама 7
и 8 уз поглавље 20 са садржајем 50 % и више по маси, кикирикија и осталих
семенки, као и производа типа мусли састављених од непржених житарица из
NHM-а 1904 20 10

1

2008 97 94

Мешавине гуава, плодова манга, мангостина, папаје, индијских датула, акажу
јабука, личија "Litchi chinensis", плодови "Artocarpus heterophyllus", шљива
саподило, маракуја, плодова "Averrhoa carambola" и питаје, укључујући
мешавине са садржајем ових плодова и кокосових, индијских, бразилских,
арекини (бетел), кола и макадамија ораха од 50 % и више по маси,
припремљени или конзервисани, без додатка алкохола или шећера, у
непосредном паковању са тежином садржаја од 4,5 kg и више али до 5 kg

1

2008 97 96

Мешавине воћа или других јестивих делова биљака, припремљене или
конзервисане, без додатка алкохола или шећера, у непосредном паковању са
тежином садржаја од 4,5 kg и више али до 5 kg, на н.д.м.н., осим мешавина од
орашастих плодова, троског воћа и тропских плодова/ораха родова према
додатним напоменама 7 и 8 уз поглавље 20 са садржајем 50 % и више по маси,
кикирикија и осталих семенки, као и производа типа мусли састављених од
непржених житарица из NHM-а 1904 20 10

1

2008 97 97

Мешавине гуава, плодова манга, мангостина, папаје, индијских урми,
индијских акажу јабука, личија "Litchi chinensis", плодова "Artocarpus
heterophyllus", шљива саподило, маракуја, плодова "Averrhoa carambola" и
питаје, укључујући мешавине које садрже 50 % и више тропског језграстог
воћа и тропског воћа по маси

1

2008 97 98

Мешавине воћа или других јестивих делова биљака, припремљене или
конзервисане, без додатка алкохола или шећера, у непосредном паковању са
тежином садржаја мањом од 4,5 kg, н.д.м.н., осим мешавина од орашастих
плодова, тропског воћа и тропских плодова/ораха родова према додатним
напоменама 7 и 8 уз поглавље 20, кикирикија и осталих семенки, као и
производа типа мусли састављених од непржених житарица из NHM-а 1904 20
10

1

2008 99 00

Воће и други јестиви делови биљака, припремљени или конзервисани, са или
без додатка шећера, осталих заслађивача или алкохола, осим припремљеног
или конзервисаног у сирћету или сирћетној киселини, конзервисаних са
шећером, међутим неукуваних у воћном сирупу, као и џемова, воћних желеа,
мармелада, воћних мусова и воћних пасти, произведених путем кувања, и
орашастих плодова, кикирикија и осталих семенки, ананаса, цитруса, крушки,
кајсија/марелица, трешњи, брескви, јагода, салата од палмине срчике, брусница
и маховница

1

2008 99 11
2008 99 19
2008 99 21

108

Ђумбир, припремљен или конзервисан са додатком алкохола јачине до 11,85%
по маси
Ђумбир, припремљен или конзервисан са додатком алкохола јачине преко
11,85% по маси
Грожђе, припремљено или конзервисано са шећером преко 13% по маси и са
додатком алкохола

1
1
1
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2008 99 23
2008 99 24

Грожђе, припремљено или конзервисано са шећером до 13% по маси и са
додатком алкохола, осим са садржајем шећера преко 13%
Тропско воће, припремљено или конзервисано са шећером преко 9% по маси и
са додатком алкохола јачине до 11,85% по маси

1
1

2008 99 28

Воће и други јестиви делови биљака, припремљени или конзервисани, са
додатком алкохола, са садржајем шећера већим од 9% по маси и са постојећим
садржајем алкохола не преко 11,85 % по маси, осим конзервисаних са
шећером, међутим неукуваних у воћном сирупу, као и џемова, воћних желеа,
мармелада, воћних мусова и воћних пасти, произведених путем кувања, и
орашастих плодова, кикирикија и осталих семенки, ананаса, цитруса, крушки,
кајсија/марелица, трешњи, брескви, јагода, брусница, маховница, ђумбира,
гроздова, маракује, гуава, плодова манга, мангостина, плодова папаје,
индијских датула, акажу јабука, личија "Litchi chinensis", плодови "Artocarpus
heterophyllus", шљива саподило, плодова "Averrhoa carambola" и питаје

1

2008 99 31

Тропско воће, припремљено или конзервисано са шећером преко 9% по маси и
са додатком алкохола јачине преко 11,85% по маси

1

2008 99 34

Воће и други јестиви делови биљака, припремљени или конзервисани, са
додатком алкохола, са садржајем шећера већим од 9% по маси и са постојећим
садржајем алкохола већим од 11,85 % по маси, осим конзервисаних са
шећером, међутим неукуваних у воћном сирупу, као и џемова, воћних желеа,
мармелада, воћних мусова и воћних пасти, произведених путем кувања, и
орашастих плодова, кикирикија и осталих семенки, ананаса, цитруса, крушки,
кајсија/марелица, трешњи, брескви, јагода, брусница, маховница, ђумбира,
гроздова, маракује, гуава, плодова манга, мангостина, плодова папаје,
индијских датула, акажу јабука, личија "Litchi chinensis", плодови "Artocarpus
heterophyllus", шљива саподило, плодова "Averrhoa carambola" и питаје

1

2008 99 36

Тропско воће, припремљено или конзервисано са додатком алкохола јачине до
11,85% по маси, осим са садржајем шећера више од 9% по маси

1

2008 99 37

Воће и други јестиви делови биљака, припремљени или конзервисани, са
додатком алкохола, са постојећим садржајем алкохола не преко 11,85 % по
маси (осим са садржајем шећера већим од 9% по маси као и орашастих
плодова, кикирикија и осталих семенки, ананаса, цитруса, крушки,
кајсија/марелица, трешњи, брескви, јагода, брусница, маховница, ђумбира,
гроздова, гуава, плодова манга, мангостина, плодова папаје, индијских датула,
акажу јабука, личија "Litchi chinensis", плодови "Artocarpus heterophyllus",
шљива саподило, маракује, плодова "Averrhoa carambola" и питаје)

1

2008 99 38

Тропско воће, припремљено или конзервисано са додатком алкохола јачине
преко 11,85% по маси, осим са шећером преко 9% по маси

1

2008 99 40

Воће и други јестиви делови биљака, припремљени или конзервисани, са
додатком алкохола, са постојећим садржајем алкохола већим од 11,85 % по
маси, осим са садржајем шећера већим од 9% по маси као и орашастих
плодова, кикирикија и осталих семенки, ананаса, цитруса, крушки,
кајсија/марелица, трешњи, брескви, јагода, брусница, маховница, ђумбира,
гроздова, гуава, плодова манга, мангостина, плодова папаје, индијских датула,
акажу јабука, личија "Litchi chinensis", плодови "Artocarpus heterophyllus",
шљива саподило, маракује, плодова "Averrhoa carambola" и питаје

1

2008 99 41
2008 99 43
2008 99 45

01.05.2017.

Ђумбир, припремљен или конзервисан са шећером и без додатка алкохола, у
паковању преко 1kg
Грожђе, припремљено или конзервисано са шећером и без додатка алкохола, у
паковању преко 1kg
Шљиве, припремљене или конзервисане са шећером и без додатка алкохола, у
паковању преко 1kg

1
1
1
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2008 99 48

Манго, мангуста, папаја, акажу - јабуке, лучице, индијске крушке (плод
индијског хлебног дрвета), саподила шљиве, карамболе и питаје, припремљене
или конзервисане са шећером и без додатка алкохола, у паковању преко 1kg

1

2008 99 49

Воће и други јестиви делови биљака, припремљени или конзервисани, без
додатка алкохола, међутим са додатком шећера, у непосредном паковању са
тежином садржаја већом од 1 kg, осим конзервисаних са шећером, међутим
неукуваних у воћном сирупу, као и џемова, воћних желеа, мармелада, воћних
мусова и воћних пасти, произведених путем кувања, и орашастих плодова,
кикирикија и осталих семенки, ананаса, цитруса, крушки, кајсија/марелица,
трешњи, брескви, јагода, брусница, маховница, ђумбира, гроздова, шљива,
маракује, гуава, плодова манга, мангостина, плодова папаје, индијских датула,
акажу јабука, личија "Litchi chinensis", плодови "Artocarpus heterophyllus",
шљива саподило, плодова "Averrhoa carambola" и питаје

1

2008 99 51

Ђумбир, припремљен или конзервисан са шећером и без додатка алкохола, у
паковању до 1kg

1

2008 99 63

Манго, мангуста, папаја, акажу - јабуке, лучице, индијске крушке (плод
индијског хлебног дрвета), саподила шљиве, карамболе и питаје, припремљене
или конзервисане са шећером и без додатка алкохола, у паковању до 1kg, осим
мешавина

1

2008 99 67

Воће и други јестиви делови биљака, припремљени или конзервисани, без
додатка алкохола, међутим са додатком шећера, у непосредном паковању са
тежином садржаја не преко 1 kg, осим конзервисаних са шећером, међутим
неукуваних у воћном сирупу, као и џемова, воћних желеа, мармелада, воћних
мусова и воћних пасти, произведених путем кувања, и орашастих плодова,
кикирикија и осталих семенки, ананаса, цитруса, крушки, кајсија/марелица,
трешњи, брескви, јагода, брусница, маховница, ђумбира, маракује, гуава,
плодова манга, мангостина, плодова папаје, индијских датула, акажу јабука,
личија "Litchi chinensis", плодови "Artocarpus heterophyllus", шљива саподило,
плодова "Averrhoa carambola" и питаје

1

2008 99 72
2008 99 78
2008 99 85

2008 99 91

2008 99 99

2009 00 00

2009 11 00

2009 11 11
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Шљиве, припремљене или конзервисане са шећером и без додатка алкохола, у
паковању преко 5 kg
Шљиве, припремљене или конзервисане са шећером и без додатка алкохола, у
паковању до 5 kg
Кукуруз, осим кукуруза шећерца (Zea mays var saccharata) припремљен или
конзервисан без додатка алкохола и шећера
Јам, слатки кромпир и слични јестиви делови биља, који садрже 5% или више
скроба по маси, припремљен или конзервисан без додатка алкохола и шећера,
осим смрзнутог или сушеног
Воће и други јестиви делови биљака, припремљени или конзервисани, без
додатка алкохола или шећера, осим прерађених или конзервираних сирћетом,
конзервисаних шећером, али не положени у сируп, џемови, воћни желе,
мармелада, воћни пире и пасте, добијени кувањем, и ораси, кикирики и остале
семенке, ананас, агруми, крушке, кајсије, вишње, брескве, јагоде, бруснице,
шљиве, кукуруз, јам корење, слатки кромпир и слични јестиви делови биља
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
Сок од поморанџе, неферментисан и са додатком или без додатка шећера или
осталих средстава за заслађивање, смрзнут, без садржаја алкохола
Сок од поморанџе, неферментисан, чија Brix вредност прелази 67 на 20°C и не
прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са додатком или без додатка шећера или
осталих средстава за заслађивање, смрзнут, без садржаја алкохола

1
1
1

1

1

1

1

1
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2009 11 19

Сок од поморанџе, неферментисан, чија Brix вредност прелази 67 на 20°C и
прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са додатком или без додатка шећера или
осталих средстава за заслађивање, смрзнут, без садржаја алкохола

1

2009 11 91

Сок од поморанџе, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 67 на 20°C и
не прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са додатком шећера чији садржај прелази
30% по маси, смрзнут, без садржаја алкохола

1

2009 11 99

Сок од поморанџе, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 67 на 20°C,
са додатком или без додатка шећера или осталих средстава за заслађивање,
смрзнут, без садржаја алкохола, са вредношћу мањом од € 30 за 100 kg нето масе и са додатком шећера већим од 30%

1

2009 12 00

Сок од поморанџе, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 67 на 20°C,
са додатком или без додатка шећера или осталих средстава за заслађивање,
осим са садржајем алкохола и смрзнутог

1

2009 19 00

Сок од поморанџе, неферментисан и са додатком или без додатка шећера или
осталих средстава за заслађивање, осим са садржајем алкохола, смрзнутог и
чија Brix вредност не прелази 20 на 20°C

1

2009 19 11

Сок од поморанџе, неферментисан, чија Brix вредност прелази 67 на 20°C и не
прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са додатком или без додатка шећера или
осталих средстава за заслађивање, осим са садржајем алкохола и смрзнутог

1

2009 19 19

Сок од поморанџе, неферментисан, чија Brix вредност прелази 67 на 20°C и
прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са додатком или без додатка шећера или
осталих средстава за заслађивање, осим са садржајем алкохола и смрзнутог

1

2009 19 91

Сок од поморанџе, неферментисан, чија Brix вредност прелази 20 али не
прелази 67 на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са додатком шећера
чији садржај прелази 30% по маси, осим са садржајем алкохола и смрзнутог

1

2009 19 98

Сок од поморанџе, неферментисан, чија Brix вредност прелази 20 али не
прелази 67 на 20°C, са додатком или без додатка шећера или осталих средстава
за заслађивање, осим са садржајем алкохола и смрзнутог, са вредношћу мањом
од € 30 за 100 kg нето - масе и са додатком шећера већим од 30%

1

2009 21 00

Сок од грејпфрута, укључујући од помелоа, неферментисан, чија Brix вредност
не прелази 20 на 20°C, са додатком или без додатка шећера или осталих
средстава за заслађивање, осим са садржајем алкохола

1

2009 29 00

Сок од грејпфрута, укључујући од помелоа, неферментисан, чија Brix вредност
прелази 20 на 20°C, са додатком или без додатка шећера или осталих средстава
за заслађивање, осим са садржајем алкохола

1

2009 29 11

Сок од грејпфрута, укључујући од помелоа, неферментисан, чија Brix вредност
прелази 67 на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са додатком или без
додатка шећера или осталих средстава за заслађивање, осим са садржајем
алкохола

1

2009 29 19

Сок од грејпфрута, укључујући од помелоа, неферментисан, чија Brix вредност
прелази 67 на 20°C и прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са додатком или без
додатка шећера или осталих средстава за заслађивање, осим са садржајем
алкохола

1

2009 29 91

Сок од грејпфрута, укључујући од помелоа, неферментисан, чија је Brix
вредност већа од 20 а не прелази 67 на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето масе, са додатком шећера чији садржај прелази 30% по маси, осим са
садржајем алкохола

1

2009 29 99

Сок од грејпфрута, укључујући од помелоа, неферментисан, чија Brix вредност
прелази 20 не прелази 67 на 20°C, са додатком или без додатка шећера или
осталих средстава за заслађивање, осим са садржајем алкохола, са вредношћу
мањом од € 30 за 100 kg нето - масе и са додатком шећера већим од 30%

1

01.05.2017.
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2009 31 00

Сок од осталих појединачних агрума, неферментисан, чија Brix вредност не
прелази 20 на 20°C, са додатком или без додатка шећера или осталих средстава
за заслађивање, осим са садржајем алкохола, мешавина сокова од поморанџе и
грејпфрута

1

2009 31 11

Сок од осталих појединачних агрума, неферментисан, чија Brix вредност не
прелази 20 на 20°C и прелази € 30 за 100 kg нето - масе, заслађен, осим са
садржајем алкохола, мешавина сокова од поморанџе и грејпфрута

1

2009 31 19

Сок од осталих појединачних агрума, неферментисан, чија Brix вредност не
прелази 20 на 20°C и прелази € 30 за 100 kg нето - масе, осим са садржајем
алкохола, мешавина сокова од поморанџе и грејпфрута

1

2009 31 51

Сок од лимуна, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 20 на 20°C и не
прелази € 30 за 100 kg нето - масе, заслађен, осим са садржајем алкохола

1

2009 31 59

Сок од лимуна, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 20 на 20°C и не
прелази € 30 за 100 kg нето - масе, осим са садржајем алкохола и додатком
шећера

1

2009 31 91

Сок од осталих појединачних агрума, неферментисан, чија Brix вредност не
прелази 20 на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето - масе, заслађен, осим са
садржајем алкохола, мешавина сокова од поморанџе и грејпфрута

1

2009 31 99

Сок од осталих појединачних агрума, неферментисан, чија Brix вредност не
прелази 20 на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето - масе, осим са садржајем
алкохола, мешавина, сокова од поморанџе, грејпфрута и лимуна

1

2009 39 00

Сок од осталих појединачних агрума, неферментисан, чија Brix вредност
прелази 20 на 20°C и са додатком или без додатка шећера или осталих
средстава за заслађивање, осим са садржајем алкохола, мешавина, сокова од
поморанџе и грејпфрута

1

2009 39 11

Сок од осталих појединачних агрума, неферментисан, чија Brix вредност
прелази 67 на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са додатком или без
додатка шећера или осталих средстава за заслађивање, осим са садржајем
алкохола, мешавина, сокова од поморанџе и грејпфрута

1

2009 39 19

2009 39 31

2009 39 39

Сок од осталих појединачних агрума, неферментисан, чија Brix вредност
прелази 67 на 20°C и прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са додатком или без
додатка шећера или осталих средстава за заслађивање, осим са садржајем
алкохола, мешавина, сокова од поморанџе и грејпфрута
Сок од осталих појединачних агрума, неферментисан, чија је Brix вредност
већа од 20 и не прелази 67 на 20°C и прелази € 30 за 100 kg нето - масе,
заслађен, осим са садржајем алкохола, мешавина, сокова од поморанџе и
грејпфрута
Сок од осталих појединачних агрума, неферментисан, чија је Brix вредност
већа од 20 а не прелази 67 на 20°C и прелази € 30 за 100 kg нето - масе, осим са
садржајем алкохола, мешавина, сокова од поморанџе и грејпфрута

1

1

1

2009 39 51

Сок од лимуна, неферментисан, чија је Brix вредност већа од 20 а не прелази 67
на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са додатком шећера преко 30%
по маси, осим са садржајем алкохола

1

2009 39 55

Сок од лимуна, неферментисан, чија је Brix вредност већа од 20 а не прелази 67
на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са додатком шећера до 30% по
маси, осим са садржајем алкохола

1

2009 39 59

Сок од лимуна, неферментисан, чија је Brix вредност већа од 20 а не прелази 67
на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето - масе, осим са садржајем алкохола
или додатком шећера

1

2009 39 91

Сок од осталих појединачних агрума, неферментисан, чија је Brix вредност
већа од 20 а не прелази 67 на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са
додатком шећера преко 30% по маси, осим са садржајем алкохола, мешавина,
сокова од поморанџе, грејпфрута и лимуна

1
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2009 39 95

Сок од осталих појединачних агрума, неферментисан, чија је Brix вредност
већа од 20 а не прелази 67 на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са
додатком шећера до 30% по маси, осим са садржајем алкохола, мешавина,
сокова од поморанџе, грејпфрута и лимуна

1

2009 39 99

Сок од осталих појединачних агрума, неферментисан, чија је Brix вредност
већа од 20 а не прелази 67 на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето - масе, осим
са садржајем алкохола, мешавина, сокова од поморанџе, грејпфрута и лимуна

1

2009 41 00

Сок од ананаса, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 20 на 20°C и са
додатком или без додатка шећера или осталих средстава за заслађивање, осим
са садржајем алкохола

1

2009 41 92
2009 41 99

Сок од ананаса, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 20 на 20°C, са
додатком шећера и без додатка алкохола
Сок од ананаса, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 20 на 20°C, без
додатка шећера или алкохола

1
1

2009 49 00

Сок од ананаса, неферментисан, чија Brix вредност прелази 20 на 20°C, са
додатком или без додатка шећера или осталих средстава за заслађивање, осим
са садржајем алкохола

1

2009 49 11

Сок од ананаса, неферментисан, чија Brix вредност прелази 20 на 20°C и не
прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са додатком или без додатка шећера или
осталих средстава за заслађивање, осим са садржајем алкохола

1

2009 49 19

Сок од ананаса, неферментисан, чија Brix вредност прелази 20 на 20°C и
прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са додатком или без додатка шећера или
осталих средстава за заслађивање, осим са садржајем алкохола

1

2009 49 30

Сок од ананаса, неферментисан, чија је Brix вредност већа од 20 и не прелази
67 на 20°C и прелази € 30 за 100 kg нето - масе, заслађен, осим са садржајем
алкохола

1

2009 49 91

Сок од ананаса, неферментисан, чија је Brix вредност већа од 20 а не прелази
67 на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са додатком шећера преко
30% по маси, осим са садржајем алкохола

1

2009 49 93

Сок од ананаса, неферментисан, чија је Brix вредност већа од 20 а не прелази
67 на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са додатком шећера до 30%
по маси, осим са садржајем алкохола

1

2009 49 99
2009 50 00
2009 50 10
2009 50 90

Сок од ананаса, неферментисан, чија је Brix вредност већа од 20 а не прелази
67 на 20°C, осим заслађеног или са садржајем алкохола
Сок од парадајза, неферментисан и са додатком или без додатка шећера или
осталих средстава за заслађивање, осим са садржајем алкохола
Сок од парадајза, неферментисан, са садржајем сувог екстракта мање од 7% по
маси, заслађен, осим са садржајем алкохола
Сок од парадајза, неферментисан, са садржајем сувог екстракта мање од 7% по
маси, осим заслађеног и са садржајем алкохола

1
1
1
1

2009 61 00

Сок од грожђа, укључујући и ширу од грожђа, неферментисан, чија Brix
вредност не прелази 30 на 20°C, са додатком или без додатка шећера или
осталих средстава за заслађивање, осим са садржајем алкохола

1

2009 61 10

Сок од грожђа, укључујући и ширу од грожђа, неферментисан, чија Brix
вредност не прелази 30 на 20°C и прелази € 18 за 100 kg нето - масе, са
додатком или без додатка шећера или осталих средстава за заслађивање, осим
са садржајем алкохола

1

2009 61 90

Сок од грожђа, укључујући и ширу од грожђа, неферментисан, чија Brix
вредност не прелази 30 на 20°Ц и не прелази €18 за 100 kg нето - масе, са
додатком или без додатка шећера или осталих средстава за заслађивање, осим
са садржајем алкохола

1

2009 69 00

Сок од грожђа, укључујући и ширу од грожђа, неферментисан, чија Brix
вредност прелази 30 на 20°C, са додатком или без додатка шећера или осталих
средстава за заслађивање, осим са садржајем алкохола

1
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2009 69 11

Сок од грожђа, укључујући и ширу од грожђа, неферментисан, чија Brix
вредност прелази 60 на 20°C и не прелази € 22 за 100 kg нето - масе, са
додатком или без додатка шећера или осталих средстава за заслађивање, осим
са садржајем алкохола

1

2009 69 19

Сок од грожђа, укључујући и ширу од грожђа, неферментисан, чија Brix
вредност прелази 60 на 20°C и прелази € 22 за 100 kg нето - масе, са додатком
или без додатка шећера или осталих средстава за заслађивање, осим са
садржајем алкохола

1

2009 69 51

Сок од грожђа, укључујући и ширу од грожђа, концентрисан и неферментисан,
чија је Brix вредност преко 30 до 67 на 20°C и прелази € 18 за 100 kg нето масе, са додатком или без додатка шећера или осталих средстава за
заслађивање, осим са садржајем алкохола

1

2009 69 59

Сок од грожђа, укључујући и ширу од грожђа, неферментисан, чија је Brix
вредност преко 30 до 67 на 20°C и прелази € 18 за 100 kg нето - масе, са
додатком или без додатка шећера или осталих средстава за заслађивање, осим
концентрисаног или са садржајем алкохола

1

2009 69 71

Сок од грожђа, укључујући и ширу од грожђа, концентрисан и неферментисан,
чија је Brix вредност преко 30 до 67 на 20°C и не прелази € 18 за 100 kg нето масе, са додатком шећера више од 30% по маси, осим са садржајем алкохола

1

2009 69 79

Сок од грожђа, укључујући и ширу од грожђа, неферментисан, чија је Brix
вредност преко 30 до 67 на 20°C и не прелази € 18 за 100 kg нето - масе, са
додатком шећера више од 30% по маси, осим концентрисаног или са садржајем
алкохола

1

2009 69 90

Сок од грожђа, укључујући и ширу од грожђа, неферментисан, чија је Brix
вредност преко 30 до 67 на 20°C и не прелази € 18 за 100 kg нето - масе, са
додатком или без додатка шећера или осталих средстава за заслађивање, осим
са додатком шећера више од 30% или са садржајем алкохола

1

2009 71 00

Сок од јабука, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 20 на 20°C, са
додатком или без додатка шећера или осталих средстава за заслађивање, осим
са садржајем алкохола

1

2009 71 20
2009 71 99

Сок од јабука, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 20 на 20°C,
заслађен, осим са садржајем алкохола
Сок од јабука, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 20 на 20°C, осим
са садржајем алкохола или заслађеног

1
1

2009 79 00

Сок од јабука, неферментисан, чија Brix вредност прелази 20 на 20°C са
додатком или без додатка шећера или осталих средстава за заслађивање, осим
са садржајем алкохола

1

2009 79 11

Сок од јабука, неферментисан, чија Brix вредност прелази 67 на 20°C и не
прелази € 22 за 100 kg нето - масе, са додатком или без додатка шећера или
осталих средстава за заслађивање, осим са садржајем алкохола

1

2009 79 19

Сок од јабука, неферментисан, чија Brix вредност прелази 67 на 20°C и прелази
€ 22 за 100 kg нето - масе, са додатком или без додатка шећера или осталих
средстава за заслађивање, осим са садржајем алкохола

1

2009 79 30

Сок од јабука, неферментисан, чија Brix вредност прелази 20 до 67 на 20°C и
прелази € 18 за 100 kg нето - масе, заслађен, осим са садржајем алкохола

1

2009 79 91

Сок од јабука, неферментисан, чија Brix вредност прелази 20 до 67 на 20°C и не
прелази € 18 за 100 kg нето - масе, са садржајем шећера више од 30% по маси,
осим са садржајем алкохола

1

2009 79 98

Сок од јабука, неферментисан, чија Brix вредност прелази 20 до 67 на 20°Ц и
не прелази € 18 за 100 kg нето - масе, са садржајем шећера не преко 30% по
маси или без додатка шећера, без додатка алкохола

1

2009 81 00

Сок од боровница или маховница "Vaccinium macrocarpon, Vaccinium
oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea", неферментисан, са или без додатка шећера
или других заслађивача, без додатка алкохола

1
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2009 81 11

Сок од боровница или маховница ‘’Vaccinium macrocarpon, Vaccinium
oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea’’, неферментисан, чија је Brix вредност прелази
67 на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето-масе, са или без додатка шећера
или других заслађивача, без додатка алкохола

1

2009 81 19

Сок од боровница или маховница "Vaccinium macrocarpon, Vaccinium
oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea ", неферментисан, чија Brix вредност прелази
67 на 20°C и прелази € 30 за 100 kg нето-масе, са или без додатка шећера или
других заслађивача, без додатка алкохола

1

2009 81 31

Сок од боровница или маховница "Vaccinium macrocarpon, Vaccinium
oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea ", неферментисан, чија Brix вредност не
прелази 67 на 20°C, И прелази € 30 за 100 kg нето-масе, са додатком шећера,
без додатка алкохола

1

2009 81 51

Сок од боровница или маховница "Vaccinium macrocarpon, Vaccinium
oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea", неферментисан, чија Brix вредност не прелази
67 на 20°C, и не прелази € 30 за 100 kg нето-масе, са садржајем шећера преко
30% по маси, без додатка алкохола

1

2009 81 59

Сок од боровница или маховница " Vaccinium macrocarpon, Vaccinium
oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea"", неферментисан, чија Brix вредност не
прелази 67 на 20°C, И не прелази € 30 за 100 kg нето-масе, са садржајем шећера
не преко 30% по маси, без додатка алкохола

1

2009 81 95

Сок од воћа врсте Vaccinium macrocarpon, неферментисан, чија Brix вредност
не прелази 67 на 20°C, без додатка шећера или алкохола

1

2009 81 99

Сок од боровница или маховница " Vaccinium macrocarpon, Vaccinium
oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea", неферментисан, чија Brix вредност не прелази
67 на 20°C, без додатка шећера или алкохола

1

2009 89 00

Сок од воћа или поврћа, неферментисан, са или без додатка шећера или других
заслађивача, без додатка алкохола, осим мешавина и сока од цитруса, сока од
ананаса, парадајза, грожђа укључујући ширу од грожђа, сок од јабука,
боровница и маховница

1

2009 89 11

Сок од крушака, неферментисан, чија Brix вредност прелази 67 на 20°C и не
прелази € 22 за 100 kg нето-масе, са или без додатка шећера или других
заслађивача, без додатка алкохола

1

2009 89 19

2009 89 34

Сок од крушака, неферментисан, чија Brix вредност прелази 67 на 20°C и
прелази € 22 за 100 kg нето-масе, са или без додатка шећера или других
заслађивача, без додатка алкохола
Сок од гуава, плодова манга, мангостина, папаје, индијских датула, акажу
јабука, личија "Litchi chinensis", плодова "Artocarpus heterophyllus", шљива
саподило, маракуја, плодова "Averrhoa carambola" или питаје, неферментисан,
чија Brix вредност прелази 67 на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето-масе,
са или без додатка шећера или других заслађивача, без додатка алкохола, осим
мешавина

1

1

2009 89 35

Сок од воћа или поврћа, неферментисан, чија Brix вредност прелази 67 на 20°C
и не прелази € 30 за 100 kg нето-масе, са или без додатка шећера или других
заслађивача, без додатка алкохола, осим мешавина као и сока од цитруса,
маракуја, плодова манга, мангостина, папаје, плодова "Artocarpus
heterophyllus", гуава, индијских датула, акажу јабука, личија "Litchi chinensis",
шљива саподило, плодова "Averrhoa carambola" или питаје, сока од ананаса,
парадајза, грожђа, јабука, боровница, маховница и крушака

1

2009 89 36

Сок од гуава, плодова манга, мангостина, папаје, индијских датула, акажу
јабука, личија "Litchi chinensis", плодова "Artocarpus heterophyllus", шљива
саподило, маракуја, плодова "Averrhoa carambola" или питаје, неферментисан,
чија Brix вредност прелази 67 на 20°C и прелази € 30 за 100 kg нето-масе, са
или без додатка шећера или других заслађивача, без додатка алкохола, осим
мешавина

1
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2009 89 38

Сок од воћа или поврћа, неферментисан, чија Brix вредност прелази 67 на 20°C
и прелази € 30 за 100 kg нето-масе,са или без додатка шећера или других
заслађивача, без додатка алкохола, осим мешавина и сока од цитруса, гуава,
плодова манга, мангостина, папаје, индијских датула, акажу јабука, личија "
Litchi chinensis ", плодова "Artocarpus heterophyllus’’, шљива саподило,
маракуја, плодова "Averrhoa carambola " или питаје, сока од ананаса,
парадајза, грожђа укључујући ширу од грожђа, сока од јабука и крушака

1

2009 89 50

Сок од крушака, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 67 на 20°C и
прелази € 18 за 100 kg нето-масе, са додатком шећера, без додатка алкохола

1

2009 89 61

Сок од крушака, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 67 на 20°C, И
не прелази € 18 за 100 kg нето-масе, са садржајем шећера већим од 30 % по
маси, без додатка алкохола

1

2009 89 63

Сок од крушака, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 67 на 20°C, И
не прелази € 18 за 100 kg нето-масе, са садржајем шећера не преко 30 % по
маси, без додатка алкохола

1

2009 89 69

Сок од крушака, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 67 на 20°C, без
доадатка шећера или алкохола

1

2009 89 71

Сок од трешања И вишања, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 67
на 20°C и прелази € 30 за 100 kg нето-масе, са додатком шећера, без додатка
алкохола

1

2009 89 73

Сок од гуава, плодова манга, мангостина, папаје, индијских датула,акажу
јабука, личија "Litchi chinensis ", плодова "Artocarpus heterophyllus’’, шљива
саподило, маракуја, плодова " Averrhoa carambola " или питаје, неферментисан,
чија Brix вредност не прелази 67 на 20°C и прелази € 30 за 100 kg нето-масе,
са додатком шећера, осим мешавина или са додатком алкохола

1

2009 89 79

Сок од воћа или поврћа, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 67 на
20°C, и не прелази € 30 за 100 kg нето-масе, са додатком шећера, осим
мешавина или са додатком алкохла и сока од цитруса, гуава, плодова манга,
мангостина, папаје, индијских датула, акажу јабука, личија " Litchi chinensis ",
плодова " Artocarpus heterophyllus ", шљива саподило, маракуја, плодова
"Averrhoa carambola " или питаје, сока од ананаса, парадајза, грожђа,
укључујући сок од шире, сока од јабука, боровница, маховница, крушака и
вишања и трешања

1

2009 89 85

Сок од гуава, плодова манга, мангостина, папаје, индијских датула, акажу
јабука, личија "Litchi chinensis", плодова " Artocarpus heterophyllus ", шљива
саподило, маракуја, плодова "Averrhoa carambola " или питаје, неферментисан,
чија Brix вредност не прелази 67 на 20°C, И не прелази € 30 за 100 kg нетомасе, са садржајем шећера преко 30 % по маси, осим мешавина или са
додатком алкохола

1

2009 89 86

Сок од воћа или поврћа, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 67 на
20°C, и не прелази € 30 за 100 kg нето-масе, са садржајем шећера преко 30% по
маси, осим мешавина или са додатком алкохола као и сока од цитруса, гуава,
плодова манга, мангостина, папаје, индијских датула, акажу јабука, личија "
Litchi chinensis ", плодова "Artocarpus heterophyllus ", шљива саподило,
маракуја, плодова "Averrhoa carambola " или питаје, сока од ананаса, парадајза,
грожђа укључујући ширу од грожђа, сока од јабука, боровница, маховница и
крушака

1

2009 89 88

Сок од гуава, плодова манга, мангостина, папаје, индијских датула, акажу
јабука, личија " Litchi chinensis ", плодова " Artocarpus heterophyllus ", шљива
саподило, маракуја, плодова "Averrhoa carambola " или питаје, неферментисан,
чија Brix вредност не прелази 67 на 20°C, и не прелази € 30 за 100 kg нетомасе, са садржајем шећера до 30 % по маси, осим мешавина или са додатком
алкохола

1
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2009 89 89

Сок од воћа или поврћа, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 67 на
20°C, и не прелази € 30 за 100 kg нето-масе, са садржајем шећера до 30% по
маси, осим мешавина или са додатком алкохола као и сока од цитруса, гуава,
плодова манга, мангостина, папаје, индијских датула, акажу јабука, личија "
Litchi chinensis ", плодова "Artocarpus heterophyllus’’, шљива саподило,
маракуја, плодова "Averrhoa carambola " или питаје, сока од ананаса, парадајза,
грожђа укључујући ширу од грожђа, сока од јабука, боровница, маховница и
крушака

1

2009 89 96

Сок од трешања и вишања, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 67 на
20°C, без доадатка шећера или алкохола

1

2009 89 97

Сок од гуава, плодова манга, мангостина, папаје, индијских датула, акажу
јабука, личија " Litchi chinensis ", плодова "Artocarpus heterophyllus ", шљива
саподило, маракуја, плодова "Averrhoa carambola " или питаје, неферментисан,
чија Brix вредност не прелази 67 на 20°C, без додатка шећера или алкохола као
и мешавина

1

2009 89 99

Сок од воћа или поврћа, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 67 на
20°C, без додатка шећера или алкохола као и мешавина, сока од цитруса, гуава,
плодова манга, мангостина, папаје, индијских датула, акажу јабука, личија
"Litchi chinensis ", плодова " Artocarpus heterophyllus ", шљива саподило,
маракуја, плодова "Averrhoa carambola " или питаје, сока од ананаса, парадајза,
грожђа укључујући ширу од грожђа, сока од јабука, крушака, трешања И
вишиња, боровница и маховница

1

2009 90 00

Сок од мешавина воћа, поврћа укључујући и ширу од грожђа, неферментисан,
са додатком или без додатка шећера или осталих средстава за заслађивање,
осим са садржајем алкохола

1

2009 90 11

Сок од мешавина јабука и крушака, неферментисан, чија Brix вредност прелази
67 на 20°C и не прелази € 22 за 100 kg нето - масе, са додатком или без додатка
шећера или осталих средстава за заслађивање, осим са садржајем алкохола

1

2009 90 19

Сок од мешавина јабука и крушака, неферментисан, чија Brix вредност прелази
67 на 20°C и прелази € 22 за 100 kg нето - масе, са додатком или без додатка
шећера или осталих средстава за заслађивање, осим са садржајем алкохола

1

2009 90 21

Сок од мешавина воћа, поврћа укључујући и ширу од грожђа, неферментисан,
чија Brix вредност прелази 67 на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето - масе,
са додатком или без додатка шећера или осталих средстава за заслађивање,
осим са садржајем алкохола и мешавина сока од јабука и крушака

1

2009 90 29

Сок од мешавина воћа, поврћа укључујући и ширу од грожђа, неферментисан,
чија Brix вредност прелази 67 на 20°C и прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са
додатком или без додатка шећера или осталих средстава за заслађивање, осим
са садржајем алкохола и мешавина сока од јабука и крушака

1

2009 90 31

Сок од мешавина јабука и крушака, неферментисан, чија Brix вредност не
прелази 67 на 20°C и не прелази € 18 за 100 kg нето - масе, са додатком шећера
више од 30% по маси, осим са садржајем алкохола

1

2009 90 39

Сок од мешавина јабука и крушака, неферментисан, чија Brix вредност не
прелази 67 на 20°C, са додатком или без додатка шећера или осталих средстава
за заслађивање, осим са садржајем алкохола, са вредношћу која не прелази € 18
за 100 kg нето - масе и са додатком шећера више од 30% по маси

1

2009 90 41

Сок од мешавина агрума и ананаса, неферментисан, чија Brix вредност не
прелази 67 на 20°C и прелази € 30 за 100 kg нето - масе, заслађен, осим са
садржајем алкохола

1

2009 90 49

Сок од мешавина агрума и ананаса, неферментисан, чија Brix вредност не
прелази 67 на 20°C и прелази € 30 за 100 kg нето - масе, осим заслађеног или са
садржајем алкохола

1

01.05.2017.
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2009 90 51

Сок од мешавина осталог воћа, укључујући и ширу од грожђа, и поврћа,
неферментисан, чија Brix вредност не прелази 67 на 20°C и прелази € 30 за 100
kg нето - масе, заслађен, осим са садржајем алкохола и мешавина сокова јабука
и крушака или агрума и ананаса

1

2009 90 59

Сок од мешавина воћа, укључујући и ширу од грожђа, и поврћа,
неферментисан, чија Brix вредност не прелази 67 на 20°C и прелази € 30 за 100
kg нето - масе, осим заслађеног или са садржајем алкохола и мешавина сокова
јабука и крушака или агрума и ананаса

1

2009 90 71

Сок од мешавина агрума и ананаса, неферментисан, чија Brix вредност не
прелази 67 на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са додатком шећера
више од 30 % по маси, осим са садржајем алкохола

1

2009 90 73

Сок од мешавина агрума и ананаса, неферментисан, чија Brix вредност не
прелази 67 на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са додатком шећера
мање од 30 % по маси, осим са садржајем алкохола

1

2009 90 79

Сок од мешавина агрума и ананаса, неферментисан, чија Brix вредност не
прелази 67 на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето - масе, осим заслађеног или
са садржајем алкохола

1

2009 90 92

Сок од мешавина тропског воћа, неферментисан, чија Brix вредност не прелази
67 на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са додатком шећера више од
30 % по маси, осим са садржајем алкохола

1

2009 90 94

Сок од мешавина воћа, укључујући и ширу од грожђа, и поврћа,
неферментисан, чија Brix вредност не прелази 67 на 20°C и не прелази € 30 за
100 kg нето - масе, са додатком шећера више од 30 % по маси, осим са
садржајем алкохола и мешавина сокова јабука и крушака, агрума и ананаса,
сокова од тропског воћа

1

2009 90 95

Сок од мешавина тропског воћа, неферментисан, чија Brix вредност не прелази
67 на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето - масе, са додатком шећера мање од
30 % по маси, осим са садржајем алкохола

1

2009 90 96

Сок од мешавина воћа, укључујући и ширу од грожђа, и поврћа,
неферментисан, чија Brix вредност не прелази 67 на 20°C и не прелази € 30 за
100 kg нето - масе, са додатком шећера мање од 30 % по маси, осим са
садржајем алкохола и мешавина сокова јабука и крушака, агрума и ананаса, и
сокова од тропског воћа

1

2009 90 97

2009 90 98

Сок од тропског воћа, неферментисан, чија Brix вредност не прелази 67 на
20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето - масе, осим заслађеног или са садржајем
алкохола
Сок од мешавина воћа, поврћа укључујући и ширу од грожђа, неферментисан,
чија Brix вредност не прелази 67 на 20°C и не прелази € 30 за 100 kg нето масе, осим заслађеног или са садржајем алкохола, и мешавина сокова јабука и
крушака, агрума и ананаса, и сокова од тропског воћа

1

1

ГЛАВА 21
2100 00 00

2101 00 00
2101 11 00
2101 12 00
2101 12 92
2101 12 98
2101 20 00
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МЕШОВИТИ 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
Препарати на бази екстраката, есенција или концентрата кафе или на бази кафе
Препарати на бази екстраката, есенција или концентрата кафе
Препарати 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

1
1
1
1
1
1
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2101 20 20
2101 20 92
2101 20 98
2101 30 00
2101 30 11
2101 30 19
2101 30 91
2101 30 99

2102 00 00
2102 10 00
2102 10 10
2102 10 31
2102 10 39
2102 10 90
2102 20 00
2102 20 11
2102 20 19
2102 20 90
2102 30 00

2103 00 00
2103 10 00
2103 20 00
2103 30 00
2103 30 10
2103 30 90
2103 90 00
2103 90 10

Екстракти, есенције и концентрати чаја или мате чаја
Препарати на бази екстракта, есенција и концентрата чаја или мате чаја
Препарати на бази чаја или мате чаја
Пржена цикорија и остале пржене замене кафе и екстракти, есенције и
концентрати тих производа
Пржена цикорија
Пржена замена кафе, осим цикорије
Екстракти, есенције и концентрати од пржене цикорије
Екстракти, есенције и концентрати од пржене замена кафе, осим цикорије
Квасац, активан или неактиван, остали једноћелијски микроорганизми,
мртви, припремљени прашкови за пецива, осим вакцина из NHM-а 3002
00 00
Квасац, активни
Квасац, у облику културе
Квасац за мешење (пекарски), суви
Квасац за мешење (пекарски), осим сувог
Квасац, активни, осим културе квасца и квасца за мешење (пекарског)
Квасац, неактивни, остали једноћелијски микроорганизми, мртви, осим
упакованих као лекови
Квасац, неактивни, у таблетама, коцкастог или сличног облика, или у
непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg
Квасац, неактивни, осим у таблетама, коцкастог или сличног облика или у
непосредном паковању нето - масе не преко 1 kg
Једноћелијски микроорганизми, мртви, осим упакованих као лекови и квасца
Припремљени прашкови за пецива
Препарати за сосове и припремљени сосови; мешани зачини и мешана
зачинска средства; брашно и гриз од слачице и припремљена или
неприпремљана слачица, и слачица (сенф)
Сос од соје
„Кечап” и остали сосови од парадајза
Брашно и гриз од слачице и припремљена или неприпремљана слачица, и
слачица (сенф)
Брашно од слачице, осим припремљене
Слачица, укључујући припремљено брашно и прекрупу
Препарати за сосове и припремљени сосови; мешани зачини и мешана
зачинска средства, осим соса од соје, кечапа и других сосова од парадајиза,
слачице, брашна и прекрупе од слачице
Манго-чатни („mango chutney”), течан

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

2103 90 30

Ароматични битери јачине алкохола по запремини од 44,2% до 49,2% vol, који
садрже по маси од 1,5% до 6% горчице (линцура, генцијана), зачина и
различитих састојака, и од 4% до 10% шећера, у судовима запремине 0,5
литара или мање

1

2103 90 90

Сосови и препарати на њиховој основи, мешавине сосова и њихових састојака,
осим соја соса, кечапа и других сосова од парадајза, течног манго-чатнија
(„mango chutney”) и ароматичних битера из NHM-а 2103 90 30

1

2104 00 00

2104 10 00

01.05.2017.

Супе и чорбе и препарати за те производе; прехрамбени производи
састављени од финално хомогенизованих мешавина од два или више
основних састојака као што су месо, риба, поврће или воће, припремљени
за продају на мало као дечја храна или за диететску сврху, у паковању
мањем од 250 g
Супе и чорбе и препарати за те производе

1

1
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4

2104 20 00

2105 00 00
2105 00 10
2105 00 91
2105 00 99

2106 00 00
2106 10 00
2106 10 20

2106 10 80
2106 90 00
2106 90 20
2106 90 30
2106 90 51
2106 90 55
2106 90 59

Прехрамбени производи састављени од финално хомогенизованих мешавина
од два или више основних састојака као што су месо, риба, поврће или воће,
припремљени за продају на мало као дечја храна или за диететску сврху, у
паковању мањем од 250 g

1

Сладолед и други јестиви производи са додатком или без додатка какаа
Сладолед и други јестиви производи са додатком или без додатка какаоа, без
млечне масти или са додатком млечне масти до 3% по маси
Сладолед и други слични производи, са додатком млечне масти од 3% до 7%
по маси
Сладолед и други слични производи, са додатком млечне масти више од 7% по
маси

1

Прехрамбени производи, н.д.м.н.
Концентрати беланчевина и текстуриране беланчевинасте материје
Концентрати беланчевина и текстуриране беланчевинасте материје без
млечних масноћа, сахарозе, изогликозе, гликозе или скроба или са садржајем,
мање од 1,5% млечне масноће, 5% сахарозе или изогликозе, 5% гликозе или
скроба
Концентрати беланчевина и текстуриране беланчевинасте материје, са
садржајем више од 1,5% млечне масноће, 5% сахарозе или изогликозе, 5%
гликозе или скроба
Прехрамбени производи, остали, н.д.м.н.
Алкохолни производи,сложени, који се користе за производњу пића, са
јачином алкохола већом од 0,5% vol, осим на бази мирисних материја
Изогликозни сирупи, ароматизовани или обојени
Лактозни сируп, ароматизовани или обојени
Гликозни сируп и малтодекстрински сируп, ароматизовани или обојени
Шећерни сирупи, ароматизовани или обојени, осим сирупа изогликозе,
лактозе, гликозе и малтодекстрина

1
1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

2106 90 92

Прехрамбени производи, н.д.м.н., без млечних масноћа, сахарозе, изогликозе,
гликозе или скроба или са садржајем, по маси, мање од 1,5% млечне масноће,
5% сахарозе или изогликозе, 5% гликозе или скроба

1

2106 90 98

Прехрамбени производи, н.д.м.н., са садржајем већим од 1,5% млечне масноће,
већим од 5% сахарозе или изогликозе и већим од 5% гликозе или скроба

1

ГЛАВА 22
2200 00 00

2201 00 00

2201 10 00
2201 10 11
2201 10 19
2201 10 90

2201 90 00

120

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
Минерална вода и газирана вода, без додатка шећера или других средстава за
заслађивање или ароматизацију
Минерална вода, природна, без додатка шећера или других средстава за
заслађивање или ароматизацију, негазирана
Минерална вода, природна, без додатка шећера или других средстава за
заслађивање или ароматизацију, газирана
Минерална вода, вештачка, укључујући газирану, без додатка шећера или
других средстава за заслађивање или ароматизацију
Вода, оригинал природна, без додатка шећера или других средстава за
заслађивање или ароматизацију; лед и снег, осим минералне воде, газиране
воде, морске воде, дестилисане воде и воде сличне чистоће

2

2
2
2
2

2
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2202 00 00

2202 10 00
2202 90 00
2202 91 00
2202 99 11

Вода, укључујући минералну воду и газирану воду, са додатком шећера
или других средстава за заслађивање или ароматизацију и друга
безалкохолна пића, осим сокова од воћа или поврћа и млека
Вода, укључујући минералну воду и газирану воду са додатком шећера или
других средстава за заслађивање или ароматизацију, за непосредну употребу
као безалкохолно пиће
Безалкохолна пића, осим воде, сокова од воћа или поврћа и млека
Безалкохолно пиво, које садржи 0,5% или мање алкохола
Пића на бази соје са садржајем протеина 2,8% и више по маси, која не садрже
алкохол, млеко, млечне производе или млечне масти

2

2
2
2
2

2202 99 15

Пића на бази соје са садржајем протеина мањим од 2,8% по маси и пића на
бази ораха из главе 8, житарица из главе 10 или семена из главе 12, која не
садрже алкохол, млеко, млечне производе или млечних масти

2

2202 99 19

Безалкохолна пића, која не садрже млеко, млечне производе или млечну маст,
осим воде, сокова од воћа или поврћа, пива и пића на бази соје или ораха из
главе 8, житарица из главе 10 или семена из главе 12

2

2202 99 91
2202 99 95
2202 99 99

2203 00 00
2203 00 01
2203 00 09
2203 00 10

2204 00 00
2204 10 00
2204 10 11
2204 10 13
2204 10 15
2204 10 91
2204 10 93
2204 10 94
2204 10 96
2204 10 98
2204 21 00

2204 21 06

01.05.2017.

Безалкохолна пића, која садрже мање од 0,2% масноће од млека или млечних
производа
Безалкохолна пића, која садрже 0,2% и више али мање од 2% масноће од млека
или млечних производа
Безалкохолна пића, која садрже 2% и више масноће од млека или млечних
производа
Пиво добијено од слада
Пиво добијено од слада, у боцама не већим од 10 l
Пиво добијено од слада, у судовима не већим од 10 l, осим у боцама
Пиво добијено од слада, у судовима већим од 10 l
Вино од свежег грожђа, укључујући ојачана вина; шира од грожђа осим
оне из НХМ-а 2009 00 00, са садржајем алкохола већим од 0,5% запремине
Вино пенушаво, од свежег грожђа
Шампањац са ЗНП
Кава, са заштићеном ознаком порекла (ЗНП)
Просеко, са заштићеном ознаком порекла (ЗНП)
Асти спуманте са ЗНП
Вино пенушаво, од свежег грожђа, са заштићеном ознаком порекла (ЗНП),
осим Асти спуманте, шампањца, каве и просеко
Вино пенушаво, од свежег грожђа, са заштићеном географском ознаком (ЗГО)
Сва друга пенушава вина, од свежег грожђа, без ЗНП и ЗГО
Вино пенушаво, од свежег грожђа, осим свих других вина
Вино од свежег грожђа, укључујући ојачана вина, и шира од грожђа са
заустављеном ферментацијом додавањем алкохола, у судовима не већим од 2 l,
осим пенушавог вина
Вино од свежег грожђа, укључујући ојачана вина, у боцама са „печурка”
чеповима причвршћеним жичаним корпицама у судовима не већим од 2 l; вино
припремљено на други начин са надпритиском услед присуства угљен
диоксида у раствору од најмање 1 bar, али мање од 3 bar, мерено на
температури од 20°C, у судовима не већим од 2 l, осим пенушавих вина, са
заштићеном ознаком порекла (ЗНП)

2
2
2

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
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2204 21 07

Вино од свежег грожђа, укључујући ојачана вина, у боцама са „печурка”
чеповима причвршћеним жичаним корпицама у судовима не већим од 2 l; вино
припремљено на други начин са надпритиском услед присуства угљен
диоксида у раствору од најмање 1 bar, али мање од 3 bar, мерено на
температури од 20°C, у судовима не већим од 2 l, осим пенушавих вина, са
заштићеном географском ознаком (ЗГО)

1

2204 21 08

Вино од свежег грожђа, укључујући ојачана вина, у боцама са „печурка”
чеповима причвршћеним жичаним корпицама у судовима не већим од 2 l; вино
припремљено на други начин са надпритиском услед присуства угљен
диоксида у раствору од најмање 1 bar, али мање од 3 bar, мерено на
температури од 20°C, у судовима не већим од 2 l, осим пенушавих и свих
других вина, без ЗНП или ЗГО

1

2204 21 09

Вино, остало, од свежег грожђа, укључујући ојачана вина, у боцама са
„печурка” чеповима причвршћеним жичаним корпицама у судовима не већим
од 2 l; вино припремљено на други начин са надпритиском услед присуства
угљен диоксида у раствору од најмање 1 bar, али мање од 3 bar, мерено на
температури од 20°C, у судовима не већим од 2 l, осим пенушавих и свих
других вина

1

2204 21 11

Вино бело, произведено у региону Alsace, са стварном запреминском
алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП,
осим пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 21 12

Вино бело, произведено у региону Bordeaux, са стварном запреминском
алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП,
осим пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 21 13

Вино бело, произведено у региону Bourgogne (Burgundy), са стварном
запреминском алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од
2 l, са ЗНП, осим пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 21 17

Вино бело, произведено у региону Val de Loire (Loire Valley), са стварном
запреминском алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од
2 l, са ЗНП, осим пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 21 18

Вино бело, произведено у региону Mosel, са стварном запреминском
алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП,
осим пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 21 19

Вино бело, произведено у региону Pfalz, са стварном запреминском
алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП,
осим пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 21 22

Вино бело, произведено у региону Rheinhessen, са стварном запреминском
алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП,
осим пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 21 23

Вино бело, произведено у региону Tokaj, нпр. Aszu, Szamorodni, Maslas,
Forditas, са стварном запреминском алкохолном јачином не преко 15% vol и у
судовима не већим од 2 l, са ЗНП, осим пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 21 24

Вино бело, произведено у региону Lazio (Latium), са стварном запреминском
алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП,
осим пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 21 26

Вино бело, произведено у региону Toscana (Tuscany), са стварном
запреминском алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од
2 l, са ЗНП, осим пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 21 27

Вино бело, произведено у регионима Trentino, Alto Adige i Friuli, са стварном
запреминском алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од
2 l, са ЗНП, осим пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 21 28

Вино бело, произведено у региону Veneto, са стварном запреминском
алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП,
осим пенушавих и полупенушавих вина

1
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2204 21 31

Вино бело произведено у Сицилији, у судовима не преко 2 l и стварне
алкохолне јачине не преко 15% vol, са ЗНП, осим пенушавог вина и
полупенушавог вина

1

2204 21 32

Вино, бело, категорије "Vinho Verde", произведена у ЕУ, у судовима не преко 2
l и стварне алкохолне јачине не преко 15% vol, са ЗНП, осим пенушавог и
полупенушавог вина

1

2204 21 34

Вино бело, произведено у региону Penedés, са стварном запреминском
алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП,
осим пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 21 36

Вино бело, произведено у региону Rioja, са стварном запреминском
алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП,
осим пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 21 37

Вино бело, произведено у региону Valencia, са стварном запреминском
алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП,
осим пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 21 38

Вино бело произведено у ЕУ, у судовима не преко 2 l и стварне алкохолне
јачине не преко 15% vol, са ЗНП, осим произведена у региону Alsace, Bordeaux,
Bourgogne, Val de Loire, Mosel, Pfalz, Rheinhessen, Tokaj, Lazio, Toscana,
Trentino, Alto Adige, Friuli, Veneto, Sicilia, vinho verde, Penedés, Rioja, Valencia,
пенушавог вина и полупенушавог вина

1

2204 21 42

Вино, произведено у региону Bordeaux, са стварном запреминском алкохолном
јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП, осим
пенушавих, полупенушавих и белих вина

1

2204 21 43

Вино, произведено у региону Bourgogne (Burgundy), са стварном запреминском
алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП,
осим пенушавих, полупенушавих и белих вина

1

2204 21 44

Вино, произведено у региону Beaujolais, са стварном запреминском
алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП,
осим пенушавих, полупенушавих и белих вина

1

2204 21 46

Вино, произведено у региону Vallée du Rhône,у судовима не преко 2 l и стварне
алкохолне јачине не преко 15% vol, са ЗНП, осим пенушавог, полупенушавог и
белог вина

1

2204 21 47

Вино, произведено у региону Languedoc-Rousillon, са стварном запреминском
алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП,
осим пенушавих, полупенушавих и белих вина

1

2204 21 48

Вино, произведено у региону Val de Loire (Lorie Valley), са стварном
запреминском алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од
2 l, са ЗНП, осим пенушавих, полупенушавих и белих вина

1

2204 21 61

Вино произведено у Сицилији, у судовима не преко 2 l и стварне алкохолне
јачине не преко 15% vol, са ЗНП, осим пенушавог вина и полупенушавог вина

1

2204 21 62

Вино, произведено у региону Piemonte (Piedmont), са стварном запреминском
алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП,
осим пенушавих, полупенушавих и белих вина

1

2204 21 66

Вино, произведено у региону Toscana (Tuscany), са стварном запреминском
алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП,
осим пенушавих, полупенушавих и белих вина

1

2204 21 67

Вино, произведено у регионима Trentino i Alto Adige, са стварном
запреминском алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од
2 l, са ЗНП, осим пенушавих, полупенушавих и белих вина

1

2204 21 68

Вино, произведено у региону Veneto, са стварном запреминском алкохолном
јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП, осим
пенушавих, полупенушавих и белих вина

1
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2204 21 69

Вино, произведено у регионима Dao, Bairrada i Douro, са стварном
запреминском алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од
2 l, са ЗНП, осим пенушавих, полупенушавих и белих вина

1

2204 21 71

Вино, произведено у региону Navarra, са стварном запреминском алкохолном
јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП, осим
пенушавих, полупенушавих и белих вина

1

2204 21 74

Вино, произведено у региону Penedes, са стварном запреминском алкохолном
јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП, осим
пенушавих, полупенушавих и белих вина

1

2204 21 76

Вино, произведено у региону Rioja, са стварном запреминском алкохолном
јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП, осим
пенушавих, полупенушавих и белих вина

1

2204 21 77

Вино, произведено у региону Valdepenas, са стварном запреминском
алкохолном јачином не преко 15% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП,
осим пенушавих, полупенушавих и белих вина

1

2204 21 78

Вино произведено у ЕУ, у судовима не преко 2 l и стварне алкохолне јачине не
преко 15% vol, са ЗНП, осим произведена у региону Bordeaux, Bourgogne,
Beaujolais, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sicilia, Piemonte,
Toscana, Trentino, Alto Adige, Veneto, Dão, Bairrada, Douro, Navarra, Penedés,
Rioja, Valdepeñas, пенушавог вина и полупенушавог вина

1

2204 21 79
2204 21 80

Бела вина произведена у ЕУ, у судовима не преко 2 l и стварне алкохолне
јачине не преко 15% vol, са ЗГО, осим пенушавог и полупенушавог вина
Вина произведена у ЕУ, у судовима не преко 2 l и стварне алкохолне јачине не
преко 15% vol, са ЗГО, осим пенушавог, полупенушавог и белог вина

1
1

2204 21 81

Varietal бела вина без ЗНП и ЗГО, произведена у ЕУ, у судовима не преко 2 l и
стварне алкохолне јачине не преко 15% vol, осим пенушавог и полупенушавог
вина

1

2204 21 82

Varietal бела вина без ЗНП и ЗГО, произведена у ЕУ, у судовима не преко 2 l и
стварне алкохолне јачине не преко 15% vol , осим пенушавог, полупенушавог и
белог вина

1

2204 21 83
2204 21 84
2204 21 85
2204 21 86
2204 21 87

Бела вина произведена у ЕУ, у судовима не преко 2 l и стварне алкохолне
јачине не преко 15% vol, осим пенушавог, полупенушавог и Varietal вина
Вина произведена у ЕУ, у судовима не преко 2 l и стварне алкохолне јачине не
преко 15% vol, осим пенушавог, полупенушавог, белог и Varietal вина
Madeira i Setubal muscatel, са стварном запреминском алкохолном јачином
преко 15%, али не преко 22% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП или ЗГО
Sherry, са стварном запреминском алкохолном јачином преко 15% vol али не
преко 22% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП или ЗГО
Marsala, са стварном запреминском алкохолном јачином преко 15% vol али не
преко 22% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП или ЗГО

1
1
1
1
1

2204 21 88

Samos i Muscat de Lemnos, са стварном запреминском алкохолном јачином
преко 15% vol али не преко 22% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП или
ЗГО

1

2204 21 89

Port, са стварном запреминском алкохолном јачином преко 15% vol али не
преко 22% vol и у судовима не већим од 2 l, са ЗНП или ЗГО

1

2204 21 90

Вина произведена у ЕУ,у судовима не преко 2 l и стварне алкохолне јачине
веће од 15% vol, са ЗНП или ЗГО, осим произведена у региону Port, Madeira,
Sherry, Marsala, Samos, Muscat de Lemnos i Setubal muscatel

1

2204 21 91
2204 21 93
2204 21 94

124

Вина без ЗНП и ЗГО, произведена у ЕУ, у судовима не преко 2 l и стварне
алкохолне јачине веће од 15% vol
Бела вина која нису произведена у ЕУ, у судовима не преко 2 l, са ЗНП или
ЗГО, осим пенушавог и полупенушавог вина
Вина која нису произведена у ЕУ, у судовима не преко 2 l, са ЗНП или ЗГО,
осим пенушавог, полупенушавог и белог вина

1
1
1
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2204 21 95
2204 21 96
2204 21 97
2204 21 98

2204 22 00

2204 22 10

2204 22 22

Varietal бела вина без ЗНП и ЗГО, која нису произведена у ЕУ, у судовима не
преко 2 l, осим пенушавог и полупенушавог вина
Varietal бела вина без ЗНП и ЗГО, која нису произведена у ЕУ, у судовима не
преко 2 l, осим пенушавог, полупенушавог и белог вина
Бела вина која нису произведена у ЕУ, у судовима не преко 2 l, осим
пенушавог, полупенушавог и Varietal вина
Вина која нису произведена у ЕУ, у судовима не преко 2 l, осим пенушавог,
полупенушавог, белог и Varietal вина
Вина од свежег грожђа, укључујући ојачана вина, и шира од грожђа са
заустављеном ферментацијом додавањем алхохола, у судовима већим од 2 l
али не преко 10 l, осим пенушавог вина
Вина од свежег грожђа, укључујући ојачана вина, у боцама са „печурка”
чеповима причвршћеним жичаним корпицама, у судовима већим од 2 l; вино
припремљено на други начин са надпритиском услед присуства угљен
диоксида у раствору од најмање 1 bar, али мање од 3 bar, мерено на
температури од 20°C, у судовима већим од 2 l, али не преко 10 l, осим
пенушавих вина
Вино произведено у региону Bordeaux, у судовима већим од 2 l, али не преко
10 l и стварне алкохолне јачине не преко 15% vol, са ЗНП, осим пенушавих и
полупенушавих вина

1
1
1
1

1

1

1

2204 22 23

Вино произведено у региону Bourgogne (Burgundy), у судовима већим од 2 l,
али не преко 10 l и стварне алкохолне јачине не преко 15% vol, са ЗНП, осим
пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 22 24

Вино произведено у региону Beaujolais, у судовима већим од 2 l, али не преко
10 l и стварне алкохолне јачине не преко 15% vol, са ЗНП, осим пенушавих и
полупенушавих вина

1

2204 22 26

Вино произведено у региону Vallée du Rhône, у судовима већим од 2 l, али не
преко 10 l и стварне алкохолне јачине не преко 15% vol, са ЗНП, осим
пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 22 27

Вино произведено у региону Languedoc-Roussillon, у судовима већим од 2 l, али
не преко 10 l и стварне алкохолне јачине не преко 15% vol, са ЗНП, осим
пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 22 28

Вино произведено у региону Val de Loire (Loire Valley), у судовима већим од 2
l, али не преко 10 l и стварне алкохолне јачине не преко 15% vol, са ЗНП, осим
пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 22 32

Вино произведено у региону Piemonte (Piedmont), у судовима већим од 2 l, али
не преко 10 l и стварне алкохолне јачине не преко 15% vol, са ЗНП, осим
пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 22 33

Вино произведено у региону Tokaj, у судовима већим од 2 l, али не преко 10 l и
стварне алкохолне јачине не преко 15% vol, са ЗНП, осим пенушавих и
полупенушавих вина

1

2204 22 38

Бело вино произведено у ЕУ, у судовима већим од 2 l али не преко 10 l и
стварне алкохолне јачине не преко 15% vol, са ЗНП, осим Bordeaux, Bourgogne,
Beaujolais, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte, Tokaj,
пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 22 78

Вино произведено у ЕУ, у судовима већим од 2 l, али не преко 10 l и стварне
алкохолне јачине не преко 15% vol, са ЗНП, осим Bordeaux, Bourgogne,
Beaujolais, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte, Tokaj,
пенушавих, полупенушавих и белог вина

1

2204 22 79

Бело вино од свежег грожђа, произведено у ЕУ, у судовима већим од 2 l, али не
преко 10 l и стварне алкохолне јачине не преко 15% vol, са ЗГО, осим
пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 22 80

Вино од свежег грожђа, произведено у ЕУ, у судовима већим од 2 l, али не
преко 10 l и стварне алкохолне јачине не преко 15% vol, са ЗГО, осим
пенушавих, полупенушавих вина и белог вина

1
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2204 22 81

Varietal бела вина без ЗНП и ЗГО, произведена у ЕУ, у судовима већим од 2 l,
али не преко 10 l и стварном алкохолном јачином не преко 15% vol, осим
пенушавог и полупенушавог вина

1

2204 22 82

Varietal вина без ЗНП и ЗГО, произведена у ЕУ, у судовима већим од 2 l, али не
преко 10 l и стварном алкохолном јачином не преко 15% vol, осим пенушавог
и полупенушавог вина

1

2204 22 83

Бела вина произведена у ЕУ, у судовима већим од 2 l, али не преко 10 l и
стварном алкохолном јачином не преко 15% vol, осим пенушавог,
полупенушавог и varietal вина

1

2204 22 84

Вина произведена у ЕУ, у судовима већим од 2 l, али не преко 10 l и стварном
алкохолном јачином не преко 15% vol, осим пенушавог, полупенушавог и
varietal вина

1

2204 22 85
2204 22 86
2204 22 88

2204 22 90

2204 22 91
2204 22 93
2204 22 94
2204 22 95
2204 22 96
2204 22 97
2204 22 98

Madeira и Setubal muscatel, у судовима већим од 2 l али не преко 10 l и
стварном алкохолном јачином не преко 15% vol, са ЗНП или ЗГО
Sherry, у судовима већим од 2 l, али не преко 10 l и стварном алкохолном
јачином не преко 15% vol, са ЗНП или ЗГО
Samos and Muscat de Lemnos, у судовима већим од 2 l, али не преко 10 l и
стварном алкохолном јачином не преко 15% vol, са ЗНП или ЗГО
Вина произведена у ЕУ, у судовима већим од 2 l, али не преко 10 l и стварном
алкохолном јачином не преко 15% vol, са ЗНП или ЗГО, осим Madeira, Sherry,
Samos, Muscat de Lemnos и Setubal muscatel
Вина без ЗНП и ЗГО, у судовима већим од 2 l, али не преко 10 l и стварном
алкохолном јачином не преко 15% vol
Бела вина која нису произведена у ЕУ, у судовима већим од 2 l, али не преко 10
l, са ЗНП и ЗГО, осим пенушавог и полупенушавог вина
Вина која нису произведена у ЕУ, у судовима већим од 2 l, али не преко 10 l, са
ЗНП и ЗГО, осим пенушавог, полупенушавог и белог вина
Varietal бела вина без ЗНП и ЗГО, која нису произведена у ЕУ, у судовима
већим од 2 l, али не преко 10 l, осим пенушавог и полупенушавог вина
Varietal вина без ЗНП и ЗГО, која нису произведена у ЕУ, у судовима већим од
2 l, али не преко 10 l, осим пенушавог и полупенушавог вина
Бела вина која нису произведена у ЕУ, у судовима већим од 2 l, али не преко 10
l, осим пенушавог, полупенушавог и varietal вина
Вина која нису произведена у ЕУ, у судовима већим од 2 l али не преко 10 l,
осим пенушавог, полупенушавог и varietal вина

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

2204 29 00

Вино од свежег грожђа, укључујући ојачана вина, и шира од грожђа са
заустављеном ферментацијом додавањем алкохола, у судовима већим од 2 l,
осим пенушавог вина

1

2204 29 10

Вина од свежег грожђа, укључујући ојачана вина, у боцама са „печурка”
чеповима причвршћеним жичаним корпицама, у судовима већим од 2 l; вино
припремљено на други начин са надпритиском услед присуства угљен
диоксида у раствору од најмање 1 bar, али мање од 3 bar, мерено на
температури од 20°C, у судовима већим од 10 l, осим пенушавих вина

1

2204 29 22

Вино произведено у региону Bordeaux, у судовима већим од 10 l и са стварном
запреминском алкохолном јачином не преко 15% vol, са ЗНП, осим пенушавих
и полупенушавих вина

1

2204 29 23

Вино произведено у региону Bourgogne (Burgundy), у судовима већим од 10 l и
са стварном запреминском алкохолном јачином не преко 15% vol, са ЗНП, осим
пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 29 24

Вино произведено у региону Beaujolais, у судовима већим од 10 l и са стварном
запреминском алкохолном јачином не преко 15% vol, са ЗНП, осим пенушавих
и полупенушавих вина

1
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2204 29 26

Вино произведено у региону Vallée du Rhône, у судовима већим од 10 l и са
стварном запреминском алкохолном јачином не преко 15% vol, са ЗНП, осим
пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 29 27

Вино произведено у региону Languedoc-Roussillon, у судовима већим од 10 l и
са стварном запреминском алкохолном јачином не преко 15% vol, са ЗНП, осим
пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 29 28

Вино произведено у региону Val de Loire (Loire Valley), у судовима већим од 10
l и са стварном запреминском алкохолном јачином не преко 15% vol, са ЗНП,
осим пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 29 32

Вино произведено у региону Piemonte (Piedmont), у судовима већим од 10 l и са
стварном запреминском алкохолном јачином не преко 15% vol, са ЗНП, осим
пенушавих и полупенушавих вина

1

2204 29 38

Бело вино произведено у ЕУ, у судовима већим од 10 l и стварне алкохолне
јачине не преко 15% vol, са ЗНП, осим Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée
du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte, пенушавих и
полупенушавих вина

1

2204 29 78

Вино произведено у ЕУ, у судовима већим од 10 l и стварне алкохолне јачине
не преко 15% vol, са ЗНП, осим Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du
Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte, пенушавих и
полупенушавих вина

1

2204 29 79

Бело вино од свежег грожђа, произведено у ЕУ, у судовима већим од 10 l и
стварне алкохолне јачине не преко 15% vol, са ЗГО, осим пенушавих и
полупенушавих вина

1

2204 29 80

Вино од свежег грожђа, произведено у ЕУ, у судовима већим од 10 l и стварне
алкохолне јачине не преко 15% vol, са ЗГО, осим пенушавих, полупенушавих и
белог вина

1

2204 29 81

Varietal бело вино без ЗНП и ЗГО, произведено у ЕУ, у судовима већим од 10 l
и стварне алкохолне јачине не преко 15% vol, осим пенушавих и
полупенушавих вина

1

2204 29 82

Varietal вино без ЗНП и ЗГО, произведено у ЕУ, у судовима већим од 10 l и
стварне алкохолне јачине не преко 15% vol, осим пенушавих, полупенушавих и
белог вина

1

2204 29 83
2204 29 84
2204 29 85
2204 29 86
2204 29 88

2204 29 90

2204 29 91
2204 29 93
2204 29 94
2204 29 95

01.05.2017.

Бело вино произведено у ЕУ, у судовима већим од 10 l и стварне алкохолне
јачине не преко 15% vol, осим пенушавих, полупенушавих и varietal вина
Вино произведено у ЕУ, у судовима већим од 10 l и стварне алкохолне јачине
не преко 15% vol, осим пенушавих, полупенушавих, белог и varietal вина
Madeira и Setubal muscatel, у судовима већим од 10 l и стварном алкохолном
јачином преко 15% vol, са ЗНП или ЗГО
Sherry, у судовима већим од 10 l и стварном алкохолном јачином преко 15%
vol, са ЗНП или ЗГО
Samos и Muscat de Lemnos, у судовима већим од 10 l и стварном алкохолном
јачином преко 15% vol, са ЗНП или ЗГО
Вина произведена у ЕУ, у судовима већим од10 l и стварном алкохолном
јачином преко 15% vol, са ЗНП или ЗГО, осим Madeira, Sherry, Samos, Muscat
de Lemnos и Setubal muscatel
Вино без ЗНП и ЗГО, произведена у ЕУ, у судовима већим од 10 l и стварном
алкохолном јачином преко 15% vol
Бела вина која нису произведена у ЕУ, у судовима већим од10 l, са ЗНП или
ЗГО,осим пенушавих и полупенушавих вина
Вина која нису произведена у ЕУ, у судовима већим од10 l, са ЗНП или
ЗГО,осим пенушавих и полупенушавих вина
Varietal бела вина без ЗНП и ЗГО, која нису произведена у ЕУ, у судовима
већим од10 l,осим пенушавих и полупенушавих вина

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
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2204 29 96
2204 29 97
2204 29 98

Varietal вина без ЗНП и ЗГО, која нису произведена у ЕУ, у судовима већим
од10 l,осим пенушавих, полупенушавих и белих вина
Бела вина која нису произведена у ЕУ, у судовима већим од10 l, осим
пенушавих, полупенушавих и varietal вина
Вина која нису произведена у ЕУ, у судовима већим од10 l, осим пенушавих,
полупенушавих, белих и varietal вина

1
1
1

2204 30 00

Шира од грожђа, са стварном запреминском алкохолном јачином већом од
0,5% vol, осим шире од грожђа са заустављеном ферментацијом додавањем
алкохола

1

2204 30 10

Шира од грожђа, делимично ферментисана или са заустављеном
ферментацијом на други начин осим додавањем алкохола, са стварном
запреминском алкохолном јачином већом од 1% vol, осим шире од грожђа са
заустављеном ферментацијом додавањем алкохола

1

2204 30 92

Шира од грожђа, концентрисана и неферментисана, густине од 1,33 g/cm3 или
мање на 20° C и са стварном запреминском алкохолном јачином већом од 0,5%
vol, али до 1% vol, осим шире од грожђа са заустављеном ферментацијом
додавањем алкохола

1

2204 30 94

Шира од грожђа, неконцентрисана и неферментисана, густине од 1,33 g/cm3
или мање на 20° C и са стварном запреминском алкохолном јачином већом од
0,5% vol, али до 1% vol, осим шире од грожђа са заустављеном ферментацијом
додавањем алкохола

1

2204 30 96

Шира од грожђа, концентрисана и неферментисана, густине веће од 1,33 g/cm3
или мање на 20° C и са стварном запреминском алкохолном јачином већом од
0,5% vol, али до 1% vol, осим шире од грожђа са заустављеном ферментацијом
додавањем алкохола

1

2204 30 98

Шира од грожђа, неконцентрисана и неферментисана, густине веће од 1,33
g/cm3 или мање на 20° C и са стварном запреминском алкохолном јачином
већом од 0,5% vol, али до 1% vol, осим шире од грожђа са заустављеном
ферментацијом додавањем алкохола

1

2205 00 00
2205 10 00

Вермут и остала вина од свежег грожђа ароматизовани биљем или
средствима за ароматизацију
Вермут и остала вина од свежег грожђа ароматизовани биљем или средствима
за ароматизацију, у судовима од 2 l и мањим

1
1

2205 10 10

Вермут и остала вина од свежег грожђа ароматизовани биљем или средствима
за ароматизацију, у судовима од 2 l и мањим и са стварном запреминском
алкохолном јачином не већом од 18% vol

1

2205 10 90

Вермут и остала вина од свежег грожђа ароматизовани биљем или средствима
за ароматизацију, у судовима од 2 l и мањим и са стварном запреминском
алкохолном јачином већом од 18% vol

1

2205 90 00

Вермут и остала вина од свежег грожђа ароматизовани биљем или средствима
за ароматизацију, у судовима већим од 2 l

1

2205 90 10

Вермут и остала вина од свежег грожђа ароматизовани биљем или средствима
за ароматизацију, у судовима већим од 2 l и са стварном запреминском
алкохолном јачином не већом од 18% vol

1

2205 90 90

Вермут и остала вина од свежег грожђа ароматизовани биљем или средствима
за ароматизацију, у судовима већим од 2 l и са стварном запреминском
алкохолном јачином већом од 18% vol

1

2206 00 00

Јабуковача, крушковача и медовина и друга ферментисана пића и
мешавине ферментисаних и безалкохолних пића, н.д.м.н., осим пива, вина
од свежег грожђа, шире, вермута и других вина од свежег грожђа
ароматизованих биљем или средствима за ароматизацију

1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2206 00 10
2206 00 31

Слабо вино („piquette”)
Јабуковача и крушковача, пенушава
Медовина и друга ферментисана пића, као и мешавине ферментисаних пића и
мешавине ферментисаних и безалкохолних пића, пенушава, н.д.м.н.
Јабуковача и крушковача, непенушава, у судовима од 2 l и мањим
Медовина и друга ферментисана пића, као и мешавине ферментисаних пића и
мешавине ферментисаних и безалкохолних пића, непенушава, у судовима од 2
l и мањим, н.д.м.н.
Јабуковача и крушковача, непенушава, у судовима већим од 2 l

1
1

2206 00 39
2206 00 51
2206 00 59
2206 00 81

2206 00 89

2207 00 00
2207 10 00
2207 20 00

2208 00 00
2208 20 00
2208 20 12
2208 20 14
2208 20 26
2208 20 27
2208 20 29
2208 20 40
2208 20 62
2208 20 64
2208 20 86
2208 20 87
2208 20 89
2208 30 00
2208 30 11
2208 30 19
2208 30 30
2208 30 41
2208 30 49
2208 30 61
2208 30 69

2208 30 71
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Медовина и друга ферментисана пића, као и мешавине ферментисаних пића, и
мешавине ферментисаних и безалкохолних пића, непенушава, у судовима
већим од 2 l, н.д.м.н., осим вина од свежег грожђа, шире, вермута и других
вина од свежег грожђа ароматизованих биљем или другим средствима за
ароматизацију, слабог вина („piquette”), јабуковаче и крушковаче
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, осим припремљених алкохолних
мешавина за производњу пића
Алкохолна пића добијена дестилацијом вина, кљука или комине од грожђа
Коњак, у судовима од 2 l и мање
Армањак, у судовима од 2 l и мање
Грапа, у судовима од 2 l и мање
Бренди (Vrandy de Jerez), у судовима од 2 l и мање
Алкохолна пића добијена дестилацијом вина, кљука или комине од грожђа, у
судовима од 2 l и мање, осим коњака, армањака, грапа и брендија
Сирови дестилат у судовима већим од 2 l
Коњак, у судовима већим од 2 l
Армањак, у судовима већим од 2 l
Грапа, у судовима већим од 2 l
Бренди (Vrandy de Jerez), у судовима већим од 2 l
Алкохолна пића добијена дестилацијом вина, кљука или комине од грожђа, у
судовима већим од 2 l, осим сировог дестилата, коњака, армањака, грапа и
брeндија
Виски
Боурбон виски, у судовима не преко 2 l
Боурбон виски, у судовима већим од 2 l
Шкотски виски од јечменог слада немешани
Шкотски виски од јечменог слада мешани, у судовима не преко 2 l
Шкотски виски од јечменог слада мешани, у судовима већим од 2 l
Шкотски виски од јечма и других житарица немешани и шкотски виски од
јечма и других житарица мешани, у судовима не преко 2 l
Шкотски виски од јечма и других житарица немешани и шкотски виски од
јечма и других житарица мешани, у судовима већим од 2 l
Шкотски виски, у судовима не преко 2 l, осим шкотског вискија од јечменог
слада немешаног, шкотског вискија од јечменог слада мешаног, шкотског
вискија од јечма и других житарица немешаног и шкотског вискија од јечма и
других житарица мешаног

1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2208 30 79

2208 30 82
2208 30 88
2208 40 00

Шкотски виски, у судовима од 2 l и више, осим шкотског вискија од јечменог
слада немешаног, шкотског вискија од јечменог слада мешаног, шкотског
вискија од јечма и других житарица немешаног и шкотског вискија од јечма и
других житарица мешаног
Виски, у судовима не преко 2 l, осим бурбон и шкотског вискија
Виски, у судовима већим од 2 l, осим бурбон и шкотског вискија
Рум и друга алкохолна пића добијена дестилацијом ферментисаних производа
од шећерне трске

1

1
1
1

2208 40 11

Рум са садржајем испарљивих материја од 225 g или више по хектолитру
чистог алкохола (са толеранцијом од 10%), у судовима не преко 2 l, осим етил
и метил алкохола

1

2208 40 31

Рум и друга алкохолна пића добијена дестилацијом ферментисаних производа
од шећерне трске, чија вредност прелази € 7,9 по литру чистог алкохола, у
судовима не преко 2 l, осим рума са садржајем испарљивих материја од 225 g
или више по хектолитру чистог алкохола (са толеранцијом од 10%)

1

2208 40 39

Рум и друга алкохолна пића добијена дестилацијом ферментисаних производа
од шећерне трске, чија вредност не прелази € 7,9 по литру чистог алкохола, у
судовима не преко 2 l, осим рума са садржајем испарљивих материја од 225 g
или више по хектолитру чистог алкохола (са толеранцијом од 10%)

1

2208 40 51

Рум са садржајем испарљивих материја од 225 g или више по хектолитру
чистог алкохола (са толеранцијом од 10%), у судовима преко 2 l, осим етил и
метил алкохола

1

2208 40 91

Рум и друга алкохолна пића добијена дестилацијом ферментисаних производа
од шећерне трске, чија вредност прелази € 2 по литру чистог алкохола, у
судовима већим од 2 l, осим рума са садржајем испарљивих материја од 225 g
или више по хектолитру чистог алкохола (са толеранцијом од 10%), етил и
метил алкохола

1

2208 40 99

Рум и друга алкохолна пића добијена дестилацијом ферментисаних производа
од шећерне трске, чија вредност не прелази € 2 по литру чистог алкохола, у
судовима већим од 2 l, осим рума са садржајем испарљивих материја од 225 g
или више по хектолитру чистог алкохола (са толеранцијом од 10%), етил и
метил алкохола

1

2208 50 00
2208 50 11
2208 50 19
2208 50 91
2208 50 99
2208 60 00
2208 60 11
2208 60 19
2208 60 91
2208 60 99
2208 70 00
2208 70 10
2208 70 90

2208 90 00
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Џин и клековача (Geneva)
Џин, у судовима не преко 2 l
Џин, у судовима већим од 2 l
Клековача (Geneva) у судовима не преко 2 l
Клековача (Geneva) у судовима већјим од 2 l
Водка
Водка са запреминском алкохолном јачином не преко 45,4% vol, у судовима не
преко 2 l
Водка са запреминском алкохолном јачином не преко 45,4% vol, у судовима
већим од 2 l
Водка са запреминском алкохолном јачином преко 45,4% vol, у судовима не
преко 2 l
Водка са запреминском алкохолном јачином преко 45,4% vol, у судовима
већим од 2 l
Ликери, укључујући „cordials”
Ликери, укључујући „ cordials”, у судовима не преко 2 l
Ликери, укључујући „ cordials”, у судовима већим од 2 l
Етил - алкохол алкохолне јачине до 80% vol, неденатурисани, алкохол и остала
алкохолна пића, осим припремљених алкохолних мешавина за производњу
пића, алкохолних пића добијених дестилацијом вина, кљука или комине од
грожђа, вискија и рума добијених дестилацијом шећерне трске, џина,
клековаче, водке и ликера

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2208 90 11
2208 90 19

Арак, у судовима не преко 2 l
Арак, у судовима већим од 2 l
Шљивовица, крушковача, трешњевача или вишњевача (искључујући ликере), у
судовима не преко 2 l
Шљивовица, крушковача, трешњевача или вишњевача (искључујући ликере), у
судовима већим од 2 l
Оузо, у судовима не преко 2 l
Калвадос, у судовима не преко 2 l
Ракије добијене дестилацијом воћа, у судовима не преко 2 l, осим шљивовице,
крушковаче, трешњеваче или вишњеваче и Калвадоса
Текила, у судовима не преко 2 l

1
1

2208 90 33
2208 90 38
2208 90 41
2208 90 45
2208 90 48
2208 90 54

2208 90 56

2208 90 69
2208 90 71
2208 90 75

2208 90 77

2208 90 78
2208 90 91
2208 90 99

2209 00 00
2209 00 11
2209 00 19
2209 00 91
2209 00 99

Ракије, у судовима не преко 2 l, осим алкохолних пића добијених дестилацијом
вина или комине од грожђа, вискија, рума и осталих ракија добијених
дестилацијом ферментисане шећерне трске, џина, клековаче, арака, водке,
ликера, уза, пића добијених дестилацијом воћа и текиле
Алкохолна пића, у судовима не преко 2 l, осим уза, ликера, кордиаласа
Ракије (искључујући ликере) добијене дестилацијом воћа, у судовима већим од
2 l, осим алкохолних пића добијених дестилацијом вина, кљука или комине од
грожђа, шљивовице, крушковаче, трешњеваче или вишњеваче
Текила, у судовима већим од 2 l
Ракије, у судовима већим од 2 l, осим алкохолних пића добијених дестилацијом
вина, кљука или комине од грожђа, вискија и рума добијених дестилацијом
шећерне трске, џина, клековаче, водке, ликера, уза, пића добијених
дестилацијом воћа и текиле

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

Алкохолна пића, у судовима већим од 2 l, осим уза, ликера, кордиаласа
Неденатурисан етил - алкохол алкохолне јачине мање од 80% vol, у судовима
не преко 2 l
Неденатурисан етил - алкохол алкохолне јачине мање од 80% vol, у судовима
већим од 2 l

1

Сирће и замене сирћета добијени од сирћетне киселине
Винско сирће, у судовима од 2 l и мањим
Винско сирће, у судовима већим од 2 l
Сирће и замене сирћета добијене од сирћетне киселине, у судовима од 2 l и
мањим, осим винског сирћета
Сирће и замене сирћета добијене од сирћетне киселине, у судовима већим од 2
l, осим винског сирћета

1
1
1

1
1

1
1

ГЛАВА 23
2300 00 00

2301 00 00
2301 10 00
2301 20 00

2302 00 00
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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
Брашно, прах и пелете, од меса или месних отпадака; чварци
Брашно, прах и пелете, од рибе или љускара, мекушаца или осталих водених
бескичмењака, неподобних за људску исхрану
Мекиње, одсечци и остали остаци добијени пресејавањем, млевењем или
другом обрадом житарица и легуминозног биља, непелетизовани или
пелетизовани

2
2
2

2
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2302 10 00

Мекиње, одсечци и остали остаци добијени просејавањем, млевењем или
другом обрадом кукуруза, непелетизовани или пелетизовани

2

2302 10 10

Мекиње, одсечци и остали остаци добијени просејавањем, млевењем или
другом обрадом кукуруза, непелетизовани или пелетизовани, са садржајем
скроба не преко 35% по маси

2

2302 10 90

Мекиње, одсечци и остали остаци добијени просејавањем, млевењем или
другом обрадом кукуруза, непелетизовани или пелетизовани, са садржајем
скроба преко 35% по маси

2

2302 30 00

Мекиње, одсечци и остали остаци добијени просејавањем, млевењем или
другом обрадом пшенице, непелетизовани или пелетизовани

2

2302 30 10

Мекиње, одсечци и остали остаци добијени просејавањем, млевењем или
другом обрадом пшенице, непелетизовани или пелетизовани, у којима садржај
скроба није преко 28% по маси, а део који пролази кроз сито са отвором од 0,2
mm не прелази 10% по маси или, алтернативно, део који пролази кроз сито
садржи преко 1,5% пепела по маси, рачунато на суви производ

2

2302 30 90

2302 40 00

Мекиње, одсечци и остали остаци добијени просејавањем, млевењем или
другом обрадом пшенице, непелетизовани или пелетизовани, осим оних у
којима садржај скроба није преко 28% по маси, а део који пролази кроз сито са
отвором од 0,2 mm не прелази 10% по маси или, алтернативно, део који
пролази кроз сито садржи преко 1,5% пепела по маси, рачунато на суви
производ
Мекиње, одсечци и остали остаци добијени просејавањем, млевењем или
другом обрадом житарица, непелетизовани или пелетизовани, осим од
кукуруза и пшенице

2

2

2302 40 02

Мекиње, одсечци и остали остаци добијени просејавањем, млевењем или
другом обрадом пиринча, непелетизовани или пелетизовани, са садржајем
скроба не преко 35% по маси

2

2302 40 08

Мекиње, одсечци и остали остаци добијени просејавањем, млевењем или
другом обрадом пиринча, непелетизовани или пелетизовани, са садржајем
скроба преко 35% по маси

2

2302 40 10

Мекиње, одсечци и остали остаци добијени просејавањем, млевењем или
другом обрадом житарица, непелетизовани или пелетизовани, у којима садржај
скроба није преко 28% по маси, а део који пролази кроз сито са отвором од 0,2
mm не прелази 10% по маси или, алтернативно, део који пролази кроз сито
садржи преко 1,5% пепела по маси, рачунато на суви производ, осим мекиња,
одсечака и осталих остатака кукуруза, пшенице или пиринча

2

2302 40 90

Мекиње, одсечци и остали остаци добијени просејавањем, млевењем или
другом обрадом житарица, непелетизовани или пелетизовани, осим од
кукуруза, пшенице или пиринча, оних у којима садржај скроба није преко 28%
по маси, а део који пролази кроз сито са отвором од 0,2 mm не прелази 10% по
маси или, алтернативно, део који пролази кроз сито садржи преко 1,5% пепела
по маси, рачунато на суви производ

2

2302 50 00

Мекиње, одсечци и остали остаци добијени просејавањем, млевењем или
другом обрадом легуминозног биља, непелетизовани или пелетизовани

2

2303 00 00
2303 10 00
2303 10 11

2303 10 19
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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
Остаци од производње скроба и слични остаци
Остаци од производње скроба из кукуруза, са садржајем беланчевина преко
40% по маси, рачунато на суви производ, осим концентрисаних течности за
натапање
Остаци од производње скроба из кукуруза, са садржајем беланчевина не преко
40% по маси, рачунато на суви производ, осим концентрисаних течности за
натапање

2
2
2

2
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2303 10 90
2303 20 00
2303 20 10
2303 20 90
2303 30 00

Остаци од производње скроба из кукуруза укључујући концентрисане течности
за натапање, осим скроба из кукуруза
Резанци од шећерне репе, отпаци од шећерне трске и други отпаци од
производње шећера
Резанци од шећерне репе
Отпаци од шећерне трске и други отпаци од производње шећера, осим резанаца
од шећерне репе
Отпаци из пивара или дестилација

2
2
2
2
2

2304 00 00

Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени приликом екстракције уља
од соје, немлевени, млевени или пелетизовани

2

2305 00 00

Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени приликом екстракције уља
од кикирикија, немлевени, млевени или пелетизовани

2

2306 00 00

2306 10 00
2306 20 00
2306 30 00

Уљане погаче и остали чврсти остаци, добијени екстракцијом биљних
масноћа или уља осим оних из NHM 2304 00 00 и NHM 2305 00 00,
немлевени, млевени или пелетизовани, осим од уља соје и кикирикија
Уљане погаче и остали чврсти остаци, добијени екстракцијом биљних масноћа
или уља од семена памука, немлевени, млевени или пелетизовани
Уљане погаче и остали чврсти остаци, добијени екстракцијом биљних масноћа
или уља од семена лана, немлевени, млевени или пелетизовани
Уљане погаче и остали чврсти остаци, добијени екстракцијом биљних масноћа
или уља од семена сунцокрета, немлевени, млевени или пелетизовани

2

2
2
2

2306 41 00

Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени екстракцијом биљних масноћа
или уља од семена уљане репице са количином ерука киселине до 2% и са
корисном чврстом компонентом глукозида мање од 30 mikromolekul/g,
немлевени, млевени или пелетизовани

2

2306 49 00

Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени екстракцијом биљних масноћа
или уља од семена уљане репице са количином ерука киселине преко 2% и са
корисном чврстом компонентом глукозида више од 30 mikromolekul/g,
немлевени, млевени или пелетизовани

2

2306 50 00
2306 60 00

Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени екстракцијом биљних масноћа
или уља од кокосовог ораха или копре, немлевени, млевени или пелетизовани
Уљане погаче и остали чврсти остаци, добијени екстракцијом биљних масноћа
или уља од палминог ораха или језгра, немлевени, млевени или пелетизовани

2
2

2306 90 00

Уљане погаче и остали чврсти остаци, добијени екстракцијом биљних масноћа
или уља од поврћа, немлевени, млевени или пелетизовани, осим од кокосовог
ораха или копре, палминог ораха или језгра, семена уљане репице, памука,
лана или екстракцијом уља соје и кикирикија

2

2306 90 05

Уљане погаче и остали чврсти остаци, добијени екстракцијом биљних масноћа
или уља од кукурузних клица, немлевени, млевени или пелетизовани

2

2306 90 11

Уљане погаче и остали чврсти остаци, добијени екстракцијом маслиновог уља,
немлевени, млевени или пелетизовани, са садржајем не преко 3% по маси
маслиновог уља

2

2306 90 19

Уљане погаче и остали чврсти остаци, добијени екстракцијом маслиновог уља,
немлевени, млевени или пелетизовани, са садржајем преко 3% по маси
маслиновог уља

2

2306 90 90

Уљане погаче и остали чврсти остаци, добијени екстракцијом биљних масноћа
или уља од поврћа, немлевени, млевени или пелетизовани, осим од кокосовог
ораха или копре, палминог ораха или језгра, семена уљане репице, памука,
лана или екстракцијом уља соје и кикирикија, маслина и кукурузних клица

2

2307 00 00

Талог од вина; вински камен (стреш)

2
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2307 00 11
2307 00 19
2307 00 90

Талог од вина са укупном алкохолном јачином по маси не преко 7,9% и са
садржајем суве материје преко 25% по маси
Талог од вина, осим талога са укупном алкохолном јачином по маси не преко
7,9% и са садржајем суве материје преко 25% по маси
Вински камен (стреш)

2
2
2

2308 00 00

Биљни материјали, биљни отпаци и остаци од прераде биљних материјала
и споредни производи који се користе за исхрану животиња, пелетизовани
или непелетизовани, н.д.м.н.

2

2308 00 11

Комина од грожђа која се користи за исхрану животиња са укупном
алкохолном јачином по маси не преко 4,3% и са садржајем суве материје не
преко 40% по маси, пелетизована или непелетизована

2

2308 00 19

Комина од грожђа која се користи за исхрану животиња, пелетизована или
непелетизована, осим комине са укупном алкохолном јачином по маси не
преко 4,3% и са садржајем суве материје не преко 40% по маси

2

2308 00 40

Жир и дивљи кестен; кљук или комина од воћа који се користе за исхрану
животиња, пелетизовани или непелетизовани, осим од грожђа

2

2308 00 90

Дршке и остаци кукуруза, кора воћа и поврћа који се користе за исхрану
животиња, пелетизовани или непелетизовани, н.д.м.н., осим жира и дивљег
кестена, кљука или комине од воћа

2

2309 00 00
2309 10 00

Препарати који се употребљавају за исхрану животиња
Храна за псе или мачке, припремљена за продају на мало

2
2

2309 10 11

Храна за псе или мачке, припремљена за продају на мало, са садржајем
гликозе, гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа, без
садржаја скроба и млечних производа или са садржајем скроба мање од 10% по
маси и млечних производа мање од 10% по маси

2

2309 10 13

Храна за псе или мачке, припремљена за продају на мало, са садржајем
гликозе, гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа, без
садржаја скроба или са садржајем скроба мање од 10% по маси и млечних
производа више од 10% али мање од 50% по маси

2

2309 10 15

Храна за псе или мачке, припремљена за продају на мало, са садржајем
гликозе, гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа, без
садржаја скроба или са садржајем скроба мање од 10% по маси и млечних
производа више од 50%, али мање од 75% по маси

2

2309 10 19

Храна за псе или мачке, припремљена за продају на мало, са садржајем
гликозе, гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа, без
садржаја скроба или са садржајем скроба мање од 10% по маси и млечних
производа 75% и више по маси

2

2309 10 31

Храна за псе или мачке, припремљена за продају на мало, са садржајем
гликозе, гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа,
скроба преко 10% али не већим од 30% по маси, без садржаја млечних
производа или са садржајем мањим од 10% по маси

2

2309 10 33

Храна за псе или мачке, припремљена за продају на мало, са садржајем
гликозе, гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа,
скроба преко 10% али не већим од 30% по маси и са садржајем млечних
производа више од 10% али мање од 50% по маси

2

2309 10 39

Храна за псе или мачке, припремљена за продају на мало, са садржајем
гликозе, гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа,
скроба преко 10% али не већим од 30% по маси, са садржајем млечних
производа већим од 50% по маси

2

2309 10 51

Храна за псе или мачке, припремљена за продају на мало, са садржајем
гликозе, гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа,
скроба преко 30%, без садржаја млечних производа или са садржајем мањим од

2
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10% по маси

2309 10 53

2309 10 59

Храна за псе или мачке, припремљена за продају на мало, са садржајем
гликозе, гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа,
скроба преко 30% и са садржајем млечних производа више од 10% али до 50%
по маси
Храна за псе или мачке, припремљена за продају на мало, са садржајем
гликозе, гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа,
скроба преко 30% и са садржајем млечних производа 50% и више по маси

2

2

2309 10 70

Храна за псе или мачке, припремљена за продају на мало, без садржаја скроба,
гликозе, гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа али
са садржајем млечних производа

2

2309 10 90

Храна за псе или мачке, припремљена за продају на мало, без садржаја скроба,
гликозе, гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа и
без млечних производа

2

2309 90 00
2309 90 10

Препарати који се користе за исхрану животиња, осим хране за псе или мачке,
припремљене за продају на мало
Производи од риба или морских сисара, растворљиви, као додатак сточној
храни у пољопривредној производњи

2
2

2309 90 20

Остаци настали прерадом дршки од кукуруза који су поменути у глави 23, а
користе се за исхрану животиња, осим хране за псе или мачке, припремљене за
продају на мало

2

2309 90 31

Производи или предсмеше за исхрану животиња са садржајем гликозе,
гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа, без садржаја
скроба или млечних производа или са садржајем скроба и млечних производа
до 10% по маси, осим хране за псе или мачке, припремљене за продају на мало

2

2309 90 33

Производи или предсмеше за исхрану животиња са садржајем гликозе,
гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа, без садржаја
скроба или са садржајем скроба до 10% по маси и са садржајем млечних
производа више од 10%, али мање од 50% по маси, осим хране за псе или
мачке, припремљене за продају на мало

2

2309 90 35

Производи или предсмеше за исхрану животиња са садржајем гликозе,
гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа, без садржаја
скроба или са садржајем скроба до 10% по маси и са садржајем млечних
производа од 50% и више али мање од 75% по маси, осим хране за псе или
мачке, припремљене за продају на мало

2

2309 90 39

Производи или предсмеше за исхрану животиња са садржајем гликозе,
гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа, без садржаја
скроба или са садржајем скроба до 10% по маси и са садржајем млечних
производа више од 75% по маси, осим хране за псе или мачке, припремљене за
продају на мало

2

2309 90 41

Производи или предсмеше за исхрану животиња са садржајем гликозе,
гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа, са
садржајем скроба преко 10% али не већим од 30% по маси и без садржаја
млечних производа или са садржајем млечних производа мањим од 10% по
маси, осим хране за псе или мачке, припремљене за продају на мало

2

2309 90 43

Производи или предсмеше за исхрану животиња са садржајем гликозе,
гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа, са
садржајем скроба преко 10% али не већим од 30% по маси и са садржајем
млечних производа преко 10% али не више од 50% по маси, осим хране за псе
или мачке, припремљене за продају на мало

2
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2309 90 49

Производи или предсмеше за исхрану животиња са садржајем гликозе,
гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа, са
садржајем скроба преко 10% али не већим од 30% по по маси и са садржајем
млечних производа већим од 50% по маси, осим хране за псе или мачке,
припремљене за продају на мало

2

2309 90 51

Производи или предсмеше за исхрану животиња са садржајем гликозе,
гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа, са
садржајем скроба преко 30% по маси и са садржајем млечних производа
мањим од 10% по маси, осим хране за псе или мачке, припремљене за продају
на мало

2

2309 90 53

Производи или предсмеше за исхрану животиња са садржајем гликозе,
гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа, са
садржајем скроба преко 30% по маси и са садржајем млечних производа преко
10% али мање од 50% по маси, осим хране за псе или мачке, припремљене за
продају на мало

2

2309 90 59

Производи или предсмеше за исхрану животиња са садржајем гликозе,
гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа, са
садржајем скроба преко 30% по маси и са садржајем млечних производа већим
од 50% по маси, осим хране за псе или мачке, припремљене за продају на мало

2

2309 90 70

Производи или предсмеше за исхрану животиња без садржаја скроба, гликозе,
гликозног сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа али са
садржајем млечних производа, осим хране за псе или мачке, припремљене за
продају на мало

2

2309 90 91

Резанци од шећерне репе са додатком меласе који се користе за исхрану
животиња

2

2309 90 96

Производи за исхрану животиња без садржаја скроба, гликозе, гликозног
сирупа, малтодекстрина или малтодекстринског сирупа али без садржаја
млечних производа, осим хране за псе и мачке припремљене за продају на
мало, производа од риба или морских сисара (солублес), остатака од
производње скроба од кукуруза према Додатној напомени 5 уз поглавље 23,
резанаца шећерне репе са додатком меласе и предсмеша

2

ГЛАВА 24
2400 00 00

ДУВАН И ПРОИЗВОДИ ЗАМЕНЕ ДУВАНА

2401 00 00
2401 10 00
2401 10 35
2401 10 60
2401 10 70
2401 10 85

Дуван, сиров или непрерађен; отпаци од дувана
Дуван, неижиљен
Дуван, сушен на ваздуху,('light air cured"), неижиљен
Дуван, оријентални, неижиљен и сушен на сунцу („sun - cured”)
Дуван, тамни, неижиљен и сушен, на ваздуху („dark air - cured”)
Дуван, сушен у сушари ('flue cured'), неижиљен
Дуван, неижиљен, осим светло сушеног, тамно сушеног, сушеног у сушари или
орјенталног сушеног на сунцу
Дуван, делимично или потпуно ижиљен, другачије непрерађен
Дуван, светли, делимично или потпуно ижиљен, сушен на ваздуху ('light air
cured'), другачије непрерађен
Дуван, делимично или потпуно ижиљен, оријентални, сушен на сунцу („sun cured”), другачије непрерађен
Дуван, делимично или потпуно ижиљен, тамни, сушен на ваздуху („dark air cured”), другачије непрерађен
Дуван, сушен у сушари ('flue cured'), делимично или потпуно ижиљен,
другачије непрерађен

2401 10 95
2401 20 00
2401 20 35
2401 20 60
2401 20 70
2401 20 85
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2401 20 95

Дуван, делимично или потпуно ижиљен, другачије непрерађен, осим светло
сушеног ('light air cured''), тамно сушеног (''dark air cured''), ватром сушеног
(''fire cured''), сушеног у сушари ("flue cured") и орјентални, сушен на сунцу
(''sun cured'')

1

2401 30 00

Отпаци од дувана

1

2402 00 00
2402 10 00
2402 20 00
2402 20 10
2402 20 90
2402 90 00

Цигаре, цигарилоси и цигарете од дувана или замене дувана
Цигаре и цигарилоси који садрже дуван
Цигарете које садрже дуван
Цигарете које садрже дуван, са садржајем каранфилића
Цигарете које садрже дуван, осим са садржајем каранфилића
Цигаре, цигарилоси и цигарете, цели од замене дувана

1
1
1
1
1
1

2403 00 00

2403 11 00
2403 19 00

Прерађени дуван и производи замене дувана „хомогенизовани” или
„реконституисани” дуван; екстракти и есенције од дувана, осим цигара,
цигарилоса и цигарета
Дуван за наргиле,осим производа који не садрже дуван (видети подпозиције напомена 1)
Дуван за пушење, са додатком или без додатка замене дувана у било ком
односу, осим дувана за наргиле, са садржајем дувана

1

1
1

2403 19 10

Дуван за пушење, са додатком или без додатка замене дувана у било ком
односу, у непосредном паковању са тежином садржаја не преко 500 g, осим
дувана за наргиле, са садржајем дувана

1

2403 19 90

Дуван за пушење, са додатком или без додатка замене дувана у било ком
односу, у непосредном паковању са тежином садржаја већом од 500 g, осим
дувана за наргиле, са садржајем дувана

1

2403 91 00

„Хомогенизовани” или „реконституисани” дуван од завршно одсечених
остатака дувана, отпадака или праха дувана

1

2403 99 00

Дуван за жвакање, за шмркање и друге прерађевине од дувана или замене за
дуван, пудер од дувана, екстрати и есенције од дувана, осим цигара,
цигарилоса и цигарета, дувана за пушење, са додатком или без додатка замене
дувана у било ком односу, „хомогенизованог” или „реконституисаног” дувана,
екстата никотина од биљке дувана и инсектицида добијеног из екстракта и
есенције дувана

1

2403 99 10

Дуван за жвакање и за шмркање

1

2403 99 90

Прерађевине од дувана или замене за дуван, пудер од дувана, екстрати и
есенције од дувана, осим дувана за жвакање и за шмркање, цигара, цигарилоса
и цигарета, дувана за пушење, са додатком или без додатка замене дувана у
било ком односу, „хомогенизованог” или „реконституисаног” дувана, екстата
никотина од биљке дувана и инсектицида добијеног из екстракта и есенције
дувана

1

ГЛАВА 25
2500 00 00

2501 00 00
2501 00 10
2501 00 31
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СО; СУМПОР; ЗЕМЉА И КАМЕН; ГИПС; КРЕЧ И ЦЕМЕНТ
Со, укључујући со за јело и денатурисану со, и чист натријум-хлорид, у
воденом раствору или не, са додатком антиангломерационих средстава
или средстава за бољу флуидност; морска вода
Морска вода и слани раствори, обична со
Со за хемијску прераду (раздвајање Na од Cl) потребну због производње
других производа, остало

1
1
1
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2501 00 51
2501 00 91
2501 00 99

Со, денатурисана или за остале индустријске потребе, укључујући и
пречишћавање, осим соли намењене за конзервисање или припрему хране за
људску или животињску потрошњу
Со, погодна за људску исхарану
Со и чист натријум-хлорид, у воденом раствору или не, са додатком
антиангломерационих средатава или средатава за бољу флуидност, осим соли
за јело, за хемијску прераду, денатурисане соли и за индустријску употребу

1
1
1

2502 00 00

Пирити гвожђа, непржени

2

2503 00 00

Сумпор свих врста, осим сублимисаног, таложног и колоидног сумпора
Сумпор, сирови или непречишћени, осим сублимисаног, таложног и колоидног
сумпора
Сумпор, свих врста, осим сировог или непречишћеног, сублимисаног,
таложног и колоидног сумпора

1

Графит, природни
Графит, природни у праху или у љуспицама
Графит, природни, осим у праху или у љуспицама

2
2
2

2503 00 10
2503 00 90

2504 00 00
2504 10 00
2504 90 00

2505 00 00
2505 10 00
2505 90 00

2506 00 00
2506 10 00
2506 20 00

2507 00 00
2507 00 20
2507 00 80

Песак природни свих врста, обојен или необојен, осим металоносног песка
из главе 26
Песак, сикатни и кварцни, обојен или необојен
Песак природни свих врста, обојен или необојен, осим сикатног и кварцног
песка, металоносног песка из главе 26
Кварц, осим природног песка; кварцит, грубо тесан или нетесан или сечен
тестером или на други начин, у блокове или плоче квадратног или
правоугаоног облика
Кварц, осим кварцног песка
Кварцит, грубо тесан или нетесан или сечен тестером или на други начин, у
блокове или плоче квадратног или правоугаоног облика
Каолин и остале каолинске глине, калцинисане или некалцинисане
Каолин
Каолинске глине, осим каолина

1
1

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2508 50 00
2508 60 00
2508 70 00

Глина, андалузит, кијанит, силиманит, калцинисане или некалцинисане;
мулит; шамотне или динас-земље, осим каолина, осталих каолинских
глина и експандираних глина из NHM-а 6806 00 00
Бентонит
Глине, ватросталне, осим каолина и каолинских глина и експандираних глина
Глине, осим ватросталне глине, бентонита, каолина и каолинских глина и
експандираних глина
Андалузит, кијанит и силиманит
Мулит
Шамотне или динас-земље

2509 00 00

Креда

2

2510 00 00

Калцијум-фосфати природни, природни алуминијум калцијум фосфати,
природна и фосфатна креда

2

2508 00 00
2508 10 00
2508 30 00
2508 40 00
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2510 10 00
2510 20 00

2511 00 00
2511 10 00
2511 20 00

2512 00 00

2513 00 00
2513 10 00
2513 20 00

Калцијум-фосфати природни, природни алуминијум калцијум фосфати и
фосфатна креда, немлевени
Калцијум-фосфати природни, природни алуминијум калцијум фосфати,
природна и фосфатна креда, млевени
Баријум-сулфат, природни (барити); природни баријум карбонат
(витерит), калцинисани или некалцинисани, осим баријум оксида
Баријум-сулфат, природни (барити)
Баријум карбонат, природни (витерит), калцинисани или некалцинисани, осим
баријум оксида
Силикатно фосилно брашно (нпр. киселгур, триполит и дијатомит) и
сличне силикатне земље, калцинисане или некалцинисане, привидне
специфичне тежине до 1
Пловућац; ситнозрни корунд, природни корунд, природни гранат и остале
природне материје за брушење, термички обрађени или необрађени
Пловућац
Ситнозрни корунд, природни корунд, природни гранат и остале природне
материје за брушење, термички обрађене или необрађене

2
2

2
2
2

2

2
2
2

2514 00 00

Шкриљац, раван или нераван (грубо тесан) или сечен тестером или на
други начин, у блокове или плоче квадратног или правоугаоног облика;
шкриљац у облику прашка и отпаци од шкриљца

2

2515 00 00

Мермер, травертин, екосин и остали кречњачки камен за споменике или
грађевинарство, привидне специфичне масе 2,5 или веће, и алабастер,
раван или нераван (грубо тесан) или сечен тестером или на други начин, у
блокове или плоче квадратног или правоугаоног облика

2

2515 11 00
2515 12 00

Мермер и травертин, необрађен или грубо тесан
Мермер и травертин, сечен тестером или на други начин, у блокове или плоче
квадратног или правоугаоног облика

2
2

2515 20 00

Екосин и остали кречњачки камен привидне релативне густине од 2,5 или веће
и алабастер, раван или грубо клесан или сечен тестером или на други начин, у
блокове или плоче квадратног или правоугаоног облика, осим у облику
гранула, струготина или праха, као и мермера и травертина

2

2516 00 00

Гранит, порфир, базалт, пешчар и остали камен за споменике или
грађевинарство, раван или нераван (грубо тесан) или сечен тестером или
на други начин, у блокове или плоче квадратног или правоугаоног
облика, осим у облику гранула, струготина или прашка, са
карактеристикама калдрме, браника или камених плоча за плочнике и
камена за споменике или грађевинарство дебљине преко 25 cm

2

2516 11 00

Гранит, необрађен или грубо клесан, осим са карактеристикама калдрме,
браника или камених плоча за плочнике

2

2516 12 00

Гранит, сечен тестером или на други начин, у блокове или плоче квадратног
или правоугаоног облика, осим са карактеристикама калдрме, браника или
камених плоча за плочнике

2

2516 20 00

Пешчар, необрађен или грубо тесан, сечен тестером или на други начин, у
блокове или плоче квадратног или правоугаоног облика, осим са
карактеристикама калдрме, браника или камених плоча за плочнике

2
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2516 90 00

Порфир, базалт, пешчар и остали камен за споменике или грађевинарство,
раван или нераван (грубо тесан), сечен тестером или на други начин, у блокове
или плоче квадратног или правоугаоног облика, осим у облику гранула,
струготина или прашка, са карактеристикама калдрме, браника или камених
плоча за плочнике и камена за споменике или грађевинарство дебљине преко
25 cm, пешчара и гранита

2

2517 00 00

2517 10 00

Облуци, шљунак, ломљени или дробљени камен, који се обично
употребљава као агрегатни за бетон, за насипање друмова или
железничких пруга или за друга насипања, крупни белуци, термички
обрађени или необрађени; макадам од згуре, шљаке и сличних
индустријских отпадака, укључујући или неукључујући материјале из
првог дела ове главе, термакадам; грануле, струготине или прашак од
камена из NHM-а 2515 00 00 и NHM-a 2516 00 00, термички обрађен или
необрађен
Облуци, шљунак, ломљени или дробљени камен, који се обично употребљава
као агрегатни за бетон, за насипање друмова или железничких пруга или за
друга насипања, крупни белуци, термички обрађени или необрађени

2

2

2517 10 10

Облуци, шљунак, ломљени или дробљени камен, за насипање друмова или
железничких пруга или за друга насипања, крупни белуци, термички обрађени
или необрађени

2

2517 10 20

Кречњак, доломит и други кречњачки камен, ломљен или дробљен за бетон, за
насипање друмова или железничких пруга или за друга насипања

2

2517 10 80

Камен, ломљени или дробљени, који се обично употребљава као агрегатни за
бетон, за насипање друмова или железничких пруга или за друга насипања,
крупни белуци, термички обрађени или необрађени, осим кречњака, доломита,
крупних белутака, ломљеног или дробљеног доломита и топљивог кречњака

2

2517 20 00
2517 30 00
2517 41 00
2517 49 00

2518 00 00

2518 10 00

2518 20 00
2518 30 00

2519 00 00
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Макадам од згуре, шљаке или сличних индустријских отпадака укључујући и
помешане са материјалима из NHM-а 2517 10 00 за насипање друмова или
железничких пруга или за друга насипања
Термакадам
Мермер, у гранулама, крхотине или прах, термички обрађен или необрађен
Грануле, одломци и прах од камена из NHM-a 2515 00 00 или HNM-a 2516 00
00, термички обрађени или необрађени, осим мермера
Доломит, печен или непечен, синтерован или несинтерован, грубо тесан
или сечен тестером или на неки други начин у блокове или плоче
квадратног или правоугаоног облика; мешавина доломита за набијање,
осим ломљеног или дробљеног доломита који се обично употребљава као
агрегатни за бетон, за насипање друмова или железничких пруга или за
друга насипања
Доломит, непрерађен, непечен и несинтерован, грубо тесан или сечен тестером
или на неки други начин у блокове или плоче квадратног или правоугаоног
облика, осим ломљеног или дробљеног доломита који се обично употребљава
као агрегатни за бетон, за насипање друмова или железничких пруга или за
друга насипања
Доломит, пецен или синтерован, осим ломљеног или дробљеног доломита који
се обично употребљава као агрегатни за бетон, за насипање друмова или
железничких пруга или за друга насипања
Доломит, мешавина за набијање
Магнезијум-карбонат природан (магнезит); топљени магнезијум оксид;
синтеровани магнезијум оксид са садржајем или без садржаје малих
количина других оксида додатих пре синтеровања; остали оксиди
магнезијума, чисти или нечисти

2
2
2
2

2

2

2
2

2
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4

2519 10 00
2519 90 00

2519 90 10
2519 90 30
2519 90 90

2520 00 00
2520 10 00
2520 20 00

2521 00 00

2522 00 00
2522 10 00
2522 20 00
2522 30 00

Магнезијум-карбонат природан (магнезит)
Магнезијум, топљени; синтеровани магнезијум оксид са садржајем или без
садржаје малих количина других оксида додатих пре синтеровања; остали
оксиди магнезијума, осим природаног магнезијум-карбоната
Магнезијум оксид, чисти или нечисти, осим калцинисаног природног
магнезијум- карбоната
Магнезијум, синтеровани оксид са садржајем или без садржаје малих количина
других оксида додатих пре синтеровања
Магнезијум оксид, топљени
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
Гипс; анхидрид гипса
Гипс, печени, (који се састоји од калцинисаног гипса или калцијум сулфата),
обојени или необојени, са додатком или без додатка малих количина убрзивача
или успоривача везивања
Камен, кречњачки, 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 из
NHM-а 2825 00 00
Креч, негашен
Крец гашен
Крец, хидраулични, осим калцијум оксида из NHM-а 2825 00 00

2
2

2
2
2

2
2
2

2

1
1
1
1

2523 10 00
2523 21 00
2523 29 00
2523 30 00
2523 90 00

Цемент портланд, алуминатни цемент, цемент од згуре, суперсулфатни
цемент и слични хидраулични цементи укључујући обојене и у облику
клинкера
Цемент у облику клинкера
Цемент портланд бели, вештачки обојен или необојен
Цемент, портландски, осим белог цемента, вештачки обојеног или необојеног
Цемент, алуминатни
Цемент, необојени или обојени, осим алуминарног и портландског

2524 00 00
2524 10 00
2524 90 00

Азбест, осим производа од азбеста
Азбест плави (кроцидолит), осим производа од кроцидолита
Азбест, осим кроцидолита и производа од азбеста

2
2
2

2525 00 00
2525 10 00
2525 20 00
2525 30 00

Лискун, укључујући цепке; отпаци од лискуна
Лискун необрађен и лискун у облику листова или цепки
Лискун у праху
Отпаци од лискуна

2
2
2
2

2523 00 00

2526 00 00

2526 10 00
2526 20 00

01.05.2017.

Стеатит, природни, раван или нераван (грубо тесан) или сечен тестером
или на други начин, у блокове или плоче квадратног или правоугаоног
облика; талк
Стеатит, природни, раван или нераван (грубо тесан) или сечен тестером или на
други начин, у блокове или плоче квадратног или правоугаоног облика; талк,
недробљен и немлевен
Стеатит, природни и талк, дробљен и млевен

1
1
1
1
1
1

2

2
2
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2528 00 00

Борати, природни, и њихови концентрати, калцинисани или
некалцинисани и природна борна киселина која садржи не преко 85%
H3BO3 рачунато на сув производ, осим бората који су издвојени из
природне слане воде

1

2529 00 00
2529 10 00
2529 21 00
2529 22 00
2529 30 00

Фелдспат; леуфицит; нефелин, нефелин сијенит и флуорит
Фелдспат
Флуорит са садржајем по маси до 97% калцијум флуорида
Флуорит са садржајем по маси преко 97% калцијум флуорида
Леуцит, нефелин и нефелин сијенит

2
2
2
2
2

2530 00 00
2530 10 00
2530 20 00
2530 90 00

Вермикулит, перлит и остале минералне материје, н.д.м.н.
Вермикулит, перлит и хлорити, неекспандирани
Киесерит и епсомит (магнезијум сулфати, природни)
Арсениц сулфид, алунит, обојени и остале минералне материје, н.д.м.н.

1
1
1
1

ГЛАВА 26
2600 00 00

РУДЕ, ЗГУРЕ И ПЕПЕО

2601 00 00
2601 11 00
2601 12 00
2601 20 00

Руде гвозђа и концентрати, укључујући и пржене пирите гвожђа
Руде гвозђа и концентрати, неагломерисани, осим пржених пирита гвожђа
Руде гвозђа и концентрати, агломерисани, осим пржених пирита гвожђа
Пирити гвожђа, пржени

2
2
2
2

2602 00 00

Руде мангана и концентрати, укључујући манганосне руде гвожђа и
концетрате, са садржајем 20% или више мангана, рачунато на суви
производ

2

2603 00 00

Руде бакра и консентрати

2

2604 00 00

Руде никла и концентрати

2

2605 00 00

Руде кобалта и концентрати

2

2606 00 00

Руда алуминијума и концентрати

2

2607 00 00

Руде олова и концентрати

2

2608 00 00

Руде цинка и концетрати

2

2609 00 00

Руде калаја и концентрати

2

2610 00 00

Руде хрома и концентрати

2

2611 00 00

Руде волфрама и концентрати

2

2612 00 00
2612 10 00

Руде урана или торијума и концентрати
Руде урана и концентрати
Руде урана и урановог оксида и њихови концентрати, са садржајем урана више
од 5% по маси (Euratom)
Руде урана и концентрати, осим руде урана и урановог оксида и њихових
концентрата са садржајем урана више од 5% по маси (Euratom)
Руде торијума и концентрати

2
2

2612 10 10
2612 10 90
2612 20 00

142

2
2
2

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2612 20 10

Монацит; урано-торијанит и друге торијумове руде и концентрати са
садржајем преко 20% по маси

2

2612 20 90

Руде торијума и њихови концентрати, осим монацита; уранијум-торијанита и
друге торијумове руде и концентрата са садржајем торијума већим од 20% по
маси

2

2613 00 00
2613 10 00
2613 90 00

Руде молибдена и концетрати
Руде молибдена и концетрати, пржени
Руде молибдена и концетрати, осим пржених

2
2
2

2614 00 00

Руде титана и концетрати

2

2615 00 00
2615 10 00
2615 90 00

Руде ниобијума, тантала, ванадијума или цирконијума и концентрати
Руде цирконијума и концентрати
Руде ниобијума, тантала, ванадијума и концентрати

2
2
2

2616 00 00
2616 10 00
2616 90 00

Руде племенитих метала и концетрати
Руде сребра и концетрати
Руде племенитих метала и концетрати, осим руде сребра и концетрата

2
2
2

2617 00 00

2617 10 00

Руде и концертати, осим руде мангана, бакра, никла, кобалта,
алуминијума, олова, цинка, калаја, хрома, волфрама, молибдена,
ниобијума, тантала, ванадијума или цирконијума, титана, урана или
торијума, племенитих метала и концетрата
Руде антимона и концетрати

2

2

2617 90 00

Руде и концертати, осим руде мангана, бакра, никла, кобалта, алуминијума,
олова, цинка, калаја, хрома, волфрама, молибдена, ниобијума, тантала,
ванадијума или цирконијума, титана, урана или торијума, племенитих метала,
антимона и концетрата

2

2618 00 00

Згура (песак) од производње гвожђа и челика, гранулисана

2

2619 00 00
2619 00 20
2619 00 90

2620 00 00
2620 11 00
2620 19 00
2620 21 00

2620 29 00
2620 30 00
2620 40 00

01.05.2017.

Згура, шљака, љуспице и остали отпаци при производњи гвожђа и челика,
осим гранулисане згуре
Отпад од производње гвожђа или челика погодан за поновно добијање гвожђа
или мангана
Згура, шљака, љуспице и остали отпаци при производњи гвожђа и челика, осим
гранулисане згуре, отпада који је погодан за добијање гвожђа и магнезијума
Згура, пепео и остаци који сеадрже арсен, метале и њихова једињења, осим
оне која је настала од производње гвожђа или челика
Талог од галванизације цинком, нечист цинк
Згура, пепео и остаци који садрже углавном цинк, осим нечистог цинка
Талози оловног бензина и талози антидетонатора једињења олова добијени
складиштењем оловног бензина или антидетонатора једињења олова, који
претежно садрже олово, компоненте олова и оксиде гвожђа
Згура, пепео и остаци који садрже углавном олово, осим талога оловног
бензина и талога антидетонатора једињења олова
Згура, пепео и остаци који садрже углавном бакар
Згура, пепео и остаци који садрже углавном алуминијум

2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
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2620 60 00

Згура, пепео и остаци који садрже арсен, живу, или њихове мешавине, врсте
које се употребљавају за екстракцију арсена или тих метала или за производњу
њихових хемијских једињења, осим оне која је настала од производње гвожђа
или челика

2

2620 91 00

Згура, пепео и остаци који садрже антимон, берилијум, кадмијум, хром или
њихове мешавине, осим оне која је настала од производње гвожђа или челика

2

2620 99 00

Згура, пепео и остаци, који садрже метале или мешавине метала, осим оне која
је настала од производње гвожђа или челика, оне која садржи углавном бакар,
алуминијум, олово, цинк, арсен, метале, живу, или њихове мешавине, антимон,
берилијум, кадмијум, хром или њихове мешавине

2

2620 99 10
2620 99 20
2620 99 40
2620 99 60

Згура, пепео и остаци који садрже углавном никл
Згура, пепео и остаци који садрже углавном ниобријум и тантал
Згура, пепео и остаци који садрже углавном калај
Згура, пепео и остаци који садрже углавном титан

2
2
2
2

2620 99 95

Згура, пепео и остаци, који садрже метале или мешавине метала, осим оне која
је настала од производње гвожђа или челика, оне која садржи углавном бакар,
алуминијум, олово, цинк, арсен, метале и њихова једињења, арсен, живу, или
њихове мешавине, антимон, берилијум, кадмијум, хром или њихове мешавине,
никл, ниобријум и тантал, калај или титан

2

2621 00 00

2621 10 00
2621 90 00

Згура, пепео и остаци укључујући и пепео морских алги; пепео и остаци од
спаљивања градског отпада, осим згуре укључујући грануле од
производње гвожђа или челика, пепела и остатака који садрже арсеник,
метале или компоненте метала
Пепео и остаци од спаљивања градског отпада
Згуре и пепео, укључујући пепео морских алги, осим згуре укључујући грануле
од производње гвожђа или челика, пепела и остатака који садрже арсеник,
метале или компоненте метала и од спаљивања градског отпада

2

2
2

ГЛАВА 27

2700 00 00

МИНЕРАЛНА ГОРИВА, МИНЕРАЛНА УЉА И ПРОИЗВОДИ ЊИХОВЕ
ДЕСТИЛАЦИЈЕ; БИТУМЕНОЗНЕ МАТЕРИЈЕ; МИНЕРАЛНИ
ВОСКОВИ

2701 00 00
2701 11 00
2701 12 00
2701 12 10
2701 12 90
2701 19 00
2701 20 00

Камени угаљ; брикети разних облика од каменог угља
Антрацит, самлевен или не, неагломерисани
Камени угаљ за коксовање, самлевен или не, неагломерисани
Коксни угаљ, самлевен или не, неагломерисани
Камени угаљ, самлевен или не, неагломерисани, осим за коксовање
Угаљ, самлевен или не, неагломерисани, осим антрацита и каменог угља
Брикети, разних облика од каменог угља

1
1
1
1
1
1
1

2702 00 00
2702 10 00
2702 20 00

Мрки угаљ (лигнит), агломерисан или неагломерисан, осим гагата
Мрки угаљ (лигнит), самлевен у прах или не, неагломерисан, осим гагата
Мрки угаљ (лигнит), агломерисани, осим гагата

2
2
2

2703 00 00

Тресет, укључујући тресетну сламу, неагломерисан или агломерисан

2

2704 00 00
2704 00 10
2704 00 30
2704 00 90
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Кокс и полукокс од каменог угља, мрког угља и лигнита или тресета,
агломерисан или неагломерисан; ретортни угаљ
Кокс и полу кокс од угља, агломерисан или неагломерисан
Кокс и полукокс од мрког угља и лигнита, агломерисан или неагломерисан
Кокс и полукокс од тресета, агломерисан или неагломерисан; ретортни угаљ

1
1
1
1
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2705 00 00

Гас од каменог угља, водени гас, генераторски гас и слични гасови, осим
нафтних гасова и осталих гасовитих угљоводоника

1

2706 00 00

Катран добијен дестилацијом каменог, мрког угља и лигнита, тресета и
остали минерални катрани, дехидратисани или недехидратисани или
делимично дестилисани или не, укључујући реконституисане катране

1

2707 00 00
2707 10 00
2707 20 00
2707 30 00
2707 40 00
2707 50 00
2707 91 00

Уља и остали производи дестилације катрана каменог угља на високој
температури; слични производи код којих маса ароматичних састојака
прелази масу неароматичних састојака
Бензол (бензен), садржи више од 50% бензена, осим хемијски одређеног
Толуол (толуен), садржи више од 50% толуола, осим хемијски одређеног
Ксилол (ксилени), садржи више од 50% ксилола, осим хемијски одређеног
Нафталин, садржи више од 50% нафталина, осим хемијски одређеног
Ароматични угљоводоници, мешавине код којих 65% или више по запремини,
укључујући губитке, дестилише на 250°C (ASTM D 86 метода), осим хемијски
одређених
Креозотна уља, осим хемијски одређених

1
1
1
1
1
1
1

2707 99 00

Уља и остали производи дестилације катрана каменог угља на високој
температури; слични производи код којих маса ароматичних састојака прелази
масу неароматичних састојака, осим хемијски одређених компоненти, бензола
(бензена), толуола, ксилола, нафталина, мешавина ароматичних угљоводоника
из NHM-а 2707 50 00 и креозотних уља

1

2707 99 11

Лака уља, сирова, од дестилације катрана каменог угља на високој
температури, код којих 90% или више, по запремини, дестилише на
температурама не преко 200°C, осим хемијски одређених

1

2707 99 19

Лака уља, сирова, од дестилације катрана каменог угља на високој
температури, осим хемијски одређених и код којих 90% или више, по
запремини, дестилише на температурама не преко 200°C

1

2707 99 20
2707 99 50
2707 99 80
2707 99 91

2707 99 99

2708 00 00
2708 10 00
2708 20 00

2709 00 00
2709 00 10
2709 00 90

01.05.2017.

Антрацен, осим производа утврђеног хемијског састава; сумпорисане фракције
из прве дестилације катрана каменог угља на високој температури
Пиридин, кинолин, акридин, онилин и други базни производи, од дестилације
катрана каменог угља на високој температури, н.д.м.н.
Феноли, који садрже више од 50% фенола, осим хемијски одређених
Уља и остали производи дестилације катрана каменог угља на високој
температури; слични производи код којих маса ароматичних састојака прелази
масу неароматичних састојака, за добијање пороизвода из NHM-а 2803 00 00
Уља и остали производи дестилације катрана каменог угља на високој
температури; слични производи код којих маса ароматичних састојака прелази
масу неароматичних састојака, н.д.м.н.
Смола и кокс од смоле, добијени од катрана каменог угља или од других
минералних катрана
Смола, добијена од катрана каменог угља или од других минералних катрана
Кокс од смоле, добијени од катрана каменог угља или од других минералних
катрана
Нафта и уља добијена од битуменозних минерала, сирова
Кондензати природног гаса
Нафта и уља добијена од битуменозних минерала, сирова, осим кондензата
природног гаса

1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
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2710 00 00

Уља добијена од нафте и уља добијена од битуменозних минерала, осим
сирових; производи који садрже по маси 70% или више уља од нафте или
уља добијена од битуменозних минерала и ако чине основне састојке тих
производа, н.д.м.н.; отпадна уља

1

2

2710 12 00

Лака уља и производи добијени од нафте или од битуминозних минерала, који
дестилишу у обиму, укључујући и губитке при дестилацији 90% и више по
маси на 210°C (ASTM D 86 метода), осим са садржајем биодизела

1

2

2710 12 11

Лака уља добијена од нафте или битуминозних минерала, за прераду у оквиру
специфичних процеса према напомени 5 уз поглавље 27, осим са садржајем
биодизела

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
1

2
2

1

2

1

2

2710 12 15
2710 12 21
2710 12 25
2710 12 31
2710 12 41
2710 12 45
2710 12 49
2710 12 51
2710 12 59
2710 12 70
2710 12 90

2710 19 00
2710 19 11

2710 19 15
2710 19 21
2710 19 25
2710 19 29
2710 19 31

Лака уља добијена од нафте или битуминозних минерала, за хемијску
трансформацију, осим за прераду у оквиру специфичних процеса према
напомени 5 уз поглавље 27 као и са садржајем биодизела
Тест-бензин "white spirit"
Специјални бензини, осим тест-бензина " white spirit" добијених од нафте или
битуминозних минерала
Авионски бензин
Моторни бензин, са садржајем олова не преко 0,013 g/l, са испитаним
октанским бројем "RON" мањим од 95, осим са садржајем биодизела
Моторни бензин, са садржајем олова не преко 0,013 g/l, са испитаним
октанским бројем "RON" од 95 и више, али до 98, осим са садржајем
биодизела
Моторни бензин, са садржајем олова не преко 0,013 g/l, са испитаним
октанским бројем "RON" од 98 и више, осим са садржајем биодизела
Моторни бензин, са садржајем олова већим од 0,013 g/l, са испитаним
октанским бројем "RON" мањим од 98, осим авионског бензина
Моторни бензин, са садржајем олова већим од 0,013 g/l, са испитаним
октанским бројем "RON" од 98 и више, осим авионског бензина
Млазно гориво, лако, осим авионског бензина
Лака уља и производи, добијени од нафте или битуминозних минерала,
н.д.м.н., осим са садржајем биодизела, за хемијску трансформацију као и
специјалних бензина, моторних бензина и лаког млазног горива
Средња уља и производи, добијени од нафте или од битуминозних минерала,
без садржаја биодизела, н.д.м.н.
Средња уља, добијена од нафте или од битуминозних минерала, за прераду у
оквиру специфичних процеса напомени 5 уз поглавље 27
Средња уља, добијена од нафте или од битуминозних минерала, за хемијску
трансформацију, осим за прераду у оквиру специфичних процеса према
напомени 5 уз поглавље 27
Гориво за млазне моторе типа керозина
Керозин, осим за млазне моторе
Средња уља и производи, добијени од нафте или од битуминозних минерала,
н.д.м.н., осим за хемијску трансформацију и петролеја (керозина)
Гасно уље, добијено од нафте или од битуминозних минерала, за прераду у
оквиру специфичних процеса према напомени 5 уз поглавље 27

2710 19 35

Гасно уље, добијено од нафте или од битуминозних минерала, за хемијску
трансформацију, осим за прераду у оквиру специфичних процеса према
напомени 5 уз поглавље 27

1

2

2710 19 43

Гасно уље, добијено од нафте или од битуминозних минерала, са садржајем
сумпора не преко 0,001% по маси, осим са садржајем биодизела као и за
хемијску трансформацију

1

2

2710 19 46

Гасно уље, добијено од нафте или од битуминозних минерала, са садржајем
сумпора већим од 0,001, али не преко 0,002% по маси, осим са садржајем
биодизела као и за хемијску трансформацију

1

2
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2710 19 47

Гасно уље, добијено од нафте или од битуминозних минерала, са садржајем
сумпора већим од 0,002 али не преко 0,1 % по маси, осим са садржајем
биодизела као и за хемијску трансформацију

1

2

2710 19 48

Гасно уље, добијено од нафте или од битуминозних минерала, са садржајем
сумпора већим од 0,1 % по маси, осим са садржајем биодизела као и за
хемијску трансформацију

1

2

2710 19 51

Уља за ложење добијена од нафте или од битуминозних минерала, за прераду у
специфичним процесима према напомени 5 уз поглавље 27, осим са садржајем
биодизела

1

2

2710 19 55

Уља за ложење добијена од нафте или од битуминозних минерала, за хемијску
трансформацију, осим за прераду у специфичним процесима према напомени 5
уз поглавље 27 као и са садржајем биодизела

1

2

2710 19 62

Уља за ложење добијена од нафте или од битуминозних минерала, са
садржајем сумпора не преко 0,1 % по маси, осим са садржајем биодизела као и
за хемијску трансформацију

1

2

2710 19 64

Уља за ложење добијена од нафте или од битуминозних минерала, са
садржајем сумпора већим од 0,1 али не преко 1 % по маси, осим са садржајем
биодизела као и за хемијску трансформацију

1

2

2710 19 68

Уља за ложење добијена од нафте или од битуминозних минерала, са
садржајем сумпора већим од 1 % по маси, осим са садржајем биодизела као и
за хемијску трансформацију

1

2

2710 19 71

Уља за подмазивање и други производи, са садржајем уља добијених од нафте
или од битуминозних минерала од 70% и више по маси, ова уља су основни
састојци производа, за прераду у специфичним процесима према напомени 5 уз
поглавље 27

1

2

2710 19 75

Уља за подмазивање и други производи, са садржајем уља добијених од нафте
или од битуминозних минерала од 70% и више по маси, ова уља су основни
састојци производа за подвргавање хемијским трансформацијама, осим за
прераду у специфичним процесима према напомени 5 уз поглавље 27

1

2

2710 19 81

Моторна уља, компресорска уља и турбинска уља, са садржајем уља добијених
од нафте или од битуминозних минерала од 70% и више по маси, ова уља су
основни састојци производа, осим за подвргавање хемијској трансформацији

1

2

2710 19 83

Хидраулична уља, са садржајем уља добијених од нафте или од битуминозних
минерала од 70% и више по маси, ова уља су основни састојци ових производа,
осим за подвргавање хемијској трансформацији

1

2

2710 19 85

Бела уља и течни парафин, са садржајем уља добијених од нафте или од
битуминозних минерала од 70% и више по маси, ова уља су основни састојци
ових производа, осим за подвргавање хемијској трансформацији

1

2

2710 19 87

Уља за мењаче и редукторе, са садржајем уља добијених од нафте или од
битуминозних минерала од 70% и вишепо маси, ова уља су основни састојци
ових производа, осим за подвргавање хемијској трансформацији

1

2

2710 19 91

Уља за обраду метала, уља за скидање калупа и антикорозивна уља, са
садржајем уља добијених од нафте или од битуминозних минерала од 70% и
више по маси, ова уља су основни састојци ових производа, осим за
подвргавање хемијској трансформацији

1

2

2710 19 93

Електроизолациона уља, са садржајем уља добијених од нафте или од
битуминозних минерала од 70% и више по маси, ова уља су основни састојци
ових производа, осим за подвргавање хемијској трансформацији

1

2

2710 19 99

Уља за подмазивање и остала тешка уља и производи, са садржајем уља
добијених од нафте или од битуминозних минерала од 70% и више по маси,
ова уља су основни састојци ових производа, осим за подвргавање хемијској
трансформацији

1

2
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2710 20 00

Уља добијена од нафте и уља добијена од битуменозних минерала, осим
сирових и производи н.д.м.н. који садрже по маси 70% или више уља од нафте
или уља добијених од битуменозних минерала, ова уља су основни састојци
ових производа, са садржајем биодизела, осим отпадних уља

1

2

2710 20 11

Гасно уље са садржајем нафте или битуминозних минерала од 70% по маси, са
садржајем сумпора не преко 0,001% по маси, са садржајем биодизела

1

2

2710 20 15

Гасно уље са садржајем нафте или битуминозних минерала од 70% по маси, са
садржајем сумпора већим од 0,001% али не преко 0,002% по маси, са
садржајем биодизела

1

2

2710 20 17

Гасно уље са садржајем нафте или битуминозних минерала од 70% по маси, са
садржајем сумпора већим од 0,002% али не преко 0,1 % по маси, са садржајем
биодизела

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2710 20 19
2710 20 31

2710 20 35

2710 20 39
2710 20 90
2710 91 00

2710 99 00

2711 00 00
2711 11 00
2711 12 00
2711 12 11
2711 12 19
2711 12 91

2711 12 93

2711 12 94
2711 12 97
2711 13 00
2711 13 10

2711 13 30

2711 13 91
2711 13 97
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Гасно уље са садржајем нафте или битуминозних минерала од 70% по маси, са
садржајем сумпора већим од 0,1 % по маси, са садржајем биодизела
Уља за ложење са садржајем нафте или битуминозних минерала од 70% по
маси, са садржајем сумпора не преко 0,1 % по маси, са садржајем биодизела
Уља за ложење са садржајем нафте или битуминозних минерала од 70% по
маси, са садржајем сумпора већим од 0,1% али не преко 1 % по маси, са
садржајем биодизела
Уља за ложење са садржајем нафте или битуминозних минерала од 70% и више
по маси, са садржајем сумпора већим од 1 % по маси, са садржајем биодизела
Уља са садржајем нафте или битуминозних минерала од 70% и више по маси,
са садржајем биодизела, осим гасног уља и уља за ложење
Отпадна уља која садрже полихлороване бифениле (PCBs), полихлороване
терфениле (PCTs) или полибромоване бифениле (PBBs)
Отпадна уља која садрже претежно уља добијена од нафте или од
битуменозних минерала, осим оних која садрже полихлороване бифениле
(PCBs), полихлороване терфениле (PCTs) или полибромоване бифениле (PBBs)
Нафтни гасови и остали гасовити угљоводоници
Природни гас, течни
Пропан, течни
Пропан чистоће не мање од 99%, за погонско гориво или за грејање, течан
Пропан чистоће не мање од 99%, течан, осим оног који се користи за погонско
гориво или за грејање
Пропан, чистоће мање од 99%, течан, за прераду у специфичним процесима
према напомени 5 уз поглавље 27
Пропан, чистоће мање од 99%, за прераду у специфичним процесима, течан за
подвргавање хемијској преради у процесима, осим оних наведених у NHM
2711 12 91
Пропан, чистоће веће од 90 % али мање од 99%, течан, осим за прераду у
хемијским процесима
Пропан, чистоће не преко 90 %, течан, осим за прераду у хемијскјм процесима
Бутан, течан, осим оног који је чистоће преко 95% Н-бутана или изобутана
Бутан, за прераду у специфичним процесима према напомени 5 уз поглавље 27,
течан, осим оног који има степен чистоће од 95% и више N-бутана или
изобутана
Бутан, за подвргавање хемијској преради у процесима, течан, осим за прераду у
специфичним процесима према напомени 5 уз поглавље 27 као и бутана који
имају степен чистоће од 95% и више N-бутана или изобутана
Бутани, чистоће веће од 90 % али мање од 95 %, течан, осим за подвргавање
хемијској трансформацији
Бутан, чистоће не преко 90 %, течан, осим за подвргавање хемијској
трансформацији

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

1
1
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2711 14 00
2711 19 00
2711 21 00
2711 29 00

2712 00 00

2712 10 00
2712 10 10
2712 10 90
2712 20 00
2712 20 10
2712 20 90

Етилен, пропилен, бутилен и бутадиен, течни, осим етилена чистоће преко
95%, и пропилена, бутилена и бутадиена чистоће преко 90%
Гасовити угљоводоници, течни, н.д.м.н., осим природног гаса, пропана, бутана,
етилена, пропилена, бутилена и бутадиена
Природни гас, у гасовитом стању
Угљоводоници у гасовитом стању, н.д.м.н., осим природног гаса
Вазелин; парафин, микрокристални восак од нафте, пресовани парафини,
озокерит, восак од мрког угља и лигнита, восак од тресета, остали
минерални воскови и слични производи добијени синтезом или другим
поступцима, обојени или необојени
Вазелин
Вазелин, сиров
Вазелин, осим сировог
Парафин, који садржи мање од 0,75% уља по маси
Парафин, синтетички, који садржи мање од 0,75% уља по маси, молекулске
масе од 460, али не преко 1560
Парафин, који садржи мање од 0,75% уља по маси, осим синтетичког парафина
молекулске масе од 460, али не преко 1560

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

2712 90 00

Парафин, микрокристални восак од нафте, пресовани парафини, озокерит,
восак од мрког угља и лигнита, восак од тресета, остали минерални воскови и
слични производи добијени синтезом или другим поступцима, обојени или
необојени, осим вазелина и парафина са садржајем уља мање од 75% по маси

1

2712 90 11
2712 90 19

Озокерит, восак од мрког угља и лигнита или восак од тресета, сирови
Озокерит, восак од мрког угља и лигнита или восак од тресета, осим сировог

1
1

2712 90 31

Парафин, сирови, микрокристални восак од нафте, парафински остаци "slack
wax", остали минерални воскови и слични производи добијени синтезом или
другим поступцима, за прераду у специфичним процесима према напомени 5
уз поглавље 27, осим вазелина, парафина са садржајем уља мање од 75% по
маси, озокерита, монтан воска и воска од тресета

1

2712 90 33

Парафин, сирови, микрокристални восак од нафте, парафински остаци "slack
wax’’, остали минерални воскови и слични производи добијени синтезом или
другим поступцима, за прераду у хемијским процесима, осим за прераду у
специфичним процесима према напомени 5 уз поглавље 27, као и вазелина,
парафина са садржајем уља мање од 75% по маси, озокерита, монтан воска и
воска од тресета

1

2712 90 39

Парафин, сирови, микрокристални восак од нафте, парафински остаци "slack
wax", остали минерални воскови и слични производи добијени синтезом или
другим поступцима, осим за прераду у хемијским процесима, као и вазелина,
парафина са садржајем уља мање од 75% по маси, озокерита, монтан воска и
воска од тресета

1

2712 90 91

Мешавина од 1-алкена, која садржи по маси 80% или више 1-алкена у ланцу
дужине од 24, али не преко до 28 угљеникових атома

1

2712 90 99

Парафин, микрокристални восак од нафте, пресовани парафини, озокерит,
восак од мрког угља и лигнита, восак од тресета, остали минерални воскови и
слични производи добијени синтезом или другим поступцима, обојени или
необојени, осим вазелина и парафина са садржајем уља мање од 75% по маси,
мешавине од 1-алкена, која садржи по маси 80% или више 1-алкена у ланцу
дужине од 24, али не преко до 28 угљеникових атома

1

2713 00 00
2713 11 00
2713 12 00

01.05.2017.

Нафтни кокс, битумен од нафте и остали остаци од уља од нафте или из
уља добијених од битуменозних минерала, н.д.м.н.
Нафтни кокс, некалцинисан
Нафтни кокс, калцинисан

1
1
1
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2713 20 00
2713 90 00
2713 90 10
2713 90 90

2714 00 00
2714 10 00
2714 90 00

Битумен од нафте
Остаци из уља од нафте или уља добијених из битуменозних минерала, осим
нафтног кокса и битумена од нафте
Остаци из уља од нафте или уља добијених из битуменозних минерала за
добијање производа из NHM 2803 00 00
Остаци из уља од нафте или уља добијених из битуменозних минерала, осим
нафтног кокса и битумена од нафте и за добијање производа из NHM 2803 00
00
Битумен и асфалт, природни; битуменозни или уљни шкриљци и тер песак; асфалтити и асфалтне стене
Шкриљци, битуменозни или уљни и тер - песак
Битумен и асфалт, природни; асфалтити и асфалтне стене

1
1
1
1

1
1
1

2715 00 00

Битуменске мешавине (нпр.: битумен кит (мастикс), „цут - бацкс”) на бази
природног асфалта, природног битумена, битумена од нафте, минералног
катрана или минералне катранске смоле

1

2716 00 00

Електрична енергија

1

2721 00 00

Вајт шпирит

1

1

2722 00 00

Бензин, специјални, н.д.м.н.

1

1

2723 00 00

Бензин за авионске моторе

1

1

2724 00 00

Бензин за моторе, безоловни, садржај олова маxимум 0,013 g /l

1

1

2725 00 00

Бензин за моторе, оловни, садржај олова више од 0,013 g /l

1

1

2726 00 00

Гориво погонско за млазне авионе, лако (типа бензина)

1

1

2729 00 00

Уља лака, од нафте или битуменских минерала (шкриљаца), н.д.м.н.

1

1

2731 00 00

Гориво погонско за турбине авио мотора типа уља средње тежине

1

1

2732 00 00

Керозин, осим за млазне авионе

1

1

2739 00 00

Уља средње тежине, од нафте или битуменских минерала, н.д.м.н.

1

1

2741 00 00

Дизел гориво са биоприпремама маx. 7%

1

1

2742 00 00

Уље гасовито, н.д.м.н.,без биоприпрема

1

1

2743 00 00

Уље за ложење, лако, екстра лако

1

1

2744 00 00

Уље за ложење, средње

1

1

2745 00 00

Уља за подмазивање, употребљено

1

1

2746 00 00

Уља за подмазивање, неупотребљено

1

1

2749 00 00

Уља тешка од нафте или од битуменских минерала, н.д.м.н.

1

1
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ГЛАВА 28

2800 00 00

НЕОРГАНСКИ ХЕМИЈСКИ ПРОИЗВОДИ; ОРГАНСКА ИЛИ
НЕОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА ПЛЕМЕНИТИХ МЕТАЛА, МЕТАЛА
РЕТКИХ ЗЕМЉИ, РАДИОАКТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И ИЗОТОПА

2801 00 00
2801 10 00
2801 20 00
2801 30 00
2801 30 10
2801 30 90

Флуор, хлор, бром и јод
Хлор
Јод
Флуор; бром
Флуор
Бром

1
1
1
1
1
1

2802 00 00

Сумпор, сублимисан или таложен; колоидни сумпор

1

2803 00 00

Угљеник (чађ и остали облици угљеника), н.д.м.н.

1

2804 00 00
2804 10 00
2804 21 00
2804 29 00
2804 29 10
2804 29 90
2804 30 00
2804 40 00
2804 50 00
2804 50 10
2804 50 90
2804 61 00
2804 69 00
2804 70 00
2804 80 00
2804 90 00

Водоник, ретки гасови и остали неметали
Водоник
Аргон
Ретки гасови, осим аргона
Хелијум
Неон, криптон и ксенон
Азот
Кисеоник
Бор; телур
Бор
Телур
Силицијум са садржајем више од 99, 99% силицијума по маси
Силицијум са садржајем мање од 99, 99% силицијума по маси
Фосфор
Арсен
Селен

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2805 00 00
2805 11 00
2805 12 00
2805 19 00
2805 19 10
2805 19 90
2805 30 00
2805 30 10
2805 30 20

Алкални или земно - алкални метали; метали ретких земљи, скандијум и
итријум, измешани или неизмешани у мешавине, сједињени или
несједињени у легуре; жива
Натријум
Калцијум
Алкални или земно - алкални метали, осим натријума и калцијума
Стронцијум и баријум
Алкални метали, осим стронцијума
Метали ретких земљи, скандијум и итријум, измешани или неизмешани у
мешавине, сједињени или несједињени у легуре
Међусобне мешавине или легуре, скандијум и итријум
Церијум, лантан, празедијум, неодијум и самаријум, чистоће по маси од 95% и
више, осим међусобних мешавина или легура

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2805 30 30

Еупоријум, гадолинијум, тербијум, диспозијум, холмијум, ербијум, тилијум,
итербијум, лутецијум и итријум, чистоће по маси од 95% и више, осим
међусобних мешавина или легура

1

2805 30 40

Скандијум чистоће по маси од 95% и више, осим међусобних мешавина или
легура

1
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2805 30 80
2805 40 00
2805 40 10
2805 40 90

Метали ретких земљи, скандијум и итријум, чистоће по маси од 95% и више
осим међусобних мешавина или легура
Жива
Жива у боцама, нето - масе 34,5 kg (стандардна маса), чија FOB вредност, по
боци, не прелази 224 €
Жива, осим у боцама, нето - масе 34,5 kg (стандардна маса), чија FOB вредност,
по боци, не прелази 224 €

1
1
1
1

2806 00 00
2806 10 00
2806 20 00

Хлороводоник (хлороводонична киселина); хлоросулфонска киселина
Хлороводоник (хлороводонична киселина)
Хлоросулфонска киселина

1
1
1

2807 00 00

Сумпорна киселина; олеум

1

2808 00 00

Азотна киселина; сулфоазотне киселине

1

2809 10 00
2809 20 00

Дифосфор пентоксид; фосфорна киселина; полифосфорне киселине,
хемијски одређене или неодређене
Дифосфор пентоксид
Фосфорна киселина и полифосфорне киселине

2810 00 00
2810 00 10
2810 00 90

Оксиди бора; борне киселине
Дибор триоксид
Оксиди бора и борне киселине, осим дибор триоксида

1
1
1

2811 00 00

Неорганске киселине и остала неорганска кисеонична једињења неметала,
осим хлороводоника, хлоросулфонске киселине, сумпорне киселине,
олеума, азотне киселине, сулфоазотне киселине, дифосфор пентоксида,
фосфорне киселие, полифосфорне киселине, оксида бора, борне киселине

1

2811 11 00
2811 12 00

Флуороводоник (флуороводонична киселина)
Цијановодоник (цијановодонична киселина)

1
1

2811 19 00

Неорганске киселине, осим хлороводоника, хлоросулфонске киселине,
сумпорне киселине, олеума, азотне киселине, сулфоазотне киселине, фосфорне
киселине, полифосфорне киселине, борне киселине и флуороводоничне
киселине

1

2811 19 10

Бромоводоник (бромоводонична киселина)

1

2811 19 80

Неорганске киселине, осим хлороводоника, хлоросулфонске киселине,
сумпорне киселине, олеума, азотне киселине, сулфоазотне киселине, фосфорне
киселие, полифосфорне киселине, борне киселине, флуороводоничне,
бромоводоничне и цијановодоничне киселине

1

2809 00 00

2811 21 00
2811 22 00
2811 29 00
2811 29 05
2811 29 10
2811 29 30
2811 29 90

2812 00 00
2812 10 00
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1
1
1

Угљен диоксид
Силицијум диоксид
Неорганска кисеонична једињења неметала, осим дифосфор пентоксида,
оксида бора, угљен диоксида и силицијум диоксида
Сумпор диоксид
Сумпор триоксид (анхидрид сумпорне киселине); арсентриоксид
Оксиди азота
Неорганска кисеонична једињења неметала, осим дифосфор пентоксида,
оксида бора, угљен диоксида и силицијум диоксида, сумпор диоксида, сумпор
триоксида (анхидрида сумпорне киселине), арсентриоксида и оксида азота

1
1

Халогениди и оксихалогениди неметала
Хлориди и оксихлориди

1
1

1
1
1
1
1
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4

2812 11 00
2812 12 00
2812 13 00
2812 14 00
2812 15 00
2812 16 00
2812 17 00

Карбонил дихлорид (фозген)
Фосфор оксихлорид
Фосфор трихлорид
Фосфор пентахлорид
Сумпор монохлорид
Сумпор дихлорид
Тионил хлорид
Хлориди и оксихлориди фосфора, осим трихлорида, окситрихлорида и
пентахлорида
Хлориди и оксихлориди, осим фосфора, карбонил дихлорида "фозген", сумпор
монохлорида, сумпор дихлорида и тионил хлорида
Халогениди и оксихалогениди неметала, осим хлорида и оксихлорида

1
1
1
1
1
1
1

Сулфиди неметала; комерцијални фосфор трисулфид
Угљен дисулфид
Сулфиди неметала, осим угљен дисулфида; комерцијални фосфор трисулфид
Сулфиди фосфора, укључујући комерцијални фосфор трисулфид
Сулфиди неметала, осим сулфида фосфора, укључујући комерцијални фосфор
трисулфид и угљен дисулфида

1
1
1
1

Амонијак, безводни или у воденом раствору
Безводни амонијак
Амонијак у воденом раствору

1
1
1

2812 19 10
2812 19 90
2812 90 00
2813 00 00
2813 10 00
2813 90 00
2813 90 10
2813 90 90

2814 00 00
2814 10 00
2814 20 00

2815 00 00
2815 11 00
2815 12 00
2815 20 00
2815 30 00

Натријум хидроксид (каустична сода); калијум хидроксид (каустична
поташа); пероксиди натријума или калијума
Натријум хидроксид (каустична сода), чврст
Натријум хидроксид (каустична сода), у воденом раствору (лужина соде или
течна сода)
Калијум хидроксид (каустична поташа)
Пероксиди натријума или калијума

2816 10 00
2816 40 00

Магнезијум хидроксид и пероксид; оксиди, хидроксиди и пероксиди
стронцијума или баријума
Хидроксид и пероксид магнезијума
Оксиди, хидроксиди и пероксиди стронцијума или баријума

2817 00 00

Цинк оксид; цинк пероксид

2816 00 00

2818 00 00
2818 10 00
2818 10 11

Корунд вештачки, хемијски одређен или неодређен; алуминијум оксид;
алуминијум хидроксид
Корунд, вештачки, хемијски одређен или неодређен
Корунд, вештачки, хемијски одређен или неодређен, код кога мање од 50% по
маси чине комади већи од 10 mm, осим са садржајем алуминијум оксида
мањим од 98,5%

1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

2818 10 19

Корунд, вештачки, хемијски одређен или неодређен, код кога више од 50% по
маси чине комади већи од 10 mm, осим са садржајем алуминијум оксида
мањим од 98,5%

1

2818 10 91

Корунд, вештачки, хемијски одређен или неодређен, са мање од 50% по маси
величине веће од 10 mm, осим са садржајем алуминијум оксида већим од
98,5%, "велике чистоће"

1
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2818 20 00
2818 30 00

Корунд, вештачки, хемијски одређен или неодређен, са више од 50% по маси
величине веће од 10 mm, осим са садржајем алуминијум оксида већим од
98,5%, "велике чистоће"
Алуминијум оксид, осим вештачког корунда
Алуминијум хидроксид

2819 00 00
2819 10 00
2819 90 00
2819 90 10
2819 90 90

Оксиди и хидроксиди хрома
Хром триоксид
Оксиди и хидроксиди хрома, осим хром триоксида
Хром диоксид
Оксиди и хидроксиди хрома, осим хром триоксида и хром диоксида

1
1
1
1
1

2820 00 00
2820 10 00
2820 90 00
2820 90 10

Оксиди мангана
Манган диоксид
Манган оксид, осим манган диоксид
Манган оксид, који садржи по маси 77% или више мангана
Манган оксид, осим манган диоксид и манган оксида, који садржи по маси 77%
или више мангана

1
1
1
1

2818 10 99

2820 90 90

2821 00 00
2821 10 00
2821 20 00

Оксиди и хидроксиди гвожђа; земљане боје које садрже, по маси 70% или
више везаног гвожђа прерачунатог као Fe2O3
Оксиди и хидроксиди гвожђа
Земљане боје које садрже, по маси 70% или више везаног гвожђа прерачунатог
као Fe2O3

1
1
1

1

1
1
1

2822 00 00

Оксиди и хидроксиди кобалта; комерцијални оксиди кобалта

1

2823 00 00

Оксиди титана

1

2824 00 00
2824 10 00
2824 90 00

Оксиди олова; минијум, наранџасто олово
Олово моноксид (оловна глеђ, оловно жутило)
Оксиди олова, осим олово моноксида

1
1
1

2825 00 00
2825 10 00
2825 20 00
2825 30 00
2825 40 00
2825 50 00
2825 60 00
2825 70 00
2825 80 00
2825 90 00

2825 90 11

2825 90 19
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Хидразин и хидроксиламин и њихове неорганске соли; остале неорганске
базе; оксиди метала, хидроксиди и пероксиди метала, н.д.м.н.
Хидразин и хидроксиламин и њихове неорганске соли
Оксид и хидроксид литијума
Оксиди и хидроксиди ванадијума
Оксиди и хидроксиди никла
Оксиди и хидроксиди бакра
Оксиди германијума и цирконијум диоксид
Оксиди и хидроксиди молибдена
Оксиди антимона
Неорганске базе, оксиди метала, хидроксиди и пероксиди метала, н.д.м.н., осим
неорганских и органских састојака живе
Калцијум хидроксид, чистоће 98% или више прерачунато на суву масу, у
облику честица, од којих не више од 1% по маси има величину честица која
прелази 75 μm и не више од 4% по маси, има величину честица мањих од 1,3
μm
Калцијум оксид, хидроксид и пероксид, осим калцијум хидроксида, чистоће
98% или више прерачунато на суву масу, у облику честица, од којих не више
од 1% по маси има величину честица која прелази 75 μm и не више од 4% по
маси, има величину честица мањих од 1,3 μm

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2825 90 20
2825 90 40
2825 90 60
2825 90 85

2826 00 00
2826 12 00
2826 19 00
2826 19 10
2826 19 90
2826 30 00
2826 90 00
2826 90 10
2826 90 80

2827 00 00
2827 10 00
2827 20 00
2827 31 00
2827 32 00
2827 35 00
2827 39 00
2827 39 10
2827 39 20
2827 39 30
2827 39 85
2827 41 00
2827 49 00
2827 49 10
2827 49 90
2827 51 00
2827 59 00
2827 60 00

2828 00 00
2828 10 00
2828 90 00
2829 00 00
2829 11 00
2829 19 00
2829 90 00
2829 90 10
2829 90 40

01.05.2017.

Оксиди и хидроксиди берилијума
Оксиди и хидроксиди волфрама
Оксиди кадмијума
Неорганске базе и оксиди, хидроксиди и пероксиди метала, н. д. м. н.
Флуориди, флуоросиликати, флуороалуминати и остале комплексне соли
флуора, осим неорганских и органских састојака живе
Флуориди алуминијума
Флуориди, осим алуминијума и живе
Флуориди амонијума или натријума
Флуориди, осим алуминијума и живе, амонијума или натријума
Натријум хексафлуороалуминат (синтетички криолит)
Флуоросиликати, флуороалуминати и остале комплексне соли флуора, осим
натријум хексафлуороалумината и неорганских и органских састојака живе
Дикалијум хексафлуороцирконат
Флуоросиликати, флуороалуминати и остале комплексне соли флуора, осим
натријум хексафлуороалумината и неорганских, дикалијум
хексафлуороцирконата и органских састојака живе
Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и оксибромиди;
јодиди и оксијодиди
Амонијум хлорид
Калцијум хлорид
Хлориди магнезијума
Хлориди алуминијума
Хлориди никла
Хлориди, осим амонијума, калцијума, магнезијума, алуминијума и никла
Хлориди калаја
Хлориди гвожђа
Хлориди кобалта
Хлориди, осим амонијума, калцијума, магнезијума, алуминијума, никла, калаја,
гвожђа и кобалта
Оксихлориди и хидроксихлориди бакра
Оксихлориди и хидроксихлориди, осим бакра и живе
Оксихлориди и хидроксихлориди олова
Оксихлориди и хидроксихлориди, осим бакра, олова и живе
Бромиди натријума или калијума
Бромиди и оксибромиди, осим од натријума, калијума и живе
Јодиди и оксијодиди
Хипохлорити; комерцијални калцијум хипохлорит; хлорити;
хипобромити
Калцијум хипохлорит, укључујући комерцијални калцијум хипохлорит
Хипохлорити; хлорити; хипобромити, осим калцијум хипохлорита
Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; јодати и перјодати
Хлорати натријума
Хлорати, осим натријума
Перхлорати; бромати и пербромати; јодати и перјодати, осим неорганских и
органских састојака живе
Перхлорати, осим неорганских и органских састојака живе
Бромати калијума или натријума

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2829 90 80

Бромати и пербромати, осим од бромата калијума или натријума; јодати и
перјодати, осим неорганских и органских састојака живе

1

Сулфиди; полисулфиди, хемијски одређени или неодређени
Натријум сулфиди
Сулфиди, осим натријум-сулфида; полисулфиди, хемијски одређени или
неодређени, осим неорганских или органских састојака живе, хемијски
одређених или неодређених
Сулфиди калцијума, антимона или гвожђа
Сулфиди; полисулфиди, хемијски одређени или неодређени, осим сулфида
калцијума, антимона или гвожђа, неорганских и органских састојака живе

1
1

2831 00 00
2831 10 00
2831 90 00

Дитионити и сулфоксилати
Дитионити и сулфоксилати натријума
Дитионити и сулфоксилати, осим натријума

1
1
1

2832 00 00
2832 10 00
2832 20 00
2832 30 00

Сулфити; тиосулфати
Натријум сулфити
Сулфити, осим натријум сулфита
Тиосулфати

1
1
1
1

2833 00 00
2833 11 00
2833 19 00
2833 21 00
2833 22 00
2833 24 00
2833 25 00
2833 27 00

Сулфати; стипсе; пероксосулфати (персулфати)
Динатријум сулфат
Натријум сулфат, осим динатријум сулфата
Сулфати магнезијума
Сулфати алуминијума
Сулфати никла
Сулфати бакра
Сулфати баријума
Сулфати, осим од натријума, магнезијума, алуминијума, никла, бакра, баријума
и живе
Сулфати кадмијума; хрома; цинка
Сулфати кобалта; титана
Сулфати олова
Сулфати, осим од натријума, магнезијума, алуминијума, никла, бакра,
баријума, кадмијума, хрома, цинка, кобалта, титана, олова и живе
Стипсе
Пероксосулфати (персулфати)

1
1
1
1
1
1
1
1

Нитрити; нитрати
Нитрити
Нитрати калијума
Нитрати, осим калијума и живе
Нитрати баријума; берилијума; кадмијума; кобалта; никла; олова
Нитрати бакра
Нитрати, осим од калијума, баријума, берилијума, кадмијума, никла, кобалта,
бакра, титана, олова и живе

1
1
1
1
1
1

2830 00 00
2830 10 00
2830 90 00
2830 90 11
2830 90 85

2833 29 00
2833 29 20
2833 29 30
2833 29 60
2833 29 80
2833 30 00
2833 40 00
2834 00 00
2834 10 00
2834 21 00
2834 29 00
2834 29 20
2834 29 40
2834 29 80

2835 00 00
2835 10 00
2835 22 00
2835 24 00
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Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати;
полифосфати, хемијски одређени или неодређени
Фосфинати (хипофосфити) и фосфонати (фосфити)
Фосфати моно- или динатријума
Фосфати калијума

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2835 25 00
2835 26 00

Калцијум хидрогенортофосфат (дикалцијум фосфат)
Фосфати калцијума, осим калцијум хидрогенортофосфата
Фосфати, осим моно натријума или динатријума, фосфата калијума, калцијума
и живе
Фосфати триамонијума
Фосфати тринатријума
Фосфати, осим моно натријума или динатријума, триамонијума, тринатријума,
фосфата калијума, калцијума и живе
Натријум трифосфат (натријум триполифосфат), хемијски одређени или
неодређени

1
1

2835 29 00
2835 29 10
2835 29 30
2835 29 90
2835 31 00

2835 39 00

2836 00 00
2836 20 00
2836 30 00
2836 40 00
2836 50 00
2836 60 00
2836 91 00
2836 92 00

2836 99 00

Полифосфати, хемијски одређени или неодређени, осим натријум-трифосфата
"натријум-триполифосфата" и неорганских или органских састојака живе,
хемијски одређених или неодређених
Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); комерцијални амонијум
карбонат који садржи амонијум карбамат
Динатријум карбонат
Натријум хидрогенкарбонат (натријум бикарбонат)
Калијум карбонати
Калцијум карбонат
Баријум карбонат
Литијум карбонати
Стронцијум карбонат
Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); комерцијални амонијум
карбонат који садржи амонијум карбамат, осим динатријум карбоната,
натријум бикарбонат, калцијум карбоната, калијум карбоната, баријум, литијум
и стронцијум карбоната

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

2836 99 90

Карбонати магнезијума; бакра
Карбонати, комерцијални амонијум карбонат и остали амонијум карбонати,
осим динатријум карбоната, натријум бикарбонат, калцијум карбоната, калијум
карбоната, баријум, литијум, бакар, магнезијум и стронцијум карбоната
Пероксокарбонати (перкарбонати)

2837 00 00
2837 11 00
2837 19 00
2837 20 00

Цијаниди, оксицијаниди и комплексни цијаниди
Цијаниди и оксицијаниди натријума
Цијаниди и оксицијаниди, осим натријума и живе
Цијаниди, комплексни, осим неорганских и органских састојака живе

1
1
1
1

2836 99 11
2836 99 17

2839 00 00
2839 11 00
2839 19 00
2839 90 00

2840 00 00
2840 11 00
2840 19 00
2840 19 10
2840 19 90
2840 20 00

01.05.2017.

Силикати; комерцијални силикати алкалних метала, осим неорганских и
органских састојака живе
Натријум метасиликати, укључујучи комерцијалне силикате алкалних метала
Силикати натријума, укључујучи комерцијалне силикате, осим натријум
метасиликата
Силикати, укључујући комерцијалне силикате алкалних метала, осим натријум
силиката
Борати; пероксоборати (перборати)
Динатријум тетраборат (пречишћен боракс), безводни
Динатријум тетраборат (пречишћен боракс), осим безводног
Динатријум тетраборат пентахидрат
Динатријум тетраборат (пречишћен боракс), осим безводног и динатријум
тетраборат пентахидрата
Борати, осим динатријум тетрабората

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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Тарифски
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Напомене

1

2

3

4

2840 20 10
2840 20 90
2840 30 00

Борати натријума, безводни, осим динатријум тетрабората
Борати, осим од натријума, безводног и динатријум тетраборат пентахидрата
Пероксоборати (перборати)

1
1
1

2841 00 00
2841 30 00

Окси или перокси соли киселина метала
Натријум дихромат
Хромати и дихромати; пероксохромати, осим натријум дихромата, неорганских
и органских састојака живе
Калијум перманганат
Манганат, манганит, пермаганат, осим калијум перманганата
Молибдати
Волфрамати
Окси или перокси соли киселина метала, осим хромата, дихромата,
пероксохроматиа, перманганата, манганата и манганита, молибдата и
волфрамата
Цинкати и ванадати
Окси или перокси соли киселина метала, осим хромата, дихромата,
пероксохроматиа, перманганата, манганата и манганита, молибдата,
волфрамата, цинката и ванадата

1
1

2841 50 00
2841 61 00
2841 69 00
2841 70 00
2841 80 00
2841 90 00
2841 90 30
2841 90 85

1
1
1
1
1
1
1
1

2842 00 00

Соли неорганских киселина или пероксокиселина, укључујући
алуминосиликате, хемијски одређене или неодређене, осим окси или
перокси киселина метала, азида и неорганских и органских састојака живе

1

2842 10 00

Двоструки или комплексни силикати неорганских киселина или пероксикиселина, укључујући алуминосиликате, хемијски одређене или неодређене,
осим неорганских или органских састојака живе, хемијски одређених или
неодређених

1

2842 90 00

Соли неорганских киселина или пероксокиселина, осим окси или перокси
киселина метала, азида и неорганских и органских састојака живе, двоструких
или комплексних силиката, укључујући алуминосиликате, хемијски одређених
или неодређених

1

2842 90 10

2842 90 80

2843 00 00
2843 10 00
2843 10 10
2843 10 90
2843 21 00
2843 29 00
2843 30 00
2843 90 00
2843 90 10
2843 90 90
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Соли, двојне или комплексне соли селенових и телурових киселина,
неорганских и органских састојака живе
Соли неорганских киселина или пероксокиселина, осим окси или перокси
киселина метала, азида и неорганских и органских састојака живе, двоструких
или комплексних силиката, укључујући алуминосиликате, хемијски одређених
или неодређених, двојних или комплексних соли селенових и телурових
киселина
Племенити метали у колоидном стању; неорганска и органска једињења
племенитих метала, хемијски одређена или неодређена; амалгами
племенитих метала
Племенити метали у колоидном стању
Сребро у колоидном стању
Племенити метали у колоидном стању, осим сребра
Сребро нитрат, осим неорганских и органских састојака живе
Неорганска и органска једињења сребра, хемијски одређена или неодређена,
осим живе и сребро нитрата
Неорганска и органска једињења злата, хемијски одређена или неодређена
Неорганска и органска једињења племенитих метала, хемијски одређена или
неодређена, осим сребра и злата; амалгами племенитих метала
Амалгами племенитих метала
Неорганска и органска једињења племенитих метала, хемијски одређена или
неодређена, осим сребра и злата

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Напомене

1

2

3

4

2844 00 00

2844 10 00
2844 10 10
2844 10 30
2844 10 50

Радиоактивни хемијски елементи и радиоактивни изотопи, укључујући
фисионе и оплођујуће хемијске елементе и изотопе и њихова једињења;
мешавине и остаци који садрже те производе
Уран, природан и његова једињења; легуре, дисперзије, укључујући кермете,
керамички производи и мешавине, које садрже природни уран или једињења
природног урана (Euroatom)
Уран, природни, сиров; отпаци и остаци од природног урана (Euroatom)
Уран, природни, обрађени (Euroatom)
Легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине,
које садрже природни уран са гвожђем или једињења природног урана са
гвожђем "Феро-уран"

1

1
1
1
1

2844 10 90

Једињења природног урана, легуре, дисперзије (укључујући кермете),
керамички производи и мешавине, које садрже природни уран или једињења
природног урана (Euroatom), осим феро-урана

1

2844 20 00

Уран обогаћен ураном 235 (U 235) и његова једињења; плутонијум и његова
једињења; легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и
мешавине које садрже уран обогаћен ураном 235 (U 235), плутонијум или
једињења тих производа (Euroatom)

1

2844 20 25

Легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и мешавине
које садрже уран са гвожђем обогаћеним ураном 235 (U 235) "Феро уран"

1

2844 20 35
2844 20 51
2844 20 59
2844 20 99

Уран обогаћен ураном 235 (U 235) и његова једињења; легуре, дисперзије
(укључујући кермете), керамички производи и мешавине које садрже природни
уран или једињења природног урана, осим феро-урана
Мешавине урана и плутонијума са гвожђем, "Феро уранијумом"
Мешавине урана и плутонијума, осим феро уранијума
Плутонијум и његова једињења; легуре, дисперзије (укључујући кермете),
керамички производи и мешавине које садрже плутонијум или једињења тих
производа, осим мешавине урана и плутонијума

1
1
1
1

2844 30 00

Уран осиромашен ураном 235 (U 235) и његова једињења; торијум и његова
једињења; легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и
мешавине које садрже уран осиромашен ураном 235 (U 235), торијум или
једињења тих производа:

1

2844 30 11

Кермети који садрже уран осиромашен ураном 235 (U 235) или једињења од
тих производа

1

2844 30 19
2844 30 51
2844 30 55
2844 30 61
2844 30 69

2844 30 91
2844 30 99

Уран обогаћен ураном 235 (U 235); легуре, дисперзије (укључујући кермете),
керамички производи и мешавине, које садрже природни уран или једињења
природног урана, осим кермита
Кермети који садрже торијум или једињења од тих производа
Торијум, сиров, отпаци и остаци торијума (Еуроатом)
Шипке, профили, угаоници, лимови и траке од торијума (Еуроатом)
Торијум; легуре, дисперзије (укључујући кермете), керамички производи и
мешавине које садрже торијум или једињења од тих производа, осим кермита и
шипки, профила, угаоника, лимова и трака
Једињења торијума или урана осиромашеног ураном 235 (U 235), помешани
заједно или не (Euroatom), осим соли торијума
Соли торијума

1
1
1
1
1

1
1

2844 40 00

Радиоактивни елементи и изотопи и једињења; легуре, дисперзије (укључујући
кермете), керамички производи и мешавине које садрже те елементе, изотопе
или једињења; радиоакативни остаци, природног уранијума и осиромашеног
уранијума у U 235

1

2844 40 10

Уран добијен из U 233 и његових једињења; легуре, дисперзије (укључујући
кермете), керамички производи и мешавине и једињења добијена из U 233 или
једињења од тих производа

1
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1

2

3

4

2844 40 20
2844 40 30

2844 40 80

2844 50 00

2845 00 00
2845 10 00
2845 90 00

Радиоактивни изотопи, вештачки (Euroatom)
Једињења вештачких радиоактивних изотопа (Euroatom)
Радиоактивни елементи и изотопи и једињења, осим оних из NHM-а 2844 10
00, 2844 20 00, 2844 30 00 и 2844 40 10 до 2844 40 30; легуре, дисперзије
(укључујући кермете), керамички производи и мешавине које садрже те
елементе, изотопе или једињења; радиоакативни остаци, осим урана добијеног
из 233 (U 233)
Искоришћени (одзрачени) гориви елементи (патрони) нуклеарних реактора
(Euroatom)
Изотопи, нерадиоактивни; неорганска или органска једињења тих
изотопа, хемијски одређена или неодређена
Тешка вода (деутеријум оксид) (Euroatom)
Изотопи, нерадиоактивни; неорганска или органска једињења тих изотопа,
хемијски одређена или неодређена, осим тешке воде

1
1

1

1

1
1
1

2845 90 10

Деутеријум и његова једињења; водоник и његова једињења, обогаћена
деутеријумом; мешавине и раствори који садрже ове производе (Euroatom),
осим тешке воде

1

2845 90 90

Изотопи, неорганска или органска једињења тих изотопа, хемијски одређена
или неодређена, осим тешке воде и деутеријума и његових једињења; водоника
и његових једињења, обогаћена деутеријумом; мешавина и раствора који
садрже ове производе

1

2846 00 00
2846 10 00
2846 90 00
2846 90 10

2846 90 20
2846 90 30
2846 90 90

Неорганска или органска једињења метала ретких земљи, итријума или
скандијума или од мешавина тих метала
Једињења церијума
Једињења, неорганска или органска, метала ретких земљи, итријума или
скандијума или од мешавина тих метала, осим церијума
Једињења лантана, празедијума, неодијума или самаријума, неорганска или
органска
Једињења еуропијума, гадолинијума, тербијума, диспорзијума, холмијума,
ербијума, тулијума, итербијума, лутецијума или итријума, неорганска или
органска
Једињење скандијума, неорганско или органско
Једињења мешавина метала ретких земљи итријума и скандијума, неорганска
или органска

1
1
1
1

1
1
1

2847 00 00

Водоник-пероксид, очврснут или неочврснут уреом

1

2849 00 00
2849 10 00
2849 20 00

Карбиди, хемијски одређени или неодређени
Карбиди калцијума, хемијски одређени или неодређени
Карбиди силицијума, хемијски одређени или неодређени
Карбиди, хемијски одређени или неодређени, осим калцијума и силицијума и
неорганских или органских састојака живе, хемијски одређених или
неодређених
Карбиди бора, хемијски одређени или неодређени
Карбиди волфрама, хемијски одређени или неодређени
Карбиди алуминијума; хрома; молибдена; ванадијума; тантала; титана,
хемијски одређени или неодређени

1
1
1

2849 90 00
2849 90 10
2849 90 30
2849 90 50

2849 90 90
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Карбиди, хемијски одређени или неодређени, осим калцијума, силицијума,
бора, волфрама, алуминијума, хрома, молибдена, ванадијума, тантала и титана
као и неорганских или органских састојака живе, хемијски одређених или
неодређених

1
1
1
1

1
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1

2

3

4

2850 00 00

2850 00 20

2850 00 60
2850 00 90

2852 00 00
2852 10 00
2852 90 00

Хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди, хемијски одређени или
неодређени, осим једињења која су такође карбиди из NHM 2849 00 00, и
неорганских или органских састојака живе, хемијски одређених или
неодређених
Хидриди и нитриди, хемијски одређени или неодређени, осим једињења која су
такође карбиди из NHM 2849 00 00, и неорганских или органских састојака
живе
Азиди, силициди, хемијски одређени или неодређени, осим једињења која су
такође карбиди из NHM 2849 00 00, и неорганских или органских састојака
живе
Бориди, хемијски одређени или неодређени, осим једињења која су такође
карбиди из NHM 2849 00 00, и неорганских или органских састојака живе
Једињења живе, неорганска или органска, хемијски одређена или
неодређена, осим амалгама
Једињења живе, неорганска или органска, хемијски одређена, осим амалгама
Једињења живе, неорганска или органска, хемијски неодређена, осим амалгама

1

1

1
1

1
1
1

2853 00 00

Неорганска једињења, укључујући дестилисану или електро - проводљиву
воду и воду сличне чистоће, н.д.м.н.; течни ваздух са издвојеним или
неиздвојеним ретким - инертним гасовима; компримовани ваздух;
амалгами, осим амалгама племенитих метала

1

2853 10 00

Цијаноген хлорид

1

2853 90 00

Фосфиди, хемијски одређени или неодређени, осим фосфида гвожђа; остала
неорганска једињења, укључујући дестилисану или електро - проводљиву воду
и воду сличне чистоће, н.д.м.н.; течни ваздух, са издвојеним или неиздвојеним
ретким - инертним гасовима; компримовани ваздух; амалгами, осим амалгама
племенитих метала

1

2853 90 10

Дестилисана и електропроводљива вода и вода
сличне чистоће

1

2853 90 30

Течни ваздух, са издвојеним или неиздвојеним
ретким-инертним гасовима; компримовани
ваздух

1

2853 90 90

Неорганска једињења, н.д.м.н.; амалгами, осим племенитих метала

1

ГЛАВА 29
2900 00 00

ОРГАНСКИ ХЕМИЈСКИ ПРОИЗВОДИ

2901 00 00
2901 10 00
2901 21 00
2901 22 00
2901 23 00
2901 24 00

Угљоводоници, ациклични
Угљоводоници, засићени и ациклични
Етилен
Пропен (пропилен)
Бутен (бутилен) и његови изомери
Бута-1,3-диен и изопрен
Угљоводоници, ациклични и незасићени, осим етилена, пропена, бутена и
његових изомера и Бута-1,3-диена, изопрена

1
1
1
1
1
1

Угљоводоници, циклични
Циклохексан
Циклани, циклени и циклотерпени, осим циклохексана
Бензол (бензен)
Толуол (толуен)
О-ксилол

1
1
1
1
1
1

2901 29 00

2902 00 00
2902 11 00
2902 19 00
2902 20 00
2902 30 00
2902 41 00
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1

2

3

4

М-ксилол
П-ксилол
Изомери ксилола у мешавини
Стирол (стирен)
Етилбензол
Кумол (кумен)
Угљоводоници, циклични, осим циклана, циклена, циклотерпена, бензена,
толуола, ксилола, стирола, етилбензола и кумола

1
1
1
1
1
1

2903 00 00
2903 11 00
2903 12 00
2903 13 00
2903 14 00
2903 15 00

Халогени деривати угљоводоника
Хлорометан (метил-хлорид) и хлороетан (етил-хлорид)
Дихлорометан (метилен-хлорид)
Хлороформ (трихлорометан)
Угљентетрахлорид
Етилен дихлорид (ISO) (1, 2-дихлоретан)

1
1
1
1
1
1

2903 19 00

Хлоровани деривати засићених ацикличних угљоводоника, осим хлорометана
(метил-хлорида), хлороетана (етил-хлорида), дихлорометана (метиленхлорида), хлороформа (трухлорометана), угљентетрахлорида и етилен
дихлорида (ISO) (1, 2-дихлороетан)

1

2902 42 00
2902 43 00
2902 44 00
2902 50 00
2902 60 00
2902 70 00
2902 90 00

2903 21 00
2903 22 00
2903 23 00
2903 29 00
2903 31 00
2903 39 00
2903 39 11
2903 39 15
2903 39 19
2903 39 21
2903 39 23
2903 39 24
2903 39 25
2903 39 26
2903 39 27
2903 39 28
2903 39 29
2903 39 31
2903 39 35
2903 39 39
2903 39 80
2903 71 00
2903 72 00
2903 73 00
2903 74 00
2903 75 00
2903 76 00
2903 76 10
2903 76 20
2903 76 90
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Винилхлорид (хлороетилен)
Трихлороетилен
Тетрахлороетилен (перхлороетилен)
Хлоровани деривати незасићених ацикличних угљоводоника, осим
винилхлорида (хлороетилен), трихлороетилена и тетрахлороетилена
Етилен дибромид (ISO) (1, 2-диброметан)
Флуоровани, бромовани и јодирани деривати ацикличних угљоводоника, осим
етилен дибромида (ISO) (1, 2-диброметан))
Бромометан (метил бромид)
Дибромометан
Бромиди, деривати ацикличних угљоводоника, осим етилен дибромида (ISO)
(1, 2-диброметан), бромометана (етил бромид) и дибромометана
Дифлуорометан
Трифлуорометан
Пентафлуороетан и 1,1,1-трифлуороетан
1,1-дифлуороетан
1,1,1,2-тетрафлуороетан
Пентафлуоропропани, хексафлуоропропани и хептафлуоропропани
Перфлуоровани засићени флуориди
Засићене флуориди "флуоровани деривати" ацикличних угљоводоника, н.д.м.н.
2,3,3,3-тетрафлуоропропен
1,3,3,3-тетрафлуоропропен
Незасићени флуориди "флуоровани деривати" ацикличних угљоводоника,
осим 2,3,3,3-тетрафлуоропропен и 1,3,3,3-тетрафлуоропропен
Јодиди "јодидни деривати" ацикличних угљоводоника
Хлордифлуорметан
Дихлортрифлуоретан
Дихлорфлуоретан
Хлордифлуоретан
Дихлоропентафлуоропропан
Бромхлордифлуорметан, бромтрифлуорметан и дибромтетрафлуоретан
Бромхлордифлуорметан
Бромтрифлуорметан
Дибромтетрафлуоретан

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1

2

3

4

2903 77 00

2903 77 60
2903 77 90
2903 78 00

Халогени деривати ацикличних угљоводоника, са два или више различитих
халогених елемената, перхалогенирани само са флуором и хлором, осим
хлордифлуорметана, дихлортрифлуоретана, дихлорфлуоретана,
хлордифлуоретана, дихлоропентафлуоропропана, бромхлордифлуорметана,
бромтрифлуорметана и дибромтетрафлуоретана
Трихлорфлуорметан, дихлордифлуорметан, трихлортрифлуоретан,
дихлоротетрафлуороетан и хлорпентафлуороетан
Халогени деривати ацикличних угљоводоника, са два или више различитих
халогених елемената, перхалогенирани само са флуором и хлором н.д.м.н.
Перхалогенирани деривати ацикличних угљоводоника, са два или више
различитих халогених елемената н.д.м.н.

1

1
1
1

2903 79 00

Халогени деривати ацикличних угљоводоника, са два или више различитих
халогених елемената, осим перхалогенираних деривата и хлордифлуорметана,
дихлортрифлуоретана, дихлорфлуоретана, хлордифлуоретана,
дихлоропентафлуоропропана, бромхлордифлуорметана, бромтрифлуорметана
и дибромтетрафлуоретана

1

2903 79 30

Халогени деривати ацикличних угљоводоника, халогеновани само са бромом и
хлором, флуором и хлором или са флуором и бромом, осим перхалогенираних
деривата и хлордифлуорметана, дихлортрифлуоретана, дихлорфлуоретана,
хлордифлуоретана

1

2903 79 80
2903 81 00
2903 82 00
2903 83 00
2903 89 00
2903 89 10

2903 89 80

2903 91 00
2903 92 00
2903 93 00
2903 94 00
2903 99 00
2903 99 10

2903 99 80

2904 00 00
2904 10 00
2904 20 00
2904 31 00
2904 32 00

01.05.2017.

Халогени деривати ацикличних угљоводоника, са два или више различитих
халогених елемената, н.д.м.н.
1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан HCH (ISO), укључујући линдан (ISO), (INN)
Алдрин (ISO), хлордан (ISO) и хептахлор (ISO)
Мирекс (ISO)
Халогени деривати ацикличних угљоводоника, осим 1,2,3,4,5,6хексахлорциклохексана HCH (ISO), линдана (ISO, INN), алдрина (ISO),
хлордана (ISO) и хептахлора (ISO)
1,2-дибром-4-(1,2-диброметил)циклохексан; Тетрабромциклооктани
Халогеновани деривати цикланских, цикленских
или циклотерпенских угљоводоника, осим 1, 2, 3, 4, 5, 6хексахлороциклохексан (HCH (ISO)),линдан (ISO, INN), алдрин (ISO), хлордан
(ISO), хептахлор (ISO), мирекс (ISO),1,2-дибромо-4-(1,2
дибромоетил),циклохексан и тетрабромоциклооктани
Хлор-бензол, о-дихлорбензол и p-дихлорбензол
Хексахлорбензол (ISO) и DDT (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлоро-2,2bis(p-хлорофенил)етан)
Пентахлоробензен (ISO)
Хексабромобифенил
Халогени деривати ароматичних угљоводоника, осим хлор-бензола, одихлорбензола, p-дихлорбензола, хексахлорбензола (ISO) и DDT (ISO)
клофенотан (INN), 1,1,1-трихлоро-2,2-bis(p-хлорофенил)етана
2,3,4,5,6-пентаброметилбензол
Халогени деривати ароматичних угљоводоника, осим хлор-бензена, одихлорбензена, p-дихлорбензена, хексахлорбензена (ISO), DDT (ISO)
клофенотан (INN)], 1,1,1-трихлоро-2,2-bis(p-хлорофенил)етана,
пентахлоробензен (ISO), хексабромобифенил и 2,3,4,5,6-пентаброметилбензола
Сулфо-, нитро- или нитрозо- деривати угљоводоника, халогеновани или
нехалогеновани
Деривати који садрже само сулфо групе, њихове соли и етил естре
Деривати који садрже само нитро или нитрозо групе
Перфлуорооктансулфонска киселина
Амонијум перфлуорооктан сулфонат

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2904 33 00
2904 34 00
2904 35 00
2904 36 00
2904 91 00

2904 99 00

2905 00 00
2905 11 00
2905 12 00
2905 13 00
2905 14 00
2905 14 10
2905 14 90
2905 16 00
2905 16 20
2905 16 85
2905 17 00

2905 19 00

2905 22 00
2905 29 00
2905 29 10
2905 29 90
2905 31 00
2905 32 00
2905 39 00
2905 39 20
2905 39 26
2905 39 28
2905 39 30
2905 39 95
2905 41 00
2905 42 00
2905 43 00
2905 44 00
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Литијум перфлуорооктан сулфонат
Калијум перфлуорооктансулфонат
Соли перфлуорооктан сулфонска киселина, осим амонијум, литијум, калијум
перфлуорооктан сулфоната
Перфлуорооктансулфонил флуорид
Трихлорнитрометан (хлорпикрин)
Сулфо-, нитро-, или нитрозо- деривати угљоводоника, халогеновани или
нехалогеновани, осим они који садрже само сулфо-, нитро- или нитрозо- групе,
трицхлорнитрометане (хлорпикрин), перфлуорооктан сулфонска киселина и
њене соли, перфлуорооктан сулфонил флуорида и естри глицерола формирани
са једињењима са киселинском функцијом
Ациклични алкохоли и њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозодеривати
Метанол (метилалкохол)
Пропан-1-ол (пропилалкохол) и пропан-2-ол (изопропилалкохол)
Бутан-1-ол (n-бутилалкохол)
Бутаноли, осим бутан-1-ола (n-бутилалкохола)
2-метилпропан-2-ол (терцијерни бутилалкохол)
Бутаноли, осим бутан-1-ола (n-бутилалкохола) и 2-метилпропан-2-ола
(терцијерни бутилалкохола)
Октанол (октилалкохол) и његови изомери
Октан-2-ол
Октанол (октилалкохол) и његови изомери, осим октан-2-ола
Додекан-1-ол (лаурилалкохол), хексадекан-1-ол (цетилалкохол) и октадекан-1ол (стеарилалкохол)
Засићени монохидроксилни алкохоли, осим метанола (метилалкохола), пропан1-ола (пропилалкохола) и пропан-2-ола (изопропилалкохола), бутан-1-ола (nбутилалкохола), октанола (октилалкохола) и његових изомера, додекан-1-ола
(лаурилалкохола), хексадекан-1-ола (цетилалкохола) и октадекан-1-ола
(стеарилалкохола)
Ациклични терпенски алкохоли
Незасићени монохидроксилни алкохоли, осим ацикличних терпенских
алкохола
Алил алкохол
Незасићени монохидроксилни алкохоли, осим ацикличних терпенских
алкохола и алил алкохола
Етилен гликол (етандиол)
Пропилен гликол (пропан-1, 2-диол)
Диоли, осим етилен гликола (етандиола) и пропилен гликола (пропан-1, 2диола)
Бутан-1, 3-диол
Бутан-1,4-диол или тетраметил гликол (1,4-бутандиол) са садржајем биоугљеника 100% по маси
Бутан-1,4-диол, осим са садржајем био-угљеника 100% по маси
2,4,7,9-тетраметилдек-5-ин-4,7-диол
Диоли, ациклични, осим етилен гликола (етандиола), пропилен гликола
(пропан-1,2-диола), бутан-1,3-диола, бутан-1,4-диола и 2,4,7,9-тетраметилдек5-ин-4,7-диола
2-етил-2-(хидроксиметил) пропан-1, 3-диол (триметилолпропан)
Пентаеритритол
Манитол
D-глуцитол (сорбитол)

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2905 44 11
2905 44 19
2905 44 91
2905 44 99
2905 45 00
2905 49 00
2905 51 00
2905 59 00
2905 59 91
2905 59 98

2906 00 00
2906 11 00
2906 12 00
2906 13 00
2906 13 10
2906 13 90
2906 19 00
2906 21 00
2906 29 00

2907 00 00
2907 11 00
2907 12 00
2907 13 00
2907 15 00
2907 15 10
2907 15 90
2907 19 00
2907 19 10
2907 19 90
2907 21 00
2907 22 00
2907 23 00
2907 29 00

01.05.2017.

D-глуцитол (сорбитол) у воденом раствору, са садржајем 2% или мање по маси
D-манитола, рачунато на садржај D-глуцитола
D-глуцитол (сорбитол) у воденом раствору, осим са садржајем 2% или мање по
маси D-манитола, рачунато на садржај D-глуцитола
D-глуцитол (сорбитол), са садржајем 2% или мање по маси D-манитола,
рачунато на садржај D-глуцитола, осим у воденом раствору
D-глуцитол (сорбитол), осим у воденом раствору и са садржајем 2% или мање
по маси D-манитола, рачунато на садржај D-глуцитола
Глицерин
Три и остали полихидроксилни ациклични алкохоли, осим 2-етил-2"хидроксиметила" пропан-1,3-диола "триметилолпропана", пентаеритхритола,
манитола, d-глукитола "сорбитола" и глицерина
Етхлорвинол (INN)
Халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати или ациклични алкохоли, осим
етхлорвинола (INN)
2,2-bis(бромометил)пропандиол
Халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати или ациклични алкохоли, осим
2,2-bis (бромометил) пропандиола и етхлорвинола (INN)
Циклични алкохоли и њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозодеривати
Ментол
Циклохексанол, метилциклохексаноли и диметилциклохексаноли
Стероли и инозитоли
Стероли
Инозитоли
Циклански, цикленски или циклотерпенски и њихови халогени, сулфо-, нитроили нитрозо-деривати, осим ментола, циклохексанола, метилциклохексанола и
диметилциклохексанола, стерола и инозитола
Бензил алкохол
Ароматични циклични алкохоли и њихови халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозо-деривати, осим бензил алкохола
Феноли; фенол-алкохоли
Фенол (хидроксибензол) и његове соли
Крезоли и њихове соли
Октилфенол, нонилфенол и њихови изомери; њихове соли
Нафтоли и њихове соли
1-нафтол
Нафтоли и њихове соли, осим 1-нафтола
Монофеноли, осим фенола (хидроксибензола) и његових соли, крезола и
њихових соли, октилфенола, нонилфенола, њихових изомера и њихових соли,
нафтола и њихових соли
Ксиленоли и њихове соли
Монофеноли, осим фенола (хидроксибензола) и његових соли, крезола и
њихових соли, октилфенола, нонилфенола, њихових изомера и њихових соли,
нафтола и њихових соли и ксиленола и њихових соли
Резорцин и његове соли
Хидрохинон (хинол) и његове соли
4,4'-изопропилидендифенол (бисфенол А, дифенилолпропан) и његове соли
Полифеноли и фенол алкохоли, осим резорцина и његових соли, хидрохинона
(хинол) и његових соли, 4,4'-изопропилидендифенола (бисфенол А,
дифенилолпропан) и његових соли

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2908 00 00
2908 11 00
2908 19 00
2908 91 00
2908 92 00

2908 99 00

2909 00 00
2909 11 00
2909 19 00
2909 19 10
2909 19 90
2909 20 00
2909 30 00
2909 30 10
2909 30 31
2909 30 35

2909 30 38

2909 30 90
2909 41 00
2909 43 00
2909 44 00
2909 49 00
2909 49 11
2909 49 80
2909 50 00
2909 60 00

2910 00 00
2910 10 00
2910 20 00
2910 30 00
2910 40 00
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Халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати фенола или фенолалкохола
Пентахлорофенол (ISO)
Деривати који садрже само халогене супституенте и њихове соли, од фенола
или фенол алкохола, осим пентахлорофенола (ISO)
Диносеб (ISO) и његове соли
4,6-динитро-о-крезол (DNOC (ISO)) и његове соли
Халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати фенола или фенол-алкохола,
осим деривата који садрже само халогене супституенте и њихове соли и
диносеба (ISO) и његових соли као и 4,6-динитро-о-крезола (DNOC (ISO)) и
његових соли
Етри, етар-алкохоли, етар-феноли, етар-алкохол-феноли, пероксиди
алкохола, пероксиди етара, пероксиди кетона (хемијски одређени или
неодређени) и њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати
Диетил-етар
Ациклични етри и њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати,
осим диетил-етра
Тетра-бутил етил етар (етил-тетра-бутил-етар, ETBE)
Ациклични етри и њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати,
осим диетил-етра и тетра-бутил етил етра
Циклански, цикленски или циклотерпенски етри и њихови халогени, сулфо-,
нитро- или нитрозо-деривати
Ароматични етри и њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати
Дифенил-етар
Пентабромодифенил етар; 1, 2, 4, 5 - тетрабромо-3, 6-bis (пента-бромофенокси)
бензол
1, 2-bis (2, 4, 6-трибромофенокси) етан, за производњу акрилонитрилбутадиенстирола (ABS)
Бромо деривати од ароматичних етара, осим пентабромодифенил етра; 1, 2, 4, 5
- тетрабромо-3, 6-bis (пента-бромофенокси) бензола и 1, 2-bis (2, 4, 6трибромофенокси) етана, за производњу акрилонитрил-бутадиенстирола (ABS)
Ароматични етри и њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-дериват,
осим дифенил-етра и бромо деривата
2,2'-оксидиетанол (диетилен-гликол, дигол)
Монобутил-етри етилен-гликола или диетилен-гликола
Моноалкил-етри етилен-гликола или диетилен-гликола, осим монобутил етра
Етар алкохоли и њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо- деривати, осим
2,2'-оксидиетанола (диетилен-гликола, дигола), моноалкил-етра, етиленгликола или диетилен-гликола
2-(2-хлороетокси)етанол
Циклични етри и њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати, осим
2-(2-хлороетокси)етанол
Етар-феноли, етар-алкохол-феноли 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
Оксиран (етилен-оксид)
Метил-оксиран (пропилен-оксид)
1-Хлоро-2, 3-епоксипропан (епихлорохидрин)
Дилдрин (ISO,INN)

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2910 50 00

Ендрин (ISO)

1

2910 90 00

Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епоксиетри, са трочланим
прстеном, њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати, осим
оксирана (етилен-оксида), метил-оксирана (пропилен-оксида), 1-хлоро-2, 3епоксипропана (епихлорохидрина), дилдрина (ISO,INN) и ендрин (ISO)

1

2911 00 00

Ацетали и полуацетали, са или без других кисеоничних функција и
њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати

1

2912 00 00
2912 11 00
2912 12 00
2912 19 00
2912 21 00
2912 29 00
2912 41 00
2912 42 00
2912 49 00
2912 50 00
2912 60 00

2913 00 00

2914 00 00
2914 11 00
2914 12 00
2914 13 00
2914 19 00
2914 19 10
2914 19 90
2914 22 00
2914 23 00
2914 29 00
2914 31 00
2914 39 00
2914 40 00
2914 40 10
2914 40 90
2914 50 00
2914 61 00
2914 62 00
2914 69 00
2914 69 10
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Алдехиди, са или без других кисеоничних функција; циклични полимери
алдехида; параформалдехид
Метанал (формалдехид)
Етанал (ацеталдехид)
Ациклични алдехиди без других кисеоничних функција, осим метанола и
етанола
Бензалдехид
Циклични алдехиди без других кисеоничних функција, осим бензалдехида
Ванилин (4-хидрокси-3-метоксибензалдехид)
Етилванилин (3-етокси-4-хидроксибензалдехид)
Алдехид-алкохоли, алдехид-етри, алдехид-феноли и алдехиди са другим
кисеоничним функцијама, осим етилванилина 3-етокси-4хидроксибензалдехидa и ванилина 4-хидрокси-3-метоксибензалдехидa
Циклични полимери алдехида
Параформалдехид
Халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати производа из NHM 2912 00
00
Кетони и хинони, са или без других кисеоничних функција и њихови
халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати
Ацетон
Бутанон (метил-етил-кетон)
4-метилпентан-2-он (метил-изобутил-кетон)
Ациклични кетони без других кисеоничних функција, осим ацетона, бутанона
и 4-метилпентан-2-она
5-метилхексан-2-он
Ациклични кетони без других кисеоничних функција, осим ацетона, бутанона,
4-метилпентан-2-она и 5-метилхексан-2-она
Циклохексанон и метил циклохексанони
Јонони и метил-јонони
Циклански, цикленски и циклотерпенски кетони без других кисеоничних
функција, осим циклохексанона, метил циклохексанона, јонона и метил-јонона
Фенилацетон (фенил пропан-2-он)
Кетони, ароматични и без других кисеоничних функција, осим фенилацетона
(фенил пропан-2-он)
Кетон-алкохоли и кетон-алдехид
4- хидрокси-4-метилпентан-2-он (диацетон-алкохол)
Кетон-алкохоли и кетон-алдехид, осим 4- хидрокси-4-метилпентан-2-она
Кетон-феноли и кетони са другим кисеоничним функцијама
Антрахинон
Коензим Q10 (ubidecarenone (INN))
Хинони, осим антрахинона
1,4-нафтахинон

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2914 69 80
2914 71 00
2914 79 00

2915 00 00
2915 11 00
2915 12 00
2915 13 00
2915 21 00
2915 24 00
2915 29 00
2915 31 00
2915 32 00
2915 33 00
2915 36 00
2915 39 00
2915 40 00
2915 50 00
2915 60 00
2915 60 11
2915 60 19
2915 60 90
2915 70 00
2915 70 40
2915 70 50

2915 90 00

2915 90 30

2915 90 70

2916 00 00
2916 11 00
2916 12 00
2916 13 00
2916 14 00
2916 15 00
2916 16 00
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Хинони, осим антрахинона, коензим Q10 (ubidecarenone (INN)) и 1,4нафтахинона
Хлородекон (ISO)
Халогени, сулфо,- нитро- или нитрозо- деривати од кетона и хинона, осим
хлородекон (ISO), неорганских и органских мешавина живе
Засићене ацикличне монокарбонске киселине и њихови анхидриди,
халогениди, пероксиди и перкиселине; њихови халогени, сулфо-, нитроили нитрозо-деривати
Мравља киселина
Соли мравље киселине
Естри мравље киселине
Сирћетна киселина
Анхидрид сирћетне киселине
Соли сирћетне киселине, осим органских или неорганских мешавина живе
Етил-ацетат
Винил-ацетат
N-бутил-ацетат
Диносеб (ISO) ацетат
Естри сирћетне киселине, осим етил-ацетата, винил-ацетата, n-бутил-ацетата и
диносеб (ISO) ацетата
Моно-, ди- или трихлорсирћетне киселине, њихове соли и естри
Пропионска киселина, њене соли и естри
Бутерне киселине, валеријанске киселине, њихове соли и естри
1-изопропил-2,2-диметилтриметилен диизобутират
Бутерне киселине и њихове соли и естри, осим 1-изопропил-2,2диметилтриметилен диизобутират
Валеријанске киселине и њихове соли и естри
Палмитинска киселина, стеаринска киселина, њихове соли и естри
Палмитинска киселина и њене соли и естри
Стеаринска киселина и њене соли и естри
Засићене ацикличне монокарбонске киселине и њихови анхидриди,
халогениди, пероксиди и перкиселине; њихови халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозо-деривати, осим мравље и сирћетне киселине, моно-, ди- или
трихлорсирћетне киселине, пропионске, бутерне, валеријанске, палмитинска,
стеаринске киселине, њихових соли и естара и анхидрида сирћетне киселине
Лауринска киселина и њене соли и естри
Засићене ацикличне монокарбонске киселине и њихови анхидриди,
халогениди, пероксиди и перкиселине; њихови халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозо-деривати, осим мравље и сирћетне киселине, моно-, ди- или
трихлорсирћетне киселине, пропионске, бутанске, валеријанске, палмитинске,
стеаринске и лауринске киселине, њихових соли и естара, као и анхидрида
сирћетне киселине
Незасићене ацикличне монокарбонске киселине, цикличне монокарбонске
киселине, њихови анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселине;
њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-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, осим
органских или неорганских мешавина живе
Бинапакрил (ISO)

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2916 19 00

2916 19 10
2916 19 40
2916 19 95

2916 20 00

2916 31 00
2916 32 00
2916 34 00

Незасићене ацикличне монокарбонске киселине, њихови анхидриди,
халогениди, пероксиди, перкиселине и њихови халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозо-деривати, осим акрилне киселине, њених соли и естара, метакрилне
киселине, њених соли и естара, олеинске, линолне или линолеинске киселине,
њихових соли и естара и бинапакрила (ISO)
Ундеценске киселине и њихове соли и естри
Кротонска киселина
Циклични етри и њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати, осим
2-(2-хлороетокси)етанол
Цикланске, цикленске или циклотерпенске монокарбонске киселине, њихови
анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселине и њихови деривати, осим
органских или неорганских мешавина живе
Бензоева киселина, њене соли и естри, осим органских или неорганских
мешавина живе
Бензоил-пероксид и бензоил-хлорид
Фенил-сирћетна киселина и њене соли

1

1
1
1

1

1
1
1

2916 39 00

Ароматичне монокарбонске киселине, њихови анхидриди, халогениди,
пероксиди, перкиселине и њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозодеривати, осим бензоеве киселине, њених соли и естара, бензоил-пероксида,
бензоил-хлорида, фенил-сирћетне киселине и њених соли, као и неорганских
или органских једињена живе, хемијски одређених или неодређених

1

2916 39 10

Естри фенил-сирћетне киселине

1

2916 39 90

Ароматичне монокарбонске киселине, њихови анхидриди, халогениди,
пероксиди, перкиселине и њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозодеривати, осим бензоеве киселине, њених соли и естара, бензоил-пероксида,
бензоил-хлорида, бинапакрила (ISO), фенил-сирћетне киселине, њених соли и
естара, као и неорганских или органских једињена живе, хемијски одређених
или неодређених

1

2917 00 00
2917 11 00
2917 12 00
2917 13 00
2917 13 10
2917 13 90
2917 14 00

2917 19 00

2917 19 10
2917 19 20

2917 19 80

2917 20 00
2917 32 00
2917 33 00

01.05.2017.

Поликарбонске киселине, њихови анхидриди, халогениди, пероксиди и
перкиселине; њихови халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати
Оксална киселина, њене соли и естри, осим органских или неорганских
мешавина живе
Адипинска киселина, њене соли и естри
Азелаинска киселина, себацинска киселина, њихове соли и естри
Себацинска киселина
Азелаинска киселина, њене соли и естри као и соли и естри себацинске
киселине
Анхидрид малеинске киселине
Ацикличне поликарбонске киселине, њихови анхидриди, халогениди,
пероксиди, перкиселине и њихови деривати, осим оксалне, адипинске,
азелаинске, себацинске киселине, њихових соли и естара, анхидрида малеинске
киселине и органских или неорганских мешавина живе
Малонска киселина, њене соли и естри
Етан-1,2-дикарбоксилна киселина или бутандионска киселина (ћилибарна
киселина) са садржајем био-угљеника 100% по маси
Ацикличне поликарбонске киселине, њихови анхидриди, халогениди,
пероксиди, перкиселине и њихови деривати, осим оксалне, адипинске,
азелаинске, себацинске, малонске киселине, њихових соли и естара, анхидрида
малеинске киселине и органских или неорганских мешавина живе
Цикланске, цикленске и циклотерпенске поликарбонске киселине, њихови
анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселине и њихови деривати
Доктил-ортофталати
Динонил или дидецил-ортофталати

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2917 34 00
2917 35 00
2917 36 00
2917 37 00

Естри ортофталне киселине, осим доктил-ортофталата и динонила или
дидецил-ортофталата
Анхидрид фталне киселине
Терефтална киселина и њене соли
Диметил-терефталат

1
1
1
1

2917 39 00

Ароматичне поликарбонске киселине, њихови анхидриди, халогениди,
пероксиди, перкиселине и њихови деривати, осим естара ортофталне киселине,
анхидрида фталне киселине, терефталне киселине и њених соли и диметилтерефталата

1

2917 39 20

Естри или анхидриди тетрабромофталне киселине; бензен-1,2,4-трикарбонска
киселина; изофталоил дихлорид који садржи 0,8% или мање, по маси,
терефталоил дихлорида; нафталин-1,4,5,8-тетракарбонска киселина; анхидридтетрахлорофталне киселине; натријум 3,5-bis (метоксикарбонил)
бензенсулфонат

1

2917 39 95

Ароматичне поликарбонске киселине, њихови анхидриди, халогениди,
пероксиди, перкиселине и њихови халогени сулфо-, нитро- или нитрозодеривати, осим естара или анхидрида тетрабромофталне киселине, естара
ортофталне киселине, анхидрида фталне киселине, терефталне киселине и
њених соли, диметил-терефталата, бензен-1,2,4-трикарбонске киселине,
изофталоил дихлорида који садржи 0,8% или мање, по маси, терефталоил
дихлорида, нафталин-1,4,5,8-тетракарбонске киселине, анхидридатетрахлорофталне киселине и натријум 3,5-bis (метоксикарбонила)
бензенсулфонат

1

2918 00 00

2918 11 00
2918 12 00
2918 13 00
2918 14 00
2918 15 00
2918 16 00
2918 17 00
2918 18 00

2918 19 00

2918 19 30
2918 19 40

2918 19 98

2918 21 00
2918 22 00
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Карбонске киселине са додатном кисеоничном функцијом и њихови
анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселине; њихови халогени,
сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати
Млечна киселина, њене соли и естри, осим органских или неорганских
мешавина живе
Винска киселина
Соли и естри винске киселине
Лимунска киселина
Соли и естри лимунске киселине, осим органских или неорганских мешавина
живе
Глуконска киселина, њене соли и естри
2,2-Дифенил-2-хидроксиацетатна киселина (бензоева киселина)
Хлоробензилат
Карбонске киселине са алкохолном функцијом, али без друге кисеоничне
функције, њихови анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселине и њихови
деривати, осим млечне, винске, лимунске и глуконске киселине и њихових
соли и естара и хлоробензилата
Холна киселина, 3-а, 12-а-дихидрокси-5- б - холан -24-олна киселина
(дезоксихолна киселина), њихове соли и естри
2, 2-bis (хидроксиметил) пропионска киселина
Карбонске киселине са алкохолном функцијом, али без друге кисеоничне
функције, и њихови анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселине; њихови
халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати, осим млечне, винске,
лимунске, глуконске киселине, холне киселине, 3-а, 12-а-дихидрокси-5-bхолан -24-олне киселине (дезоксихолне киселине), њихових соли и естара и 2,
2-bis (хидроксиметил) пропионске киселине и хлоробензилата (ISO) и 2,2дифенил-2-хидроксисирћетне киселина (бензилна киселина)
Салицилна киселина и њене соли, осим органских или неорганских мешавина
живе
О-ацетилсалицилна киселина, њене соли и естри

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2918 23 00

Естри салицилне киселине и њихове соли, осим о-ацетилсалицилне киселине,
њених соли и естара

1

2918 29 00

Карбонске киселине са фенолном функцијом, али без друге кисеоничне
функција, њихови анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселине и њихови
деривати, осим салицилне, о-ацетилсалицилне киселине и њихове соли и естри

1

2918 30 00
2918 91 00

Карбонске киселине са алдехидном или кетонском функцијом, али без друге
кисеоничне функције, њихови анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселине
и њихови деривати
2,4,5-Т (ISO) (2,4,5- трихлорфеноксисирћетна киселина), њене соли и естри

1
1

2918 99 00

Карбонске киселине са алкохолном функцијом, али без друге кисеоничне
функције, њихови анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселине и њихови
деривати, осим само са алкохолном, фенолном, алдехидном или кетонском
функцијом и 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5- трихлорфеноксисирћетне киселине), њених
соли и eстара

1

2918 99 40

2,6-диметоксибензоева киселина; дикамба (ISO); натријум-феноксиацетат

1

2918 99 90

Карбонске киселине са алкохолном функцијом, али без друге кисеоничне
функције, њихови анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселине и њихови
деривати, осим само са алкохолном, фенолном, алдехидном или кетонском
функцијом, 2,4,5-Т (ISO)(2,4,5- трихлорфеноксисирћетне киселине), њених
соли и астара, 2,6-диметоксибензоеве киселине, дикамбе (ISO) и натријумфеноксиацетата

1

2919 00 00
2919 10 00
2919 90 00

2920 00 00

2920 11 00
2920 19 00
2920 21 00
2920 22 00
2920 23 00
2920 24 00
2920 29 00
2920 30 00

Естри фосфорне киселине и њихове соли, укључујући лактофосфате;
њихови халогени, сулфо,- нитро- или нитрозо- деривати
Трис (2,3-дибромопропил) фосфат
Естри фосфорне киселине и њихове соли, укључујући лактофосфате; њихови
халогени, сулфо,- нитро- или нитрозо- деривати, осим трис (2,3дибромопропил) фосфата
Естри осталих неорганских киселина неметала и њихове соли; њихови
халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати, осим естара
водоникхалогенида и фосфорних естара, њихових соли и њихових
халогенида, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривата
Паратион (ISO) и паратион-метил (ISO) (метил паратион)
Естри тиофосфорне киселине (фосфоротиоати) и њихове соли; њихови
халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати, осим паратиона (ISO) и
паратион-метила (ISO) (метил паратиона)
Диметил-фосфит
Диетил-фосфит
Триметил-фосфит
Триетил-фосфит
Естри органофосфита и њихове соли, њихови
халогени, сулфо,- нитро- или нитрозо- деривати, осим диметил-фосфит,
диетил-фосфит, триметил-фосфит и триетил-фосфит
Ендосулфан (ISO)

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

2920 90 00

Естри осталих неорганских киселина неметала, (осим естара
водоникхалогенида) и њихове соли; њихови халогени, сулфо-, нитро- или
нитрозо-деривати, осим естара водоникхалогенида и естара тиофосфорне
киселине (фосфоротиоати) и њихових соли и њихових халогенида, сулфо-,
нитро- или нитрозо-деривата и органских или неорганских мешавина живе

1

2920 90 10

Естри сумпорне киселине и естри угљене киселине и њихове соли, њихови
халогени, сулфо,- нитро- или нитрозо- деривати, осим органских или
неорганских мешавина живе

1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2920 90 70

2921 00 00
2921 11 00
2921 12 00
2921 13 00
2921 14 00
2921 19 00
2921 19 40
2921 19 50

2921 19 99

2921 21 00
2921 22 00
2921 29 00
2921 30 00
2921 30 10
2921 30 91
2921 30 99
2921 41 00
2921 42 00
2921 43 00
2921 44 00
2921 45 00

Естри осталих неорганских киселина неметала и њихове соли; њихови
халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати, осим естара
водоникхалогенида и фосфорних, сумпорних, угљених естара, естара
тиофосфорне киселине (фосфоротиоати) и њихових соли, и њихови халогени,
сулфо-, нитро- или нитрозо деривати и ендосулфан (ISO)
Једињења са амино-функцијом
Метиламин, ди- или триметиламин и њихове соли
2-(N,N-диметиламино) етил хлорид хидрохлорид
2-(N,N-диетиламино) етил хлорид хидрохлорид
2-(N,N-диисопропиламино) етил хлорид хидрохлорид
Ациклични моноамини, њихови деривати и соли, осим метиламина, ди- или
триметиламина и њихових соли
1, 1, 3, 3-тетраметилбутиламин
Диетиламин и његове соли
Ациклични моноамини и њихови деривати; и њихове соли (осим метиламина,
диметиламина, триметиламина, диетиламин, и њихових соли, 1,1,3,3тетраметилбутиламин, 2-(N,N-Диетиламин)етил хлорид хидрохлорид, 2-(N,Nдиизопропиламино)етил хлорид хидрохлорид и 2-(N,N-диметиламино)етилл
хлорид хидрохлорид)
Етилендиамин и његове соли
Хексаметилендиамин и његове соли
Ациклични полиамини и њихови деривати; њихове соли, осим етилендиамина,
хексаметилендиамина и њихових соли
Циклански, цикленски или циклотерпенски моно- или полиамини, и њихови
деривати; њихове соли
Циклохексиламин и циклохексилдиметиламин и њихове соли
Циклохекс-1, 3-илендиамин (1, 3-диаминоциклохексан)
Циклански, цикленски или циклотерпенски моно- или полиамини, и њихови
деривати; њихове соли, осим циклохексиламина, циклохексилдиметиламина и
њихових соли и циклохекс-1, 3-илендиамина (1, 3-диаминоциклохексана)
Анилин и његове соли, осим органских или неорганских мешавина живе
Деривати анилина и њихове соли
Толуидини и њихови деривати; њихове соли
Дифениламин и његови деривати; њихове соли
1-нафтиламин ( а-нафтиламин), 2-нафтиламин (b-нафтиламин) и њихови
деривати; њихове соли

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2921 46 00

Амфетамин (INN), бензфетамин (INN), дексамфетамин (INN), етиламфетамин
(INN), фенкамфамин (INN), лефетамин (INN), левамфетамин (INN),
мефенорекс (INN) и фентермин (INN); њихове соли

1

2921 49 00

Ароматични моноамини и њихови деривати; њихове соли, осим анилина,
толуидина, дифениламина, 1-нафтиламина ( а-нафтиламина), 2-нафтиламина
(b-нафтиламина), њихових деривата и соли, амфетамина (INN), бензфетамина
(INN), дексамфетамина (INN), етиламфетамина (INN), фенкамфамина (INN),
лефетамина (INN), левамфетамина (INN), мефенорекса (INN) и фентермина
(INN) и њихових соли

1

2921 51 00
2921 51 11

2921 51 19
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О-, m-, p-фенилендиамин, диаминотолуоли, и њихови деривати; њихове соли
М-фенилендиамин, чистоће по маси од 99% или више, који садржи: 1% или
мање по маси воде, 200 mg/kg или мање о-фенилендиамина и 450 mg/kg или
мање p-фенилендиамина
О-, m-, p-фенилендиамин, диаминотолуоли, и њихови халогени, сулфо-, нитроили нитрозо-деривати; њихове соли, осим м-фенилендиамина, чистоће по маси
од 99% или више, који садржи: 1% или мање по маси воде, 200 mg/kg или мање
о-фенилендиамина и 450 mg/kg или мање p-фенилендиамина

1
1

1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2921 51 90
2921 59 00
2921 59 50

Деривати о-, m-, p- фенилендиамина или диаминотолуолина; њихове соли,
осим халогена, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривата и њихових соли
Ароматични полиамини и њихови деривати; њихове соли, осим о-, m-, pфенилендиамина или диаминотолуолина, њихових деривата и соли
М- фениленбис (метиламин); 2,2'-дихлоро-4,4'-метилендианилин; 4,4'-Bi-отолуидин; 1,8-нафтилендиамин

1
1
1

2921 59 90

Ароматични полиамини и њихови деривати; њихове соли, осим о-, m-, pфенилендиамина или диаминотолуолина, њихових деривата и соли, мфениленбиса(метиламина), 2,2'-дихлоро-4,4'-метилендианилина, 4,4'-Bi-отолуидина и 1,8-нафтилендиамина

1

2922 00 00
2922 11 00
2922 12 00
2922 14 00
2922 15 00
2922 16 00
2922 17 00
2922 18 00

Амино једињења са кисеоничном функцијом
Моноетаноламин и његове соли
Диетаноламин и његове соли
Декстропропоксифен (INN) и његове соли
Tриетаноламин
Диетаноламонијум перфлуорооктан сулфонат
Метилдиетаноламин и етилдиетаноламин
2-(N,N-диисопропиламино) етанол

1
1
1
1
1
1
1
1

2922 19 00

Амино-алкохоли, њихови етри и естри; њихове соли, осим оних који садрже
више од једне врсте кисеоничне функције и осим моноетаноламина,
диетаноламина, декстропропоксифена (INN), њихових соли, триетаноламина,
диетаноламонијум перфлуорооктан сулфонат, метилдиетаноламин,
етилдиетаноламин и 2-(N,N-диисопропиламино) етанол

1

2922 21 00
2922 29 00
2922 31 00
2922 39 00
2922 41 00
2922 42 00
2922 43 00
2922 44 00
2922 49 00
2922 49 20
2922 49 85

2922 50 00

2923 00 00
2923 10 00
2923 20 00
2923 30 00

01.05.2017.

Аминохидроксинафталинсулфонске киселине и њихове соли
Аминонафтоли и остали амино-феноли, осим оних који садрже више од једне
врсте кисеоничне функције, аминохидроксинафталинсулфонске киселине и
њихове соли
Амфепрамон (INN), метадон (INN) и норметадон (INN); њихове соли
Амино-алдехиди, амино-кетони и амино-хинони, осим оних који садрже више
од једне врсте кисеоничне функције, амфепрамона (INN), метадона (INN) и
норметадона (INN); њихове соли
Лизин и његови естри; њихове соли
Глутаминска киселина и њене соли
Антранилна киселина и њене соли
Тилидин (INN) и његове соли
Амино-киселине, њихови естри и соли, осим оних који садрже више од једне
врсте кисеоничне функције, лизин и његове естри и соли, глутаминске,
антранилнске киселине, тилидина (INN) и њихове соли
Бета-аланин
Амино-киселине, њихови естри и соли, осим оних који садрже више од једне
врсте кисеоничне функције, лизин и његове естри и соли, глутаминске,
антранилнске киселине, тилидина (INN) и њихове соли и бета-аланин
Феноли амино-алкохола, феноли аминокиселина и остала амино-једињења са
кисеоничном функцијом, осим амино-алкохола, аминонафтола и осталих
амино-фенола, њихових етара, естара и соли, амино-алдехида, амино-кетона,
амино-хинона и њихових соли, амино-киселина и њихових естара и соли
Кватернерне амонијумове соли и хидроксиди амонијума; лецитини и
остали фосфоаминолипиди, хемијски одређени или неодређени
Холин и његове соли
Лецитини и остали фосфоаминолипиди, хемијски одређени или неодређени
Тетраетиламонијум перфлуорооктан сулфонат

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2923 40 00

Дидецилдиметиламонијум перфлуорооктан
сулфонат

1

2923 90 00

Кватернерне амонијумове соли и хидроксиди амонијума, осим холина и његове
соли, тетраетиламонијум перфлуорооктан сулфонат и
дидецилдиметиламонијум перфлуорооктан
сулфонат

1

2924 00 00
2924 11 00
2924 12 00
2924 19 00
2924 21 00
2924 23 00
2924 24 00
2924 25 00
2924 29 00
2924 29 10
2924 29 70

2925 00 00
2925 11 00
2925 12 00
2925 19 00
2925 19 20

Једињења са карбоксиамидном функцијом; једињења угљене киселине са
амидном функцијом
Мепробамат (INN)
Флуорацетамид (ISO), монокротофос (ISO) и фосфамидон (ISO)
Ациклични амиди, укључујући ацикличне карбамате и њихови деривати и
њихове соли, осим мепробамата, флуорацетамида, монокротофоса и
фосфамидона
Уреини и њихови деривати; њихове соли
2-ацетамидобензоева киселина (N-ацетилантранилна киселина) и њене соли
Етинамат (INN)
Алахлор (ISO)
Циклични амиди, укључујући цикличне карбамате и њихови деривати; њихове
соли, осим уреина и њихових деривата и соли, 2-ацетамидобензоеве киселине,
њене соли и етинамата (INN)
Лидокаин (INN)
Циклични амиди, укључујући цикличне карбамате и њихови деривати; њихове
соли, осим уреина и њихових деривата и соли, 2-ацетамидобензоеве киселине,
њене соли, етинамата (INN), алахлор (ISO) и лидокаина (INN)
Једињења са карбоксиимидном функцијом, укључујући сахарин и његове
соли и једињења са иминофункцијом
Сахарин и његове соли
Глутетимид (INN)
Имиди и њихови деривати; њихове соли, осим глутетимида, сахарина и
његових соли и органских или неорганских мешавина живе
3,3',4,4',5,5',6,6'-октабромо -N-N'-етилендифталимид; N,N'-етиленбис (4,5
дибромхексахидро-3,6-метанофталимид)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2925 19 95

Имиди и њихови деривати; њихове соли, осим глутетимида, сахарина и
његових соли, 3,3',4,4',5,5',6,6'-октабромо -N-N'-етилендифталимида и N,N'етиленбиса (4,5 дибромхексахидро-3,6-метанофталимид) и органских или
неорганских мешавина живе

1

2925 21 00
2925 29 00

Хлордимерформ (ISO)
Имини и њихови деривати; њихове соли, осим хлордимерформа (ISO)

1
1

2926 00 00
2926 10 00
2926 20 00

Једињења са нитрилном функцијом
Акрилонитрил
1-Цијаногванидин (дицијандиамид)
Фенпропорекс (INN) и његове соли; метадон (INN) интермедиат (4-цијано-2диметиламино-4,4-дифенилбутан)
Алфа-фенилацетоацетонитрил
Једињења са нитрилном функцијом, осим акрилонитрила, 1-Цијаногванидина
(дицијандиамид) и једињења из NHM-a 2926 30 00
Изофталонитрил

1
1
1

2926 30 00
2926 40 00
2926 90 00
2926 90 20
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1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2926 90 70

Једињења са нитрилном функцијом, осим акрилонитрила, 1-Цијаногванидина
(дицијандиамид), фенпропорекс (INN) и његове соли; метадон (INN)интермедиат(4-цијано-2-диметиламино- 4,4-дифенилбутан), алфафенилацетоацетонитрил и изофталонитрила

1

2927 00 00

Диазо-, азо- или азокси-једињења

1

2928 00 00
2928 00 10

Органски деривати хидразина или хидроксиламина
N,N-bis(2-метоксиетил)хидроксиламин
Органски деривати хидразина или хидроксиламина, осим N,N-bis(2метоксиетил)хидроксиламина

1
1

2928 00 90

2929 00 00

2929 10 00

2929 90 00

2930 00 00
2930 20 00
2930 30 00
2930 40 00
2930 40 10
2930 40 90
2930 60 00
2930 70 00
2930 80 00
2930 90 00
2930 90 13
2930 90 16
2930 90 30
2930 90 40
2930 90 50

01.05.2017.

Једињења са осталим азотним функцијама, осим једињења са амино
функцијом, амино једињења са кисеоничком функцијом, кватернерних
амонијумових соли и хидроксида амонијума, лецитина и осталих
фосфоаминолипида, једињења са карбоксиамидном функцијом, једињења
угљене киселине са амидном функцијом, једињења са карбоксиимидном
функцијом, са иминофункцијом и нитрилном функцијом, дазо-, азо- или
азокси-једињења и органских деривата хидразина или хидроксиламина

1

1

Изоцијанати
Једињења са осталим азотним функцијама, осим једињења са амино
функцијом, амино једињења са кисеоничком функцијом, кватернерних
амонијумових соли и хидроксида амонијума, лецитина и осталих
фосфоаминолипида, једињења са карбоксиамидном функцијом, једињења
угљене киселине са амидном функцијом, једињења са карбоксиимидном
функцијом, са иминофункцијом и нитрилном функцијом, дазо-, азо- или
азокси-једињења и органских деривата хидразина или хидроксиламина и
изоцијанатиа

1

Органско-сумпорна једињења
Тиокарбамати и дитиокарбамати, осим органских или неорганских мешавина
живе
Тиурам моно-, ди- или тетра-сулфиди
Метионин
Метионин (INN)
Метионин, осим метионин (INN)
2-(N,N-диетиламино)етанетиол
Бис(2-хидроксиетил)сулфид (тиодигликол (INN))
Алдикарб (ISO), каптафол (ISO) и метамидофос (ISO)
Органско-сумпорна једињења, осим тиокарбамата, дитиокарбамата, тиурам
моно-, ди- или тетра-сулфида, метионина, каптафола (ISO) и метамидофоса
(ISO)
Цистеин и цистин
Деривати цистеина или цистина
DL-2-хидрокси-4-(метилтио) бутерна киселина
2,2'-тиодиетилбис[3-(3,5-ди-tert-бутил-4-хидроксифенил) пропионат]
Мешавина изомера који садрже 4-метил-2,6-bis(метилтио)-m-фенилендиамин и
2-метил-4,6-bis(метилтио)-m-фенилендиамин

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2930 90 98

2931 00 00
2931 10 00
2931 20 00
2931 31 00
2931 32 00
2931 33 00
2931 34 00
2931 35 00
2931 36 00
2931 37 00
2931 38 00
2931 39 00
2931 39 20
2931 39 30
2931 39 50

2931 39 60

2931 39 90
2931 90 00

2932 00 00
2932 11 00
2932 12 00
2932 13 00
2932 14 00

Органска једињења сумпора, осим тиокарбамата и дитиокарбамата, тиурам
моно-, ди- или тетрасулфиди, метионин, алдикарб (ISO), каптафол (ISO),
метамидофос (ISO), цистеин или цистин и њихови деривати, тиодигликол
(INN) [бис (2-хидроксиетил) сулфид], DL2-хидрокси-4-(метилтио) бутерна
киселина, 2,2'-тиодиетил bis[3-(3,5-ди-терт-бутил-4-хидроксифенил)
пропионат], мешавина изомера који садрже 4-метил-2,6-bis (метилтио)-mфениленедиамин и 2-метил-4,6-bis(метилтио)-m-фениленедиамин и 2-(N,Nдиетиламино)етанетиол
Органско-неорганска једињења, одвојено хемијски дефинисана, н.д.м.н.
осим органских или неорганских мешавина живе
Тетраметил-олово и тетраетил-олово
Трибутилкалај једињења
Диметил метилфосфонат
Диметил пропилфосфонат
Диетил етилфосфонат
Натријум 3-(трихидроксилил)пропил метилфосфонат
2,4,6-трипропил-1,3,5,2,4,6-триоксатрифосфинан 2,4,6-триоксид
(5-етил-2-метил-2-оксо-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил метил
метилфосфонат
Бис[(5-етил-2-метил-2-оксо-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил]метилфосфонат
Соли метилфосфонске киселине и (аминоиминометил)урее (у односу 1:1)
Органофосфорни деривати одвојено хемијски дефинисани, н.д.м.н.
Метилфосфоноил дифлуорид (метилфосфоно-дифлуорид)
Метилфосфоноил дихлорид (метилфосфоно-дихлорид)
Етидронска киселина (INN) (1-хидроксиетан-1,1-дифосфонска киселина) и
њене соли
(Нитрилотриметандил)трис(фосфонска киселина), {етан-1,2дилбис[нитрилобис(метилен]}тетракис(фосфонска киселина), [(бис{2[бис(фосфонометил)амино]етил}амино)метил]фосфонска киселина, {хексан1,6-дилбис[нитрилобис(метилен)]}тетракис(фосфонска киселина), {[(2хидроксиетил)имино]бис(метилен)}бис(фосфонска киселина), и [(бис{6-6[бис(фосфонометил)амино]хексил}амино)метил]фосфонска киселина; њене
соли
Издвојени хемијски одређени органо-фосфорни деривати, н.д.м.н.
Изолована хемијски одређена органско-неорганска једињења, осим органосумпор, жива, тетраметил олово, тетраетил олово и трибутил једињења и
органо-фосфорни деривати
Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом или хетероатомима
кисеоника
Тетра-хидрофуран
2-фуралдехид (фурфуралделхид)
Фурфурил - алкохол и тетра - хидро - фурфурил - алкохол
Суркалозе

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1

2932 19 00

Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом или хетероатомима
кисеоника, једињења која имају некондензован фуранов прстен,
хидрогенизована или нехидрогенизована, у структури, осим тетрахидрофурана, 2-фуралдехида (фурфуралделхид), фурфурил алкохола,
тетрахидрофурфурил алкохола и суркалоза

1

2932 20 00

Лактони

1
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2932 20 10

2932 20 20

Фенолфталеин; 1-хидрокси-4-[1-(4-хидрокси-3-метоксикарбонил-1-нафтил)-3оксо-1H, 3H-бензо[де]изохромен-1-ил]-6-октадецилокси-2 –нафталин
карбонска киселина; 3'-хлоро-6'-Циклохексиламино спиро [изобензофуран
1(3H), 9'-ксантен]-3-он; 6'-(Н-етил-п-толуидино)-2'-метил-спиро
[изобензофуран 1(3H), 9'ксантен]-3-он; метил-6-докосилокси-1-хидрокси-4-[1(4-хидрокси-3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1H, 3H-нафто[1,8-цд]пиран-1ил]нафталин-2- карбоксилат
гама-бутиролактон

1

1

2932 20 90

Лактони, осим гама-бутиролактон; Фенолфталеин; 1-хидрокси-4-[1-(4хидрокси-3-метоксикарбонил-1-нафтил)-3-оксо-1H, 3H-бензо[де]изохромен-1ил]-6-октадецилокси-2 –нафталин карбонска киселина; 3'-хлоро-6'Циклохексиламино спиро [изобензофуран 1(3H), 9'-ксантен]-3-он; 6'-(N-етил-pтолуидино)-2'-метил-спиро [изобензофуран 1(3H), 9'ксантен]-3-он; метил-6докосилокси-1-хидрокси-4-[1-(4-хидрокси-3-метил-1-фенантрил)-3-оксо-1H,
3H-нафто[1,8-цд]пиран-1-ил]нафталин-2- карбоксилат

1

2932 91 00
2932 92 00
2932 93 00
2932 94 00
2932 95 00

Изосафрол
1-(1, 3-бензодиоксол-5-ил)пропан-2-он
Пиперонал
Сафрол
Тетрахидроканабиноли (сви изомери)

1
1
1
1
1

2932 99 00

Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом или хетероатомима
кисеоника, осим једињења која имају некондензован фуранов прстен
(хидрогенизована или нехидрогенизована) у структури, лактона, изосафрола, 1(1, 3-бензодиоксол-5-ил)пропан-2-она, пиперонала, сафрола и
тетрахидроканабинола (свих изомера)

1

2933 00 00
2933 11 00
2933 11 10
2933 11 90
2933 19 00
2933 19 10

Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом (атомима) азота
Феназон (антипирин) и његови деривати
Пропифеназон (INN)
Феназон (антипирин) и његови деривати, осим пропифеназона
Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом (атомима) азота, једињења
која имају некондензован пиразолов прстен у структури (хидрогенизована или
нехидрогенизована), осим феназона (антипирина) и његових деривата
Фенилбутазон (INN)

1
1
1
1
1
1

2933 19 90

Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом (атомима) азота, једињења
која имају некондензован пиразолов прстен у структури (хидрогенизована или
нехидрогенизована), осим феназона (антипирина) и његових деривата и
фенилбутазона

1

2933 21 00

Хидантоин и његови деривати

1

2933 29 00

Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом (атомима) азота, једињења
која имају некондензован имидазолов прстен у структури (хидрогенизована
или нехидрогенизована), осим хидантоина и његових деривата, као и
производа из NHM-а 3002 10 00

1

2933 29 10

Нафазолин-хидрохлорид (INNM) и нафазолин нитрат (INNM); фентоламин
(INN); толазолин-хидрохлорид (INNM)

1

2933 29 90

Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом (атомима) азота, једињења
која имају некондензован имидазолов прстен у структури, хидрогенизована
или нехидрогенизована, осим хидантоина, његових деривата и једињења из
NHM-а 2933 29 10

1

2933 31 00
2933 32 00

Пиридин и његове соли
Пиперидин и његове соли

1
1
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2933 33 00

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) (PCP), феноперидин (INN),
пипрадрол (INN), пиритрамид (INN), пропирам (INN) и тримеперидин (INN);
њихове соли

1

2933 39 00

Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом (атомима) азота, једињења
која имају некондензован пиридинов прстен у структури (хидрогенизована или
нехидрогенизована), осим пиридина, пиперидина и једињења из NHM-а 2933
33 00

1

2933 39 10
2933 39 20
2933 39 25
2933 39 35
2933 39 40
2933 39 45
2933 39 50
2933 39 55

2933 39 99

2933 41 00

2933 49 00

2933 49 10
2933 49 30

Ипрониазид (INN); кетобемидон хидрохлорид (INNM); пиридостигмин бромид
(INN)
2,3,5,6-тетрахлоропиридин
3,6-дихлорпиридин-2-карбоксилна киселина
2-хидроксиетиламонијум-3,6-дихлорпиридин-2-карбоксилат
2-бутоксиетил(3,5,6-трихлоро-2-пиридилокси)ацетат
3,5-дихлоро-2,4,6-трифлуоропиридин
Флуороксипир (ISO) метил естар
4-метилпиридин
Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом (атомима) азота, једињења
која имају некондензован пиридинов прстен у структури (хидрогенизована или
нехидрогенизована), осим пиридина, пиперидина, 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) и њихове
соли, ипрониазид (INN),кетобемидон хидрохлорид (INNM); пиридостигмин
бромид (INN),2,3,5,6-тетрахлоропиридин, 3,6-дихлорпиридин-2-карбоксилна
киселина, 2-хидроксиетиламонијум-3,6-дихлорпиридин-2- карбоксилат, 2бутоксиетил(3,5,6-трихлоро-2-пиридилокси)ацетат, 3,5-дихлоро-2,4,6трифлуоропиридин, флуороксипир (ISO) метил естра, 4-метилпиридина и
органских или неорганских мешавина живе
Леворфанол (INN) и његове соли
Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом (атомима) азота, једињења
која имају хинолинску или изохинолинску прстенасту структуру
(хидрогенизована или нехидрогенизована), даље некондензована, осим
леворфанола (INN) и његових соли и органских или неорганских мешавина
живе
Халогени деривати хинолина; деривати хинолин-карбоксилне киселине
Декстрометорфан (INN) и његове соли

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1

2933 49 90

Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом (атомима) азота, једињења
која имају хинолинску или изохинолинску прстенасту структуру
(хидрогенизована или нехидрогенизована), даље некондензована, осим
леворфанола (INN), декстрометорфана (INN) и њихових соли, халогених
деривата хинолина, деривата хинолин-карбоксилне киселине и органских или
неорганских мешавина живе

1

2933 52 00

Малонилуреа (барбитурна киселина) и њене соли

1

2933 53 00

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

1

2933 53 10

Фенобарбитал (INN), барбитал (INN), и њихове соли

1
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2933 53 90

2933 54 00
2933 55 00

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
Деривати малонилурее (барбитурна киселина); њихове соли, осим соли
малонилуреа
Лопразолам (INN), меклоквалон (INN), метаквалон (INN) и зипепрол (INN);
њихове соли

1

1
1

2933 59 00

Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом (атомима) азота, једињења
која имају пиримидински прстен, хидрогенизована или нехидрогенизована или
пиперазински прстен у структури, осим малонилуреа (барбитурне киселине) и
њених деривата, диазинона (ISO), једињења из NHM-а 2933 53 90, 2933 55 00 и
њихових соли

1

2933 59 10
2933 59 20

Диазинон (ISO)
1,4-диазабицикло[2.2.2]октан(триетилендиамин)

1
1

2933 59 95

Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом (атомима) азота, једињења
која имају пиримидински прстен, хидрогенизована или нехидрогенизована или
пиперазински прстен у структури, осим малонилуреа (барбитурне киселине) и
њених деривата, алобарбитал (INN), амобарбитал (INN), барбитал (INN),
буталбитал (INN), бутобарбитал (INN), циклобарбитал (INN),
метилфенобарбитал (INN), пентобарбитал (INN), фенобарбитал (INN),
секбутабарбитал (INN), секобарбитал (INN), винилбитал (INN), лопразолам
(INN), меклоквалон (INN), мета-квалон (INN) и зипепрол (INN) и њихових
соли, диазинон (ISO) и 1,4-диазабицикло[2.2.2]октана (триетилендиамина)

1

2933 61 00
2933 69 00

2933 69 10
2933 69 40

2933 69 80

2933 71 00
2933 72 00
2933 79 00

Меламин
Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом (атомима) азота, једињења
која имају некондензован прстен триазина у структури (хидрогенизована или
нехидрогенизована), осим меламина
Атразин (ISO); пропазин (ISO); симазин (ISO); хексахидро-1,3,5-тринитро1,3,5-триазин (хексоген, триметилентринитрамин)
Метенамин (INN) (хексаметилентетрамин);2,6-ди-терт-бутил-4-(4,6bis(октилтио)-1,3,5-триазин-2-иламино) фенол
Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом (атомима) азота, једињења
која имају некондензован прстен триазина у структури, хидрогенизована или
нехидрогенизована, осим меламина, једињења из NHM-а 2933 69 10, 2933 69 20
и 2933 69 30
6-хексанлактам (епсилон-капролактам)
Клобазам (INN) и метиприлон (INN)
Лактами, осим 6-хексанлактама (епсилон-капролактам), клобазама (INN),
метиприлона (INN) и органских или неорганских мешавина живе

1
1

1
1

1

1
1
1

2933 91 00

Алпразолам (INN), камазепам (INN), хлордиазепоксид (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 триазолам (INN);
њихове соли

1

2933 91 10

Хлордиазепоксид (INN)

1
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2933 91 90

2933 92 00

2933 99 00

2933 99 20
2933 99 50

Алпразолам (INN), камазепам (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 триазолам (INN); њихове соли и соли
хлордиазепоксида (INN)
Азинфос-метил (ISO)
Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом (атомима) азота, осим
једињења која имају некондензован прстен пиридина, пиразола, имидазола или
триазина, хидрогенизована или нехидрогенизована или која имају хинолинску
или изохинолинску прстенасту структуру, даље некондензована,
хидрогенизована или нехидрогенизована, која имају пиримидински прстен или
пиперазински прстен у структури, хидрогенизована или нехидрогенизована,
лактама, једињења из NHM-а 2933 91 00
Индол,3-метилиндол(скатол),6-алил-6,7-дихидро-5H-дибенз[c,е]азепин
(азапетин),фениндамин (INN) и њихове соли; имипрамин хидрохлорид (INNМ)
2,4-ди-терт-бутил-6-(5-хлоробензотриазол-2-ил)фенол

1

1

1

1
1

2933 99 80

Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом (атомима) азота, осим
једињења која имају некондензован прстен пиридина, пиразола, имидазола или
триазина, хидрогенизована или нехидрогенизована или која имају хинолинску
или изохинолинску прстенасту структуру, даље некондензована,
хидрогенизована или нехидрогенизована, која имају пиримидински прстен или
пиперазински прстен у структури, хидрогенизована или нехидрогенизована,
лактама, алпразолам (INN), камазепам (INN), хлордиазепоксид (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
триазолам (INN); њихове соли,индол,3-метилиндол (скатол),6-алил-6,7дихидро-5H-дибенз[c,е]азепин (азапетин),фениндамин (INN) и њихове соли;
имипрамин хидрохлорид (INNМ) 2,4-ди-терт-бутил-6-(5-хлоробензотриазол-2ил)фенол и азинфос-метил (ISO)

1

2934 00 00

Нуклеинске киселине и њихове соли, хемијски одређене или неодређене;
остала хетероциклична једињења, осим само са кисеоником или само са
хетеро-атомом (атомима) азота

1

2934 10 00

Хетероциклична једињења која имају некондензован тиазолов прстен у
структури, хидрогенизована или нехидрогенизована

1

2934 20 00

Хетероциклична једињења која имају бензотиазолов систем прстена у
структури (хидрогенизована или нехидрогенизована), даље некондензована,
осим органских или неорганских мешавина живе

1

2934 20 20

2934 20 80

2934 30 00
2934 30 10
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Ди(бензотиазол-2-ил)дисулфид; бензотиазол-2-тиол (меркаптобензотиазол) и
његове соли
Хетероциклична једињења која имају бензотиазолов систем прстена у
структури, хидрогенизована или нехидрогенизована, даље некондензована,
осим једињења из NHM-а 2934 20 20 и органских или неорганских мешавина
живе
Хетероциклична једињења која имају фенотиазинов систем прстена у
структури, хидрогенизована или нехидрогенизована, даље некондензована
Тиетилперазин (INN); тиоридазин (INN) и његове соли

1

1

1
1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2934 30 90

Хетероциклична једињења која имају фенотиазинов систем прстена у
структури, хидрогенизована или нехидрогенизована, даље некондензована,
осим тиетилперазина (INN); тиоридазина (INN) и његове соли

1

2934 91 00

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
суфентанил (INN); њихове соли

1

2934 99 00

Нуклеинска киселина и њене соли, хемијски одређена или неодређена,
хетероцикличне структуре, осим само са кисеоником или само са хетероатомом (атомима) азота, једињења која имају некондензован тиазолов,
бензотиазолов или фенотиазинов прстен у структури, аминорекс (INN),
брозизолам (INN), клотиазепам (INN), клоксазолам (INN), декстроморамид
(INN), халоксазолам (INN), кетазолам (INN), мезокарб (INN), оксазолам (INN),
пемолин (INN), фендиметразин (INN), фенметразин (INN), суфентанил (INN) и
њихове соли, као и органска или неорганска мешавина живе, хемијски
одређена или неодређена, и производи из NHM-a 3002 10 00

1

2934 99 60

Хлорпротиксен (INN); теналидин (INN) и његови тартарати и
малеати;фуразолидон (INN);7-аминоцефалоспоранска киселина;соли и естри
(6R,7R)-3-ацетоксиметил-7-((R)-2-формилокси-2-фенилацетамидо)-8-оксо-5тиа-1-азабицикло (4.2.0) окт-2-ен-2-карбоксилна киселина;1-(2-(1,3-диоксан-2ил)етил)-2-метилпиридин бромид

1

2934 99 90

Нуклеинска киселина и њене соли, хемијски одређена или неодређена,
хетероцикличне структуре, осим само са кисеоником или само са хетероатомом (атомима) азота, једињења која имају некондензован тиазолов,
бензотиазолов или фенотиазинов прстен у структури, даље некондензована,
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 (INN) и њихових соли, хлорпротиксен (INN); теналидин (INN) и
његови тартарати и малеати; фуразолидон (INN); 7-аминоцефалоспоранска
киселина; соли и естри (6R,7R)-3-ацетоксиметил-7-[(R)-2- формилокси-2фенилацетамидо]-8-оксо-5-тиа- 1 азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилна
киселина; 1-[2-(1,3-диоксан-2-ил)етил]-2-метилпиридин бромид иорганских
или неорганских мешавина живе

1

2935 00 00
2935 10 00
2935 20 00
2935 30 00
2935 40 00
2935 50 00
2935 90 00
2935 90 30

2935 90 90

01.05.2017.

Сулфонамиди
N-метилперфлуорооктан сулфонамид
N-етилперфлуороокан сулфонамид
N-етил-N-(2-хидроксиетил) перфлуорооктан сулфонамид
N-(2-хидроксиетил)-N-метилперфлуорооктан сулфонамид
Перфлуорооктан сулфонамиди, осим N-метилперфлуорооктан сулфонамид, Nетилперфлуороокан сулфонамид, N-етил-N-(2-хидроксиетил) перфлуорооктан
сулфонамид и N-(2-хидроксиетил)-N-метилперфлуорооктан сулфонамид
Сулфонамиди, осим перфлуорооктан сулфонамида
3-[1-[7-(Хексадецилсулфониламино)-1H-индол-3-ил]-3-оксо-1H,3H-нафтол[1,8cd]пиран-1-ил]-N,N- диметил-1H-индол-7- сулфонамид; метосулам (ISO)
Сулфонамиди, осим перфлуорооктан сулфонамиди, 3-[1-[7(хексадецилсулфониламино)-1H-индол-3-ил] 3-оксо-1H,3H-нафтол[1,8cd]пиран-1-ил]-N,N-диметил-1H-индол-7-сулфонамид и метосулам (ISO)

1
1
1
1
1
1
1
1

1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2936 00 00

2936 21 00
2936 22 00
2936 23 00
2936 24 00
2936 25 00
2936 26 00
2936 27 00
2936 28 00
2936 29 00

Провитамини и витамини, природни или произведени синтезом
(укључујући природне концентрате), њихови деривати који се
првенствено употребљавају као витамини, и међусобне мешавине
наведених производа, растворени или нерастворени
Витамини А и њихови деривати који се првенствено користе као витамини
Витамин Б1 и његови деривати који се првенствено користе као витамини
Витамин Б2 и његови деривати који се првенствено користе као витамини
D- или DL-пантотенска киселина (витамин Б3 или витамин Б5) и њени деривати
који се првенствено користе као витамини
Витамин Б6 и његови деривати који се првенствено користе као витамини
Витамин Б12 и његови деривати који се првенствено користе као витамини
Витамин Ц и његови деривати који се првенствено користе као витамини
Витамин Е и његови деривати који се првенствено користе као витамини
Витамини и њихови деривати који се првенствено користе као витамини,
непомешани, осим витамина А, Б1, Б2, Б3, Б5, Б6, Б12, Ц, Е и њихових деривата

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2936 90 00

Провитамини и мешавине витамина, било да су у неком растварачу или не,
укључујући природне концентрате

1

2937 00 00

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

1

2937 11 00
2937 12 00

2937 19 00

2937 21 00
2937 22 00
2937 23 00

Соматотропин, његови деривати и структурно аналогне супстанце, који се
употребљавају првенствено као хормони
Инсулин и његове соли, који се употребљавају првенствено као хормони
Полипептидни хормони, протеински хормони и гликопротеински хормони,
њихови деривати и њима структурно аналогне супстанце, који се
употребљавају првенствено као хормони, осим соматотропина, његових
деривата и структурно аналогних супстанци, инсулина и његових соли
Кортизон, хидрокортизон, преднизон (дехидрокортизон) и преднизолон
(дехидрохидрокортизон)
Халогени деривати кортикостероидних хормона
Естрогени и прогестогени

1
1

1

1
1
1

2937 29 00

Стероидни хормони, њихови деривати и њима структурно аналогне супстанце
који се употребљавају првенствено као хормони, осим кортизона,
хидрокортизона, преднизона (дехидрокортизона) и преднизолона
(дехидрохидрокортизона), халогених деривата кортикостероидних хормона,
естрогена и прогестогена

1

2937 50 00

Простагландини, тромбоксани и леукотриени, њихови деривати и њима
структурно аналогне супстанце, који се употребљавају првенствено као
хормони

1

2937 90 00

Хормони, природни или добијени синтезом; њихови деривати и супстанце
структурно аналогне њима, који се употребљавају првенствено као хормони,
осим полипептидних хормона, протеинских хормона и гликопротеинских
хормона, стероидних хормона, катехоламинских хормона, простагландина,
тромбоксана и леукотриена, њихових деривата и њима структурно аналогних
супстанци и деривата амино киселина и производа из NHM-а 3002 10 00

1

2938 00 00
2938 10 00
2938 90 00

182

Гликозиди, природни или добијени синтезом и њихове соли, етри, естри и
остали деривати
Рутозид (рутин) и његови деривати
Гликозиди, природни или добијени синтезом и њихове соли, етри, естри и
остали деривати, осим рутозида (рутина) и његових деривата

1
1
1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2938 90 10
2938 90 30
2938 90 90

Дигиталис гликозиди
Глициризинска киселина и глициризати
Гликозиди, природни или добијени синтезом и њихове соли, етри, естри и
остали деривати, осим рутозида (рутина) и његових деривата, дигиталис
гликозида, глициризинске киселине и глициризата

1
1
1

2939 00 00

Биљни алкалоиди, природни или добијени синтезом и њихове соли, етри,
естри и остали деривати

1

2939 11 00

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

1

2939 19 00

Алкалоиди опијума и њихови деривати и њихове соли, осим концентрата сламе
од мака, бупренорфина (INN), кодеина, дихидрокодеина (INN), етилморфина,
еторфина (INN), хероина, хидрокодона (INN), хидроморфона (INN), морфина,
никоморфина (INN), оксикодона (INN), оксиморфона (INN), фолкодина (INN),
тебакона (INN) и тебаина

1

2939 20 00
2939 30 00
2939 41 00
2939 42 00
2939 43 00
2939 44 00
2939 49 00
2939 51 00
2939 59 00
2939 61 00
2939 62 00
2939 63 00
2939 69 00
2939 71 00

Алкалоиди кининовца и њихови деривати; њихове соли
Кофеин и његове соли
Ефедрин и његове соли
Псеудоефедрин (INN) и његове соли
Катин (INN) и његове соли
Норефедрин и његове соли
Ефедрин и његове соли, осим ефедрина, псеудоефедрина (INN), катина (INN),
норефедрина и њихових соли
Фенетилин (INN) и његове соли
Теофилин и аминофилин (теофилин-етилендиамин) и њихови деривати;
њихове соли, осим фенетилина (INN) и његових соли
Егометрин (INN) и његове соли
Ерготамин (INN) и његове соли
Лизергинска киселина и њене соли
Алкалоиди главнице ражи и њихови деривати; њихове соли, осим егометрина,
ерготамина, лизергинске киселине и њихових соли
Кокаин, екгонин, левометамфетамин, метамфетамин (INN), метамфетамин
рацемат; соли, естри и остали њихови деривати

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2939 79 00

Биљни алкалоиди, природни или добијени синтезом и њихове соли, етри, естри
и остали деривати, осим алкалоида опијума, алкалоида кининовца,
теофилина,аминофилина (теофилин-етилендиамина), алкалоида главнице ражи
и њихових деривата и соли, кокаина, екгонина, левометамфетамина,
метамфетамина (INN), метамфетамин рацемата; соли, естара и њихових
деривата, кофеина и ефедрина и његових соли

1

2939 80 00

Не-биљни алкалоиди, природни или добијени синтезом и њихове соли, етри,
естри и остали деривати

1

2940 00 00

Шећери, хемијски чисти, осим сахатрозе, лактозе, малтозе, глукозе и фруктозе;
етри шећера, ацетали шећера и естри шећера, и њихове соли, осим производа
из НХМ 2937, 2938 или 2939.

1

2941 00 00

Антибиотици

1

2941 10 00

Пеницилини и њихови деривати са структуром пеницилинске киселине;
њихове соли

1

2941 20 00

Стрептомицини и њихови деривати; њихове соли

1

2941 20 30

Дихидрострептомицин, њихове соли, естри и хидрати

1

01.05.2017.

183

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

2941 20 80

Стрептомицинии њихови деривати; њихове соли, осим дихидрострептомицина,
њихових соли, естри и хидрата

1

2941 30 00

Тетрациклини и њихови деривати; њихове соли

1

2941 40 00

Хлорамфениколи њихови деривати; њихове соли

1

2941 50 00

Еритромицин њихови деривати; њихове соли

1

2941 90 00

Антибиотици, осим пеницилина и њихови деривати са структуром
пеницилинске киселине, њихове соли, стрептомицина, тетрациклина,
хлорамфеникола и еритромицина њихових деривата и њихове соли

1

2942 00 00

Остала органска једињења н.д.м.н.

1

ГЛАВА 30
3000 00 00

3001 00 00

3001 20 00
3001 20 10
3001 20 90

3001 90 00

3001 90 20
3001 90 91
3001 90 98

3002 00 00

3002 11 00
3002 12 00
3002 13 00
3002 14 00
3002 15 00
3002 19 00
3002 20 00
3002 30 00
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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
органо-терапеутске сврхе; хепарин и његове соли; остале људске или
животињске материје, припремљене за терапеутске или профилактичке
сврхе, н.д.м.н.
Екстрати жлезда или других органа или њихових излучевина, за
органскотерапеутске сврхе
Екстрати жлезда или других органа или њихових излучевина, људског порекла,
за органскотерапеутске сврхе
Екстрати жлезда или других органа или њихових излучевина, животињског
порекла, за органскотерапеутске сврхе
Жлезде и остали органи за органотерапеутске сврхе, сушени, у праху или не;
хепарин и његове соли; остале људске или животињске материје, припремљене
за терапеутске или профилактичке сврхе, н.д.м.н.
Жлезде и остали органи за органотерапеутске сврхе, сушени, у праху или не, и
остале материје људског порекла припремљене за органо-терапеутске сврхе,
н.д.м.н.
Хепарин и његове соли
Жлезде и остали органи за органотерапеутске сврхе, сушени, у праху или не и
остале животињске материје, припремљене за терапеутске или профилактичке
сврхе, н.д.м.н.
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
Дијагностички комплети за испитивање маларије
Антисеруми и остале фракције крви
Имунолошки производи, непомешани, који нису припремљени у одмерене дозе
нити у облике или паковања за продају на мало
Имунолошки производи, помешани, који нису припремљени у одмерене дозе
нити у облике или паковања за продају на мало
Имунолошки производи, припремљени у одмерене дозе или у облике или
паковања за продају на мало
Имунолошки производи, н.д.м.н., (код може бити празан, претходни
поднаслови свеобухватни)
Вакцине за хуману медицину
Вакцине за ветеринарску употребу

1

1
1
1

1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
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3002 90 00
3002 90 10
3002 90 30
3002 90 50
3002 90 90

Људска крв; животињска крв припремљена за употребу у терапеутске,
профилактичке или дијагностичке сврхе; токсини, културе микроорганизама и
слични производи, осим квасца и вакцина
Људска крв
Животињска крв припремљена за терапијску, профилактичну или
дијагностичку употребу
Културе микроорганизама, осим квасца
Токсини и слични производи, нпр. пласмодиа, осим вакцина и културе
микроорганизама

1
1
1
1
1

3003 00 00

Лекови који се састоје од два или више састојака који су помешаних за
терапеутску или профилактичку употребу, али који нису припремљени у
одмерене дозе нити у облику или паковању за продају на мало, осим
производа из NHM-а 3002 00 00, 3005 00 00 или 3006 00 00

1

3003 10 00

Лекови који садрже пеницилине или њихове деривате, са структуром
пеницилинске киселине, или стрептомицине или њихове деривате,
неприпремљени у одмерене дозе ни у облику или паковању за продају на мало

1

3003 20 00

Лекови који садрже антибиотике, неприпремљени у одмерене дозе ни у облику
или паковању за продају на мало, осим лекова који садрже пеницилине или
њихове деривате, са структуром пеницилинске киселине, или стрептомицине
или њихове деривате

1

3003 31 00

Лекови који садрже инсулин, неприпремљени у одмерене дозе ни у облику или
паковању за продају на мало

1

3003 39 00

Лекови који садрже хормоне или стероиде који се користе као хормони, без
антибиотика и инсулина, неприпремљени у одмерене дозе ни у облику или
паковању за продају на мало, осим оних који садрже инсулин

1

3003 41 00

Лекови који садрже ефедрин или његове соли, који не садрже хормоне,
стероиде који се користе као хормони или антибиотици, који нису
припремљени у одмерене дозе нити у облику или паковању за продају на мало

1

3003 42 00

Лекови који садрже псеудоефедрин (INN) или његове соли, који не садрже
хормоне, стероиде који се користе као хормони или антибиотици, који нису
припремљени у одмерене дозе нити у облику или паковању за продају на мало

1

3003 43 00

Лекови који садрже норефедрин или његове соли, који не садрже хормоне,
стероиде који се користе као хормони или антибиотици, који нису
припремљени у одмерене дозе нити у облику или паковању за продају на мало

1

3003 49 00

Лекови који садрже алкалоиде или њихове деривате, који не садрже хормоне,
стероиде који се користе као хормони или антибиотици, који нису
припремљени у одмерене дозе нити у облику или паковању за продају на мало,
осим лекова који садрже ефедрин, псеудоефедрин (INN),норефедрин или
њихове соли

1

3003 60 00

Лекови који садрже активне елементе против маларије: артемисинин (INN) за
оралну употребу у комбинацији са другим активним фармацеутским
састојцима, или амодиакин (INN), артелинску киселину или њене соли;
артенимол (INN); артемотил (INN), артеметер (INN); артесунат (INN);
хлорокин (INN); дихидроартемисинин (INN); лумефантрин (INN); мефлокин
(INN); пиперакин (INN); пирипетамин (INN) или сулфадоксин (INN), који не
садрже хормоне, стероиде који се користе као хормони или антибиотици, који
нису припремљени у одмерене дозе нити у облику или паковању за продају на
мало

1

3003 90 00

Лекови који се састоје од два или више састојака помешаних за терапеутску
или профилактичку употребу, неприпремљени у одмерене дозе ни у облику
или паковању за продају на мало, осим антибиотика који садрже хормоне или
стероиде који се користе као хормони али не садрже антибиотике, алкалоиде и
њихове деривате, хормоне, антибиотике и активне елементе против маларије
или производе из NHM-а 3002, 3005 или 3006

1
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3004 00 00

Лекови 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, осим производа из NHM 3002 00 00, 3005 00 00 или 3006
00 00

1

3004 10 00

Лекови који садрже пеницилине или њихове деривате, са структуром
пеницилинске киселине или стрептомицине и њихове деривате, припремљени
у одмерене дозе, укључујући и оне за примењивање преко коже или у облике
или паковања за продају на мало

1

3004 20 00

Лекови који садрже антибиотике, припремљени у одмерене дозе, укључујући и
оне за примењивање преко коже или у облике или паковања за продају на мало,
осим лекова који садрже само пеницилине или њихове деривате, са
пеницилинском структуром или стрептомицине или њихове деривате

1

3004 31 00

Лекови који садрже инсулин, без антибиотика, припремљени у одмерене дозе,
укључујући и оне за примењивање преко коже или у облике или паковања за
продају на мало

1

3004 32 00

Лекови који садрже кортикостероидне хормоне, њихове деривате или
структуром аналогне материје, али без антибиотика, припремљени у одмерене
дозе, укључујући и оне за примењивање преко коже или у облике или паковања
за продају на мало

1

3004 39 00

Лекови који садрже хормоне или стероиде који се користе као хормони, али без
антибиотика, припремљени у одмерене дозе, укључујући и оне за
примењивање преко коже, или у облике или паковања за продају на мало, осим
лекова који садрже инсулин или кортикостероидне хормоне, њихове деривате
или структуром аналогне материје

1

3004 41 00

Лекови који садрже ефедрин или његове соли, који не садрже хормоне,
стероиде који се користе као хормони или антибиотици, припремљени у
измереним дозама, укључујући и оне за примењивање преко коже или у
облицима или паковањима за продају на мало

1

3004 42 00

Лекови који садрже псеудоефедрин (INN) или његове соли, који не садрже
хормоне, стероиде који се користе као хормони или антибиотици,
припремљени у измереним дозама, укључујући и оне за примењивање преко
коже или у облицима или паковањима за продају на мало

1

3004 43 00

Лекови који садрже норефедрин или његове соли, који не садрже хормоне,
стероиде који се користе као хормони или антибиотици, припремљени у
измереним дозама, укључујући и оне за примењивање преко коже или у
облицима или паковањима за продају на мало

1

3004 49 00

Лекови који садрже алкалоиде или његове деривате, који не садрже хормоне,
стероиде који се користе као хормони или антибиотици, припремљени у
измереним дозама, укључујући и оне за примењивање преко коже или у
облицима или паковањима за продају на мало

1

3004 50 00

Лекови који садрже витамине, провитамине, укључујући природне концентрате
и њихови деривати који се првенствено употребљавају као витамини,
припремљени у одмерене дозе, укључујући и оне за примењивање преко коже
или у облике или паковања за продају на мало

1
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3004 60 00

Лекови који садрже активне елементе против маларије: артемисинин (INN) за
оралну употребу у комбинацији са другим активним фармацеутским
састојцима, или амодиакин (INN), артелинску киселину или њене соли;
артенимол (INN); артемотил (INN), артеметер (INN); артесунат (INN);
хлорокин (INN); дихидроартемисинин (INN); лумефантрин (INN); мефлокин
(INN); пиперакин (INN); пирипетамин (INN) или сулфадоксин (INN),
припремљени у измереним дозама, укључујући и оне за примењивање преко
коже или у облицима или паковањима за продају на мало, осим оних који
садрже антибиотике, хормоне, алкалоида, провитамина, витамине или њихове
деривате

1

3004 90 00

Лекови 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 облицима или
паковањима за продају на мало, осим лекова који садрже антибиотике, хормоне
или стероиде који се користе као хормони, алкалоида, провитамина, витамине,
њихове деривате или активне елементе против маларије

1

3005 00 00

3005 10 00

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
Завоји лепљиви и остали производи који имају лепљиви слој, импрегнисани
или превучени фармацеутским материјама или припремљени у облике или
паковања за продају на мало за медицинске, хируршке, зубарске или
ветеринарске сврхе

1

1

3005 90 00

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, осим лепљивих
завоја и осталих производа који имају лепљиви слој

1

3005 90 10

Вата и производи од вате од текстилног материјала, импрегнисани или
превучени фармацеутским материјама или припремљени у облике или
паковања за продају на мало за медицинске, хируршке, зубарске или
ветеринарске сврхе

1

3005 90 31

Газа и производи од газе, импрегнисани или превучени фармацеутским
материјама или припремљени у облике или паковања за продају на мало за
медицинске, хируршке, зубарске или ветеринарске сврхе

1

3005 90 50

Завоји и слични производи од текстилних материјала, импрегнисани или
превучени фармацеутским материјама или припремљени у облике или
паковања за продају на мало у медицинске, хируршке, зубарске или
ветеринарске сврхе, осим вате, газе и њихових производа, адхезивних завојних
материјала и осталих производа који имају лепљиви слој

1

3005 90 99

Завоји и слични производи, импрегнисани или превучени фармацеутским
материјама или припремљени у облике или паковања за продају на мало за
медицинске, хируршке, зубарске или ветеринарске сврхе, осим од текстилних
материјала, лепљивих завоја и осталих производа који имају лепљиви слој

1

3006 00 00

Фармацеутски препарати и производи из NHM-а 3006 1010 и 3006 60 90

1

3006 10 00

Хируршки стерилни 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 приањања, без обзира да ли се могу апсорбовати или не

1
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3006 10 10

Хируршки стерилни кетгут

1

3006 10 30

Хируршка или зубарска стерилна средства за спречавање приањања, без обзира
да ли се могу апсорбовати или не

1

3006 10 90

Материјали за ушивање, стерилни, укључујући стерилни хируршки и зубарски
конац који се може апсорбовати и стерилна лепљива средства за ткива, која се
користе у хирургији за затварање рана, осим катгута; стерилна ламинарија и
стерилна газа за ламинарију, стерилна хируршка или зубарска средства за
спречавање приањања

1

3006 20 00

Реагенси за одређивање крвних група

1

3006 30 00

Контрастна средства за радиографска испитивања; дијагностички реагенси
намењени за употребу на пацијенту

1

3006 40 00

Зубни цементи и остала зубарска пунила; цементи за реконструкцију костију

1

3006 50 00

Кутије и сетови за прву помоћ

1

3006 60 00

Хемијска средства за контрацепцију на бази хормона, осталих производа из
НХМ 2937 или спермицида

1

3006 70 00

Гел препарати намењени у хуманој или ветеринарској медицини, као средства
за мазање тела приликом хирушких операција или за физичка испитивања или
као средство за остваривање везе између тела и медицинских инструмената

1

3006 91 00

Средства које се користе у усној дупљи

1

3006 92 00

Фармацеутски отпад

1

ГЛАВА 31
3100 00 00

ЂУБРИВА

3101 00 00

Ђубрива животињског или биљног порекла, непомешана или међусобно
помешана или хемијски обрађена, ђубрива добијена мешањем или
хемијском обрадом производа животињског или биљног порекла, осим у
облику пелета или сличног облика или пакованих у паковања мања од 10
kg

3102 00 00
3102 10 00

Ђубрива азотна, минерална или хемијска, осим у облику пелета или
сличног облика или пакованих у паковања мања од 10 kg
Уреа, у воденом раствору или не, осим у облику пелета или сличног облика
или паковане у паковања мања од 10 kg

2

2
2

3102 10 10

Уреа, у воденом раствору или не, са садржајем више од 45% по маси азота,
рачунато на суви анхидровани производ, осим у облику пелета или сличног
облика или паковане у паковања мања од 10 kg

2

3102 10 90

Уреа, у воденом раствору или не, са садржајем 45% и мање по маси азота,
рачунато на суви анхидровани производ, осим робе из ове главе у облику
таблета или сличног облика или паковане у паковања мања од 10 kg

2

3102 21 00

Амонијум сулфат, осим у облику пелета или сличног облика или пакованог у
паковања мања од 10 kg

2

3102 29 00

Соли двојне и мешавина амонијум сулфата и амонијум нитрата, осим робе из
ове главе у облику таблета или сличног облика или паковане у паковања мања
од 10 kg

2

3102 30 00
3102 30 10
3102 30 90
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Амонијум нитрат, у воденом раствору или не, осим оног у облику пелета или
сличног облика или пакованог у паковања мања од 10 kg
Амонијум нитрат у воденом раствору, осим пакованог у паковања мања од 10
kg
Амонијум нитрат, осим оног у воденом раствору, у облику пелета или сличног
облика или пакованог у паковања мања од 10 kg

2
2
2
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3102 40 00

Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или са другим
неорганским неђубривим материјама за употребу као ђубриво, осим оних у
облику пелета или сличног облика или пакованих у паковања мања од 10 kg

2

3102 40 10

Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или са другим
неорганским неђубривим материјама за употребу као ђубриво, са садржајем
азота 28% или мање по маси, осим оних у облику пелета или сличног облика
или пакованих у паковања мања од 10 kg

2

3102 40 90

Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или са другим
неорганским неђубривим материјама за употребу као ђубриво, са садржајем
азота преко 28% по маси, осим оних у облику пелета или сличног облика или
пакованих у паковања мања од 10 kg

2

3102 50 00
3102 60 00
3102 80 00

3102 90 00

3103 00 00

3103 11 00

Натријум нитрат, осим у облику пелета или сличног облика или пакованог у
паковања до 10 kg
Соли, двојне и мешавине калцијум нитрата и амонијум нитрат, осим у облику
пелета или сличног облика или пакованих у паковања мања од 10 kg
Мешавине урее и амонијум нитрата у воденом или амонијачном раствору, осим
пакованих у паковања мања од 10 kg
Ђубрива азотна, минерална или хемијска, осим урее, амонијум сулфата,
амонијум нитрата, натријум нитрата, двојних соли и мешавина амонијум
нитрата и амонијум сулфата или калцијума, мешавине урее и амонијум нитрата
у воденом или амонијачном раствору, мешавине амонијум нитрата и калцијум
карбоната или са другим неорганским неђубривим материјама; у таблетама или
сличном облику или пакованих у мања паковања од 10 kg
Ђубрива, фосфатна, минерална или хемијска, осим оних у облику таблета
или сличног облика или пакованих у паковања мања од 10 kg
Суперфосфати са садржајем више од 35% по маси дифосфор пентоксида
(P2O5), осим у облику таблета или сличног облика, или пакованих у паковања
мања од 10 kg

2
2
2

2

2

2

3103 19 00

Суперфосфати, осим оних које садрже више од 35% по маси дифосфор
пентоксида, или у облику таблета или сличног облика, или пакованих у
паковања мања од 10 kg

2

3103 90 00

Ђубрива, фосфатна, минерална или хемијска, осим суперфосфата, оних у
облику пелета или сличног облика или пакованих у паковања мања од 10 kg

2

3104 00 00
3104 20 00

Ђубрива, калијумова, минерална или хемијска, осим оних у облику пелета
или сличног облика или пакованих у паковања мања од 10 kg
Калијум хлорид за употребу као ђубриво, осим оног у облику таблета или
сличног облика или пакованог у паковања мања од 10 kg

2
2

3104 20 10

Калијумова ђубрива са садржајем калијума моноксида 40% и мање по маси у
односу на тежину сувог производа, осим у облику таблета или сличног облика
или пакованих у паковања мања од 10 kg

2

3104 20 50

Калијумова ђубрива са садржајем калијума моноксида преко 40% али до 62%
по маси у односу на тежину сувог производа, осим у облику таблета или
сличног облика или пакованих у паковања мања од 10 kg

2

3104 20 90

Калијумова ђубрива са садржајем калијума моноксида преко 62% по маси у
односу на тежину сувог производа, осим у облику таблета или сличног облика
или пакованих у паковања мања од 10 kg

2

3104 30 00

Калијум сулфат, осим у облику таблета или сличног облика или пакованог у
паковања мања од 10 kg

2

3104 90 00

Карналит, силвит и друге сирове природне калијумове соли, калијум
магнезијум сулфат и мешавине калијумових ђубрива, укључујући мешавине
калијум хлорида и калијум сулфата, осим оних у облику таблета или сличног
облика или пакованих у паковања мања од 10 kg

2
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3105 00 00

3105 10 00

Ђубрива, минерална или хемијска, која садрже два или три елемента
ђубрива азот, фосфор и калијум; остала ђубрива, осим чистог
животињског или биљног ђубрива или минералног или хемијског азотног,
фосфорног или калијумовог ђубрива; животињско, биљно, минерално или
хемијско ђубриво у таблетама или сличног облика или паковано у
паковања мања од 10 kg
Ђубрива, минерална или хемијска, животињског или биљног порекла, у облику
таблета или сличног облика или пакованих у паковања мања од 10 kg

2

2

3105 20 00

Ђубрива, минерална или хемијска, која садрже три елемента ђубрива азот,
фосфор и калијум, осим у облику таблета или сличног облика или пакованих у
паковања мања од 10 kg

2

3105 20 10

Ђубрива, минерална или хемијска, која садрже три елемента ђубрива азот,
фосфор и калијум, са садржајем азота преко 10% по маси у односу на тежину
сувог производа, осим у облику таблета или сличног облика или пакованих у
паковања мања од 10 kg

2

3105 20 90

Ђубрива, минерална или хемијска, која садрже три елемента ђубрива азот,
фосфор и калијум, са садржајем азота 10% и мање по маси у односу на тежину
сувог производа, осим у облику таблета или сличног облика или пакованих у
паковања мања од 10 kg

2

3105 30 00

Диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат), осим у облику таблета
или сличног облика или пакованих у паковања мања од 10 kg

2

3105 40 00

Амонијум дихидрогенортофосфат (моноамонијум фосфат), мешан или
немешан са диамонијум хидрогенортофосфатом (диамонијум фосфатом), осим
у облику таблета или сличног облика или пакованог у паковања мања од 10 kg

2

3105 51 00

Ђубрива, минерална или хемијска, која садрже нитрате и фосфате, осим
амонијум дихидрогенортофосфата (моноамонијум фосфата), диамонијум
хидрогенортофосфата (диамонијум фосфата), у облику таблета или сличног
облика или пакованих у паковања мања од 10 kg

2

3105 59 00

Ђубрива, минерална или хемијска, која садрже два елемента ђубрива нитроген,
осим нитрате, и фосфор, осим амонијум дихидрогенортофосфата
(моноамонијум фосфата), диамонијум хидрогенортофосфата (диамонијум
фосфата), у облику таблета или сличног облика или пакованих у мања
паковања од 10 kg

2

3105 60 00

Ђубрива, минерална или хемијска, која садрже два елемента ђубрива фосфор и
калијум, осим у облику таблета или сличног облика или пакованих у мања
паковања од 10 kg

2

3105 90 00

Ђубрива, минерална или хемијска, која садрже два елемента ђубрива азот и
калијум, или само једну супстанцу, укључујући и мешавину ђубрива биљног и
животињског порекла са хемијским и минералним ђубривима, осим у облику
таблета или сличног облика или пакованих у мања паковања од 10 kg

2

3105 90 20

Ђубрива, минерална или хемијска, која садрже два елемента ђубрива азот и
калијум, или само једну супстанцу, укључујући и мешавину ђубрива биљног и
животињског порекла са хемијским и минералним ђубривима, са садржајем
азота више од 10 % по маси, осим у облику таблета или сличног облика или
пакованих у мања паковања од 10 kg

2

3105 90 80

Ђубрива, минерална или хемијска, која садрже два елемента ђубрива азот и
калијум, или само једну супстанцу, укључујући и мешавину ђубрива биљног и
животињског порекла са хемијским и минералним ђубривима, са садржајем
азота мање од 10 % по маси, осим у облику таблета или сличног облика или
пакованих у мања паковања од 10 kg

2
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3200 00 00

3201 00 00
3201 10 00
3201 20 00
3201 90 00
3201 90 20
3201 90 90

3202 00 00
3202 10 00
3202 90 00

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
Екстрати за штављење биљног порекла; танини и њихове соли, етри,
естри и остали деривати
Екстрат квебрачо
Екстрат аустралијске акације
Екстрати за штављење биљног порекла, осим квебрачо екстрата и екстрата
аустралијске акације; танини и њихове соли, етри, естри и остали деривати,
осим органских и неорганских мешавина живе, хемијски одређена или
неодређена
Екстрат руја, екстрат суве чашице жира, екстрат храста или екстрат кестена
Екстрати за штављење биљног порекла и танини и њихове соли, етри, естри и
остали деривати, осим екстрата квебрачо, аустралијске акације, руја, суве
чашице жира, храста или кестена
Материје за штављење, синтетичке органске; материје за штављење,
неорганске; препарати за штављење, са садржајем или без садржаја
природних материја за штављење; ензимски препарати за предштаву
Материје за штављење, синтетичке органске
Материје за штављење, неорганске; препарати за штављење, са садржајем или
без садржаја природних материја за штављење; ензимски препарати за
предштаву

1
1
1
1
1
1

1
1
1

3203 00 00

Материје за бојење биљног и животињског порекла, укључујући екстрате
за бојење, али искључујући животињско црнило, хемијски одређене или
неодређене; препарати на бази материја за бојење биљног или
животињског порекла који се користе за бојење или за производњу боја,
осим производа из NHM-а 3207 00 00, 3208 00 00, 3209 00 00, 3210 00 00, 3213
00 00 и 3215 00 00

1

3203 00 10

Боје биљног порекла, укључујући екстрате за бојење, хемијски одређене или
неодређене; препарати на бази материја за бојење биљног порекла који се
користе за бојење или за производњу боја, осим производа из NHM-а 3207 00
00, 3208 00 00, 3209 00 00, 3210 00 00, 3213 00 00 и 3215 00 00

1

3203 00 90

Боје животињског порекла, укључујући екстрате за бојење, хемијски одређене
или неодређене; препарати на бази материја за бојење животињског порекла
који се користе за бојење или за производњу боја, осим производа из NHM-а
3207 00 00, 3208 00 00, 3209 00 00, 3210 00 00, 3213 00 00 и 3215 00 00

1

3204 00 00

Материје за бојење, синтетички органске, хемијски одређене или
неодређене; препарати на бази синтетичких органских материја за бојење;
синтетички органски производи који се уптребљавају као средства за
повећање интензитета флуоресенције или као луминофори, хемијски
одређени или неордеђени

1

3204 11 00

Боје, дисперзне, синтетички органске; препарати на бази дисперзивних
синтетичких органских боја који се користе за бојење или за производњу боја,
осим производа из NHM-а 3207 00 00, 3208 00 00, 3209 00 00, 3210 00 00, 3213
00 00 и 3215 00 00

1

3204 12 00

Боје, киселе, синтетички органске, метализиране или наметализиранове и
синтетичке органске нагризајуће боје; препарати на бази киселих синтетичких
органских или нагризајућих боја који се користе за бојење или за производњу
боја, осим производа из NHM-а 3207 00 00, 3208 00 00, 3209 00 00, 3210 00 00,
3213 00 00 и 3215 00 00

1
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3204 13 00

Боје, базне, синтетички органске; препарати на бази базних синтетичких
органских боја који се користе за бојење или за производњу боја, осим
производа из NHM-а 3207 00 00, 3208 00 00, 3209 00 00, 3210 00 00, 3213 00 00
и 3215 00 00

1

3204 14 00

Боје, директне, синтетички органске; препарати на бази директних
синтетичких органских боја који се користе за бојење или за производњу боја,
осим производа из NHM-а 3207 00 00, 3208 00 00, 3209 00 00, 3210 00 00, 3213
00 00 и 3215 00 00

1

3204 15 00

Боје, редукционе, синтетички органске, укључујући и оне које се могу у том
стању употребити и као пигменти; препарати на бази редукционих
синтетичких органских боја који се користе за бојење или за производњу боја,
осим производа из NHM-а 3207 00 00, 3208 00 00, 3209 00 00, 3210 00 00, 3213
00 00 и 3215 00 00

1

3204 16 00

Боје, реактивне, синтетички органске; препарати на бази реактивних
синтетички органских боја који се користе за бојење или за производњу боја,
осим производа из NHM-а 3207 00 00, 3208 00 00, 3209 00 00, 3210 00 00, 3213
00 00 и 3215 00 00

1

3204 17 00

Пигменти, синтетички органски; препарати на бази синтетички органских
пигмената који се користе за бојење или за производњу боја, осим производа из
NHM-а 3207 00 00, 3208 00 00, 3209 00 00, 3210 00 00, 3213 00 00 и 3215 00 00

1

3204 19 00

Материје за бојење, синтетички органске, осим дисперзних боја, киселих,
нагризајућих, базних, директних, редукционих, реактивних боја и органских
пигмената; препарати од ових боја који се користе за бојење било којих
материјала или за производњу боја, осим производа из NHM-а 3207 00 00, 3208
00 00, 3209 00 00, 3210 00 00, 3213 00 00 и 3215 00 00; мешавине материја за
бојење из NHM-а 3204 11 00 до 3204 19 00

1

3204 20 00

Производи, синтетички органски, који се употребљавају као средства за
повећање интензитета флуоресценције есценсију, хемијски одређени или
неодређени

1

3204 90 00

Производи, синтетички органски, који се употребљавају као луминофори,
хемијски одређени или неодређени

1

3205 00 00

Лак боје, осим кинеских и јапанских лакова и боја; препарати на бази лак
боја који се користе за бојење или за производњу боја, осим производа из
NHM-а 3207 00 00, 3208 00 00, 3209 00 00, 3210 00 00, 3213 00 00 и 3215 00 00

1

3206 00 00

Материје за бојење, минералне или неорганске, н.д.м.н.; препарати на бази
минералних или неорганских материја за бојење који се користе за бојење
или за производњу боја, осим производа из NHM-а 3207 00 00, 3208 00 00,
3209 00 00, 3210 00 00, 3213 00 00 и 3215 00 00; неоргански производи који се
употребљавају као луминофори, хемијски одређени или неодређени

1

3206 11 00

Пигменти и препарати на бази титан диоксида који се користе за бојење или за
производњу боја са садржајем 80% или више по маси титан диоксида рачунато
на суву материју, осим производа из NHM-а 3207 00 00, 3208 00 00, 3209 00 00,
3210 00 00, 3213 00 00 и 3215 00 00

1

3206 19 00

Пигменти и препарати на бази титан диоксида који се користе за бојење или за
производњу боја са садржајем 80% или мање по маси титан диоксида рачунато
на суву материју, осим производа из NHM-а 3207 00 00, 3208 00 00, 3209 00 00,
3210 00 00, 3213 00 00 и 3215 00 00

1

3206 20 00

Пигменти и препарати на бази једињења хрома који се користе за бојење било
ког материјала или као компоненте за производњу боја, осим производа из
NHM-а 3207 00 00, 3208 00 00, 3209 00 00, 3210 00 00, 3213 00 00 и 3215 00 00

1
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3206 41 00

Ултрамарин и препарати на бази ултрамарина који се користе за бојење или за
производњу боја, осим производа из NHM-а 3207 00 00, 3208 00 00, 3209 00 00,
3210 00 00, 3213 00 00 и 3215 00 00

1

3206 42 00

Литопон и остали пигменти и препарати на бази цинк сулфида који се користе
за бојење или за производњу боја, осим производа из NHM-а 3207 00 00, 3208
00 00, 3209 00 00, 3210 00 00, 3213 00 00 и 3215 00 00

1

3206 49 00

Материје за бојење, минералне или неорганске, н.д.м.н.; препарати на бази
минералних или неорганских материја за бојење који се користе за бојење или
за производњу боја, н.д.м.н., осим производа из NHM-а 3207 00 00, 3208 00 00,
3209 00 00, 3210 00 00, 3213 00 00 и 3215 00 00 и неорганских производа који
се употребљавају као луминофори

1

3206 49 10

Магнетит, фина земља

1

3206 49 70

Материје за бојење, минералне или неорганске, н.д.м.н.; препарати на бази
минералних или неорганских материја за бојење који се користе за бојење или
за производњу боја, н.д.м.н., осим производа из NHM-а 3207 00 00, 3208 00 00,
3209 00 00, 3210 00 00, 3213 00 00 и 3215 00 00, неорганских производа који се
употребљавају као луминофори и магнетита

1

3206 50 00

Производи, неоргански, који се употребљавају као луминофори, хемијски
одређени или неодређени

1

3207 00 00

Припремљени пигменти, припремљена средстава за замућивање и
припремљене боје, стакласти емајли глазуре, "engobes", течни "lustres" и
слични препарати који се употребљавају у индустрији керамике, емајла
или стакла, фрита (истопљена маса стакла) и остало стакло, у облику
праха, гранула или љуспица

1

3207 10 00

Припремљени пигменти, припремљена средства за замућивање, припремљене
боје и слични препарати који се употребљавају у индустрији керамике, емајла
или стакла

1

3207 20 00
3207 20 10
3207 20 90
3207 30 00
3207 40 00

Стакласти емајли и глазуре, "engobes" и слични препарати који се
употребљавају у индустрији керамике, емајла или стакла
"Engobes"
Стакласти емајли, глазуре и слични препарати, осим "engobes"-а
Течни "lustres" и слични препарати који се употребљавају у индустрији
керамике, емајла или стакла
Фрита (истопљена маса стакла) и остало стакло у облику праха, гранула или
љуспица

1
1
1
1
1

3207 40 40

Стакло у облику љуспица, дужине од 0,1 mm или веће, али не преко 3,5 mm и
дебљине 2µм и више, али не преко 5µм, и стакло у облику праха или гранула са
садржајем силицијум диоксида преко 99% по маси, осим емајл стакла

1

3207 40 85

Фрита (истопљена маса стакла) и остала стакла у облику праха, гранула или
љуспица, осим стакла у облику љуспица, дужине од 0,1 mm или веће, али не
преко 3,5 mm и дебљине веће од 2µм али не преко 5µм и стакла у облику праха
или гранула са садржајем већим од 99% силицијум диоксида по маси

1

3208 00 00

Боје и премази, укључујући емајле и лакове, на бази синтетичких
полимера или хемијски модификованих природних полимера,
диспергованих или растворених у неводеном медијуму; раствори
производа из NHM-а 3901 00 00 до 3913 00 00 у испарљивом органском
растварачу са садржајем више од 50% растварача по маси

1

3208 10 00

Боје и премази, укључујући емајле и лакове, на бази полиестара, дисперговани
или растворени у неводеном медијуму, раствори на бази полиестера у
испарљивом органском растварачу са садржајем више од 50% растварача по
маси

1
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3208 10 10
3208 10 90

3208 20 00

3208 20 10
3208 20 90

Раствори на бази полиестера у испарљивом органском растварачу, са више од
50% растварача по маси
Боје и премази, укључујући емајле и лакове, на бази полиестара, дисперговани
или растворени у неводеном медијуму
Боје и премази, укључујући емајле и лакове, на бази акрилних или винилних
полимера, дисперговани или растворени у неводеном медијуму; раствори на
бази акрилних или винилних полимера у испарљивом органском растварачу са
садржајем више од 50% растварача по маси
Раствори на бази акрилних или винилних полимера у испарљивом органском
растварачу са садржајем више од 50% растварача по маси
Боје и премази, укључујући емајле и лакове, на бази акрилних или винилних
полимера, дисперговани или растворени у неводеном медијуму

1
1

1

1
1

3208 90 00

Боје и премази, укључујући емајле и лакове, на бази синтетичких полимера или
хемијски модификованих природних полимера, диспергованих или
растворених у неводеном медијуму и раствори производа из NHM-а 3901 00 00
до 3913 00 00 у испарљивом органском растварачу са садржајем више од 50%
растварача по маси, осим оних на бази полиестера или акрилних или винилних
полимера и раствора колодиона

1

3208 90 11

Полиуретан од 2,2´-(терет-бутилимино) диетанола и 4,4´-метилацетамида у
облику раствора у N, N-диметилацетамида, који садржи 48% или више
полимера по маси, али не више од 50%

1

3208 90 13

Кополимер од p-крезола и дивинилбензена у облику раствора у N, Nдиметилацетамиду, који садржи 48% или више полимера по маси, али не више
од 50%

1

3208 90 19

Раствори производа из NHM-а 3901 00 00 до 3913 00 00 у испарљивом
органском растварачу са садржајем више од 50% растварача по маси, осим
полиестера, акрилних или винилних полимера и колодиона, полиуретана (PU)
од 2,2' (терт-бутиламино) диетанола и 4,4´-метилендициклохексил
диизоцијаната, у облику раствора у N,N-диметилацетамиду и кополимера од пкрезола и дивинилбензена, оба у облику раствора у N,N-диметилацетамиду, са
садржајем 48 % или више полимера по маси

1

3208 90 91

Боје и премази, укључујући емајле и лакове, на бази синтетичких полимера,
диспергованих или растворених у неводеном медијуму, осим оних на бази
полиестера, акрилних или винилних полимера

1

3208 90 99

Боје и премази, укључујући емајле и лакове, на бази хемијски модификованих
природних полимера, диспергованих или растворених у неводеном медијуму

1

3209 00 00

3209 10 00

3209 90 00

3210 00 00
3210 00 10
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Боје и премази, укључујући емајле и лакове, на бази синтетичких
полимера или хемијски модификованих природних полимера,
дисперговани или растворени у води
Боје и премази, укључујући емајле и лакове, на бази акрилних или винилних
полимера, дисперговани или растворени у води
Боје и премази, укључујући емајле и лакове, на бази синтетичких полимера или
хемијски модификованих природних полимера, дисперговани или растворени у
води, осим оних на бази акрилних или винилних полимера
Боје и премази, укључујући емајле, лакове и водене пигменте, осим оних
који су на бази синтетичких полимера или хемијски модификованих
природних полимера; пигменти припремљени у води који се користе за
дораду коже
Боје и премази, уљани, укључујући емајле и лакове

1

1

1

1
1
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3210 00 90

Боје и премази, укључујући емајле, лакове и водене боје, осим оних који су на
бази синтетичких полимера или хемијски модификованих природних
полимера, уљаних боја и премаза, укључујући емајле и лакове; пигменти
припремљени у води који се користе за дораду коже

1

3211 00 00

Припремљени сикативи

1

3212 00 00

Пигменти, укључујући метални прах и љуспице, дисперговани у
неводеном медијуму, у облику течности или пасте, који се употребљавају у
производњи боја; фолије за штампање које се користе за штампање повеза
за књиге или обраду коже ; боје и остале материје за бојење, н.д.м.н.,
припремљени у облицима или паковањима за продају на мало

1

3212 10 00

Фолије за штампање које се користе за штампање повеза за књиге или обраду
коже

1

3212 90 00

Пигменти, укључујући метални прах и љуспице, дисперговани у неводеном
медијуму, у облику течности или пасте, који се употребљавају у производњи
боја; боје и остале материје за бојење, н.д.м.н., припремљени у облицима или
паковањима за продају на мало

1

3213 00 00

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

1

3213 10 00

Боје у сетовима 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

1

3213 90 00

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, осим боје у сетовима

1

3214 00 00

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

1

3214 10 00
3214 10 10
3214 10 90
3214 90 00

3215 00 00
3215 11 00
3215 11 10

3215 11 90
3215 19 00

3215 19 10

01.05.2017.

Стаклорезачки кит, калемарски кит, смолни цементи, масе за заптивање и
остали китови; пунила за молерско-фарбарске радове
Стаклорезачки, калемарски кит, смолни цементи, масе за заптивање и остали
китови
Пунила за молерско - фарбарске радове
Неватростални препарати за површинскуобраду фасада, унутрашњих зидова,
подова, таваница или слично
Штампарска боја, мастила за писање или цртање и остала мастила,
коцентрована, неконцентрована или у чврстом стању
Штампарска црна боја, коцентрована, неконцентрована или у чврстом стању
Патроне са мастилом, без интегрисане главе за штампање, за уметање у апарате
из NHM 8443 31, 8443 32 и 8443 39 и који садрже механичке или електричне
компоненте
Штампарска црна боја, концентрована, неконцентрована или у чврстом
стању
Штампарска боја, коцентрована, неконцентрована или у чврстом стању, осим
црне боје
Патроне са мастилом, без интегрисане главе за штампање, за уметање у апарате
из NHM 8443 31, 8443 32 и 8443 39 и који садрже механичке или електричне
компоненте, осим црне боје

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
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3215 19 90
3215 90 00

Штампарска боја, коцентрована, неконцентрована или у чврстом стању, осим
црне боје
Мастила, концентрована, неконцентрована или у чврстом стању, осим за
штампање

1

3215 90 20

Кертриџи за штампаче / копир апарате, без интегрисане главе штампача, који
укључује механичке или електричне компоненте, и чврстог мастила у
модификованим облицима за принтере / копир апарате

1

3215 90 70

Мастила, концентрована, неконцентрована или у чврстом стању, осим за
штампање, осим кертриџи за штампаче / копир апарате, без интегрисане главе
штампача, који укључује механичке или електричне компоненте, и чврстог
мастила у модификованим облицима за принтере / копир апарате

1

ГЛАВА 33
3300 00 00

ЕТЕРИЧНА УЉА И РЕЗИНОИДИ; ПАРФИМЕРИЈСКИ, КОЗМЕТИЧКИ
И ТОАЛЕТНИ ПРОИЗВОДИ

3301 00 00

Етерична уља, без терпена или са терпенима, укључујући згуснута и чиста
уља; резиноиди; екстраховане уљане смоле, концентрати етеричних уља у
мастима, неиспарљивим уљима, восковима или слично, добијени
поступком екстракције етеричних уља помоћу масти или мацерацијом;
споредни терпенски производи добијени детерпенцијом етеричних уља;
водени дестилати и водени раствори етеричних уља

3301 12 00
3301 12 10
3301 12 90
3301 13 00
3301 13 10
3301 13 90
3301 19 00
3301 19 20
3301 19 80
3301 24 00
3301 24 10
3301 24 90
3301 25 00
3301 25 10
3301 25 90
3301 29 00
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Етерична уља од слатке и горке поморанџе, без терпена или са терпенима,
укључујући згуснута и чиста уља, осим уља цвета поморанџе
Етерична уља од слатке и горке поморанџе која садрже терпен, укључујући
згуснута и чиста уља, осим уља цвета поморанџе
Етерична уља од слатке и горке поморанџе, без терпена, укључујући згуснута и
чиста уља, осим уља цвета поморанџе
Етерична уља од лимуна, без терпена или са терпенима, укључујући згуснута и
чиста уља
Етерична уља од лимуна која садрже терпен, укључујући згуснута и чиста уља
Етерична уља од лимуна, без терпена, укључујући згуснута и чиста уља
Етерична уља од агрума без терпена или са терпенима, укључујући згуснута и
чиста уља, осим од слатке и горке поморанџе и лимуна
Етерична уља од агрума која садрже терпен, укључујући згуснута и чиста уља,
осим од слатке и горке поморанџе и лимуна
Етерична уља од агрума, без терпена, укључујући згуснута и чиста уља, осим
од слатке и горке поморанџе и лимуна
Етерична уља од нане (Mentha piperita), без терпена или са терпенима,
укључујући згуснута и чиста уља
Етерична уља од нане (Mentha piperita) која садрже терпен, укључујући
згуснута и чиста уља
Етерична уља од нане (Mentha piperita), без терпена, укључујући згуснута и
чиста уља
Етерична уља од осталих врста нане, без терпена или са терпенима,
укључујући згуснута и чиста уља, осим од нане (Mentha piperita)
Етерична уља од осталих врста нане, са терпеном, укључујући згуснута и чиста
уља, осим од нане (Mentha piperita)
Етерична уља од осталих врста нане, без терпена, укључујући згуснута и чиста
уља, осим од нане (Mentha piperita)
Етерична уља, без терпена или са терпенима, укључујући згуснута и чиста уља,
осим од агрума и нане

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3301 29 11
3301 29 31
3301 29 41
3301 29 71
3301 29 79

3301 29 91
3301 30 00

3301 90 00

3301 90 10
3301 90 21
3301 90 30

Етерична уља од од каранфилића, "niaouli" и "ylang - ylang", са терпеном,
укључујући згуснута и чиста уља
Етерична уља од од каранфилића," "niaouli" и "ylang - ylang ", без терпена,
укључујући згуснута и чиста уља
Етерична уља која садрже терпен, укључујући згуснута и чиста уља, осим од
агрума, нане, каранфилића и "niaouli" и "ylang - ylang "
Етерична уља од геранијума, ветивера и јасмина, без терпена, укључујући
згуснута и чиста уља
Етерична уља од лаванде или лавандина, без терпена, укључујући згуснута и
чиста уља
Етерична уља без терпена, укључујући згуснута и чиста уља, осим од агрума,
нане, каранфилића и "niaouli" и "ylang - ylang ", геранијума, ветивера и јасмина,
лаванде или лавандина
Резиноиди
Екстраховане уљане смоле, концентрати етеричних уља у мастима,
неиспарљивим уљима, восковима или слично, добијени поступком екстракције
етеричних уља помоћу масти или мацреацијом; споредни терпенски производи
добијени детерпенцијом етеричних уља; водени дестилати и водени раствори
етеричних уља
Терпенски производи, споредни, добијени детерпенацијом етеричних уља
Екстраховане уљане смоле од слатког корена и хмеља
Екстраховане уљане смоле од квасије, алое и других биљака, осим ваниле,
слатког корена и хмеља

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1

3301 90 90

Етерична уља, концентрати у мастима, неиспарљивим уљима, восковима или
слично, добијена поступком екстракције етеричних уља помоћу масти или
мацреацијом; споредни терпенски производи добијени детерпенцијом
етеричних уља; водени дестилати и водени раствори етеричних уља

1

3302 00 00

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

1

3302 10 00

Мешавине мирисних материја и мешавине, укључујући алкохолне растворе, на
бази једне или више тих материја, које се употребљавају у индустрији хране
или пића; остали препарати на бази мирисних материја, који се употребљавају
у производњи пића

1

3302 10 10

Препарати на бази мирисних материја који садрже сва ароматична средства
карактеристична за пића, стварне алкохолне јачине преко 0,5% по запремини,
који се употребљавају у производњи пића

1

3302 10 21

Препарати на бази мирисних материја који садрже сва ароматична средства
карактеристична за пића, са садржајем млечне масти, сахарозе, изоглукозе,
глукозе или скроба или који садрже, по маси, мање од 1,5% млечне масти,
мање од 5% сахарозе или изоглукозе, мање од 5% глукозе или скроба, који се
употребљавају у производњи пића, осим са стварном алкохолном јачином
преко 0,5% по запремини

1

3302 10 29

Препарати на бази мирисних материја који садрже сва ароматична средства
карактеристична за пића, са садржајем по запремини млечне масти више од
1,5%, више од 5% сахарозе или изоглукозе, више од 5% глукозе или више од
5% скроба, који се употребљавају у производњи пића, осим са стварном
алкохолном јачином преко 0,5% по запремини

1
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3302 10 40

Мешавине мирисних материја и мешавине, укључујући алкохолне растворе, на
бази једне или више тих материја, које се употребљавају као сировине у
индустрији и препарати на бази мирисних материја, који се употребљавају у
производњи пића, осим који садрже сва ароматична средства карактеристична
за пића

1

3302 10 90

Мешавине мирисних материја и мешавине, укључујући алкохолне растворе, на
бази једне или више тих материја, које се употребљавају као сировине за
употребу у прехрамбеној индустрији

1

3302 90 00

Мешавине мирисних материја и мешавине, укључујући алкохолне растворе, на
бази једне или више тих материја, које се употребљавају као сировине у
индустрији, осим за производњу хране и пића

1

3302 90 10

Мешавине мирисних материја и мешавине, укључујући алкохолне растворе, на
бази једне или више тих материја, које се употребљавају као сировине у
индустрији као алкохолни раствори, осим за производњу хране и пића

1

3302 90 90

Мешавине мирисних материја и мешавине, укључујући алкохолне растворе, на
бази једне или више тих материја, које се употребљавају као сировине у
индустрији, осим за производњу хране и пића или као алкохолни раствори

1

3303 00 00
3303 00 10
3303 00 90

3304 00 00
3304 10 00
3304 20 00
3304 30 00
3304 91 00

3304 99 00

3305 00 00
3305 10 00
3305 20 00
3305 30 00
3305 90 00

3306 00 00
3306 10 00
3306 20 00
3306 90 00
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Парфеми и тоалетне воде, осим лосиона за после бријања, дезодоранса за
личну употребу и лосиона за косу
Парфеми, осим лосиона за после бријања, дезодоранса за личну употребу и
лосиона за косу
Тоалетне воде, осим лосиона за после бријања, дезодоранса за личну употребу
и лосиона за косу
Препарати за улепшавање или шминкање и препарати за неговање коже,
укључујући препарате за заштиту од сунца или за појачање пигментације
при сунчању, осим лекова; препарати за маникир или педикир
Препарати за шминкање усана
Препарати за шминкање очију
Препарати за маникир или педикир
Пудери за негу коже укључујући беби пудере, компактни или некомпактни,
осим медицинских пудера
Препарати за улепшавање или шминкање и препарати за неговање коже, осим
лекова, укључујући препарате за заштиту од сунца или за појачање
пигментације при сунчању, осим лекова, препарата за шминкање усана, очију,
за маникир или педикир и пудера за негу коже укључујући беби пудере
Препарати за косу
Шампони
Препарати за трајно коврџање или исправљање косе
Лакови за косу
Препарати за косу, осим шампона, препарата за трајно коврџање или
исправљање косе и лакова за косу
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, у паковањима за
продају на мало
Препарати за хигијену уста или зуба, осим пасте и прашкова за зубе, конац који
се употребљава за чишћење простора између зуба

1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
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3307 00 00

Препарати за употребу пре бријања, за бријање или после бријања,
дезодоранси за личну употребу, препарати за купање, депилатории остали
парфимеријски, козметички или тоалетни препарати, н.д.м.н.;
припремљени дезодоранси за просторије, парфимисани или
непарфимисани, укључујући и оне који имају дезинфекциона својства

1

3307 10 00
3307 20 00
3307 30 00
3307 41 00
3307 49 00

3307 90 00

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
„Agarbatti” и остали мирисни препарати који миришу приликом сагоревања
Препарати за парфимисање или дезодорисање просторија, укључујући мирисне
препарате за религиозне обреде, осим „Agarbatte” и осталих мирисних
препарата који миришу приликом сагоревања
Депилатор и остали парфимеријски, козметички или тоалетни препарати,
н.д.м.н.

1
1
1
1
1

1

ГЛАВА 34

3400 00 00

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

3401 00 00

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 и неткане тканине, импрегнисани, премазани или
превучени сапуном или детерџентом

1

3401 11 00

Сапун; органски површински активни производи и препарати за употребу као
сапун, у облику штапића, колачића, ливених или обликованих комада и
хартија, вата, филц и неткане тканине, импрегнисани, премазани или
превучени сапуном или детерџентом за тоалетну употребу, укључујући
производе са лековитим материјама

1

3401 19 00

Сапун; органски површински активни производи и препарати за употребу као
сапун, у облику штапића, колачића, ливених или обликованих комада и
хартија, вата, филц и неткане тканине, импрегнисани, премазани или
превучени сапуном или детерџентом, осим за тоалетну употребу, укључујући
производе са лековитим материјама

1

3401 20 00
3401 20 10
3401 20 90
3401 30 00

Сапун у облику љуспица, гранула, праха, пасте или сличним облицима
Сапун у облику љуспица, гранула или праха
Сапун у облику пасте, мекани сапун или течни сапун
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

1
1
1
1

3402 00 00

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 NHM-а 3401 00 00

1

3402 11 00

Органска површински активна средства, анјонска, припремљена или
неприпремљена за продају на мало, осим сапуна

1
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3402 11 10

Водени раствор који садржи, по маси, 30% или више, али не преко 50%
динатријум алкил[оксиди(бензолсулфоната), осим сапуна

1

3402 11 90

Органска површински активна средства, припремљена или неприпремљена за
продају на мало, осим сапуна и воденог раствора који садржи, по маси, 30%
или више, али не преко 50% динатријум алкил[оксиди(бензолсулфоната)

1

3402 12 00
3402 13 00

Органска површински активна средства, катјонска, припремљена или
неприпремљена за продају на мало, осим сапуна
Органска површински активна средства, нејоногена, припремљена или
неприпремљена за продају на мало, осим сапуна

1
1

3402 19 00

Органска површински активна средства, припремљена или неприпремљена за
продају на мало, осим са ањонским, катјонским, нејоногеним агенсима и
сапуна

1

3402 20 00

Површински активни препарати, препарати за прање, помоћни препарати за
прање и препарати за чишћење припремљени за продају на мало, осим
органских површински активних средстава, сапуна, органских површински
активних средстава у облику шипки, колачића, одливених комада или модела и
органских површински активних средстава и препарата за прање коже у облику
течности или креме

1

3402 20 20

Површински активни препарати припремљени за продају на мало, осим
органских површински активних средстава у облику шипки, колачића,
одливених комада или модела и органских површински активних средстава и
препарата за прање коже у облику течности или креме

1

3402 20 90

3402 90 00

3402 90 10

Препарати за прање, укључујући помоћне препарате за прање и препарати за
чишћење припремљени за продају на мало, осим органских површински
активних средстава, сапуна и органских површински активних средстава и
препарата за прање коже у облику течности или креме
Површински активни препарати, препарати за прање, укључујући помоћне
препарате за прање и препарати за чишћење, осим органских површински
активних средстава, сапуна, органских површински активних средстава у
облику шипки, колачића, одливених комада или модела и органских
површински активних средстава и препарата за прање коже у облику течности
или креме
Површински активни препарати, осим припремљених за продају на мало,
органских површински активних средстава у облику шипки, колачића,
одливених комада или модела и органских површински активних средстава и
препарата за прање коже у облику течности или креме

1

1

1

3402 90 90

Препарати за прање, укључујући помоћне препарате за прање и препарати за
чишћење, осим припремљених за продају на мало, органских површински
активних средстава, сапуна, одливених комада или модела и органских
површински активних средстава и препарата за прање коже у облику течности
или креме

1

3403 00 00

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; препарати који се употребљавају за поуљавање или
машћење текстилних материјала, коже, крзна или других материјала,
осим препарата који садрже, као основне састојке, 70% или више по маси
уља од нафте или уља добијена од битуменозних минерала

1

3403 11 00

Препарати који се употребљавају за поуљавање или машћење текстилних
материјала, коже, крзна или других материјала, који садрже уља од нафте или
уља добијена од битуменозних минерала, осим препарата који садрже, као
основне састојке, 70% или више по маси уља од нафте или уља добијена од
битуменозних минерала

1

200

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

3403 19 00

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 који садрже
уља од нафте или уља добијена од битуменозних минерала, осим препарата
који садрже, као основне састојке, 70% или више по маси уља од нафте или
уља добијена од битуменозних минерала

1

3403 19 10

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 који
садрже, не као основни састојак, 70% или више, по маси, уља од нафте или уља
добијених од битуменозних минерала, осим препарата који се употребљавају за
поуљавање или машћење текстилних материјала, коже, крзна или других
материјала

1

3403 19 20

Препарати за подмазивање, са садржајем био-угљеника најмање 25% по маси,
који су биоразградиви на нивоу од најмање 60%

1

3403 19 80

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, који
садрже мање од 70% по маси уља од нафте или уља добијена од битуменозних
минерала, осим препарата за треирање текстилних материјала, коже, крзна или
других материјала

1

3403 91 00

Препарати који се употребљавају за поуљавање или машћење текстилних
материјала, коже, крзна или других материјала, али искључујући препарате
који садрже уља од нафте или уља добијена од битуменозних минерала

1

3403 99 00

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 који не
садрже уља од нафте или уља добијених од битуменозних минерала, осим
препарата који се употребљавају за поуљавање или машћење текстилних
материјала, коже, крзна или других материјала

1

3404 00 00
3404 20 00
3404 90 00

Вештачки воскови и припремљени воскови
Воскови од поли(оксиетилена) (полиетилен гликола)
Воскови, вештачки и припремљени воскови, осим од поли(оксиетилена)
(полиетилен гликола)

1
1
1

3405 00 00

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 NHM-а 3404 00 00

1

3405 10 00

Средства за полирање, креме и слични препарати за обућу или кожу, 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
NHM-а 3404 00 00

1

3405 20 00

Средства за полирање, креме и слични препарати за одржавање дрвеног
намештаја, подова или остале дрвенарије, 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 NHM-а 3404 00 00

1
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3405 30 00

Средства за полирање, креме и слични препарати за одржавање каросерије, 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
NHM-а 3404 00 00 и политура за метал

1

3405 40 00

Пасте, прашкови и остали препарати за уклањање масноћа, 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

1

3405 90 00

3405 90 10

3405 90 90

Средства за полирање стакла или метала, 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
Средства за полирање метала, 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
Средства за полирање стакла, 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

1

1

1

3406 00 00

Свеће, свећице и слично

1

3407 00 00

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)

1

ГЛАВА 35
3500 00 00

3501 00 00
3501 10 00
3501 10 10
3501 10 50

БЕЛАНЧЕВИНАСТЕ МАТЕРИЈЕ; МОДИФИКОВАНИ СКРОБОВИ;
ЛЕПКОВИ; ЕНЗИМИ
Казеин, казеинати и остали деривати казеина; лепкови од казеина, осим
пакованог као лепак за продају на мало и тежине до 1 kg
Казеин
Казеин за производњу вештачких текстилних влакана
Казеин за индустријску употребу, осим за производњу прехрамбених
производа или сточне хране и за производњу вештачких текстилних влакана

1
1
1
1

3501 10 90

Казеин за производњу прехрамбених производа или сточне хране и друге врсте
казеина, осим за производњу вештачких текстилних влакана и за индустријску
употребу

1

3501 90 00

Казеинати и остали деривати казеина; лепкови од казеина, осим пакованог као
лепак за продају на мало и тежине до 1 kg, као и органска и неорганска
мешавина живе, хемијски одређена или неодређена

1

3501 90 10
3501 90 90

3502 00 00
3502 11 00

202

Лепкови од казеина, осим пакованог као лепак за продају на мало и тежине до
1 kg
Казеинати и остали деривати казеина
Албумини, укључујући концентрате од две или више беланчевина из
сурутке, који садрже, по маси, више од 80% беланчевина из сурутке,
рачунато на суву материју, албуминати и остали деривати албумина
Албумин из јаја, сушени, као и у облику листова, љуспица, пахуљица, прашка

1
1

1
1
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3502 11 10
3502 11 90
3502 19 00
3502 19 10
3502 19 90

Албумин из јаја, сушен, неподобнан или учињен неподобним за људску
употребу, неподобнан или учињен неподобним за људску употребу
Албумин из јаја, сушени, као и у облику листова, љуспица, пахуљица, прашка,
подесан за људску употребу
Албумин из јаја, осим сушеног као и у облику листова, љуспица, пахуљица,
прашка
Албумин из јаја, неподобан или учињен неподобним за људску употребу, осим
сушеног као и у облику листова, љуспица, пахуљица, прашка
Албумин из јаја, подобним за људску употребу, осим сушеног као и у облику
листова, љуспица, пахуљица, прашка

1
1
1
1
1

3502 20 00

Албумин из млека, укључујући концентрате од две или више беланчевина из
сурутке који садрже, по маси, више од 80% беланчевина из сурутке, рачунато
на суву материју

1

3502 20 10

Албумин из млека, укључујући концентрате од две или више беланчевина из
сурутке који садрже, по маси, више од 80% беланчевина из сурутке, рачунато
на суву материју, неподобан или учињен неподобним за људску употребу

1

3502 20 91

Албумин из млека, укључујући концентрате од две или више беланчевина из
сурутке који садрже, по маси, више од 80% беланчевина из сурутке, рачунато
на суву материју, сушен, погодан за људску употребу, као и у облику листова,
љуспица, пахуљица, праха

1

3502 20 99

Албумин из млека, укључујући концентрате од две или више беланчевина из
сурутке који садрже, по маси, више од 80% беланчевина из сурутке, рачунато
на суву материју, подобан за људску употребу, осим сушеног као и у облику
листова, љуспица, пахуљица, прашка

1

3502 90 00

Албумини, албуминати и остали деривати албумина, осим албумина из јаја и из
млека укључујући концентрате од две или више беланчевина из сурутке који
садрже, по маси, више од 80% беланчевина из сурутке, рачунато на суву
материју, као и органска и неорганска мешавина живе, хемијски одређена или
неодређена

1

3502 90 20

Албумини, неподесни или учињени неподобним за људску употребу, осим
албумина из јаја и из млека укључујући концентрате од две или више
беланчевина из сурутке који садрже, по маси, више од 80% беланчевина из
сурутке, рачунато на суву материју

1

3502 90 70
3502 90 90

3503 00 00

3503 00 10

3503 00 80

3504 00 00

3504 00 10

01.05.2017.

Албумини, подесни за људску употребу, осим албумина из јаја и из млека
укључујући концентрате од две или више беланчевина из сурутке који садрже,
по маси, више од 80% беланчевина из сурутке, рачунато на суву материју
Албуминати и остали деривати албумина
Желатин, укључујући желатин у листовима квадратног и правоугаоног
облика, необрађени или обрађени по површини или бојени и деривати
желатина; рибљи желатин; остали лепкови животињског порекла, осим
пакованог као лепак за продају на мало и тежине до 1 kg и казеинских
лепкова из NHM-а 3501 00 00
Желатин, укључујући желатин у листовима квадратног и правоугаоног облика,
необрађени или обрађени по површини или бојени и деривати желатина, осим
нечистог желатина
Желатин, рибљи; остали лепкови животињског порекла, осим казеинских
лепкова из NHM-а 3501 00 00
Пептони и њихови деривати; остале протеинске материје и њихови
деривати, н.д.м.н.; прах од коже, хромно штављене или не, осим органских
и неорганских мешавина живе, хемијски одређених или неодређених
Концентрати беланчевина из млека који садрже, по маси, више од 85%
беланчевина , рачунато на суву материју

1
1

1

1

1

1

1
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3504 00 90

Пептони и њихови деривати; остале протеинске материје и њихови деривати,
н.д.м.н.; прах од коже, хромно штављене или не, осим концентрата
беланчевина из млека који садрже, по маси, више од 85% беланчевина ,
рачунато на суву материју

1

3505 00 00

Декстрини и остали модификовани скробови (на пример,
прежелатинизовани или естерификовани скробови); лепкови на бази
скробова, или на бази декстрина или осталих модификованих скробова,
осим пакованих за продају на мало и тежине до 1 kg

1

3505 10 00
3505 10 10
3505 10 50
3505 10 90
3505 20 00
3505 20 10

Декстрини и остали модификовани скробови, на пример, прежелатинизовани
или естерификовани скробови
Декстрини
Скробови, естерификовани или етерификовани, осим декстрина
Скробови, модификовани, осим естерификованих или етерификованих
скробова и декстрина
Лепкови на бази скробова, декстрина или осталих модификованих скробова,
осим пакованих за продају на мало и тежине до 1 kg
Лепкови који садрже, по маси, мање од 25% скробова, декстрина или осталих
модификованих скробова, осим пакованих за продају на мало и тежине до 1 kg

1
1
1
1
1
1

3505 20 30

Лепкови који садрже, по маси, 25% или више, али не преко 55% скробова,
декстрина или осталих модификованих скробова, осим пакованих за продају на
мало и тежине до 1 kg

1

3505 20 50

Лепкови који садрже, по маси, од 55% или више, али не преко 80% скробова,
декстрина или осталих модификованих скробова, осим пакованих за продају на
мало и тежине до 1 kg

1

3505 20 90

Лепкови који садрже, по маси, 80% или више скробова, декстрина или осталих
модификованих скробова, осим пакованих за продају на мало и тежине до 1 kg

1

3506 00 00

Припремљени лепкови и остала припремљена средства за лепљење,
н.д.м.н.; 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

1

3506 10 00

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

1

3506 91 00

Средства за лепљење на бази полимера из NHM-а 3901 00 00 до 3913 00 00 или
на бази каучука, осим производа подесних за употребу као лепкови или
средства за лепљење, припремљених за продају на мало као лепкови или
средства за лепљење, у паковањима нето - масе не преко 1 kg

1

3506 91 10

Средства за лепљење у облику оптички чистих слободних филмова или
средства за лепљење облику оптички чисте течности за очврсњавање
врсте која се искључиво или углавном користи за производњу равних панела
или панела са екраном осетљивим на додир, на бази полимера из NHM-а 3901
до 3913 или на бази каучука

1

3506 91 90

Средства за лепљење на бази полимера из NHM 3901 до 3913 или на бази
каучука, осим припремљени за продају масе не преко 1 кг, и оних који се
користе углавном за производњу равних дисплеја или осетљивим на додир
панела екрана

1

3506 99 00

Лепкови и друга средства за лепљење, н.д.м.н.

1

3507 00 00
3507 10 00
3507 90 00
3507 90 30

Ензими; припремљени ензими н.д.м.н.
Сириште и његови концентрати
Ензими; припремљени ензими, осим сиришта и његових концентрата
Липопротеин липазе и аспергиллус алкалне протеазе

1
1
1
1
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3507 90 90

Ензими; припремљени ензими осим сиришта и његових концентрата,
липопротеин липаза, аспергилус алкалне протеазе

1

ГЛАВА 36
3600 00 00

ЕКСПЛОЗИВИ; ПИРОТЕХНИЧКИ ПРОИЗВОДИ; ШИБИЦЕ;
ПИРОФОРНЕ ЛЕГУРЕ; ЗАПАЉИВИ ПРЕПАРАТИ

3601 00 00

Барут

1

3602 00 00

Експлозиви, припремљени, осим барута

1

3603 00 00
3603 00 10
3603 00 90

3604 00 00
3604 10 00
3604 90 00

Штапини, спорогорећи; детонирајући штапини; ударне или детонирајуће
каписле; упаљачи; електрични детонатори, осим детонирајућих граната и
футрола за капсуле, са или без заштитне капе против удара
Штапини, спорогорећи; детонирајући штапини
Каписле, детонирајуће или ударне; упаљачи; електрични детонатори, осим
детонирајућих граната и футрола за капсуле, са или без заштитне капе против
удара
Пиротехнички производи за ватромете, сигналне ракете, противградне
ракете, сигналне ракете за маглу и остали пиротехнички производи, осим
празних капсула
Пиротехнички производи за ватромете
Сигналне ракете, противградне ракете, сигналне ракете за маглу и остали
пиротехнички производи, осим за ватромете и празних капсула

1
1
1

1
1
1

3605 00 00

Шибице, осим пиротехничких производа из NHM-а 3604 00 00

1

3606 00 00

Фероцеријум и остале пирофорне легуре у свим облицима; производи од
запаљивих материјала металдехид, хексаметилентетрамин и сличне
материје, припремљене у облику таблета, штапића и слично, за употребу
као гориво; горива на бази алкохола и слична припремљена горива у
чврстом или получврстом облику; течна гасови и горива осветљење или
уређаје за паљење, у паковањима мањим од 300 cm3, бакља са смолом,
светиљки са пламеном и слично

1

3606 10 00

Течна горива или гасовита горива преведена у течно стање, која се
употребљавају за пуњење или допуњавање упаљача за цигарете и сличних
упаљача, у судовима запремине не преко 300 cm3

1

3606 90 00

Фероцеријум и остале пирофорне легуре у свим облицима; производи од
запаљивих материјала металдехид, хексаметилентетрамин и сличне материје, у
облику таблета, штапића и слично, за употребу као гориво; горива на бази
алкохола и слична припремљена горива у чврстом или получврстом облику;
бакља са смолом, светиљки са пламеном и слично

1

3606 90 10

Фероцеријум и остале пирофорне легуре у свим облицима

1

3606 90 90

Металдехид, хексаметилентетрамин и сличне материје, припремљене у облику
таблета, штапића и слично, за употребу као гориво горива на бази алкохола и
слична припремљена горива у чврстом или получврстом облику; бакља са
смолом, светиљки са пламеном и слично

1

ГЛАВА 37
3700 00 00
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3701 00 00

3701 10 00
3701 20 00
3701 30 00

Фотографске плоче и план-филмови, осетљиви на светлост, неосветљени,
од било ког материјала, осим хартије, картона или текстила; планфилмови за тренутну (брзу) фотографију, осетљиви на светлост,
неосветљени, у касетама или без касета
Фотографске плоче и план-филмови, осетљиви на светлост, неосветљени, за
рендгенско снимање, осим од картона, картона или текстила
План-филмови за тренутну (брзу) фотографију, осетљиви на светлост,
неосветљени, у касетама или без касета
Фотографске плоче и план-филмови, осетљиви на светлост, неосветљени, чија
једна страна прелази 255 mm

1

1
1
1

3701 91 00

Фотографске плоче и план-филмови, осетљиви на светлост, неосветљени, од
било ког материјала, осим хартије, картона или текстила, за фотографије у боји
(вишебојне), за тренутну (брзу) фотографију

1

3701 99 00

Фотографске плоче и план-филмови за монохромску фотографију, осетљиви на
светлост, неосветљени, од било ког материјала, осим хартије, картона или
текстила, за рендгенско снимање, фотографских плоча, филмови чија једна
страна прелази 255 mm, за тренутну (брзу) фотографију

1

3702 00 00

3702 10 00

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
Фотографски филмови у ролнама, осетљиви на светлост, неосветљени, за
рендгенска снимања, осим од картона, картона или текстила

1

1

3702 31 00

Фотографски филмови у ролнама, укључујући филмове за тренутне (брзе)
фотографије, осетљиви на светлост, неосветљени, за фотографије у боји,
неперфорирани, ширине не преко 105 mm, осим од картона, картона или
текстила

1

3702 31 91

Фотографски филмови, негативи, у боји ширине 75 mm или више, али не преко
105 mm, и дужине 100 m или веће за производњу пакованих план филмова за
тренутну (брзу) фотографију, осим од папира, картона или текстила

1

3702 31 97

Фотографски филмови у ролнама осетљиви на светлост, неосветљени, за
фотографије у боји, неперфорирани, ширине не преко 105 mm, дужине преко
30 m, осим од папира, картона или текстила и негатива ширине 75 mm или
више, али не преко 105 mm, и дужине 100 m или веће за производњу пакованих
план филмова за тренутну (брзу) фотографију

1

3702 32 00

Фотографски филмови, укључујући филмове за тренутне (брзе) фотографије, у
ролнама, осетљиви на светлост, неосветљени, са емулзијом халогенида сребра
за монохромске фотографије, неперфорирани, ширине не преко 105 mm, осим
од хартије, картона или текстила и за рендгенска снимања

1

3702 32 10

Микрофилмови и филмови за графичке сврхе, укључујући филмове за тренутне
(брзе) фотографије, у ролнама, осетљиви на светлост, неосветљени, за
монохромске фотографије, неперфорирани, са емулзијом халогенида сребра,
ширине не преко 35 mm, осим од хартије, картона или текстила

1

3702 32 20

Фотографски филмови, укључујући филмове за тренутне (брзе) фотографије, у
ролнама осетљиви на светлост, неосветљени, са емулзијом халогенида сребра
за монохромске фотографије, неперфорирани, ширине не преко 35 mm, осим од
хартије, картона или текстила и за рендгенска снимања, микрофилма и филма
за графичке сврхе

1

3702 32 85

Фотографски филмови, укључујући инстант принт филм, осетљив на светлост,
у ролнама, неосветљен, неперфорирани, ширине веће од 35 mm до 105 mm, са
емулзијом халогенида сребра, за монохромске фотографије, осим филма од
хартије, картона или текстила и филмова за рендгенска снимања

1
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3702 39 00

Фотографски филмови, укључујући филмове за тренутне (брзе) фотографије, у
ролнама осетљиви на светлост, неосветљени, за монохромске фотографије,
неперфорирани, ширине до 105 mm, осим од хартије, картона или текстила,
филмова за рендгенска снимања и са емулзијом халогенида сребра

1

3702 41 00

Фотографски филмови, укључујући филмове за тренутне (брзе) фотографије, у
ролнама осетљиви на светлост, неосветљени, за монохромске фотографије,
неперфорирани, ширине преко 610 mm и дужине преко 200 m, за фотографије у
боји (вишебојне), осим од хартије, картона или текстила

1

3702 42 00

Фотографски филмови, укључујући филмове за тренутне (брзе) фотографије, у
ролнама осетљиви на светлост, неосветљени, за монохромске фотографије,
неперфорирани, ширине преко 610 mm и дужине преко 200 m, осим од хартије,
картона или текстила

1

3702 43 00

Фотографски филмови, укључујући филмове за тренутне (брзе) фотографије, у
ролнама осетљиви на светлост, неосветљени, неперфорирани, ширине преко
610 mm и дужине не преко 200 m, осим од хартије, картона или текстила

1

3702 44 00

Фотографски филмови, укључујући филмове за тренутне (брзе) фотографије, у
ролнама осетљиви на светлост, неосветљени, неперфорирани, ширине преко
105 mm, али не преко 610 mm, осим од хартије, картона или текстила

1

3702 52 00

Фотографски филмови у ролнама осетљиви на светлост, неосветљени, за
фотографије у боји, перфорирани, ширине не преко 16 mm, осим од папира,
картона или текстила

1

3702 53 00

Фотографски филмови у ролнама осетљиви на светлост, неосветљени, за
фотографије у боји, перфорирани, ширине преко 16 mm, али не преко 35 mm и
дужине не преко 30 m, за слајдове

1

3702 54 00

Фотографски филмови у ролнама осетљиви на светлост, неосветљени, за
фотографије у боји, перфорирани, ширине преко 16 mm, али не преко 35 mm и
дужине не преко 30 m, осим за слајдове, од папира, картона или текстила и за
тренутне (брзе) фотографије

1

3702 55 00

Фотографски филмови у ролнама осетљиви на светлост, неосветљени, за
фотографије у боји, перфорирани, ширине преко 16 mm, али не преко 35 mm и
дужине преко 30 m, осим за слајдове, од папира, картона или текстила и за
тренутне (брзе) фотографије

1

3702 56 00

Фотографски филмови у ролнама осетљиви на светлост, неосветљени, за
фотографије у боји, перфорирани, ширине преко 35 mm, осим од хартије,
картона или текстила

1

3702 96 00

Фотографски филмови у ролнама осетљиви на светлост, неосветљени, за
монохромске фотографије, перфорирани, ширине преко 35 mm, и дужине
преко 30 m, осим од папира, картона или текстила и за рендгенска снимања

1

3702 96 10

Микрофилмови; филмови за графичке сврхе, у ролнама осетљиви на светлост,
неосветљени, за монохромске фотографије, перфорирани, ширине до 35 mm и
дужине преко 30 m

1

3702 96 90

Фотографски филмови у ролнама осетљиви на светлост, неосветљени, за
монохромске фотографије, перфорирани, ширине до 35 mm и дужине преко 30
m, осим од папира, картона или текстила и за рендгенска снимања и за
тренутне (брзе) фотографије, за графичке сврхе и микрофилма

1

3702 97 00

Фотографски филмови у ролнама осетљиви на светлост, неосветљени, за
монохромске фотографије, перфорирани, ширине до 35 mm и дужине преко 30
m, осим од папира, картона или текстила и за рендгенска снимања

1

3702 97 10

Микрофилм; филм за графичке сврхе, у ролнама осетљиви на светлост,
неосветљени, за монохромске фотографије, перфорирани, ширине до 35 mm и
дужине преко 30 m, осим од папира, картона или текстила

1
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3702 97 90

Фотографски филмови у ролнама осетљиви на светлост, неосветљени, за
монохромске фотографије, перфорирани, ширине до 35 mm и дужине преко 30
m, осим од папира, картона или текстила и за рендгенска снимања и за
тренутне (брзе) фотографије, за графичке сврхе и микрофилма

1

3702 98 00

Фотографски филмови у ролнама осетљиви на светлост, неосветљени, за
монохромске фотографије, перфорирани, ширине до 35 mm, осим од папира,
картона или текстила и за рендгенска снимања

1

3703 00 00
3703 10 00
3703 20 00

3703 90 00

3704 00 00
3704 00 10
3704 00 90

3705 00 00
3705 00 10
3705 00 90

Фотографска хартија, картон и текстил, осетљиви на светлост,
неосветљени
Фотографска хартија, картон и текстил, осетљиви на светлост, неосветљени, у
ролнама, ширине преко 610 mm
Фотографска хартија, картон и текстил, за фотографију у боји (вишебојну),
осим производа у ролнама, ширине преко 610 mm
Фотографска хартија, картон и текстил, осетљиви на светлост, неосветљени, за
монохромску фотографију, осим производа у ролнама, ширине преко 610 mm,
осим производа у ролнама, ширине преко 610 mm
Фотографске плоче, филмови, хартија, картон и текстил, осветљени али
неразвијени
Фотографске плоче и филмови, осветљени али неразвијени, осим од картона,
картона или текстила
Фотографска хартија, картон и текстил, осветљени али неразвијени
Фотографске плоче и филмови, осветљени и развијени, осим производа од
хартије, картона или текстила, кинематографских филмова и касета
спремних за употребу
Фотографске филмови, осветљени и развијени, за офсет репродукцију
Фотографске плоче и филмови, осветљени и развијени, осим производи од
папира, картона или текстила, за офсет репродукцију и кинематографских
филмова и спреман за употребу штампарске плоче

1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

3706 00 00

Кинематографски филмови, осветљени и развијени, са снимљеним или без
снимљеног звучног записа или само са снимљеним звучним записом

1

3706 10 00

Кинематографски филмови, осветљени и развијени, са снимљеним или без
снимљеног звучног записа или само са снимљеним звучним записом, ширине
35 mm или веће

1

3706 10 20

Кинематографски филмови, осветљени и развијени, само са звучним записом,
ширине 35 mm, негативи и међупозитиви, осветљени и развијени са
снимљеним или без снимљеног звучног записа, ширине 35 mm

1

3706 10 99

Кинематографски филмови, позитиви, осветљени и развијени, са снимљеним
или без снимљеног звучног записа, ширине 35 mm или веће, осим
међупозитива са снимљеним или без снимљеног звучног записа

1

3706 90 00

Кинематографски филмови, осветљени и развијени, са снимљеним или без
снимљеног звучног записа, ширине до 35 mm

1

3706 90 52

Кинематографски филмови, осветљени и развијени, са снимљеним звучним
записом, ширине 35 mm; Негативи и међупозитиви и филмске новости,
осветљени и развијени, са снимљеним или без снимљеног звучног записа,
ширине 35 mm

1

3706 90 91

Кинематографски филмови, позитиви, осветљени и развијени, са снимљеним
или без снимљеног звучног записа, ширине мање од 10 mm, осим међупозитива
и филмских новости са снимљеним звучним записом

1
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3

4

3706 90 99

Кинематографски филмови, позитиви, осветљени и развијени, са снимљеним
или без снимљеног звучног записа, ширине веће од 10 mm, а мање од 35 mm,
осим међупозитива са снимљеним звучним записом

1

3707 00 00

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, осим соли, мешавина
племенитих метала и производа из NHM-а од 2843 00 00 до 2846 00 00

1

3707 10 00

3707 90 00

3707 90 21

Фотографске емулзије, осетљиве на светлост
Хемијски препарати за фотографске намене укључујући непомешане
производе припремљене у одмерене дозе или припремљене за продају на мало
у облику готовом за употребу, осим лакова, лепкова, средстава за лепљење и
сличних препарата, фотографских емулзија осетљивих на светло, соли,
мешавина племенитих метала и производа из NHM-а од 2843 00 00 до 2846 00
00
Термопластични или електростатички тонер кетриџи за штампаче/копир
апарате, без покретних делова

1

1

1

3707 90 29

Хемијски препарати за развијање и фиксирање у фотографске сврхе,
укључујући непомешане производе у одмереним дозама или припремљене за
продају на мало у облику готовом за употребу, осим соли и једињења из NHMа 2843 до 2846 и тонер кетриџи за штампаче/копир апарате

1

3707 90 90

Хемијски препарати за фотографске намене укључујући непомешане
производе припремљене у одмерене дозе или за продају на мало у облику
готовом за употребу, осим лакова, лепкова, средстава за лепљење и сличних
препарата, фотографских емулзија осетљивих на светло, препарата за
развијање И фиксирање, соли, мешавина племенитих метала и производа из
NHM-а од 2843 00 00 до 2846 00 00

1

ГЛАВА 38
3800 00 00

РАЗНИ ПРОИЗВОДИ ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ

3801 00 00

Вештачки графит; колоидни или полуколоидни графит; препарати на
бази графита или других врста угљеника у облику пасте, блокова, плоча
или других полупроизвода

3801 10 00
3801 20 00
3801 20 10
3801 20 90
3801 30 00
3801 90 00

3802 00 00
3802 10 00

01.05.2017.

Вештачки графит, осим ретортног графита, ретортног угља и робе од
вештачког графита, укључујући ватросталне материјале које у основи имају
вештачки графит
Колоидни или полуколоидни графит
Колоидни графит у суспензији у уљу; полуколоидни графит
Колоидни графит, осим у суспензији у уљу и полуколоидни графит
Угљеничне пасте за електроде и сличне пасте за облагање пећи
Препарати на бази графита или других врста угљеника у облику пасте,
блокова, плоча или других полупроизвода, осим угљеничне пасте за електроде
и сличне пасте за облагање пећи
Активни угаљ; активни природни минерални производи; животињско
црнило, употребљено или неупотребљено
Активни угаљ, осим медикамената и дезодоранса произведених за хладњаке,
возила, припремљених за продају на мало

1

1
1
1
1
1
1

1
1
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3802 90 00

Активна инфузоријска земља и други активни природни минерални производи;
животињско црнило, употребљено или неупотребљено, осим активног угља,
калцинисаног природног силиката без додавања синтерованих агенса и
активних хемијских производа

1

3803 00 00
3803 00 10
3803 00 90

Тал - уље, рафинисано или нерафинисано
Сирово тал уље
Тал - уље, рафинисано или нерафинисано, осим сировог

1
1
1

3804 00 00

Лужине, остаци из производње дрвне целулозе, неконцентроване или
концентроване, десахарификоване или хемијски третиране, укључујући
лигнин - сулфонате, осим тал - уља из NHM-а 3803 00 00

2

3805 00 00

3805 10 00
3805 10 10
3805 10 30
3805 10 90
3805 90 00
3805 90 10

3805 90 90

3806 00 00
3806 10 00
3806 20 00
3806 30 00

Терпентин, смолни, дрвни или сулфатни и остала терпенска уља добијена
дестилацијом или другим поступком од четинарског дрвета; сирови
дипентен; сулфитни терпентин и остали сирови пара-цимени; борово уље
које садржи алфа-терпинеол као главни састојак
Терпентинска уља, смолна, дрвна или сулфатна
Терпентин, смолни
Терпентин, дрвни
Терпентин, сулфатни
Дипентен, сирови; сулфитни терпентин и остали сирови парацимени;
терпенска уља добијена дестилацијом или другим поступком од четинарског
дрвета, осим смолног, дрвног и сулфатног
Борово уље које садржи алфа-терпинеол као главни састојак
Дипентен, сирови; сулфитни терпентин и остали сирови парацимени;
терпенска уља добијена дестилацијом или другим поступком од четинарског
дрвета, осим смолног, дрвног, сулфатног и боровог уља које садржи алфатерпинеол као главни састојак
Колофонијум, смолне киселине и њихови деривати; пинолин и
колофонијумска уља; течне смоле
Колофонијум и смолне киселине
Соли колофонијума и смолних киселина или деривата колофонијума или
смолних киселина, осим соли адиционих једињења колофонијума
Смолни естри

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

3806 90 00

Деривати колофонијума, укључујући соли адиционих једињења колофонијума
и смолне киселине, лака и тешка смолна уља и модификобане природне смоле
добијене загревањем течне смоле, осим соли од колофонијума, соли од смолне
киселине или деривата смоле или смолне киселине и смолних естара

1

3807 00 00

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, осим бургундског
катрана, жутог катрана, стеаринског катрана, масних киселина катрана,
масног и глицеринског катрана

1

3807 00 10

Катран од дрвета

1

3807 00 90

Пиварска смола и слични препарати на бази колофонијума, смолних киселина
или биљних смола; катран од дрвета; уља од катрана од дрвета; креозот од
дрвета; нафта од дрвета; биљна смола, осим бургундског катрана, жутог
катрана, стеаринског катрана, масних киселина катрана, масног и глицеринског
катрана

1
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3808 00 00

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)

1

3808 52 00

DDT (ISO) (клофенотан (INN)), у паковањима нето масе не преко 300 g

1

3808 59 00

Роба из NHM-а 3808 садрже једну или више од следећих супстанци: алахлор
(ISO); алдикарб (ISO); алдрин (ISO); азинфос-метил (ISO); бинапакрил (ISO);
камфехлор (ISO) (токсафен); каптафол (ISO); хлордан (ISO); хлордимеформ
(ISO); хлорбензилат (ISO); дилдрин (ISO, INN); 4,6-динитро-о-крезол (DNOC
(ISO)) или његове соли; диносеб (ISO), његове соли или његови естри;
ендолсулфан (ISO); етилен дибромид (ISO) (1,2-дибромоетан); етилен
дихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан); флуороацетамид (ISO); хептахлор (ISO);
хексахлоробензен (ISO); 1,2,3,4,5,6-хексахлороциклохексан (HCH (ISO)),
укључујући линдан (ISO, INN); једињења живе; метамидофос (ISO);
монокротофос (ISO); оксиран (етилен оксид); паратион (ISO); паратион-метил
(ISO) (метил-паратион); пента- и октабромодифенил етре; пентахлорфенол
(ISO), његове соли или естре; перфлуорооктан сулфонску киселинуи њене
соли; перфлуорооктан сулфонамиде; перфлуорооктан сулфонил флуориде;
фосфамидон (ISO); 2,4,5-T (ISO)(2,4,5-трихлорфеноксисирћетна
киселина),њене соли или њене естре; једињења трибутилкалаја. Такође
укључује формулације у облику праха који садрже мешавину беномил (ИСО),
карбофурана (ISO) и тирама (ИСО)

1

3808 61 00

Роба из NHM-а 3808, која садржи алфа-циперметрин (ISO), бендиокарб (ISO),
бифентрин (ISO), хлорфенапир (ISO), цифлутрин (ISO), делтаметрин (INN,
ISO), етофенпрокс (INN), фенитротион (ISO), ламбда-цихалотрин (ISO),
малатион (ISO), пиримифос-метил (ISO) или пропоксур (ISO), у паковањима
нето масе не преко 300 g

1

3808 62 00

Роба из NHM-а 3808, која садржи алфа-циперметрин (ISO), бендиокарб (ISO),
бифентрин (ISO), хлорфенапир (ISO), цифлутрин (ISO), делтаметрин (INN,
ISO), етофенпрокс (INN), фенитротион (ISO), ламбда-цихалотрин (ISO),
малатион (ISO), пиримифос-метил (ISO) или пропоксур (ISO), у паковањима
нето масе преко 300 g али не преко 7.5 kg

1

3808 69 00

Роба из NHM-а 3808, која садржи алфа-циперметрин (ISO), бендиокарб (ISO),
бифентрин (ISO), хлорфенапир (ISO), цифлутрин (ISO), делтаметрин (INN,
ISO), етофенпрокс (INN), фенитротион (ISO), ламбда-цихалотрин (ISO),
малатион (ISO), пиримифос-метил (ISO) или пропоксур (ISO), у паковањима
нето масе не преко 7.5 kg

1

3808 91 00
3808 91 10
3808 91 20
3808 91 30
3808 91 40

3808 91 90
3808 92 00
3808 92 10
3808 92 20

01.05.2017.

Инсектициди, осим роба из NHM-а 3808 50 00
Инсектициди на бази пиретроида, припремљени у облике или паковања за
продају на мало, осим роба из NHM-а 3808 52 до 3808 69
Инсектициди на бази хлорованих угљоводоника, припремљени у облике или
паковања за продају на мало, осим роба из NHM-а 3808 52 до 3808 69
Инсектициди на бази карбамата, припремљени у облике или паковања за
продају на мало, осим роба из NHM-а 3808 52 до 3808 69
Инсектициди на бази органо-фосфорних једињења, припремљени у облике или
паковања за продају на мало, осим роба из NHM-а 3808 52 до 3808 69
Инсектициди припремљени у облике или паковања за продају на мало, осим
производи на бази пиретроида, хлорованих угљоводоника, карбамата или
органо-фосфорних једињења, и роба из NHM-а 3808 52 до 3808 69
Фунгициди, осим роба из NHM-а 3808 50 00
Фунгициди, препарати на бази једињења бакра, осим роба из NHM-а 3808 50 00
Фунгициди, неоргански, припремљени у облике или паковања за продају на
мало, осим препарата на бази једињења бакра и роба из NHM-а 3808 50 00

1
1
1
1
1

1
1
1
1
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3808 92 30
3808 92 40
3808 92 50
3808 92 60

3808 92 90

3808 93 00
3808 93 11
3808 93 13
3808 93 15
3808 93 17
3808 93 21
3808 93 23

3808 93 27

3808 93 30
3808 93 90
3808 94 00
3808 94 10
3808 94 20

Фунгициди на бази дитиокарбамата, припремљени у облике или паковања за
продају на мало, осим неорганских и роба из NHM-а 3808 50 00
Фунгициди на бази бензимидазол, припремљени у облике или паковања за
продају на мало, осим неорганских и роба из NHM-а 3808 50 00
Фунгициди на бази диазола или триазола, припремљени у облике или паковања
за продају на мало, осим неорганских и роба из NHM-а 3808 50 00
Фунгициди на бази диазина или морфолина, припремљени у облике или
паковања за продају на мало, осим неорганских и роба из NHM-а 3808 50 00
Фунгициди припремљени у облике или паковања за продају на мало, осим
неорганских и фунгицида на бази једињења бакра, дитиокарбамата,
бензимидазола, диазола или триазола, диазина или морфолина и роба из NHMа 3808 50 00
Хербициди, средства против клијања и средства за регулисање раста биљака,
осим роба из NHM-а 3808 50 00
Хербициди на бази фенокси-фитохормона, припремљени у облике или
паковања за продају на мало, осим роба из NHM-а 3808 50 00
Хербициди на бази триазина, припремљени у облике или паковања за продају
на мало, осим роба из NHM-а 3808 50 00
Хербициди на бази амида, припремљени у облике или паковања за продају на
мало, осим роба из NHM-а 3808 59
Хербициди на бази карбамата, припремљени у облике или паковања за продају
на мало, осим роба из NHM-а 3808 50 00
Хербициди на бази динитроанилин деривата, припремљени у облике или
паковања за продају на мало, осим роба из NHM-а 3808 50 00
Хербициди на бази деривата урее, урацила или сулфонилурее, припремљени у
облике или паковања за продају на мало, осим роба из NHM-а 3808 50 00
Хербициди припремљени у облике или паковања за продају на мало, осим на
бази фенокси-фитохормона, амида, триазина, карбамата, динитроанилин
деривата и деривата урее, урацила или сулфонилурее и роба из NHM-а 3808 50
00
Средства против клијања припремљени у облике или паковања за продају на
мало, осим роба из NHM-а 3808 50 00
Средства за регулацију раста биљака припремљени у облике или паковања за
продају на мало, осим роба из NHM-а 3808 50 00
Дезинфектанти, осим роба из NHM-а 3808 50 00
Дезинфектанти на бази кватернарних амонијумових соли, припремљени у
облике или паковања за продају на мало, осим роба из NHM-а 3808 50 00
Дезинфектанти на бази халогенованих једињења, припремљени у облике или
паковања за продају на мало, осим роба из NHM-а 3808 50 00

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

3808 94 90

Дезинфектанти припремљени у облике или паковања за продају на мало, осим
на бази кватернарних амонијумових соли и халогенованих једињења, осим
роба из NHM-а 3808 50 00

1

3808 99 00

Родентициди и остала средства за заштиту биљака припремљени у облике или
паковања за продају на мало, осим инсектицида, хербицида, родентицида,
фунгициди, дезинфектаната и средстава под NHM 3808 50 00

1

3808 99 10

Родентициди припремљени у облике или паковања за продају на мало, осим
роба из NHM-а 3808 50 00

1

3808 99 90

Средства за заштиту биљака припремљени у облике или паковања за продају
на мало, осим инсектицида, хербицида, родентицида, фунгициди,
дезинфектаната и средстава под NHM 3808 59

1
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3809 00 00

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, н.д.м.н.

1

3809 10 00

Средства за дораду, носачи боја за убрзање бојења или фиксирање материја за
бојење и остали производи и препарати на бази скробних материја, који се
употребљавају у индустрији текстила, хартије, коже или сличним
индустријама, н.д.м.н.

1

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Средства за дораду, носачи боја за убрзање бојења или фиксирање материја за
бојење и остали производи и препарати на бази скробних материја, који
садрже, по маси, ових супстанци мање од 55%, а употребљавају се у
индустрији текстила, хартије, коже или сличним индустријама, н.д.м.н.
Средства за дораду, носачи боја за убрзање бојења или фиксирање материја за
бојење и остали производи и препарати на бази скробних материја, који
садрже, по маси, ових супстанци 55% или више, али не преко 70%, а
употребљавају се у индустрији текстила, хартије, коже или сличним
индустријама, н.д.м.н.
Средства за дораду, носачи боја за убрзање бојења или фиксирање материја за
бојење и остали производи и препарати на бази скробних материја, који
садрже, по маси, ових супстанци 70% или више, али не преко 83%, а
употребљавају се у индустрији текстила, хартије, коже или сличним
индустријама, н.д.м.н.
Средства за дораду, носачи боја за убрзање бојења или фиксирање материја за
бојење и остали производи и препарати на бази скробних материја, који
садрже, по маси, ових супстанци 83% или више, а употребљавају се у
индустрији текстила, хартије, коже или сличним индустријама, н.д.м.н.

1

1

1

1

3809 91 00

Средства за дораду, носачи боја за убрзање бојења или фиксирање материја за
бојење и остали производи и препарати који се употребљавају у текстилној или
сличној индустрији, н.д.м.н., осим средстава на бази скробних материја

1

3809 92 00

Средства за дораду, носачи боја за убрзање бојења или фиксирање материја за
бојење и остали производи и препарати који се употребљавају у индустрији
хартије или сличној индустрији, н.д.м.н., осим средстава на бази скробних
материја

1

3809 93 00

Средства за дораду, носачи боја за убрзање бојења или фиксирање материја за
бојење и остали производи и препарати који се употребљавају у индустрији
коже или сличној индустрији, н.д.м.н., осим средстава на бази скробних
материја

1

3810 00 00

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

1

3810 10 00

Препарати за нагризање металних површина; прашкови и пасте за меко и тврдо
лемљење или заваривање који се састоје од метала или других материјала

1

3810 90 00

Топитељи и други помоћни препарати за меко или тврдо лемљење или
заваривање; препарати који се употребљавају као језгра или облоге за
електроде или шипке, осим прашкова и пасти за меко и тврдо лемљење или
заваривање који се састоје од метала или других материјала и електода или
шипки за заваривање од основних метала или металаног карбида који је
превучен топитељем

1

3810 90 10

Препарати који се употребљавају као језгра или облоге за електроде или шипке
за заваривање

1
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3810 90 90

Топитељи и други помоћни препарати за меко или тврдо лемљење или
заваривање, осим препарата који се употребљавају као језгра или облоге за
електроде или шипке за заваривање, прашкова и пасти за меко и тврдо
лемљење или заваривање, који се састоје од метала и других материјала и
електода или шипки за заваривање од основних метала или металаног карбида
који је превучен топитељем

1

3811 00 00

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

1

3811 11 00
3811 11 10
3811 11 90
3811 19 00
3811 21 00
3811 29 00

3811 90 00

3812 00 00
3812 10 00
3812 20 00
3812 20 10

3812 20 90
3812 30 00
3812 31 00
3812 39 10
3812 39 90

Препарати против детонације моторних горива на бази једињења олова
Препарати против детонације моторних горива на бази тетраетил олова
Препарати против детонације моторних горива на бази једињења олова, осим
на бази тетраетил олова
Препарати против детонације моторних горива, осим на бази једињења олова
Адитиви за уља за подмазивање који садрже уља од нафте или уља добијена од
битуменозних минерала
Адитиви за уља за подмазивање који садрже уља од нафте или уља добијена од
битуменозних минерала
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 с које се употребљавају за исте сврхе као минерална уља, осим
препарата против детонације и уља за подмазивање
Припремљени убрзивачи вулканизације; сложени пластификатори за
гуму или пластичне масе, н.д.м.н.; препарати за спречавање оксидације и
остали сложени стабилизатори за гуму или пластичне масе
Припремљени убрзивачи вулканизације за гуму
Сложени пластификатори за гуму или пластичне масе, н.д.м.н.
Реакциона мешавина, која садржи бензил 3-изобутирилокси-1-изопропил-2,2диметилпропил фталат и бензил 3-изобутирилокси-2,2,4-триметилпентил
фталат, као сложени пластификатори за гуму или пластичне масе
Сложени пластификатори за гуму или пластичне масе, н.д.м.н., осим мешавине
под NHM 3812 20 10
Препарати против оксидације и остали сложени стабилизатори за гуму или
пластичне масе
Мешавина олигомера -2,2,4- триметил 1,2- дихидро хинолина (TMQ)
Препарати за спречавање оксидације за гуму или пластичне масе, осим
мешавине олигомера 1,2- дихидро хинолина (TMQ)
Сложени стабилизатори за гуму или пластичне масе, осим препарата за
спречавање оксидације

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

3813 00 00

Препарати и пуњења за апарате за гашење пожара; напуњене гранате за
гашење пожара, осим празних апарата за гашење пожара, преносивих или
непреносивих, неизмешаних хемијски неодређених продуката са
могућностима за гашење ватре у другим облицима

1

3814 00 00

Сложени органски растварачи и разређивачи, н.д.м.н.; припремљени
производи за скидање премазних средстава или лакова, осим скидача лака
за нокте

1
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3814 00 10

Сложени органски растварачи и разређивачи као и припремљена средства за
скидање премазних средстава или лакова, на бази бутил-ацетата, осим скидача
лака за нокте

1

3814 00 90

Сложени органски растварачи и разређивачи као и припремљена средства за
скидање премазних средстава или лакова, осим оних на бази бутил-ацетата и
скидача лака за нокте

1

3815 00 00
3815 11 00
3815 12 00
3815 19 00

Иницијатори реакције, убрзивачи реакције и каталитички препарати,
н.д.м.н., осим убрзивача за каучук
Катализатори на носачу са никлом или једињењима никла као активним
материјама, н.д.м.н.
Катализатори на носачу са племенитим металима или једињењима племенитих
метала као активним материјама, н.д.м.н.
Катализатори на носачу, н.д.м.н., осим са племенитим металима, са
једињењима племенитих метала и са никлом или једињењима никла као
активним материјама

1
1
1
1

3815 19 10

Катализатори у облику зрнаца, од којих 90% или више, по маси, има
појединачну величину не преко 10 μm, који садрже мешавину оксида на
магнезијум силикатном носачу, са 20% или више, али не преко 35% по маси
бакра и 2% или више, али не преко 3% по маси бизмута и специфичном
тежином 0,2 или већом, али не преко 1,0

1

3815 19 90

Катализатори на носачу, н.д.м.н., осим катализатора са племенитим металима,
са једињењима племенитих метала и са никлом или једињењима никла као
активним материјама и катализатора у облику зрнаца, од којих 90% или више,
по маси, има појединачну величину не преко 10 μm, који садрже мешавину
оксида на магнезијум силикатном носачу, са 20% или више, али не преко 35%
по маси бакра и са 2% или више, али не преко 3% по маси бизмута и
специфичном тежином 0,2 или већом, али не преко 1,0

1

3815 90 00
3815 90 10

Иницијатори реакције, убрзивачи реакције и каталитички препарати, н.д.м.н.,
осим убрзивача за каучук и катализатора
Катализатори који садрже етилтрифенилфосфониум ацетат у облику раствора у
метанолу (метил алкохолу), осим катализатора

1
1

3815 90 90

Иницијатори реакције, убрзивачи реакције и каталитички препарати, н.д.м.н.,
осим убрзивача за каучук и катализатора, катализатори који садрже
етилтрифенилфосфониум ацетат у облику раствора у метанолу

1

3816 00 00

Ватростални цементи, ватростални малтери, ватростални бетони и сличне
ватросталне масе, осим производа из NHM-а 3801 00 00

1

3817 00 00
3817 00 50
3817 00 80

Мешани алкилбензоли и мешани алкилнафталини, осим оних из NHM-а
2707 00 00 или 2902 00 00
Линеарни алкилбензол
Мешани алкилбензоли и мешани алкилнафталини, осим линеарних
алкилбензола и оних из NHM-а 2707 00 00 или 2902 00 00

1
1
1

3818 00 00

Хемијски елементи и једињења допирани за употребу у електроници у
облику дискова, плочица, или сличних облика, полирани или неполирани,
или са једноличном епитаксијалном облогом, осим елемената који ће
касније бити разврстани на другом месту

1

3818 00 10

Допирани силицијум за употребу у електроници у облику дискова, плочица,
или сличних облика, полиран или неполиран, или са једноличном
епитаксијалном облогом, осим елемената који ће касније бити разврстани на
другом месту

1
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3818 00 90

Хемијски елементи и једињења допирани за употребу у електроници у облику
дискова, плочица, или сличних облика, полирани или неполирани, или са
једноличном епитаксијалном облогом, осим елемената који ће касније бити
разврстани на другом месту и допираног силицијума

1

3819 00 00

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

1

3820 00 00

Препарати против смрзавања и припремљене течности за одлеђивање,
осим припремљених адитива за минерална уља или друге течности које се
користе за исту сврху као минерална уља

1

3821 00 00

Припремљене подлоге за развој и одржавање микроорганизама,
укључујући вирусе и слично, или биљних, људских или животињских
ћелија

1

3822 00 00

Дијагностички или лабораторијски реагенси на подлози, припремљени
дијагностички или лабораторијски реагенси без обзира да ли су на подлози
или не, осим оних из NHM-а 3002 00 00 или 3006 00 00; оверени референтни
материјали

1

3823 00 00
3823 11 00
3823 12 00
3823 13 00
3823 19 00
3823 19 10
3823 19 30
3823 19 90
3823 70 00

3824 00 00
3824 10 00
3824 30 00
3824 40 00
3824 50 00
3824 50 10
3824 50 90
3824 60 00
3824 60 11
3824 60 19
3824 60 91

216

Индустријске монокарбоксилне масне киселине; кисела уља од
рафинације; индустријски масни алкохоли
Стеаринска киселина (масна)
Олеинска киселина
Масне киселине тал - уља
Индустријске монокарбоксилне масне киселине; кисела уља од рафинације,
осим стеаринске, олеинске киселине и масне киселине тал - уља
Дестилисане масне киселине
Дестилат масне киселине
Индустријске монокарбоксилне масне киселине; кисела уља од рафинације,
осим стеаринске, олеинске киселине и масне киселине тал - уља, дестилисане
масне киселине и њених дестилата
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,
н.д.м.н.
Припремљена везивна средства за ливачке калупе или ливачка језгра
Неагломерисани карбиди метала, међусобно помешани или помешани са
металним везивима
Припремљени адитиви за цементе, малтере или бетоне
Неватростални малтери и бетони
Бетон припремљен за ливење
Неватростални малтери и бетони, осим бетона припремљеног за ливење
Сорбитол, осим (D-глуцитол [сорбитол])
Сорбитол, у воденом раствору који садржи 2% или мање, по маси, D-манитола,
рачунато на садржај D-глуцитола, осим D-глуцитола [сорбитол]
Сорбитол, у воденом раствору који садржи више од 2% по маси, D-манитола,
рачунато на садржај D-глуцитола, осим D-глуцитола [сорбитол]
Сорбитол, који садржи 2% или мање, по маси, D-манитола, рачунато на
садржај D-глуцитола

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

3824 60 99

Сорбитол, који садржи више од 2% по маси, D-манитола, рачунато на садржај
D-глуцитола

1

3824 71 00

Мешавине које садрже хлорофлуороугљенике (CFCs), без обзира да ли садрже
или не хидрохлорофлуороугљенике (HCFCs), перфлуороугљенике (PFCs) или
хидрофлуороугљенике (HFCs)

1

3824 72 00
3824 73 00
3824 74 00
3824 75 00
3824 76 00
3824 77 00
3824 78 00
3824 78 10
3824 78 20
3824 78 30
3824 78 40
3824 78 80
3824 78 90
3824 79 00
3824 81 00
3824 82 00
3824 83 00

3824 84 00

3824 85 00
3824 86 00
3824 87 00
3824 88 00
3824 90 00

Мешавине које садрже бромохлородифлуорометан, бромотрифлуорометан или
дибромотетрафлуороетан
Мешавине које садрже хидробромофлуороугљенике (HBFCs)
Мешавине које садрже хидрохлорофлуороугљенике (HCFCs), без обзира да ли
садрже или не перфлуороугљенике (PFCs) или хидрофлуороугљенике (HFCs),
али не садрже хлорофлуоро-угљенике (CFCs)
Мешавине које садрже угљеник тетрахлорид
Мешавине које садрже 1,1,1-трихлороетан (метил хлороформ)
Мешавине које садрже бромометан (метил бромид) или бромохлорметан
Мешавине које садрже перфлуроугљенике (PFCs) или хидрофлуороугљенике
(HFCs), али не садрже хлорофлуороугљенике (CFCs) или
хидрохлорофлуороугљенике (HCFCs)
Мешавине које садрже само 1,1,1-трифлуороетан и пентафлуороетан
Мешавине које садрже само 1,1,1-трифлуороетан, пентафлуороетан и 1,1,1,2тетрафлуороетан
Мешавине које садрже само дифлуорометан и пентафлуороетан
Мешавине које садрже само дифлуорометан, пентафлуороетан и 1,1,1,2тетрафлуороетан
Мешавине које садрже незасићене хидрофлуороугљенике, али не садрже
хлорофлуороугљенике (CFCs) или хидрохлорофлуороугљенике (HCFCs)
Мешавине које садрже перфлуроугљенике (PFCs) или хидрофлуороугљенике
(HFCs), н.д.м.н
Мешавине које садрже халогене деривате метана, етана и пропана, осим смеша
из NHM-а 3824 71 00 до 3824 78 00
Мешавине и препарати који садрже оксиран (етилен оксид)
Мешавине и препарати који садрже полихлороване дифениле (PCBs)
полихлороване трифениле (PCTs) или полибромоване дифениле (PBBs)
Мешавине и препарати који садрже трис(2,3-дибромопропил) фосфате
Мешавине и препарати који садржи алдрин (ISO), камфехлор (ISO), (токсафен),
хлордан (ISO), хлордекон (ISO), хлорбензилат (ISO), DDT (ISO), (клофенотан)
(INN), 1,1,1-трихлоро-2,2-бис(р-хлорофенил)етан), диелдрин (ISO,
INN),ендосулфан (ISO), ендрин (ISO), хептахлор (ISO) или мирекс (ISO)
Мешавине и препарати који садрже 1,2,3,4,5,6-хексахлороциклохексан (HCH
(ISO)), укључујући линдан (ISO, INN)
Мешавине и препарати који садрже пентахлоробензен (ISO) или
хексахлоробензен (ISO)
Мешавине и препарати који садрже перфлуорооктан сулфонску киселину,
њене соли, перфлуорооктан сулфонамиде, или перфлуорооктан сулфонил
флуориде
Мешавине и препарати који садрже тетра-, пента-, хекса- хепта- или
октабромодифенил етре
Мешавине и препарати хемијске и сродних индустрија, укључујући и оне који
се састоје од мешавина природних производа, н.д.м.н.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

3824 91 00

Мешавине и препарати који се углавном састоје од (5-етил-2-метил-2-оксидо1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил метил метилфосфоната и бис[(5-етил-2метил-2-оксидо-1,3,2- диоксафосфинан -5-ил)метил] метилфосфоната

1

3824 99 10

Тиофеноване сулфонске киселине из уља добијених из битуменозних минерала
и њихове соли; нафтни сулфонати, осим нафтних сулфоната алкалних метала,
амонијум или етаноламина

1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

3824 99 15
3824 99 20
3824 99 25
3824 99 30
3824 99 45
3824 99 50
3824 99 55
3824 99 58

3824 99 61

3824 99 62
3824 99 64
3824 99 65
3824 99 70
3824 99 75
3824 99 80
3824 99 85
3824 99 86
3824 99 92
3824 99 93

Измењивачи јона, осим полимера из главе 39
Гасни апсорбенси за вакуум-цеви
Пиролигнити (на пример, калцијума); сирови калцијум тартарат; сирови
калцијум-цитрат
Нафтенске киселине, њихове соли нерастворљиве у води и њихови естри
Препарати против љуспања и слични производи
Препарати за електропревлачење за хемијску и сродну индустрију
Мешавине моно-, ди- и триестара масних киселина и глицерина
(емулзификатори масти)
Никотински фластери (трансдермални системи), као помоћ пушачима у
престајању са пушењем
Међупроизводи у процесу производње антибиотика, добијени ферментацијом
„Streptomyces tenebrarius”, сушен или несушен, који се користи за производњу
лекова из NHM-а 3004
Међупроизводи у процесу производње соли моненсина за фармацеутске или
хемијске сврхе
Мешавине и препарати хемијске и сродних индустрија за употребу у
фармацији и хемији, н.д.м.н.
Помоћни производи за ливнице у облику хемијских препарата, осим
припремљених везива за ливачке калупе или ливачка језгра
Хемијски заштитни препарати за отпорност на ватру, отпорност на воду и
слични који се употребљавају у грађевинарству
Литијум-ниобат плочице, недопиране
Мешавине амина добијених из димеризованих масних киселина, просечне
молекулске масе од 520 или више, али не преко 550
3-(1-етил-1-метилпропил)изоксазол-5-иламин, у облику раствора у толуолу
Мешавине које се састоје углавном од диметил метилфосфоната, оксирана и
дифосфор пентаоксида
Хемијски производи или препарати који се састоје претежно од органских
једињења, у течном облику на 20°C, н.д.м.н.
Хемијски производи или препарати који се састоје претежно од органских
једињења, н.д.м.н., осим оних који су у течном облику на 20°C

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3824 99 96

Хемијски производи и препарати хемијских или сродних индустрија,
укључујући и оне који се састоје од мешавина природних производа а који не
садрже претежно органска једињења, н.д.м.н.

1

3825 00 00

Остатни производи хемијске индустрије или сродних индустрија, н.д.м.н.;
градски отпад; талог из канализације; остали отпад: клинички отпад,
отпадни органски растварачи, отпад од течности за нагризање метала,
хидрауличне течности, течности за кочнице и антифриза, остали отпад од
хемијских или сродних индустрија, осим отпада који углавном садржи уља
од нафте или уља добијена од битуминозних минерала НХМ 2710 00 00

1

3825 10 00
3825 20 00
3825 30 00
3825 41 00
3825 49 00
3825 50 00
3825 61 00

3825 69 00
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Градски отпад
Талог из канализације
Клинички отпад
Отпадни органски растварачи халогеновани
Отпадни органски растварачи нехалогеновани
Отпад од течности за нагризање метала, хидрауличних течности, кочионих
течности и антифриза
Отпад од хемијске или сродних индустрија који углавном садржи органске
састојке, осим антифриза
Отпад од хемијске и сродних индустија, осим од течности за нагризање метала,
хидрауличних течности, кочионих течности и антифриза, и отпада који
углавном садржи органске састојке

1
1
1
1
1
1
1

1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

3825 90 00
3825 90 10
3825 90 90

3826 00 00
3826 00 10

3826 00 90

Остатни производи хемијске индустрије или сродних индустрија, н.д.м.н., осим
отпада
Алкални оксид гвожђа за пречишћавање гасова
Остатни производи хемијске индустрије или осталих сродних индустрија,
н.д.м.н., осим отпада
Биодизел и његове мешавине, без нафте и уља добијених од битуменозних
минерала или са нафтом и уљем по тежини до 70 %
Моно-алкил естри масних киселина који садрже по запремини 96,5 % и више
естара
Биодизел и његове мешавине, без нафте и уља добијених од битуменозних
минерала или са нафтом и уљем по тежини до 70 %, осим моно-алкил естара
масних киселина који садрже по запремини 96,5 % и више естара

1
1
1

1
1

1

ГЛАВА 39
3900 00 00

ПЛАСТИЧНЕ МАСЕ И ПРОИЗВОДИ ОД ПЛАСТИЧНИХ МАСА

3901 00 00
3901 10 00

Полимери етилена у примарним облицима
Полиетилен, у примарним облицима, специфичне густине мање од 0,94
Линеарни полиетилен, у примарним облицима, специфичне густине мање од
0,94
Полиетилен, у примарним облицима, специфичне густине мање од 0,94, осим
линеарног полиетилена
Полиетилен, у примарним облицима, специфичне густине 0,94 или веће

3901 10 10
3901 10 90
3901 20 00

3901 20 10

3901 20 90
3901 30 00
3901 40 00
3901 90 00

Полиетилен у облику блокова неправилног облика, грудви, праха, гранула,
љуспица и у сличним облицима у расутом стању, специфичне тежине од 0,958
или веће, на 23о C, са садржајем: 50 mg/kg или мање алуминијума, 2 mg/kg или
мање калцијума, хрома, гвожђа, никла, титана, ванадијума, за производњу
хлорсулфаната полиетилена
Полиетилен, у примарним облицима, специфичне густине 0,94 или веће, осим
полиетилена под NHM-ом 3901 20 10
Кополимери етилен-винил ацетат, у примарним облицима
Кополимери етилен-алфа-олефина, који имају релативну густину мању од 0,94,
у примарним облицима
Полимери од етилена, у примарним облицима, осим полиетилена и кополимера
етилен-винил ацетата

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

3901 90 30

Јономер смола која садржи со терполимера етилена са изобутил акрилатом и
метакрилном киселином, у примарним облицима, и А-B-А блок кополимер
етилена полистирена, кополимер и полистирен етилен-бутилена, који садржи
до 35% стирена по маси, у блоковима неправилног облика, грудви, праха,
гранула, љуспица и сличним облицима у расутом стању

1

3901 90 80

Полимери од етилена, у примарним облицима, осим полиетилена и кополимера
етилен-винил ацетата, кополимера етилен-алфа-олефина који имају релативну
густину мању од 0,94, јономер смола која се састоји од соли терполимера
етилена, изобутил акрилата и метакрилне киселине и А-Б-А блок кополимер од
полистирена, кополимера етилен-бутилен и полистирена, који садрже по маси
не преко 35% стирена, блокови неправилног облика, грудве, прах, грануле,
љуспице и слични облици у расутом стању

1

3902 00 00
3902 10 00
3902 20 00

Полимери пропилена или осталих олефина, у примарним облицима
Полипропилен, у примарним облицима
Полиизобутилен, у примарним облицима

1
1
1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

3902 30 00
3902 90 00

Кополимери пропилена, у примарним облицима
Полимери пропилена или осталих олефина, у примарним облицима, осим
полипропилена, полиизобутилена и кополимера пропилена

1
1

3902 90 10

А-B-А блок кополимер од пропилена или других олефина, у примарним
облицима, од полистирена, етилен-бутилен кополимер и полистирол, који
садрже по маси 35% или мање стирола, у облику блокова неправилног облика,
грудви, праха, гранула, љуспица и сличним облицима у расутом стању

1

3902 90 20

Полибут-1-ен, кополимер бут-1-ена са етиленом, који садржи по маси 10% или
мање етилена или мешавина полибут-1-ена са полиетиленом и/или
полипропиленом, а садржи по маси 10% или мање полиетилена и/или 25% или
мање полипропилена, у облику блокова неправилног облика, грудви, праха,
гранула, љуспица и у сличним облицима у расутом стању

1

3902 90 90

Полимери пропилена или осталих олефина, у примарним облицима, осим
полипропилена, полиизобутилена и кополимера пропилена, А-B-А блок
кополимера из NHM-а 3902 90 10 и полибут-1-ена из NHM-а 3902 90 20

1

3903 00 00
3903 11 00
3903 19 00
3903 20 00
3903 30 00
3903 90 00

Полимери стирена, у примарним облицима
Полистирен за експандирање, у примарним облицима
Полистирен, у примарним облицима, осим за експандирање
Кополимери стирен-акрилонитрила (SAN), у примарним облицима
Кополимери акрилонитрил-бутадиен-стирен (АBS), у примарним облицима
Полимери од стирена, у примарним облицима, осим полистирена, кополимера
стирен-акрилонитрила (SАN), кополимера акрилонитрил-бутадиен-стирен
(АBS)

1
1
1
1
1
1

3903 90 10

Кополимер, само од стирена (стирола) са алил-алкохолом, ацетилске вредности
175 или већи, у примарним облицима

1

3903 90 20

Бромовани полистирен, који садржи од 58% до 71% брома по маси, у облику
блокова неправилног облика, грудви, праха, гранула, љуспица И у сличним
облицима у расутом стању

1

3903 90 90

Полимери стирена, у примарним облицима, осим полистирена, кополимера
стирен-акрилонитрила (SAN), кополимера из NHM-а 3903 90 10 и бромованог
полистирена из NHM-а 3903 90 20

1

3904 00 00
3904 10 00
3904 21 00
3904 22 00
3904 30 00
3904 40 00
3904 50 00
3904 50 10

3904 50 90
3904 61 00
3904 69 00
3904 69 10
3904 69 20
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Полимери винилхлорида или осталих халогенованих олефина, у
примарним облицима
Поли (винил хлорид), непомешан са другим материјама, у примарним
облицима
Поли (винил хлорид), помешан са другим материјама, непластификован
Поли (винил хлорид), помешан са другим материјама, пластификован
Кополимери винилхлорида-винилацетата, у примарним облицима
Кополимери винилхлорида, у примарним облицима, осим кополимера
винилхлорида-винилацетата
Полимери винилиден хлорида, у примарним облицима
Полимери винилиден хлорида са акрилонитрилом, у облику зрна за
експандирање пречника од 4 μm или више, али не преко 20 μm
Кополимер винилиден хлорида, у примарним облицима, осим кополимера
винилиден хлорида са акрилонитрилом, у облику зрна за експандирање
пречника од 4 μm или више, али не преко 20 μm
Политетрафлуороетилен, у примарним облицима
Флуоро-полимери винил хлорида или осталих халогенованих олефина, у
примарним облицима, осим политетрафлуороетилена
Поли (винил флуорид), у облику блокова неправилног облика, грудви, праха,
гранула, љуспица и у сличним облицима у расутом стању
Еластомери FKM у примарним облицима

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

3904 69 80

Полимери винилхлорида или осталих халогенизованих олефина, у примарним
облицима, флуорисани, осим еластомера FKM, политетрафлуороетилена, поли
(винил флуорида), у облику блокова неправилног облика, грумена, мрвица,
праха, гранула, љуспица и сличним облицима у расутом стању

1

3904 90 00

Полимери винилхлорида или осталих халогенованих олефина, у примарним
облицима, осим политетрафлуороетилена и поли (винил флуорида), у облику
блокова неправилног облика, грудви, праха, гранула, љуспица и сличним
облици у расутом стању

1

3905 00 00
3905 12 00
3905 19 00
3905 21 00
3905 29 00
3905 30 00
3905 91 00

Полимери винилацетата или других винил естера, у примарним
облицима; остали винил - полимери, у примарним облицима
Поли (винил ацетат) у воденој дисперзији
Поли (винил ацетат), у примарним облицима, осим у воденој дисперзији
Кополимери винил ацетата у воденој дисперзији
Кополимери винил ацетата у примарним облицима, осим у воденој дисперзији
Поли(винил алкохол), у примарним облицима, са нехидролизованим ацетатним
групама или без њих
Кополимери винила, у примарним облицима, осим кополимера винил хлоридвинил ацетата и кополимера других винил хлорид и кополимера винил ацетата

1
1
1
1
1
1
1

3905 99 00

Полимери винил естера или других винил полимера, у примарним облицима,
осим полимера од винил хлорида или других халогених олефина, поли (винил
ацетата), кополимера винил ацетата и поли(винил алкохола), са садржајем или
без садржаја нехидролизованих група ацетата

1

3905 99 10

Поли(винил формал) у облику блокова неправилног облика, грудви, праха,
гранула, љуспица и у сличним облицима у расутом стању, молекулске масе од
10000 или више, али не преко 40000 и који садржи ацетил групе од 9,5% до
13% по маси развијене у винил ацетат и више од 5%, али мање од 6,5%
хидрокси групе се развио у винил алкохол

1

3905 99 90

Полимери винил естера или других винил полимера, у примарним облицима,
осим полимера од винил хлорида или других халогених олефина, поли (винил
ацетата), кополимера винил ацетата и поли(винил алкохола), са садржајем или
без садржаја нехидролизованих група ацетата и поли(винил формала) из NHMа 3905 99 10

1

3906 00 00
3906 10 00
3906 90 00
3906 90 10

3906 90 20

3906 90 30
3906 90 40

Акрилни полимери у примарним облицима
Поли(метил метакрилат) у примарним облицима
Акрилни полимери у примарним облицима, осим поли(метил метакрилат)
Поли[N-(3-хидроксиимино-1,1-диметилбутил)акриламид], у примарним
облицима
Кополимер 2-диизопропиламиноетил метакрилата са децил метакрилатом, у
облику раствора у N,N-диметилацетамиду, који садржи по маси 55% или више
кополимера
Кополимер акрилне киселине са 2-етил-хексил акрилатом, који садржи по маси
10% или више, али не преко 11% 2-етилхексил акрилата, у примарним
облицима
Кополимер акрилонитрила са метилакрилатом, модификован са полибутадиенакрилонитрилом (NBR), у примарним облицима

1
1
1
1

1

1
1

3906 90 50

Полимеризациони производ акрилне киселине са алкил метакрилатом и малим
количинама осталих мономера, за употребу као згушњивач у производњи
штампарских паста за текстил

1

3906 90 60

Кополимер метил акрилата са етиленом и мономером који као супституент
садржи незавршне карбоксилне групе са 50% или више по маси метил
акрилата, у једињењу са или без силицијум диоксида, у примарним облицима

1
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3906 90 90

3907 00 00
3907 10 00
3907 20 00
3907 20 11
3907 20 20
3907 20 91
3907 20 99
3907 30 00
3907 40 00
3907 50 00
3907 61 00
3907 69 00
3907 70 00
3907 91 00

3907 91 10
3907 91 90
3907 99 00
3907 99 05
3907 99 10

Акрилни полимери у примарним облицима, осим оних из NHM-а 3906 10 00,
3906 90 10, 3906 90 20, 3906 90 30, 3906 90 40, 3906 90 50 и 3906 90 60
Полиацетали, остали полиетри и епоксидне смоле, у примарним
облицима; поликарбонати, алкидне смоле, полиалилестри и остали
полиестри, у примарним облицима
Полиацетали, у примарним облицима
Полиетри, у примарним облицима, осим полиацетата и робе из NHM-a 3002 10
00
Полиетилен гликоли, у примарним облицима
Полиетер алкохоли, у примарним облицима, осим полиетилен гликола
Кополимер 1-хлоро-2,3-епоксипропан са етилен оксидом, у примарним
облицима
Полиетри, у примарним облицима, осим полиетар алкохола, полиацетала и
кополимера 1-хлоро-2,3-епоксипропан са етилен оксидом
Епоксидне смоле, у примарним облицима
Поликарбонати, у примарним облицима
Алкидне смоле, у примарним облицима
Поли(етилен терефталат), у примарним облицима са вискозитетним бројем 78
ml/g или већим
Поли(етилен терефталат), у примарним облицима, са вискозитетним бројем
мањим од 78 ml/g
Поли(млечна киселина), у примарним облицима
Полиалил естерии остали полиестри, незасићени, у примарним облицима, осим
поликарбоната, алкидне смоле, поли(етилен терефталата) и поли(млечна
киселине)
Полиестери, незасићени, течни, у примарним облицима, осим поликарбоната,
алкидне смоле, поли(етилен терефталата) и поли(млечна киселине)
Полиестери, незасићени, у примарним облицима, осим течног, поликарбоната,
алкидне смоле, поли(етилен терефталата) и поли(млечна киселине)
Полиестери, засићени, у примарним облицима, осим поликарбоната, алкидне
смоле, поли(етилен терефталата) и поли(млечна киселине)
Термопластични течни кристали кополимера ароматичних полиестара,
засићени, у примарним облицима
Полиетилен нафталин-2,6-дикарбоксилат", засићен, у примарним облицима

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

3907 99 80

Полиестри, засићени,у примарним облицима, осим поликарбоната, алкидне
смоле, поли "етилен терефалата", поли"лактичке киселине", поли (етилен
нафталин-2,6-дикарбоксилат) и термопластични течних кристала кополимера
ароматичних полиестара

1

3908 00 00
3908 10 00
3908 90 00

Полиамиди, у примарним облицима
Полиамиди -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или -6,12, у примарним облицима
Полиамиди, у примарним облицима, осим полиамида из NHM-а 3908 10 00

1
1
1

3909 00 00
3909 10 00
3909 20 00

Амино смоле, фенолне смоле и полиуретани, у примарним облицима
Уреа смоле; тиоуреа смоле, у примарним облицима
Меламинске смоле, у примарним облицима
Поли (метилен фенил изоцијанат) (сирови MDI, полимерни MDI), у примарним
облицима
Амино смоле, у примарним облицима, осим уреа, тиоуреа и меламинске смоле
и MDI
Фенолне смоле, у примарним облицима
Полиуретани, у примарним облицима

1
1
1

3909 31 00
3909 39 00
3909 40 00
3909 50 00
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3909 50 90

Полиуретани од 2,2'-(терт-бутилимино)диетанола и 4,4'-метилендициклохексил
диизоцијаната, у облику раствора у N,N-диметилацетамиду, који садржи по
маси 50% или више полимера
Полиуретани, у примарним облицима, осим из NHM-а 3909 50 10

3910 00 00

Силикони у примарним облицима

3909 50 10

3911 00 00

3911 10 00
3911 90 00

Смоле од нафте, кумарон - инден смоле, политерпени, полисулфиди,
полисулфони, течне синтетичке полиолефине, силиконе, резоле и остале
предполимере, н.д.м.н., у примарним облицима
Смоле од нафте, кумарон, инден или кумарон-инден смоле и политерпени, у
примарним облицима
Полимеризациони производи добијени кондензацијом или премештањем група,
хемијски модификовани или немодификовани, н.д.м.н., у примарним облицима

1
1
1

1

1
1

3911 90 11

Поли(окси-1,4-фениленсулфонил-1,4-фениленокси-1,4фениленизопропилиден-1,4-фенилен), у облику блокова неправилног облика,
грудви, праха, гранула, љуспица и сличним облици у расутом стању, хемијски
модификовани или немодификовани

1

3911 90 13

Поли(тио-1,4-фенилен, у примарним облицима, хемијски модификовани или
немодификовани

1

3911 90 19

Производи кондензације или преуређене полимеризације, хемијски
модификовани или немодификовани, н.д.м.н., у примарним облицима, осим из
NHM-а 3911 90 11 и поли(тио-1,4-фенилена)

1

3911 90 92

Хидрогенизовани кополимери винилтоулена и алфа-метилстирена и кополимер
p-крезола и дивинилбензена у облику раствора у N,N-диметилацетамида који
садржи 50 % или више полимера по маси, произведен хемијском синтезом, у
примарним облицима

1

3911 90 99

Полимери и предполимери пластике произведени хемијским синтезама,
н.д.м.н, у примарним облицима, осим из NHM-а 3911 90 91 и 3911 90 93

1

3912 00 00
3912 11 00
3912 12 00
3912 20 00
3912 20 11
3912 20 19
3912 20 90
3912 31 00
3912 39 00
3912 39 20
3912 39 85
3912 90 00
3912 90 10
3912 90 90

3913 00 00
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Целулоза и њени хемијски деривати, н.д.м.н., у примарним облицима
Целулозни ацетати непластификовани, у примарним облицима
Целулозни ацетати, пластификовани, у примарним облицима
Целулозни нитрати (укључујући колодионе), у примарним облицима
Колодиони и целоидини, непластификовани, у примарним облицима
Целулозни нитрати, непластификовани, у примарним облицима, осим
колодиона и целоидина
Целулозни нитрати, пластификовани, укључујући колодионе, у примарним
облицима
Целулозни етри карбоксиметилцелулоза и њене соли, у примарним облицима
Целулозни етри, у примарним облицима, осим етра карбоксиметилцелулоза и
њене соли
Хидроксипропил целулоза, у примарним облицима
Целулозни етри у примарним облицима, осим карбоксиметилцелулозе и њене
соли и хидроксипропиленцелулозе
Целулоза и њени хемијски деривати, н.д.м.н., у примарним облицима, осим
целулозних ацетата, нитрата, етра
Целулозни естри, у примарним облицима
Целулоза и њени хемијски деривати, н.д.м.н., у примарним облицима, осим
целулозних ацетата, нитрата, етра и естара
Природни полимери (на пример, алгинска киселина) и модификовани
природни полимери (на пример: очврснуте беланчевине, хемијски
деривати природног каучука), н.д.м.н., у примарним облицима

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
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3913 10 00
3913 90 00

3914 00 00

3915 00 00
3915 10 00
3915 20 00
3915 30 00
3915 90 00
3915 90 11
3915 90 80

Алгинска киселина, њене соли и естри, у примарним облицима
Природни полимери и модификовани природни полимери (очврснуте
беланчевине, хемијски деривати природног каучука), н.д.м.н., у примарним
облицима, осим алгинске киселине, њене соли и естри
Измењивачи јона на бази полимера из NHM-а 3901 00 00 до 3913 00 00, у
примарним облицима
Отпаци, струготине и остаци од пластичних маса
Отпаци, струготине и остаци од полимера етилена
Отпаци, струготине и остаци од полимера стирена
Отпаци, струготине и остаци од полимера винил хлорида
Отпаци, струготине и остаци од осталих пластичних маса, осим од етилена,
стирена, винил хлорида и полимера
Отпаци, струготине и остаци од полимера пропилена
Отпаци, струготине и остаци од пластичних маса, осим отпада од полимера
етилена, стирена, винил хлорида и пропилена

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

3916 00 00

Монофиламенти димензије попречног пресека преко 1 mm, шипке,
штапови и профилни облици од пластичних маса, површински обрађени
или необрађени али друкчије необрађивани

1

3916 10 00

Монофиламенти димензије попречног пресека преко 1 mm, шипке, штапови и
профилни облици од полимера етилена, површински обрађени или необрађени
али друкчије необрађивани

1

3916 20 00

Монофиламенти димензије попречног пресека преко 1 mm, шипке, штапови и
профилни облици од полимера винил хлорид, површински обрађени или
необрађени али друкчије необрађивани

1

3916 90 00

Монофиламенти димензије попречног пресека преко 1 mm, шипке, штапови и
профилни облици од осталих пластичних маса површински обрађени или
необрађени али друкчије необрађивани, осим од полимера етилена и винил
хлорида

1

3916 90 10

Монофиламенти димензије попречног пресека преко 1 mm, штапови, шипке и
профилни облици од полимеризованих производа добијених кондензацијом
или премештањем група, површински обрађени, али друкчије необрађивани, и
хемијски модификовани

1

3916 90 50

Монофиламенти димензије попречног пресека преко 1 mm, шипке, штапови и
профилни облици од полимера, осим од полимера етилена и винил хлорида,
површински обрађени или необрађени, али друкчије необрађивани

1

3916 90 90

Монофиламенти димензије попречног пресека преко 1 mm, шипке, штапови и
профилни облици, других пластичних маса, површински обрађени или
необрађени али друкчије необрађивани, осим полимеризованих производа
добијених кондензацијом или премештањем група, хемијски модификованих
или немодификованих

1

3917 00 00
3917 10 00
3917 10 10
3917 10 90
3917 21 00
3917 21 10

224

Цеви, црева и прибор за њих (нпр.: спојнице, колена, прирубнице) од
пластичних маса
Вештачка црева (омоти за кобасичарске производе) од очврсутих беланчевина
или целулозних материјала
Вештачка црева (омоти за кобасичарске производе) од очврснутих беланчевина
Вештачка црева (омоти за кобасичарске производе) од целулозних материјала
Цеви и црева, крути, од етилена
Цеви и црева, крути, од полимера етилена, бешавне и дужине која прелази
максималну димензију попречног пресека, површински обрађене или
необрађене, али другачије необрађене

1
1
1
1
1
1
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3917 21 90
3917 22 00
3917 22 10

3917 22 90
3917 23 00
3917 23 10

3917 23 90
3917 29 00
3917 31 00
3917 32 00

3917 33 00

3917 39 00
3917 40 00

Цеви и црева, крути, од полимера етилена, осим бешавних и исечених на
одређену дужину
Цеви и црева, крути, од полимера пропилена
Цеви и црева, крути, од полимера пропилена, бешавне и дужине која прелази
максималну димензију попречног пресека, површински обрађене или
необрађене, али другачије необрађене
Цеви и црева, крути, од полимера пропилена, осим бешавних и исечених на
одређену дужину
Цеви и црева, крути, од полимера винил хлорида
Цеви и црева, крути, од полимера винил хлорида, бешавне и дужине која
прелази максималну димензију попречног пресека, површински обрађене или
необрађене, али другачије необрађене
Цеви и црева, крути, од полимера винил хлорида, осим бешавних и исечених
на одређену дужину
Цеви и црева, крути, од пластичних маса, осим од полимера етилена,
пропилена и винил хлорида
Флексибилне цеви и црева, од пластичних маса, које могу поднети притисак од
најмање 27,6 МPа
Флексибилне цеви и црева од пластичних маса које нису ојачане нити
комбиноване са другим материјалима, без прибора, заптивала или конектора
Флексибилне цеви и црева од пластичних маса, које нису ојачане нити
комбиноване са другим материјалима, са прибором, заптивцима или
конекторима
Флексибилне цеви и црева од пластике, које су ојачане или комбиноване са
другим материјалима, осим оних за већи удар притиска од 27,6 МPа
Прибор, зглобови, колена, обујмице од пластичних маса за цеви и црева

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1

1
1

3918 00 00

Покривачи подова од пластичних маса, самолепљиви или несамолепљиви,
у ролнама или у облику плоча; тапети за зидове или таванице у ролнама
ширине 45 cm и веће, које се састоје се од пластичне масе, трајно
причвршћене на подлогу од било ког материјала, осим хартије

1

3918 10 00

Покривачи подова од полимера винил хлорида, самолепљиви или
несамолепљиви, у ролнама или у облику плоча и тапети за зидове или
таванице, у ролнама ширине 45 cm и веће, са предње стране зрнасте, рељефне,
бојене, сликане површине, трајно причвршћене на подлогу од било ког
материјала, осим хартије

1

3918 10 10

3918 10 90

Покривачи подова од импрегнисане подлоге која је премазана, превучена или
прекривена са поливинилхлоридом, самолепљиви или несамолепљиви, у
ролнама или у облику плоча и тапети за зидове или таванице, у ролнама
ширине 45 cm и веће, са предње стране зрнасте, рељефне, бојене, сликане
површине, трајно причвршћене на подлогу од било ког материјала, осим
хартије
Покривачи подова од плимера винил хлорида, самолепљиви или
несамолепљиви, у ролнама или у облику плоча, осим оних који имају
импрегнисану подлогу која је премазана, превучена или прекривена са
поливинилхлоридом

1

1

3918 90 00

Покривачи подова од пластичних маса, самолепљиви или несамолепљиви, у
ролнама или у облику плоча и тапети за зидове или таванице у ролнама
ширине 45 cm и веће, са предње стране зрнасте, рељефне, бојене, сликане
површине, трајно причвршћене на подлогу од било ког материјала, осим
хартије, осим покривача од полимера винил хлорида

1

3919 00 00

Самолепљиве плоче, листови, филмови, фолије, траке и остали слични
облици од пластичних маса, у ролнама или не, осим подних, зидних и
плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00

1
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3919 10 00

Самолепљиве плоче, листови, филмови, фолије, траке и остали слични облици
од пластичних маса, у ролнама ширине траке не преко 20 cm

1

3919 10 12

Самолепљиве пластичне траке од поли(винил хлорида) или од полиетилена,
прекривене са невулканизираним природним или синтетичким каучуком, у
ролнама ширине не преко 20 cm

1

3919 10 15

Самолепљиве пластичне траке од полипропилена, у ролнама ширине не преко
20 cm, прекривене са невулканизираним природним или синтетичким каучуком

1

3919 10 19

Самолепљиве пластичне траке, у ролнама ширине не преко 20 cm, прекривене
са невулканизираним природним или синтетичким каучуком, осим таквих
производа од поливинилхлорида, полиетилена или полипропилена

1

3919 10 80

Самолепљиве плоче, листови, филмови, фолије, траке и остали слични облици
од пластичних маса, у ролнама ширине траке не преко 20 cm, осим пластичних
трака прекривених са невулканизираним природним или синтетичким
каучуком

1

3919 90 00

Самолепљиве плоче, листови, филмови, фолије, траке и остали слични облици
од пластичних маса, било да су у ролнама или не, ширине преко 20 cm, осим
подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00

1

3919 90 20

Самолепљиви кружни јастучићи који се користе за производњу
полупроводничких плочица, од пластичних маса

1

3919 9080

Самолепљиве плоче, листови, филмови, фолије, траке и остали слични
пљоснати облици од пластичних маса, било да су у ролнама или не, ширине
преко 20 cm, осим подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 и
кружни јастучићи коју се користи за производњу полупроводничких плочица

1

3920 00 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластичних маса које нису
ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису
комбиновани са другим материјалима, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из
NHM-а 3918 00 00

1

3920 10 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластичних маса, које нису
ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани без подлоге или који нису
комбиновани са другим материјалима, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а
3918 00 00

1

3920 10 23

Полиетиленски филм који није ћелијасте структуре, дебљине 20 μm или веће,
али не преко 40 μm, за производњу фото-отпорних филмова који се користе за
израду полупроводничких или штампаних кола

1

3920 10 24

Полиетиленски филм који није ћелијасте структуре, растегљив (стреч) филм,
нештампани, дебљине не преко 0,125 mm и специфичне густине мање од 0,94

1

3920 10 25

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од полиетилена, који није ћелијасте
структуре, штампани, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису
слично комбиновани са другим материјалима, необрађени или површински
обрађени или сечени у квадратне или правоугаоне облике, дебљине не преко
0,125 mm и специфичне густине мање од 0,94, н.д.м.н. осим нештампаног
растезљивог филма и полиетиленског филма дебљине 20 μm или веће, али не
преко 40 μm, за производњу фото-отпорних филмова који се користе у
производњи полупроводника или штампаних кола

1

3920 10 28

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од полиетилена који није ћелијасте
структуре, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису комбиновани
са другим материјалима, необрађени или само површински обрађени или само
сечени у квадратне или правоугаоне облике, дебљине не преко 0,125 mm и
специфичне густине мање од 0,94, н.д.м.н.

1
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3920 10 40

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од полимера од етилена који нису
ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису
комбиновани са другим материјалима, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у облике другачије од правоугаоних (укључујући
квадратне), дебљине не преко 0,125 mm, осим самолепљивих производа и
подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00

1

3920 10 81

Синтетичка пулпа за хартију, у облику влажних листова, направаљена од фино
одвојених полиетиленских влакана који нису ћелијасте структуре, помешаних
или непомешаних са целулозним влакнима у количини не преко 15%, која као
средством за влажење садржи поли(винил алкохол) растворен у води, дебљине
не преко 0,125 mm

1

3920 10 89

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од полимера етилена који нису
ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису
комбиновани са другим материјалима, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, дебљине не
преко 0,125 mm, осим самолепљивих производа и подних, зидних и
плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00 и синтетичке пулпе из NHM-а
3920 10 81

1

3920 20 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од полимера етилена који нису
ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани или који нису комбиновани са
другим материјалима, без подлоге, необрађени или само површински обрађени
или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим самолепљивих
производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00

1

3920 20 21

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од полимера пропилена који нису
ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису
комбиновани са другим материјалима, биаксијално усмерени, даље необрађени
или само површински обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне
облике, дебљине не преко 0,10 mm, осим самолепљивих производа и подних,
зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00

1

3920 20 29

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од полимера пропилена који нису
ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису
комбиновани са другим материјалима, биаксијално усмерени, даље необрађени
или само површински обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне
облике, дебљине преко 0,10 mm

1

3920 20 80

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од полимера од пропилена који нису
ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису
комбиновани са другим материјалима, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, дебљине не
преко 0,10 mm, н.д.м.н.

1

3920 30 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од полимера стирола који нису
ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису
комбиновани са другим материјалима, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а
3918 00 00

1

3920 43 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од полимера винил хлорида који
нису ћелијасте структуре, који садрже, по маси, 6% и више пластификатора,
неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису комбиновани са другим
материјалима, необрађени или само површински обрађени или само сечени у
квадратне или правоугаоне облике, осим самолепљивих производа и подних,
зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00

1
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3920 43 10

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од полимера винил хлорида који
нису ћелијасте структуре, који садрже, по маси, 6% и више пластификатора,
дебљине не преко 1 mm, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису
комбиновани са другим материјалима, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а
3918 00 00

1

3920 43 90

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од полимера винил хлорида који
нису ћелијасте структуре, који садрже, по маси, 6% и више пластификатора,
дебљине преко 1 mm, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису
комбиновани са другим материјалима, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а
3918 00 00

1

3920 49 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од полимера винил хлорида који
нису ћелијасте структуре, који садрже, по маси,до 6% пластификатора,
неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису комбиновани са другим
материјалима, необрађени или само површински обрађени или самосечени у
квадратне или правоугаоне облике, осим самолепљивих производа и подних,
зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00

1

3920 49 10

3920 49 90

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од полимера винил хлорида који
нису ћелијасте структуре, који садрже, по маси,до 6% пластификатора,
дебљине не преко 1 mm, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису
комбиновани са другим материјалима, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а
3918 00 00
Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од полимера винил хлорида који
нису ћелијасте структуре, који садрже, по маси,до 6% пластификатора,
дебљине преко 1 mm, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису
комбиновани са другим материјалима, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а
3918 00 00

1

1

3920 51 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од поли (метил метакрилата) који
нису ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани и без подлоге или који
нису комбиновани са другим материјалима, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а
3918 00 00

1

3920 59 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од акрилних полимера који нису
ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису
комбиновани са другим материјалима, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а
3918 00 00 и од поли (метил метакрилата)

1

3920 59 10

Кополимери акрилних и метакрилних естара, у облику филма дебљине не
преко 150 μm

1

3920 59 90

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од акрилних полимера који нису
ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани без подлоге или који нису
комбиновани са другим материјалим, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а
3918 00 00 и кополимера из NHM-а 3920 59 10

1
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3920 61 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од поликарбоната који нису
ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису
комбиновани са другим материјалим, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а
3918 00 00 и од поли (метил метакрилата)

1

3920 62 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од поли(етилен терефталата) који
нису ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани и без подлоге или који
нису комбиновани са другим материјалим, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а
3918 00 00 и од поли (метил метакрилата)

1

3920 62 12

Филм од полиетилен терефталата, дебљине 72 μm или веће, али не преко 79
μm, за производњу савитљивих магнетних дискова и филм од полиетилен
терефталата, неојачан, дебљине 100 μm или веће, али не преко 150 μm, за
производњу фотополимер плоча за штампање

1

3920 62 19

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од поли(етилен терефталата) који
нису ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани и без подршке или који
нису комбиновани са другим материјали, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, дебљине не
преко 0,35 mm, осим самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских
покривача из NHM-а 3918 00 00 и поли(етилен терефталат) филма из NHM-а
3920 62 11 и 3920 62 13

1

3920 62 90

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од поли(етилен терефталата) који
нису ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани и без подршке или који
нису комбиновани са другим материјали, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у облике другачије од правоугаоних (укључујући
квадратне), дебљине преко 0,35 mm, осим самолепљивих производа и подних,
зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00

1

3920 63 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од незасићених полиестара који нису
ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису
комбиновани са другим материјалим, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у облике другачије од правоугаоних (укључујући
квадратне), осим самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских
покривача из NHM-а 3918 00 00 и од поли (метил метакрилата)

1

3920 69 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од полиестара који нису ћелијасте
структуре, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису комбиновани
са другим материјалим, необрађени или само површински обрађени или само
сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим самолепљивих производа и
подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00 и од
поликарбоната, полиетилена, поли(етилен терефталата) и других незасићених
полиестара

1

3920 71 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од регенерисане целулозе која није
ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису
комбиновани са другим материјалим, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а
3918 00 00

1

3920 73 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од целулозног ацетата који није
ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису
комбиновани са другим материјалима, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а
3918 00 00

1

01.05.2017.

229

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

3920 73 10

Филм у ролнама или тракама од неекспандрованог целулозног ацетата, за
кинематографију или фотографију

1

3920 73 80

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од целулозног ацетата који није
ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису
слично комбиновани са другим материјалима, необрађени или само
површински обрађени или само сечени у правоугаоне и квадратне облике, осим
филма у ролнама или тракама, за кинематографију или фотографију,
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а
3918 00 00

1

3920 79 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од деривата целулозе који није
ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани без подлоге или који нису
комбиновани са другим материјалима, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а
3918 00 00 и производа од целулозног ацетата

1

3920 79 10

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од вулканфибера, неојачани,
неламинирани и без подлоге или који нису комбиновани са другим
материјалима, необрађени или само површински обрађени или само сечени у
квадратне или правоугаоне облике

1

3920 79 90

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од осталих деривата целулозе,
неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису комбиновани са другим
материјалима, необрађени или само површински обрађени или само сечени у
квадратне или правоугаоне облике, осим самолепљивих производа и подних,
зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00, производа од
целулозног ацетата и од вулканфибера

1

3920 91 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од поли(винил бутирала) који није
ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису
комбиновани са другим материјалима, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а
3918 00 00

1

3920 92 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од полиамида који нису ћелијасте
структуре, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису комбиновани
са другим материјалима, необрађени или само површински обрађени или само
сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим самолепљивих производа и
подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00

1

3920 93 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од амино-смола које нису ћелијасте
структуре, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису комбиновани
са другим материјалима, необрађени или само површински обрађени или само
сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим самолепљивих производа и
подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00

1

3920 94 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од фенолних смола које нису
ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису
комбиновани са другим материјалима, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а
3918 00 00

1

3920 99 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од пластичних маса које нису
ћелијасте структуре, н.д.м.н., неојачани, неламинирани и без подлоге или који
нису комбиновани са другим материјалима, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а
3918 00 00 и производа за хирургију или стоматологију из NHM-а 3006 10 30

1
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3920 99 21

Листови и траке од полиимида који нису ћелијасте структуре, непревучени или
превучени или само покривени пластичном масом, неојачани, неламинирани
без подлоге или који нису комбиновани са другим материјалима, необрађени
или само површински обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне
облике, осим самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских
покривача из NHM-а 3918 00 00

1

3920 99 28

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од производа полимеризације који
нису ћелијасте структуре, добијених кондензацијом или премештањем група,
н.д.м.н., неојачани, неламинирани и без подлоге или који нису комбиновани са
другим материјалима, необрађени или само површински обрађени или само
сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим самолепљивих производа и
подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00 и листова и
трака од полиимида из NHM-а 3920 99 21

1

3920 99 52

Листови од поли(винил флуорида) и биаксијално оријентисани филмови од
поливинил алкохола који нису ћелијасте структуре, који по тежини садрже
97% поливинил алкохола или више, необложени, дебљине не преко 1 mm,
неојачани, неламинирани, без подлоге или који нису слично комбиновани са
другим материјалима, необрађени или само површински обрађени или само
сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим самолепљивих производа и
подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00

1

3920 99 53

Јоно – измењивачке мембране од флуорованог пластичног материјала, за
употребу у хлор-алкалним електролитичким ћелијама

1

3920 99 59

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од полимеризованих производа који
нису ћелијске структуре, н.д.м.н., неојачани, неламинирани без подлоге или
који нису комбиновани са другим материјалима, необрађени или само
површински обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике,
осим самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из
NHM-а 3918 00 00 и производа из NHM-а 3920 99 51, 3920 99 53 и 3920 99 55

1

3920 99 90

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од пластичних маса које нису
ћелијске структуре, н.д.м.н., неојачани, неламинирани без подлоге или који
нису комбиновани са другим материјалима, необрађени или само површински
обрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а
3918 00 00 и производа за хирургију или стоматологију из NHM-а 3006 10 30

1

3921 00 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластичних маса, ојачани,
ламинирани или су комбиновани са другим материјалима или од
целуларних пластичних маса, необрађени или само површински обрађени
или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим самолепљивих
производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00

1

3921 11 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од целуларног (ћелијасте структуре)
полимера стирола, необрађени или само површински обрађени или само
сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим самолепљивих производа и
подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00 и хируршких
или стоматолошких стерилних средстава за спречавање пријањања из NHM-а
3006 10 30

1

3921 12 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од целуларног (ћелијасте структуре)
полимера винилхлорида, необрађени или само површински обрађени или само
сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим самолепљивих производа и
подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00 и хируршких
или стоматолошких стерилних средстава за спречавање пријањања из NHM-а
3006 10 30

1
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3921 13 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од целуларног (ћелијасте структуре)
полиуретана, необрађени или само површински обрађени или само сечени у
квадратне или правоугаоне облике, осим самолепљивих производа и подних,
зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00 и хируршких или
стоматолошких стерилних средстава за спречавање пријањања из NHM-а 3006
10 30

1

3921 13 10

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од флексибилног целуларног
(ћелијасте структуре) полиуретана, необрађени или само површински обрађени
или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим самолепљивих
производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00 и
хируршких или стоматолошких стерилних средстава за спречавање пријањања
из NHM-а 3006 10 30

1

3921 13 90

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од несавитљивог, целуларног
(ћелијасте структуре) полиуретана, необрађени или само површински обрађени
или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим самолепљивих
производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00 и
хируршких или стоматолошких стерилних средстава за спречавање пријањања
из NHM-а 3006 10 30

1

3921 14 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од целуларне (ћелијасте структуре)
регенерисане целулозе, необрађени или само површински обрађени или само
сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим самолепљивих производа и
подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00 и хируршких
или стоматолошких стерилних средстава за спречавање пријањања из NHM-а
3006 10 30

1

3921 19 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од целуларних (ћелијасте структуре)
пластичних маса, необрађени или само површински обрађени или само сечени
у квадратне или правоугаоне облике, осим полимера стирола, винил хлорида,
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а
3918 00 00 и хируршких или стоматолошких стерилних средстава за
спречавање пријањања из NHM-а 3006 10 30

1

3921 90 00

Плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластичних маса, ојачани,
ламинирани, подржани или слично комбиновани са другим материјалима,
необрађени или само површински обрађени или само сечени у квадратне или
правоугаоне облике, осим самолепљивих производа и подних, зидних и
плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00 и целуларних пластичних маса

1

3921 90 10

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од полиестера, ојачани, ламинирани,
са подлогом или који су слично комбиновани са другим материјалима,
необрађени или само површински обрађени или само сечени у квадратне или
проавоугаоне облике, осим производа од пластике са ћелијастом структуром,
самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а
3918 00 00

1

3921 90 30

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од фенолних смола, ојачани,
ламинирани, подржани или слично комбиновани са другим материјалима,
необрађени или само површински обрађени или само сечени у квадратне или
правоугаоне облике, осим самолепљивих производа и подних, зидних и
плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00

1

3921 90 41

Ламинати високог притиска од амино смола са декоративном површином на
једној или обе стране, али другачије необрађени или само сечени у квадратне
или правоугаоне облике

1

3921 90 43

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од ламинираних амино смола,
ојачани, ламинирани, подржани или слично комбиновани са другим
материјалима, необрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне
облике, осим ламината високог притиска од амино смола са декоративном
површином на једној или обе стране и подних покривача

1
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3921 90 49

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од неламиниране амино смоле,
ојачани, ламинирани, подржани или слично комбиновани са другим
материјалима, необрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне
облике, осим самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских
покривача из NHM-а 3918 00 00

1

3921 90 55

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, добијених кондензацијом или
премештањем група, хемијски модификованих или немодификованих, ојачани,
ламинирани подржани или слично комбиновани са другим материјалима,
необрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим
производа од полиестера, од фенолних или амино смола; самолепљивих
производа и подних, зидних и плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00

1

3921 90 60

Плоче, листови, филмови, фолије и траке,од производа адиционе
полимеризације, ојачани, ламинирани, подржани или слично комбиновани са
другим материјалима, необрађени или само сечени у квадратне или
правоугаоне облике, осим самолепљивих производа и подних, зидних и
плафонских покривача из NHM-а 3918 00 00

1

3921 90 90

Плоче, листови, филмови, фолије и траке, од пластичних маса, ојачани,
ламинирани, подржани или слично комбиновани са другим материјалима,
необрађени или само сечени у квадратне или правоугаоне облике, осим од
целуларних пластичних маса, полимеризованих производа добијених
кондензацијом или премештањем група, хемијски модификованих или
немодификованих, самолепљивих производа и подних, зидних и плафонских
покривача из NHM-а 3918 00 00

1

3922 00 00
3922 10 00
3922 20 00
3922 90 00

3923 00 00
3923 10 00

3923 10 10

3923 10 90
3923 21 00
3923 29 00
3923 29 10
3923 29 90
3923 30 00
3923 30 10
3923 30 90
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Каде, туш - каде, лавабои, бидеи, клозетске шоље, седишта и поклопци,
водокотлићи и слични санитарни производи, од пластичних маса
Каде, туш - каде и лавабои од пластичних маса
Клозетска седишта и поклопци од пластичних маса
Бидеи, клозетске шоље, седишта и поклопци, водокотлићи и слични санитарни
производи, од пластичних маса, осим када, туш - када и лавабоа, клозетских
седишта и поклопаца
Производи за транспорт или паковање робе, од пластичних маса;
запушачи, поклопци, заклопци и остали затварачи, од пластичних маса
Кутије, сандуци, гајбе и слични производи за транспорт или паковање робе од
пластичних маса
Кутије, сандуци, гајбе и слични производи од пластике, специјално обликовани
или уподобљени за транспорт или паковање полупроводничких
плочица, маски, или мрежица
Кутије, сандуци, гајбе и слични производи за транспорт или паковање робе од
пластичних маса, осим посебно оних за полупроводничке плоче, маске или
мрежице
Вреће и кесе, укључујући купасте, од полимера етилена
Вреће и кесе, укључујући купасте, од пластичних маса, осим од полимера
етилена
Вреће и кесе, укључујући купасте, од поли(винил хлорида)
Вреће и кесе, укључујући купасте, од пластичних маса, осим од полимера
етилена и поли(винил хлорида)
Балони, боце, бочице и слични производи за транспорт или паковање робе од
пластичних маса
Балони, боце, бочице и слични производи за транспорт или паковање робе од
пластичних маса запремине не преко 2 l
Балони, боце, бочице и слични производи за транспорт или паковање робе од
пластичних маса запремине преко 2 l

1
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1
1
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Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

3923 40 00

Калемови, копсови, цевчице и сличне подлоге од пластичних маса

1

3923 40 10

Калемови, копсови, цевчице и сличне подлоге за фотографске и
кинематографске филмове или за траке, филмове и слично, од пластичних
маса, за звучне или видео рекордере или за репродукцију сигнала, података или
програма

1

3923 40 90

Калемови, копсови, цевчице и сличне подлоге од пластичних маса, осим оних
који се користе за фотографске и кинематографске филмове или за траке,
филмове и слично, за звучне или видео рекордере или за репродукцију сигнала,
података или програма

1

3923 50 00
3923 50 10
3923 50 90

3923 90 00

3924 00 00
3924 10 00
3924 90 00

3925 00 00
3925 10 00
3925 20 00
3925 30 00

3925 90 00

3925 90 10
3925 90 20

3925 90 80

3926 00 00
3926 10 00
3926 20 00

3926 30 00
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Запушачи, поклопци, заклопци и остали затварачи од пластичних маса
Заклопци и заштитне капице за флаше од пластичних маса
Запушачи, поклопци, заклопци и остали затварачи од пластичних маса, осим за
флаше
Производи за транспорт или паковање робе од пластичних маса, осим кутија,
сандука, гајби, врећа и кеса, укључујући купасте, балона, боца и слично,
калемова, копсова, цевчица, запушача, поклопаца, заклопаца
Стоно посуђе, кухињско посуђе, остали производи за домаћинство и
хигијенски или тоалетни производи, од пластичних маса, осим када, туш када и лавабоа, клозетских седишта и поклопаца
Стоно и кухињско посуђе и прибор од пластичних маса
Производи за домаћинство или тоалетни производи од пластичних маса, осим
стоног и кухињског посуђа и прибора, када, туш - када и лавабоа, клозетских
седишта и поклопаца и сличних санитарних артикала
Грађевински производи за уграђивање, од пластичних маса, н.д.м.н.
Резервоари, цистерне, каце и слични судови од пластичних маса, запремине
преко 300 l
Врата, прозори и оквири за њих, прагови за врата од пластичних маса
Капци, ролетне, укључујући венецијанске ролетне, и слични производи и
њихови делови од пластичних маса, осим прибора и сличних производа
Грађевински производи за уграђивање врата, прозора, ролетни, прагова и
сличних производа од пластичних маса; жлебови и прибор од пластичних маса;
решетке, ограде и слично од пластичних маса; велике терасе за конструкције за
продавнице или радионице од пластичних маса; архитектонски украси
укључујући фризове од пластичних маса; прибор и слични производи за трајне
монтажне објекте од пластичних маса
Прибор за трајну уградњу у или на врата, прозоре, степеништа, зидове и друге
делове зграде од пластичних маса
Кабловске каналице за електричне проводнике од пластичних маса
Грађевински производи за уграђивање врата, прозора, ролетни, прагова и
сличних производа од пластичних маса; жлебови и прибор од пластичних маса;
решетке, ограде и слично од пластичних маса; велике терасе за конструкције за
продавнице или радионице од пластичних маса; архитектонски украси
укључујући фризове од пластичних маса, н.д.м.н.
Остали производи од пластичних маса и производи од осталих материјала
из NHM-а 3901 00 00 до 3914 00 00
Производи за канцеларије или школе од пластичних маса, н.д.м.н.
Одећа и прибор за одећу, укључујући рукавице, са или без прстију добијене
шивењем или лепљењем трака од пластичних маса, осим робе из NHM-а 9619
00 00
Фитинзи за намештај, каросерије и слично од пластичних маса, осим
грађевинских елемената за трајно учвршћивање делова објеката
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

3926 40 00
3926 90 00
3926 90 50
3926 90 92
3926 90 97

Статуете и остали украсни предмети од пластичних маса
Производи од пластичних маса и производи од осталих материјала из NHM
3901 00 00 до 3914 00 00, н.д.м.н., осим робе из NHM-а 9619 00 00
Перфорисане корпе и слични производи за уградњу на канализационе одводе
од пластичних маса
Производи израђени од листова пластичних маса, н.д.м.н.
Производи од пластичних маса и осталих материјала из NHM-а 3901 до 3914,
н.д.м.н.

1
1
1
1
1

ГЛАВА 40
4000 00 00

4001 00 00
4001 10 00
4001 21 00
4001 22 00

КАУЧУК И ПРОИЗВОДИ ОД КАУЧУКА И ГУМЕ
Каучук природни, балата, гутаперка, гвајала, чикл и сличне природне
гуме, у примарним облицима или у облику плоча, листова или трака
Латекс од природног каучука, предвулканизован или непредвулканизован
Каучук, природни, димљени у облику листова
Каучук, природни, технички спецификован (TSNR)

1
1
1
1

4001 29 00

Каучук природни у примарним облицима или у облику плоча, листова или
трака, осим природног димљеног каучука у облику листова, технички
спецификованог каучука (TSNR) и латекса од природног каучука
предвулканизованог или непредвулканизованог

1

4001 30 00

Балата, гутаперка, гвајала, чикл и сличне природне гуме у примарним
облицима у облику плоча листова или трака, осим природног каучука
предвулканизованог или непредвулканизованог

1

4002 00 00

4002 11 00

4002 19 00

4002 19 10
4002 19 20
4002 19 30

4002 19 90

4002 20 00
4002 31 00
4002 39 00
4002 41 00

01.05.2017.

Синтетички каучук и фактис добијени из уља, у примарним облицима,
или у облику плоча, листова или трака; мешавине природног каучука,
балате, гутаперке, гвајале, чикла и сличних природних гума са
синтетичким каучуком и фактисом у примарним облицима, или у облику
плоча, листова или трака
Стирен-бутадиен каучук (SBR); карбосиликовани стирол-бутадиен каучук
(XSBR) латекс
Стирен-бутадиен каучук (SBR); карбосиликовани стирол-бутадиен каучук
(XSBR), у примарним облицима или у облику плоча, листова или трака, осим
латекса
Стирен-бутадиен каучук добијен полимеризацијом из емулзије (Е-SBR), у
балама
Стирен-бутадиен-стирен блок кополимери добијени полимеризацијом из
раствора (SBS- термопластични еластомери), у гранулама, мрвицама или праху
Стирен-бутадиен каучук добијен полимеризацијом из раствора (S-SBR), у
балама
Стирен-бутадиен каучук (SBR) и карбосиликовани стирол-бутадиен каучук
(XSBR), у примарним облицима или у облику плоча, листова или трака, осим
Е-SBR и S-SBR у балама,SBS-термопластични еластомери у гранулама,
мрвицама или праху и латека
Бутадиен-кауцук (BR), у примарним облицима или у облику плоча, листова
или трака
Изобутилен-изопрен (бутил) каучук (IIR), у примарним облицима или у облику
плоча, листова или трака
Хало-изобутен-изопрен каучук (CIIR или BIIR),у примарним облицима или у
облику плоча, листова или трака
Хлоропрен (хлорбутадиен) каучук (CR), латекс

1

1

1

1
1
1

1

1
1
1
1
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1

2

3

4

4002 49 00
4002 51 00
4002 59 00
4002 60 00
4002 70 00

Хлоропрен (хлорбутадиен) каучук (CR), у примарним облицима или у облику
плоча, листова или трака, осим латекса
Акрилонитрил-бутадиен каучук (NBR), латекс
Акрилонитрил-бутадиен каучук (NBR), у примарним облицима или у облику
плоча, листова или трака, осим латекса
Изопрен каучук (IR), у примарним облицима или у облику плоча, листова или
трака
Етилен-пропилендиен некоњуговани каучук (EPDM), у примарним облицима
или у облику плоча, листова или трака

1
1
1
1
1

4002 80 00

Мешавине природног каучука, балате, гутаперке, гвајале, чикла и сличних
природних гума са синтетичким каучуком и фактисом у примарним облицима,
или у облику плоча, листова или трака

1

4002 91 00

Синтетички каучук и фактис добијени из уља, у примарним облицима, или у
облику плоча, листова или трака, осим стирен-бутадиен каучука (SBR) и
карбосиликованог стирол-бутадиен каучука (XSBR), бутадиен-кауцука (BR),
изобутилен-изопрен (бутил) каучука (IIR) и етилен-пропилендиен
некоњугованог каучука (EPDM)

1

4002 99 00

Синтетички каучук и фактис добијени из уља, у примарним облицима, или у
облику плоча, листова или трака, осим латекса, стирен-бутадиен каучука (SBR)
и карбосиликованог стирол-бутадиен каучука (XSBR), бутадиен-кауцука (BR),
изобутилен-изопрен (бутил) каучука (IIR) и етилен-пропилендиен
некоњугованог каучука (EPDM)

1

4002 99 10

Производи од природног каучука модификованог инкорпорацијом пластичних
маса, осим деполимеризованог природног каучука

1

4002 99 90

Синтетички каучук и фактис добијени из уља, остали, у примарним облицима,
или у облику плоча, листова или трака, осим латекса, стирен-бутадиен каучука
(SBR) и карбосиликованог стирол-бутадиен каучука (XSBR), бутадиен-кауцука
(BR), изобутилен-изопрен (бутил) каучука (IIR) и етилен-пропилендиен
некоњугованог каучука (EPDM)

1

4003 00 00

Каучук (гума) у примарним облицима или у облику плоча, листова или
трака, регенерисан

1

4004 00 00

Отпаци, струготине или остаци, прах и грануле добијене од производа
меког каучука (гуме)

2

4005 00 00

Мешавине каучука (гуме) у примарним облицима или у облику плоча,
листова или трака, невулканизоване, осим природног каучука (гуме),
балате, гутаперке, гвајале, чикла и сличних природних гума који садрже
синтетички каучук и фактис добијених из уља

1

4005 10 00

Мешавине каучука са чађи или силицијумдиоксидом у примарним облицима,
или у облику плоча, листова или трака, невулканизоване

1

4005 20 00

Мешавине каучука у облику раствора и дисперзије, невулканизоване, осим
мешавине каучука са чађи или силицијумдиоксидом и мешавине природног
каучука, балате, гутаперке, гвајале, чикла и сличне природне гуме са
синтетичким каучуком и фактисом добијених из уља

1

4005 91 00

Мешавине каучука у облику плоча, листова или трака, невулканизоване, осим
мешавине каучука са чађи или силицијумдиоксидом, и мешавине природног
каучука, балате, гутаперке, гвајале, чикл и сличне природне гуме са
синтетичким каучуком и фактисом добијених из уља

1

4005 99 00

Мешавине каучука у примарном облику, невулканизоване, осим у облику
раствора и дисперзије, мешавине каучука са чађи или силицијумдиоксидом и
мешавине природног каучука, балате, гутаперке, гвајале, чикла и сличне
природне гуме са синтетичким каучуком и фактисом добијених из уља

1
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4

4006 00 00

Шипке, цеви, профили и производи (на пример: дискови и прстенови), од
невулканизованог каучука (гуме) укључујући мешавину гума, осим у
облику плоча, листова или трака, који поред основне површинске обраде
нису сечени или нису сечени у квадратне или правоугаоне облике

1

4006 10 00

Профилисане траке са шарама ("Camel-back") за протектирање пнеуматика од
невулканизованог каучука (гуме)

1

4006 90 00

Шипке, цеви, профили и производи (на пример: дискови и прстенови), од
невулканизованог каучука (гуме) укључујући мешавину гума, осим у облику
плоча, листова или трака, који поред основне површинске обраде нису сечени
или нису сечени у квадратне или правоугаоне облике и профилисаних трака са
шарама ("Camel-back ")

1

4007 00 00

Нити и коноп (корд) од вулканизованог каучука (гуме), осим једноставних
неупредених влакна пречника већег од 5 mm, и мешавине гуме са
текстилним влакнима, укључујући пресвучене са текстилом

1

4008 00 00
4008 11 00
4008 19 00
4008 21 00
4008 21 10
4008 21 90
4008 29 00

4009 00 00
4009 11 00
4009 12 00
4009 21 00
4009 22 00
4009 31 00
4009 32 00

Плоче, листови, траке, шипке и профили од вулканизованог каучука
(гуме), осим од тврде гуме
Плоче, листови и траке од целуларне (ћелијасте, пенасте) гуме
Траке, шипке и профили од целуларне (ћелијасте, пенасте) гуме
Плоче, листови и траке од нецелуларне гуме
Прекривачи за под и брисачи за ноге несечени или сечени у облику квадрата
или правоугаоника, од нецелуларне гуме
Плоче, листови и траке од нецелуларне гуме, осим прекривача за под
Шипке и профили од нецелуларне гуме
Цеви и црева са прибором или без прибора (спојницама, коленима,
прирубницама), од вулканизованог каучука (гуме), осим од тврде гуме
Цеви и црева без прибора, од вулканизованог каучука, неојачани или
некомбиновани са другим материјалима, осим од тврде гуме
Цеви и црева са прибором, од вулканизованог каучука, неојачани или
некомбиновани са другим материјалима, осим од тврде гуме
Цеви и црева без прибора, од вулканизованог каучука, ојачани или на други
начин комбиновани само са металом, осим од тврде гуме
Цеви и црева са прибором, од вулканизованог каучука, ојачани или на други
начин комбиновани само са металом, осим од тврде гуме
Цеви и црева без прибора, од вулканизованог каучука, ојачани или на други
начин комбиновани само са текстилним материјалима, осим од тврде гуме
Цеви и црева са прибором, од вулканизованог каучука, ојачани или на други
начин комбиновани само са текстилним мареријалима, осим од тврде гуме

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

4009 41 00

Цеви и црева без прибора, од вулканизованог каучука, ојачани или на други
начин комбиновани са другим материјалом изузев текстила или метала, осим
од тврде гуме

1

4009 42 00

Цеви и црева са прибором, од вулканизованог каучука, ојачани или на други
начин комбиновани са другим материјалом изузев текстила или метала, осим
од тврде гуме

1

4010 00 00
4010 11 00
4010 12 00
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Траке или ремење за транспортне или трансмисионе сврхе од
вулканизованог каучука (гуме)
Траке и ремење за транспортне сврхе од вулканизованог каучука (гуме),
ојачани само металом
Траке и ремење за транспортне сврхе од вулканизованог каучука (гуме) ојачани
само текстилним материјалима

1
1
1
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4010 19 00

Траке и ремење за транспортне сврхе, од вулканизованог каучука (гуме), осим
ојачаних само металом и ојачаних само текстилним материјалима

1

4010 31 00

Бескрајно трансмисионо ремење трапезоидног попречног пресека (V ремење),
од вулканизованог каучука (гуме), V ребрасто, спољашњег обима преко 60 cm,
али не преко 180 cm

1

4010 32 00

Бескрајно трансмисионо ремење трапезоидног попречног пресека (V ремење)
од вулканизованог каучука (гуме), спољашњег обима преко 60 cm, али не
преко 180 cm, осим V ребрастог

1

4010 33 00

Бескрајно трансмисионо ремење трапезоидног попречног пресека (V ремење),
од вулканизованог каучука (гуме), V ребрасто, спољашњег обима преко 180
cm, али не преко 240 cm

1

4010 34 00

Бескрајно трансмисионо ремење трапезоидног попречног пресека (V ремење),
од вулканизованог каучука (гуме), спољашњег обима преко 180 cm, али не
преко 240 cm, осим V ребрастих

1

4010 35 00
4010 36 00

4010 39 00

4011 00 00
4011 10 00
4011 20 00
4011 20 10
4011 20 90
4011 30 00
4011 40 00
4011 50 00
4011 70 00

Бескрајно синхроно ремење, од вулканизованог каучука (гуме), спољашњег
обима преко 60 cm, али не преко 150 cm
Бескрајно синхроно ремење, од вулканизованог каучука (гуме), спољашњег
обима преко 150 cm, али не преко 198 cm
Траке или ремење за трансмисионе сврхе, од вулканизованог каучука (гуме),
осим бескрајног трансмисионог ремења из NHM-а 4010 31 00, 4010 32 00, 4010
33 00 и бескрајних синхроних каишева из NHM-а 4010 34 00, 4010 35 00 и 4010
36 00
Гуме, спољне, пнеуматске, нове од каучука (гуме)
Гуме за путничке аутомобиле укључујући караван и тркаче аутомобиле,
спољне, пнеуматске и нове, од каучука (гуме)
Гуме за аутобусе или камионе, спољне, пнеуматске и нове, од каучука (гуме)
Гуме за аутобусе или камионе са индексом оптерећења не преко 121, спољне,
пнеуматске и нове, од каучука (гуме)
Гуме за аутобусе или камионе са индексом оптерећења преко 121, спољне,
пнеуматске и нове, од каучука (гуме)
Гуме за ваздухоплове, спољне, пнеуматске и нове, од каучука (гуме)
Гуме за мотоцикле, спољне, пнеуматске и нове, од каучука (гуме)
Гуме за бицикле, спољне, пнеуматске и нове, од каучука (гуме)
Гуме које се користе за пољопривредна или шумска возила и машине, спољне,
пнеуматске, нове, од каучука (гуме)

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

4011 80 00

Гуме које се користе на грађевинским, рударским или индустријским
манипулативним возилима и машинама, спољне, пнеуматске, нове, од каучука
(гуме)

1

4011 90 00

Гуме, спољне, пнеуматске, нове, од каучука (гуме), осим гума које се користе
на грађевинским, шумарским, рударским или индустријским манипулативним
возилима и машинама, за путничке аутомобиле укључујући караван и тркачке
аутомобиле, за аутобусе или камионе, ваздухоплове, моторцикле и бицикле

1

4012 00 00

4012 11 00
4012 12 00
4012 13 00
4012 19 00
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Гуме спољне пнеуматске, протектиране или употребљаване; пуне гуме или
гуме са ваздушним коморама, газећи слој (изменљиви протектори) и
заштитни улошци (појасеви) од гуме
Гуме за путничке аутомобиле, укључујући караване и тркачке аутомобиле,
спољне, пнеуматске, протектиране
Гуме за аутобусе или камионе, спољне и пнеуматске, протектиране
Гуме за ваздухоплове, спољне и пнеуматске, протектиране
Гуме, спољне и пнеуматске, протектиране, осим гума које се користе за
путничке аутомобиле, укључујући караване и тркачке аутомобиле, аутобусе,
камионе и ваздухоплове

1

1
1
1
1
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4012 20 00
4012 90 00
4012 90 20
4012 90 30
4012 90 90
4013 00 00
4013 10 00
4013 20 00
4013 90 00

4014 00 00
4014 10 00

4014 90 00

4015 00 00
4015 11 00
4015 19 00

4015 90 00

4016 00 00
4016 10 00

Гуме спољне, пнеуматске, употребљиване
Гуме, пуне или гуме са ваздушним коморама, газећи слој (изменљиви
протектори) и заштитни улошци (појасеви) од гуме
Гуме пуне или гуме са ваздушним коморама
Газећи слојеви (изменљиви протектори) од каучука (гуме)
Заштитни улошци (појасеви), од каучука (гуме)

1

Гуме унутрашње
Гуме за путничке аутомобиле, укључујући караване и тркачке аутомобиле, за
аутобусе или камионе, унутрашње
Гуме за бицикле, унутрашње
Гуме унутрашње, осим за путничке аутомобиле, укључујући караване и
тркачке аутомобиле, аутобусе, камионе и бицикле

1

Производи од од вулканизованог меког каучука (гуме) за хигијенске или
фармацеутске сврхе, са прибором или без прибора од тврде гуме, н.д.м.н.,
осим артикала за облачење и делова одеће, укључујући рукавице за све
намене
Презервативи, од вулканизованог меког каучука (гуме), осим тврде гуме
Производи од вулканизованог меког каучука (гуме) за хигијенске или
фармацеутске сврхе (укљућујући цуцле), са прибором или без прибора од тврде
гуме, н.д.м.н., осим презерватива, одеће и делова одеће и рукавица за све
намене
Одећа и прибор за одећу за све врсте намене, укључујући и рукавице са
или без прстију, од вулканизованог меког каучука (гуме), осим од тврде
гуме и обуће и покривке за главу као и њихових делова
Рукавице хируршке од вулканизованог меког каучука (гуме), осим са прстима
Рукавице са или без прстију, од вулканизованог меког каучука (гуме), осим
хирушких
Предмети одеће и прибор за одећу за све врсте намене од вулканизованог
меког каучука (гуме), осим хируких и за домаћинство, са или без прстију,
обуће и покривке за главу као и њихових делова
Производи од вулканизованог меког каучука (гуме), осим од тврде гуме,
н.д.м.н.
Производи од целуларне гуме, н.д.м.н.

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
1

1

1
1

4016 91 00

Покривачи подова, простирачи и отирачи од вулканизованог меког каучука
(гуме), изузев од тврде гуме, са искошеним страницама, заобљеним угловима,
са обликованим рубовима или другачије урађени, осим оних који су
једноставно исечени у облику квадрата или правоугаоника или робе од
целуларне гуме

1

4016 92 00

Гуме за брисање од вулканизованог меког каучука (гуме), изузев од тврде гуме,
прикладне за употребу, осим оних које су једноставно исечене у облику
квадрата или правоугаоника

1

4016 93 00

Производи за заптивање од вулканизованог меког каучука (гуме), осим од
тврде или целуларне гуме

1

4016 94 00

4016 95 00
4016 99 00
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Одбојници за бродове или докове (бокобрани) на надувавање или без
надувавања од вулканизованог меког каучука (гуме), осим од тврде или
целуларне гуме
Производи од вулканизованог меког каучука (гуме) на надувавање, осим за
заптивање, бродове или докове (бокобрани), за хигијенске и фармацеутске
сврхе
Производи од вулканизованог меког каучука (гуме), н.д.м.н.

1

1
1
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4016 99 52

Производи и делови од вулканизованог меког каучука (гуме) који су спојени са
метаом за моторна возила из NHM-а 8701 00 00 до 8705 00 00, осим од
целуларне и тврде гуме

1

4016 99 57

Производи намењени искључиво или претежно за моторна возила из NHM-а
8701 до 8705, од вулканизованог меког каучука (гуме), изузев оних од тврде
гуме, н.д.м.н., осим делова од вулканизованог меког каучука (гуме) спојених са
металом и целуларне гуме

1

4016 99 91

Производи и делови од вулканизованог меког каучука (гуме) који су спојени са
металом, осим од тврде или целуларне гуме и за моторна возила из NHM-а
8701 00 00 до 8705 00 00

1

4016 99 97

Производи од вулканизованог меког каучука (гуме), н.д.м.н., осим од
целуларне и тврде гуме

1

4017 00 00

Гума тврда (нпр., ебонит) у свим облицима, укључујући отпатке и остатке;
производи од тврде гуме, н.д.м.н.

2

ГЛАВА 41
4100 00 00

4101 00 00

4101 20 00

4101 20 10
4101 20 30

КОЖА СИРОВА, СИТНА И КРУПНА, СА ДЛАКОМ ИЛИ БЕЗ ДЛАКЕ
(ОСИМ КРЗНА) И ШТАВЉЕНА КОЖА
Коже сирове, говеђе (и бивоље) или копитара са длаком или без длаке,
цепане или нецепане, свеже или усољене, сушене, лужене, пикловане или
другачије конзервисане, осим нештављених и пергаментно или даље
обрађених
Коже сирове, говеђе (и бивоље) или копитара, са длаком или без длаке, цепане
или нецепане, масе по кожи до 8 kg када су суве, до 10 kg када су суво-сољене,
или до 16 kg када су свеже, мокро сољене или другачије конзервисане, осим
штављених и пергаментно или даље обрађених
Коже сирове, говеђе (и бивоље) или копитара, са длаком или без длаке, цепане
или нецепане, масе по кожи до 16 kg, свеже
Коже сирове, говеђе (и бивоље) или копитара, са длаком или без длаке, цепане
или нецепане, масе по кожи до 16 kg, мокро сољене

1

1

1
1

4101 20 50

Коже сирове, говеђе (и бивоље) или копитара, са длаком или без длаке, цепане
или нецепане, масе по кожи до 8 kg када су сушене или масе по кожи до 10 kg
када су суво - сољене

1

4101 20 80

Коже сирове, говеђе (и бивоље) или копитара, са длаком или без длаке, цепане
или нецепане, свеже или усољене, сушене, лужене, пикловане или другачије
конзервисане, осим свежих, мокро сољених, сушених, сувосољених,штављених и пергаментно или даље обрађених

1

4101 50 00

Коже сирове, говеђе (и бивоље) или копитара, са длаком или без длаке, целе,
цепане или нецепане, масе преко 16 kg, свеже или усољене, сушене, лужене,
пикловане или другачије конзервисане, осим штављених и пергаментно или
даље обрађених

1

4101 50 10
4101 50 30
4101 50 50

4101 50 90
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Коже сирове, говеђе (и бивоље) или копитара, са длаком или без длаке, целе,
цепане или нецепане, масе преко 16 kg, свеже
Коже сирове, говеђе (и бивоље) или копитара, са длаком или без длаке, целе,
цепане или нецепане, масе преко 16 kg, мокро сољене
Коже сирове, говеђе (и бивоље) или копитара, са длаком или без длаке, целе,
цепане или нецепане, масе преко 16 kg, сушене или суво сољене
Коже сирове, говеђе (и бивоље) или копитара, са длаком или без длаке, целе,
цепане или нецепане, масе преко 16 kg лужене, пикловане или другачије
конзервисане, осим свежих или мокро сољених, сушених или суво усољених,
штављених и пергаментно или даље обрађених

1
1
1

1
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4101 90 00

Коже сирове, говеђе (и бивоље) или копитара, укључујући крупоне,
полукрупоне и трбушине, са длаком или без длаке, свеже, сушене, лужене,
пикловане или другачије конзервисане, масе по кожи у сувом стању од 8 kg до
16 kg и преко 10 kg али не преко 16 kg, када су суво сољене, осим штављених и
пергаментно или даље обрађених

1

4102 00 00

4102 10 00

4102 10 10

4102 10 90
4102 21 00
4102 29 00

4103 00 00

4103 20 00

Коже сирове, овчије или јагњеће, са вуном или без вуне, цепане или
нецепане, свеже или усољене, сушене, лужене, пикловане или другачије
конзервисане, осим штављених и пергаментно или даље обрађених, кожа
са вуном астраганских јагњади, са широким репом из Мале Азије,
каракул, персијских, индијских, кинеских, монголских и тибетанских
јагњади и коза
Коже сирове, овчије и јагњеће, са вуном, свеже или усољене, сушене, лужене,
пикловане или другачије конзервисане, осим штављених и пергаментно или
даље обрађених, кожа са вуном астраганских јагњади, са широким репом из
Мале Азије, каракул, персијских, индијских, кинеских, монголских и
тибетанских јагњади и коза
Коже сирове, јагњеће, са вуном, свеже или усољене, сушене, лужене,
пикловане или другачије конзервисане, осим штављених и пергаментно или
даље обрађених, кожа са вуном астраганских јагњади, са широким репом из
Мале Азије, каракул, персијских, индијских, кинеских, монголских и
тибетанских јагњади
Коже сирове, овчије, са вуном, свеже или усољене, сушене, лужене, пикловане
или другачије конзервисане, осим од јагњади, штављених и пергаментно или
даље обрађених
Коже сирове, овчије и јагњеће, без вуне, пилкловане, цепане или нецепане
Коже сирове, овчије и јагњеће, без вуне, свеже или усољене, сушене, лужене
или другачије конзервисане, цепане или нецепане, осим пиклованих или
пергаментно необрађених
Коже сирове, крупне и ситне, цепане или нецепане, са длаком или без
длаке, свеже или усољене, сушене, лужене, пикловане или другачије
конзервисане, осим говеђе (и бивоље) или копитара, оваца или јагњади
или коза из Јемена, Тибета, Монголије и штављених и пергаментно или
даље обрађених
Коже сирове од рептила, крупне и ситне, са длаком или без длаке, цепане или
нецепане, свеже или усољене, сушене, лужене, пикловане или другачије
конзервисане, осим штављених и пергаментно или даље обрађених

1

1

1

1
1
1

1

1

4103 30 00

Коже сирове, од свиња, крупне и ситне, са длаком или без длаке, цепане или
нецепане, свеже или усољене, сушене, лужене, пикловане или другачије
конзервисане, осим штављених и пергаментно или даље обрађених

1

4103 90 00

Коже сирове, крупне и ситне, као и коже птица са или без перја, са длаком или
без длаке, цепане или нецепане, свеже или усољене, сушене, лужене,
пикловане или другачије конзервисане, осим говеђе (и бивоље) или копитара,
оваца или јагњади или коза из Јемена, Тибета, Монголије, свињске и од
рептиле, штављених и пергаментно или даље обрађених

1

4104 00 00

4104 11 00

01.05.2017.

Коже штављене или „окореле” („crust”) крупне и ситне говеђе коже (и
бивоље) или копитара, без длаке, цепане или нецепане, осим даље
обрађиваних
Коже штављене, говеђе (и бивоље) или копитара, без длаке, небрушене са
стране лица и нецепане или небрушене и цепане, у мокром стању, укључујући
"wet-blue", осим даље обрађиваних

1

1
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4104 11 10

Коже штављене, целе говеђе (и бивоље) укупне површине до 2,6 m2, без длаке,
небрушене са стране лица и нецепане или небрушене и цепане, у мокром
стању, укључујући " wet-blue ", осим даље обрађиваних

1

4104 11 51

Коже штављене, целе говеђе (и бивоље) укупне површине преко 2,6 m2, без
длаке, небрушене са стране лица и нецепане или небрушене и цепане, у мокром
стању, укључујући " wet-blue ", осим даље обрађиваних

1

4104 11 59

Коже штављене, говеђе (и бивоље), без длаке, небрушене са стране лица и
нецепане или небрушене и цепане, у мокром стању, укључујући " wet-blue ",
осим даље обрађиваних и целих кожа

1

4104 11 90

Коже штављене, од копитара, без длаке, небрушене са стране лица и нецепане
или небрушене и цепане, у мокром стању, укључујући "wet-blue", осим даље
обрађиваних

1

4104 19 00

Коже штављене, говеђе (и бивоље) или копитара, без длаке, нецепане и цепане,
у мокром стању, укључујући " wet-blue", осим даље обрађиваних и небрушених
са стране лица и нецепаних или небрушених и цепаних

1

4104 19 10

Коже штављене, целе говеђе (и бивоље) укупне површине до 2,6 m2, без длаке,
нецепане и цепане, у мокром стању, укључујући " wet-blue", осим даље
обрађиваних и небрушених са стране лица и нецепаних или небрушених и
цепаних

1

4104 19 51

Коже штављене, целе говеђе (и бивоље) укупне површине преко 2,6 m2, без
длаке, нецепане и цепане, у мокром стању, укључујући " wet-blue", осим даље
обрађиваних и небрушених са стране лица и нецепаних или небрушених и
цепаних

1

4104 19 59

Коже штављене, говеђе (и бивоље), без длаке, нецепане и цепане, у мокром
стању, укључујући " wet-blue", осим даље обрађиваних, целих кожа и
небрушених са стране лица и нецепаних или небрушених и цепаних

1

4104 19 90

Коже штављене, од копитара, без длаке, нецепане и цепане, у мокром стању,
укључујући "wet-blue", осим даље обрађиваних и небрушених са стране лица и
нецепаних или небрушених и цепаних

1

4104 41 00

Коже штављене, говеђе (и бивоље) или копитара, без длаке, небрушене са
стране лица и нецепане или небрушене и цепане, у сувом стању „окореле”
(„crust”), осим даље обрађиваних

1

4104 41 11

Коже штављене, источно индијске целе коже без или са главом и ногама, без
длаке, небрушене са стране лица и нецепане или небрушене и цепане, свака
нето - масе не преко 4,5 kg, у сувом стању „окореле” („crust”), са површином
мањом од 2,6 m2, не више обрађене, биљно штављене, неподесна да се одмах
користи у производњи артикала од коже

1

4104 41 19

Коже штављене, целе говеђе (и бивоље), без длаке, небрушене са стране лица и
нецепане или небрушене и цепане, у сувом стању „окореле” („crust”),
површине до 2,6 m2, осим даље обрађиваних и из источне Индије из NHM-а
4104 41 11

1

4104 41 51

Коже штављене, целе говеђе (и бивоље), без длаке, небрушене са стране лица и
нецепане или небрушене и цепане, у сувом стању „окореле” („crust”),
површине преко 2,6 m2, осим даље обрађиваних и из источне Индије из NHM-а
4104 41 11

1

4104 41 59

Коже штављене, говеђе (и бивоље), без длаке, небрушене са стране лица и
нецепане или небрушене и цепане, у сувом стању „окореле” („crust”),
површине преко 2,6 m2, осим даље обрађиваних, целих кожа и из источне
Индије из NHM-а 4104 41 11

1

4104 41 90

Коже штављене, од копитара, без длаке, небрушене са стране лица и нецепане
или небрушене и цепане, у сувом стању „окореле” („crust”), осим даље
обрађиваних

1
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4104 49 00

Коже штављене, говеђе (и бивоље) или копитара, без длаке, нецепане и цепане,
у сувом стању „окореле” („crust”), осим даље обрађиваних и небрушених са
стране лица и нецепаних или небрушених и цепаних

1

4104 49 11

Коже штављене, источно индијске целе коже без или са главом и ногама, без
длаке, свака нето - масе не преко 4,5 kg, у сувом стању „окореле” („crust”),
површине до 2,6 m2, не више обрађене, биљно штављена, неподесне да се
одмах користе у производњи артикала од коже, осим небрушених са стране
лица и нецепаних или небрушених и цепаних

1

4104 49 19

Коже штављене, целе, говеђе (и бивоље), без длаке, нецепане и цепане, у сувом
стању „окореле” („crust”), површине до 2,6 m2, осим даље обрађиваних и
небрушених са стране лица и нецепаних или небрушених и цепаних

1

4104 49 51

Коже штављене, целе, говеђе (и бивоље), без длаке, нецепане и цепане, у сувом
стању „окореле” („crust”), површине преко 2,6 m2, осим даље обрађиваних и
небрушених са стране лица и нецепаних или небрушених и цепаних

1

4104 49 59

4104 49 90

4105 00 00

4105 10 00

Коже штављене, говеђе (и бивоље), без длаке, нецепане и цепане, у сувом
стању „окореле” („crust”), површине преко 2,6 m2, осим даље обрађиваних,
целих кожа и небрушених са стране лица и нецепаних или небрушених и
цепаних
Коже штављене, од копитара, без длаке, нецепане и цепане, у сувом стању
„окореле” („crust”), осим даље обрађиваних и небрушених са стране лица и
нецепаних или небрушених и цепаних
Коже штављене или „окореле” („crust”) овчије или јагњеће, без вуне,
цепане или нецепане, али даље необрађиване
Коже штављене или „окореле” („crust”) овчије или јагњеће, без вуне, цепане
или нецепане, у мокром стању, укључујући "wet-blue", осим само
предштављених и даље обрађених

1

1

1

1

4105 30 00

Коже штављене или у сувом стању „окореле” („crust”) овчије или јагњеће, без
вуне, цепане или нецепане, осим само предштављених и даље обрађених

1

4105 30 10

Коже штављене или у сувом стању „окореле” („crust”) од индијских рунских
оваца, без вуне, цепане или нецепане, биљно предштављене, подвргнуте
одређеним поступцима или не, неподесне за употребу у производњи производа
од коже

1

4105 30 90

Коже штављене или у сувом стању „окореле” („crust”) од индијских рунских
оваца, без вуне, нецепане, осим даље обрађених, биљно предштављених,
подвргнутих одређеним поступцима или не, неподесних за употребу у
производњи производа од коже

1

4106 00 00

Коже, штављене или "окореле" ("crust") од коза, јарића, свиња и осталих
животиња, без вуне или длаке, цепане или нецепане, али даље
необрађиване, осим кожа од говечета, копитара, оваца И јагањаца

1

4106 21 00

Коже, штављене, од коза или јарића, без вуне или длаке, цепане или нецепане,
у мокром стању, укључујући "wet-blue", али даље необрађиване, осим само
предштављених

1

4106 22 00

4106 22 10

4106 22 90

01.05.2017.

Коже, штављене од коза или јарића, без вуне или длаке, цепане или нецепане, у
сувом стању "окореле" ("crust"), али даље необрађиване, осим само
прештављених
Коже, штављене од индијских коза или јарића, без вуне или длаке, цепане или
нецепане, у сувом стању "окореле" ("crust"), биљно предштављене, подвргнуте
одређеним поступцима или не, али неподесне за производњу производа од
коже
Коже, штављене од коза или јарића, без вуне или длаке, цепане или нецепане, у
сувом стању "окореле" ("crust"), али даље необрађиване, осим само
предштављених и од индијских коза или јарића из NHM-а 4106 22 10

1

1

1
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4106 31 00
4106 32 00
4106 40 00
4106 40 10
4106 40 90

4106 91 00

4106 92 00

Коже, штављене од свиња, без длаке, цепане или нецепане, у мокром стању,
укључујући "wet-blue", али даље необрађиване, осим само предштављених
Коже, штављене од свиња, без длаке, цепане или нецепане, у сувом стању
"окореле" ("crust"), али даље необрађиване, осим само предштављених
Коже, штављене или у сувом стању, од рептила, цепане или нецепане, али даље
необрађиване
Коже од рептила, само биљно предштављене
Коже, штављене или "окореле" ("crust") од рептила, без вуне или длаке, цепане
или нецепане, али даље необрађиване, осим биљно предштављених
Коже, штављене од антилопа, јелена, лоса, слонова, морских и других
животиња, без вуне или длаке, цепане или нецепане, у мокром стању,
укључујући "wet-blue", али даље необрађиване, осим кожа од говечета,
копитара, оваца и јагањаца, коза, јарића, свиња, рептила и само
предштављених
Коже, штављене од антилопа, јелена, лоса, слонова, морских и других
животиња, без вуне или длаке, цепане или нецепане, у сувом стању "окореле"
("crust"), али даље необрађиване, осим кожа од говечета, копитара, оваца и
јагањаца, коза, јарића, свиња, рептила и само предштављених

1
1
1
1
1

1

1

4107 00 00

Коже од говеда, укључујући бивољу, или копитара, даље обрађиване после
штављења или сушења, укључујући пергаментно обрађене коже, без
длаке, цепане или нецепане, осим коже из NHM-а 4114 00 00

1

4107 11 00

Коже говеђе (и бивоље) или копитара, целе, без длаке, обрађиване после
штављења или сушења, укључујући пергаментно обрађену кожу, нецепане,
осим коже из NHM-а 4114 00 00

1

4107 11 11

Коже, целе, без длаке, нецепане, даље обрађиване после штављења или
сушења, укупне површине не преко 2,6 m2, телећи бокс

1

4107 11 19

Коже говеђе (и бивоље), целе, без длаке, нецепане, обрађиване после
штављења или сушења, укључујући пергаментно обрађену кожу, површине не
преко 2,6 m2, осим телећег бокса и коже из NHM-а 4114 00 00

1

4107 11 90

Коже говеђе (и бивоље) или копитара, обрађиване после штављења или
сушења, укључујући пергаментно обрађену кожу, осим говеђе (и бивоље),
површине не преко 2,6 m2 и коже из NHM-а 4114 00 00

1

4107 12 00

Коже говеђе (и бивоље) или копитара, целе, без длаке, цепане, обрађиване
после штављења или сушења, укључујући пергаментно обрађену кожу, осим
коже из NHM-а 4114 00 00

1

4107 12 11

Коже целе без длаке, цепане, обрађиване после штављења или сушења,
укључујући пергаментно обрађену кожу, површине не преко 2,6 m2, телећи
бокс

1

4107 12 19

Коже говеђе (и бивоље), целе, без длаке, цепане, обрађиване после штављења
или сушења, укључујући пергаментно обрађену кожу, површине не преко 2,6
m2, осим телећег бокса и коже из NHM-а 4114 00 00

1

4107 12 91

Коже говеђе (и бивоље), целе, без длаке, цепане, обрађивана после штављења
или сушења, укључујући пергаментно обрађену кожу, осим говеђе (и бивоље),
површине не преко 2,6 m2 и коже из NHM-а 4114 00 00

1

4107 12 99

Коже копитара, целе, без длаке, цепане, обрађиване после штављења или
сушења, укључујући пергаментно обрађену кожу, осим коже из NHM-а 4114 00
00

1

4107 19 00

Коже, целе говеђе (и бивоље) или копитара, без длаке, обрађиване после
штављења или сушења, укључујући пергаментно обрађену кожу, осим
нецепане или цепане и коже из NHM-а 4114 00 00

1
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4107 19 10

Коже, целе говеђе (и бивоље), без длаке, обрађиване после штављења или
сушења, укључујући пергаментно обрађену кожу, површине не преко 2,6 м 2,
осим нецепане или цепане и коже из NHM-а 4114 00 00

1

4107 19 90

Коже, целе говеђе (и бивоље) или копитара, без длаке, обрађиване после
штављења или сушења, укључујући пергаментно обрађену кожу, осим говеђе
(и бивоље), површине не преко 2,6 m2, нецепане или цепане и коже из NHM-а
4114 00 00

1

4107 91 00

Коже говеђе (и бивоље) или копитара, без длаке, нецепане, небрушене са лица,
у комадима, парчићима и тракама, обрађивана после штављења или сушења,
укључујући пергаментно обрађену кожу, осим коже из NHM-а 4114 00 00

1

4107 91 10

Коже говеђе (и бивоље) или копитара, без длаке, нецепане, небрушене само са
лица, у комадима, парчићима и тракама, обрађиване после штављења или
сушења, укључујући пергаментно обрађену кожу, за ђонове, осим коже из
NHM-а 4114 00 00

1

4107 91 90

Коже говеђе (и бивоље) или копитара, без длаке, нецепане, у комадима,
парчићима и тракама, обрађиване после штављења или сушења, укључујући
пергаментно обрађену кожу, осим коже из NHM-а 4114 00 00

1

4107 92 00

Коже говеђе (и бивоље) или копитара, без длаке, цепане, небрушене са лица, у
комадима, парчићима и тракама, обрађиване после штављења или сушења,
укључујући пергаментно обрађену кожу, осим коже из NHM-а 4114 00 00

1

4107 92 10

Коже говеђе (и бивоље), без длаке, цепане, небрушене са лица, у комадима,
парчићима и тракама, обрађивана после штављења или сушења, укључујући
пергаментно обрађену кожу, осим коже из NHM-а 4114 00 00

1

4107 92 90

Коже копитара, без длаке, цепане, небрушене са лица, у комадима, парчићима
и тракама, обрађиване после штављења или сушења, укључујући пергаментно
обрађену кожу, осим коже из NHM-а 4114 00 00

1

4107 99 00

Коже говеђе (и бивоље) или копитара, без длаке, обрађиване после штављења
или сушења, укључујући пергаментно обрађену кожу, осим небрушене са лица,
цепане или нецепане и коже из NHM-а 4114 00 00

1

4107 99 10

Коже говеђе (и бивоље), без длаке, обрађивана после штављења или сушења,
укључујући пергаментно обрађену кожу, осим небрушене са лица, цепане или
нецепане и коже из NHM-а 4114 00 00

1

4107 99 90

Коже копитара, без длаке, обрађивана после штављења или сушења,
укључујући пергаментно обрађену кожу, осим небрушене са лица, цепане или
нецепане и коже из NHM-а 4114 00 00

1

4112 00 00

Коже од оваца или јагњади, даље обрађиване после штављења или
сушења, укључујући пергаментно обрађену кожу, без вуне, цепане или
нецепане, осим коже из NHM-а 4114 00 00

1

4113 00 00

Коже од коза, јарића, свиња, рептила и других животиња, даље
обрађиване после штављења или сушења, укључујући пергаментно
обрађене коже, без вуне или длаке, цепане или нецепане, осим коже из
NHM-а 4114 00 00, говеђих, кожа копитара, од оваца и јагњади

1

4113 10 00

Коже од коза и јарића, даље обрађиване после штављења или сушења,
укључујући пергаментно обрађене коже, без вуне или длаке, цепане или
нецепане, осим кожа из NHM-а 4114 00 00

1

4113 20 00

Коже од свиња, даље обрађиване после штављења или сушења, укључујући
пергаментно обрађене коже, без длаке, цепане или нецепане, осим кожа из
NHM 4114 00 00

1

4113 30 00

Коже од рептила, даље обрађиване после штављења или сушења, укључујући
пергаментно обрађене коже, без вуне или длаке, цепане или нецепане, осим
коже из NHM 4114 00 00

1
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4113 90 00

Коже од антилопа, јелена, лоса, слонова, морских и других животиња, даље
обрађиване после штављења или сушења, укључујући пергаментно обрађене,
без вуне или длаке, цепане или нецепане, осим кожа из NHM 4114 00 00,
говеђих, кожа копитара, овчијих и јагњећих, козјих и јарећих, свињских кожа и
од рептила

1

4114 00 00

4114 10 00

Семишоване коже, укључујући комбинацију семишоване коже, осим
"glase" штављене, након чега третиране са формалдехидом и коже
натопљене само уљем након штављења; лакована кожа и лакована
ламинирана кожа; метализована кожа, осим лакирањем или
метализирањем обновљене коже
Семишоване коже, укључујући комбинацију семишоване коже, осим "glase"
штављене, након чега третиране са формалдехидом и коже натопљене само
уљем након штављења

1

1

4114 10 10

Семишоване овчије и јагњеће коже, укључујући комбинацију семишоване
коже, осим "glase" штављене, након чега третиране са формалдехидом и коже
натопљене само уљем након штављења

1

4114 10 90

Семишоване коже, укључујући комбинацију семишоване коже, осим овчијих и
јагњећих и "glase" штављене, након чега третиране са формалдехидом и коже
натопљене само уљем након штављења

1

4114 20 00

Лакована кожа и лакована ламинирана кожа; метализована кожа, осим
лакирањем или метализирањем обновљене коже

1

4115 00 00

4115 10 00
4115 20 00

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

1

1
1

ГЛАВА 42

4200 00 00

ПРОИЗВОДИ ОД КОЖЕ, СЕДЛАРСКИ И САРАЧКИ ПРОИЗВОДИ;
ПРЕДМЕТИ ЗА ПУТОВАЊЕ, РУЧНЕ ТОРБЕ И СЛИЧНИ ПРЕДМЕТИ И
ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИЊСКИХ ЦРЕВА, ОСИМ СВИЛЕНОГ
КЕТГУТА

4201 00 00

Седларски и сарачки производи за било које животиње (и штангле за
амове, поводце, коленице, корпе за њушке, подметаче и јастуке за седла,
торбе-бисаге, капуте за псе и сл.) од било ког материјала, осим сарачких
производа за децу и одрасле и јахачког бича и других роба из NHM-а 6602
00 00

1

4202 00 00

Ковчези, кофери, несесери, аташе-кофери, актн-ташне, школске торбе,
футроле за двогледе, наочаре, камере, боце, музичке инструменте, пушке,
пиштоље и слични предмети; путне, спортске, термоизоловане и тоалетне
торбе, руксаци, торбе за куповину и за алат, новчаници за папирни и
метални новац, ташне за мапе, табакере, кесе за дуван, кутије за накит,
пудер, прибор за јело и слични предмети, од коже или вештачке коже, од
фолије од пластике, од текстила, вулканфибера или од картона или
потпуно или претежно пресвучени са тим материјалима или хартијом

1

4202 11 00

Ковчези, кофери, несесери, аташе-кофери, актн-ташне, школске торбе и слични
предмети са спољном површином од коже, мешавине коже или лаковане коже

1
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4202 11 10
4202 11 90
4202 12 00
4202 12 11
4202 12 19
4202 12 50

Аташе-кофери, актн-ташне, школске торбе и слични предмети, са спољном
површином од коже, мешавине коже или лаковане коже
Ковчези, кофери, несесери и слични предмети са спољном површином од коже,
мешавине коже или лаковане коже, осим аташе кофера
Ковчези, кофери, несесери, аташе-кофери, актн-ташне, школске торбе и слични
предмети са спољном површином од пластике или текстила
Аташе-кофери, актн-ташне, школске торбе и слични предмети са спољном
површином у облику пластичних навлака
Ковчези, кофери, несесери и слични предмети са спољном површином у
облику пластичних навлака, осим аташе-кофера
Ковчези, кофери, несесери, аташе-кофери, актн-ташне, школске торбе и слични
предмети са спољном површином од изливене пластичне масе

1
1
1
1
1
1

4202 12 91

Аташе - кофери, актн - ташне, школске торбе и слични предмети са спољном
површином од пластике (и вулканфибера) или текстила, осим са спољном
површином у облику пластичних навлака или изливене пластичне масе

1

4202 12 99

Ковчези, кофери, несесери, аташе-кофери, актн-ташне, школске торбе и слични
предмети са спољном површином од пластике или текстила, осим са спољном
површином у облику пластичних навлака или изливене пластичне масе и аташе
кофера

1

4202 19 00

Ковчези, кофери, несесери, аташе-кофери, актн-ташне, школске торбе и слични
предмети, осим предмета са спољном површином од коже, мешавине коже или
лаковане коже, пластике или текстилних материјала

1

4202 19 10

Ковчези, кофери, несесери, аташе-кофери, актн-ташне, школске торбе и слични
предмети са спољном површином од алуминијума

1

4202 19 90

Ковчези, кофери, несесери, аташе-кофери, актн-ташне, школске торбе и слични
предмети, осим предмета са спољном површином од коже, мешавине коже или
лаковане коже, пластике или текстилних материјала и од алуминијума

1

4202 21 00
4202 22 00
4202 22 10
4202 22 90

4202 29 00

4202 31 00
4202 32 00
4202 32 10
4202 32 90

4202 39 00
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Ручне торбе са или без каиша за раме и без ручних дршки са спољном
површином од коже, комбиноване вештачке или лаковане коже
Ручне торбе са или без каиша за раме и без ручних дршки са спољном
површином од пластике или текстила
Ручне торбе са или без каиша за раме и без ручних дршки са спољном
површином од пластичне навлаке
Ручне торбе са или без каиша за раме и без ручних дршки са спољном
површином од текстила
Ручне торбе са или без каиша за раме и без ручних дршки, са спољњом
површином од вулканизованих влакана или картона, или целе или углавном
прекривене овим материјалима или са папиром
Производи који се обично носе у џепу или ручној торби са спољном
површином од коже, комбиноване вештачке или лаковане коже
Производи који се обично носе у џепу или ручној торби са спољном
површином од пластичних навлака или текстила
Производи који се обично носе у џепу или ручној торби са спољном
површином од пластичне навлаке
Производи који се обично носе у џепу или ручној торби са спољном
површином од текстила
Производи који се обично носе у џепу или ручној торби, са спољњом
површином од вулканизованих влакана или картона, или целе или углавном
прекривене овим материјалима или са папиром

1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
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4202 91 00

Путне, термоизоловане и тоалетне торбе, руксаци, ташне, торбе за куповину,
алат и спорт, новчаници за папирни и метални новац, ташне за мапе, табакере,
кесе за дуван, футроле за боце, кутије за накит, пудер, за прибор за јело и
слични предмети, са спољном површином од коже, мешавине коже или
лаковане коже, осим ковчежића, актн-ташни, школских торби и сличних
предмета, ручних торбица и производа који се обично носе у џепу или ручној
торби

1

4202 91 10

Путне, тоалетне и спортске торбе, ранчеви са спољном површином од коже,
мешавине коже или лаковане коже

1

4202 91 80

Термоизоловане и торбе за куповину, новчаници за папирни и метални новац,
ташне за мапе, табакере, кесе за дуван, торбе за алат, футроле за боце, кутије за
накит, пудер, прибор за јело и слични предмети, са спољном површином од
коже, мешавине коже или лаковане коже, осим ковчежића, актн-ташни,
школских торби и сличних предмета, ручних торбица и производа који се
обично носе у џепу или ручној торби, путних, тоалетних и спортских торби,
ранчева

1

4202 92 00

Путне, термоизоловане и тоалетне торбе, руксаци, ташне, торбе за куповину,
алат и спорт, новчаници за папирни и метални новац, ташне за мапе, табакере,
кесе за дуван, футроле за боце, кутије за накит, пудер, прибор за јело и слични
предмети, са спољном површином од пластике или текстила, осим ковчежића,
актн-ташни, школских торби и сличних предмета, ручних торбица и производа
који се обично носе у џепу или ручној торби

1

4202 92 11
4202 92 15

Путне, тоалетне и спортске торбе, руксаци, са спољном површином од
пластичне навлаке
Футроле за музичке инструменте, са спољном површином од пластичне
навлаке

1
1

4202 92 19

Термоизоловане торбе за храну или пиће, торбе за куповину и алат, новчаници
за папирни и метални новац, ташне за мапе, табакере, кесе за дуван, футроле за
боце, кутије за накит, пудер, прибор за јело и слични предмети, са спољном
површином од пластичне навлаке, осим путних торби, актн ташни, торбица,
таоалетних торбица, спортских торби, руксака и футрола за музичке
инструменте

1

4202 92 91

Путне, спортске и тоалетне торбе, руксаци, са спољном површином од
текстила

1

4202 92 98

Термоизоловане торбе за храну или пиће, торбе за куповину и алат, новчаници
за папирни и метални новац, ташне за мапе, табакере, кесе за дуван, футроле за
боце, кутије за накит, пудер, прибор за јело и слични предмети, са спољном
површином од текстила, осим путних торби, актн ташни, торбица, таоалетних
торбица, спортских торби, руксака и футрола за музичке инструменте

1

4202 99 00

Путне торбе, торбе за куповину и алат, кутије за накит, прибор за јело и слични
предмети, са спољном површином од вулканфибера или од картона; табакере,
кесе за дуван, камере, футроле за музичке инструменте и пиштоље и слични
предмети од материјала који не спадају у кожу, пластичну фолију и текстил,
осим ковчежића, актн-ташни, школских торби и сличних предмета, ручних
торбица и производа који се обично носе у џепу или ручној торби

1

4203 00 00

Одећа и прибор за одећу, од коже или мешавине коже, осим обуће и
наглавака и њихових делова и робе из Главе 95 укључујући заштитнике за
цеваницу и маску за мачевање

1

4203 10 00
4203 21 00
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Одећа од коже или мешавине коже, осим прибора за одећу, обуће и наглавака и
њихових делова и робе из Главе 95 укључујући заштитнике за цеваницу и
маску за мачевање
Рукавице спортске, специјално дизајниране, од коже или мешавине коже

1
1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

4203 29 00
4203 29 10
4203 29 90
4203 30 00

Рукавице, само с једним прстом или без прстију, од коже или мешавине коже,
осим спортских рукавица
Рукавице заштитне за сва занимања, од коже или мешавине коже
Рукавице с прстима, рукавице без врхова прстију и рукавице с израђеним
прстом само за палац, од коже или реновиране коже, осим специјалних
спортских рукавица као и заштитних рукавица за сва занимања
Каишеви и каишеви - реденици, од коже или мешавине коже

1
1
1
1

4203 40 00

Прибор за одећу од коже или од мешавине коже, осим рукавица само с једним
прстом или без прстију, каишева и реденика, обуће и наглавака и њихових
делова и робе из Главе 95 укључујући заштитнике за цеваницу и маску за
мачевање

1

4205 00 00

Производи од коже или од мешавине коже, осим седларских и сарачких
торби, торбарских производа, одеће и прибора за одећу, јахачког бича и
других роба из NHM-а 6602 00 00, намештаја, апарата за осветљење,
играчака, игрица, спортских артикала, дугмета и њихових делова,
наруквица и осталих имитација накита, робе из NHM-а 5608 00 00 и
производа од плетених материјала

1

4205 00 11
4205 00 19

4205 00 90

4206 00 00

Транспортни или трансмисиони каишеви или погонско ремење од коже или од
мешавине коже
Производи од коже или од мешавине коже за техничку употребу, осим
транспортних или трансмисионих каишева или погонског ремења
Остали производи од коже или од мешавине коже, осим седларских и сарачких
торби, кеса и сличних контејнера; одеће и прибор за одећу, јахачког бича и
других роба из NHM-а 6602 00 00; намештаја; апарата за осветљење; играчака;
игрица; спортских артикала; дугмета и њихових делова; наруквица и осталих
имитација накита; робе из NHM-а 5608 00 00 и производа од плетених
материјала
Производи израђени од црева, цревних поткожица, бешике или од тетива,
осим свиленог кетгута, осталих стерилних материјала за хирургију и жица
за музичке инструменте

1
1

1

1

ГЛАВА 43
4300 00 00

4301 00 00
4301 10 00
4301 30 00
4301 60 00
4301 80 00

4301 90 00

4302 00 00
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ПРИРОДНА И ВЕШТАЧКА КРЗНА; ПРОИЗВОДИ ОД КРЗНА
Крзна сирова од глава, репова, шапа и осталих комада или одсечака
подесних за крзнарску употребу, осим сирових крупних и ситних кожа
која се сврставају у NHM 4101 00 00, 4102 00 00 или 4103 00 00
Крзна, сирова, од нерца, цела, са или без глава, репова или шапа
Крзна сирова од следећих врста јагњади: астраганских, јагњади са широким
репом, каракул, персијских и сличних јагњади, индијских, кинеских,
монголских и тибетанских јагњади, цела са или без глава, репова или ножица
Крзна, сирова, од лисица, цела, са или без глава, репова или шапа
Крзна, сирова, цела, са или без глава, репова или шапа, осим од нерца,
астраганских јагњади, јагњади са широким репом, каракул, персијских и
сличних јагњади, индијских, кинеских, монголских и тибетанских јагњади и од
лисица
Крзна сирова од глава, репова, шапа и осталих комада или одсечака подесних
за крзнарску употребу
Крзна, штављена или обрађена, са или без глава, репова, шапа и других
комада или одсечака, несастављена или састављена, без додавања других
материјала, осим оних који се сврставају у NHM 4303 00 00

1
1
1
1
1

1

1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

4302 11 00

Крзна, штављена или обрађена од нерца, са или без глава, репова, шапа,
несастављена

1

4302 19 00

Крзна, штављена или обрађена, цела, са или без глава, репова, шапа,
несастављена, осим од нерца и астраганских јагњади, јагњади са широким
репом, каракул, персијских и сличних јагњади, индијских, кинеских,
монголских и тибетанских јагњади

1

4302 19 15
4302 19 35
4302 19 41

Крзна, штављена или обрађена, од глава, репова, шапа и осталих комада или
одсечака, несастављени, од дабра, бизамских пацова и од лисице
Крзна, штављена или обрађена, од домаћих или дивљих зечева, штављена,
цела, са или без глава, репова, шапа или ножица, несастављена
Крзна, штављена или обрађена, од белих фока, женки од фока или ћубастих
фока (модрих леђа), цела, са или без глава, репова или шапа, несастављена

1
1
1

4302 19 49

Крзна, штављена или обрађена, од фока, цела, са или без глава, репова или
шапа, несастављена, осим од белих фока, женки од фока или ћубастих фока
(модрих леђа)

1

4302 19 75

Крзна, штављена или обрађена, од следећих врста јагњади: астраганских,
јагњади са широким репом, каракул, персијских и сличних јагњади, индијских,
кинеских, монголских или тибетских јагњади, цела, са или без главе, репова,
шапа, несастављена

1

4302 19 80

Крзна, штављена или обрађена, од оваца и јагњади, цела, са или без глава,
репова, шапа, несастављена, осим од нерца и астраганских јагњади, јагњади са
широким репом, каракул, персијских и сличних јагњади, индијских, кинеских,
монголских и тибетанских јагњади

1

4302 19 99

Крзна, штављена или обрађена, цела, са или без глава, репова, шапа,
несастављена, осим од нерца, зечева, даброва, бизамских пацова, лисица, фока,
морских лавова и оваца и јагњади

1

4302 20 00

Крзна, штављена или обрађена, од глава, репова, шапа и осталих комада или
одсечака, несастављена

1

4302 30 00
4302 30 10
4302 30 25

4302 30 51

4302 30 55

4302 30 99

4303 00 00

4303 10 00
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Крзна, штављена или обрађена, цела и комади или одсечци од њих, састављена
без додавања других материјала, осим одела, делова одела и других крзнених
артикала
Крзна, штављена или обрађена, испоштена ("dropped")
Крзна, штављена или обрађена, од домаћих или дивљих зечева, цела и комади
или одсечци од њих, састављена без додавања других материјала, осим
испоштених ("dropped"), одела, делова одела и других крзнених артикала
Крзна, штављена или обрађена, од белих фока, женки од фока или ћубастих
фока (модрих леђа), цела и комади или одсечци од њих, састављени без
додавања других материјала, осим испоштених ("dropped"), одела, делова одела
и других крзнених артикала
Крзна, штављена или обрађена, од фока, цела и комади или одсечци од њих,
састављена без додавања других материјала, осим испоштеног ("dropped"),
одела, делова одела и других крзнених артикала
Крзна, штављена или обрађена, цела и комади или одсечци од њих, састављена
без додавања других материјала, осим крзна од кунића, зечева, фоке, морских
лавова, испоштених ("dropped"), одела, делова одела и других крзнених
артикала
Одећа, прибор за одећу и остали производи од крзна, осим рукавица од
коже и крзна, обуће и наглавака и њихових делова и робе из Главе 95
укључујући играчке, игрице или спортску опрему
Одећа и прибор за одећу од крзна, осим рукавица од коже и крзна, обуће и
наглавака и њихових делова

1
1
1

1

1

1

1

1
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4

4303 10 10

Одећа и прибор за одећу од белог крзна младунаца гренландске фоке или од
младунаца ћубасте фоке (модрих леђа), осим рукавица од коже и крзна, обуће и
наглавака и њихових делова

1

4303 10 90

Одећа и прибор за одећу од крзна, осим од белог крзна младунаца гренландске
фоке или од младунаца ћубасте фоке (модрих леђа), рукавица од коже и крзна,
обуће и наглавака и њихових делова

1

4303 90 00

Производи од крзна, осим обуће и делова обуће и робе из Главе 95 укључујући
играчке, игрице или спортску опрему

1

4304 00 00

Крзно вештачко и производи од вештачког крзна, осим рукавица од коже
и крзна, обуће и наглавака и њихових делова и робе из Главе 95
укључујући играчке, игрице или спортску опрему

1

ГЛАВА 44
4400 00 00

ДРВО И ПРОИЗВОДИ ОД ДРВЕТА; ДРВЕНИ УГАЉ

4401 00 00

Дрво огревно 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

4401 11 00
4401 12 00
4401 21 00
4401 22 00
4401 31 00
4401 39 00
4401 40 00
4401 40 10
4401 40 90

Дрво огревно, у облицама, цепаницама, гранама, сноповима или сличним
облицима, четинарско
Дрво огревно, у облицама, цепаницама, гранама, сноповима или сличним
облицима, нечетинарско
Иверје и сличне честице од четинара, осим оних који се првенствено користе за
сагоревање и процесе са загревањем
Иверје и сличне честице од нечетинара, осим оних који се првенствено користе
за сагоревање и процесе са загревањем и од четинара
Дрвени пелети
Пиљевина, отпаци и остаци од дрвета,
агломерисани у облице, брикете или сличне облике, осим пелета
Пиљевина, oтпаци и остаци од дрвета, неагломерисани
Пиљевина, неагломерисана
Отпаци и остаци од дрвета, неагломерисани, осим пиљевине

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

4402 00 00

Дрвени угаљ, укључујући дрвени угаљ од коре или од љуски, агломерисан
или неагломерисан, осим дрвеног угља који се користи као лек, дрвеног
угља помешаног са тамјаном, активног дрвеног угља и у облику крејона

1

4402 10 00

Дрвени угаљ од бамбуса, укључујући дрвени угаљ од коре или од љуски,
агломерисан или неагломерисан, осим дрвеног угља који се користи као лек,
дрвеног угља помешаног са тамјаном, активног дрвеног угља и у облику
крејона

1

4402 90 00

Дрвени угаљ, укључујући дрвени угаљ од коре или од љуски, агломерисан или
неагломерисан, осим дрвеног угља од бамбуса, дрвеног угља који се користи
као лек, дрвеног угља помешаног са тамјаном, активног дрвеног угља и у
облику крејона

1

4403 00 00

Дрво необрађено, са кором или без коре или бељике или грубо обрађено
(учетворено), осим грубо сеченог дрвета за штапове за шетњу, кишобране,
алатке и слично; дрво за железничке прагове; дрво сечено у даске или
греде и сл.

2

01.05.2017.
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1
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4

4403 11 00

4403 12 00

Дрво, необрађено, заштићено бојом, креозотом или другим средствима,
четинарско, осим грубо сеченог дрвета за штапове за шетњу, кишобране,
алатке и слично, дрвета за железничке прагове, дрвета сеченог у даске или
греде итд.
Дрво, необрађено, заштићено бојом, креозотом или другим средствима,
нечетинарско, осим грубо сеченог дрвета за штапове за шетњу, кишобране,
алатке и слично, дрвета за железничке прагове, дрвета сеченог у даске или
греде итд.

2

2

4403 21 00

Дрво необрађено, од бора врсте „Pinus spp.'', са највећом димензијом
попречног пресека 15 cm или више, без коре или бељике или грубо обрађено
(учетворено), осим дрвета за железничке прагове и слично, дрвета сеченог у
даске или греде, дрвета сеченог заштићеног бојом, креозотом или другим
средствима

2

4403 21 10

Резани трупци од бора врсте „Pinus spp.”, са било којом димензијом попречног
пресека 15 cm или више, са кором или без коре или бељике или грубо обрађено
(учетворено)

2

4403 21 90

Дрво необрађено, од бора врсте „Pinus spp.”, са било којом димензијом
попречног пресека 15 cm или више, са кором или без коре или бељике или
грубо обрађено (учетворено), осим резаних трупаца, дрвета за железничке
прагове, дрвета сеченог у даске или греде, дрвета сеченог заштићеног бојом,
креозотом или другим средствима

2

4403 22 00

Дрво необрађено, од бора врсте „Pinus spp.”, са ниједном димензијом
попречног пресека 15 cm или више, са кором или без коре или бељике или
грубо обрађено (учетворено), осим грубо сеченог дрвета за штапове за шетњу,
кишобране, алатке и слично, дрвета за железничке прагове, дрвета сеченог у
даске или греде, дрвета сеченог заштићеног бојом, креозотом или другим
средствима

2

4403 23 00

Дрво необрађено од врсте јеле (Abies spp.) и оморике (Picea spp.), са највећом
димензијом попречног пресека 15 cm или више, без коре или бељике или грубо
обрађено (учетворено), осим дрвета за железничке прагове и слично, дрвета
сеченог у даске или греде, дрвета сеченог заштићеног бојом, креозотом или
другим средствима

2

4403 23 10

Резани трупци од врсте јеле (Abies spp.) и оморике (Picea spp.), са било којом
димензијом попречног пресека 15 cm или више, са кором или без коре или
бељике или грубо обрађено (учетворено)

2

4403 23 90

Дрво необрађено, од врсте јеле (Abies spp.) и оморике (Picea spp.), са било
којом димензијом попречног пресека 15 cm или више, са кором или без коре
или бељике или грубо обрађено (учетворено), осим резаних трупаца, дрвета за
железничке прагове, дрвета сеченог у даске или греде, дрвета сеченог
заштићеног бојом, креозотом или другим средствима

2

4403 24 00

Дрво необрађено, од врсте јеле (Abies spp.) и оморике (Picea spp.), са ниједном
димензијом попречног пресека 15 cm или више, са кором или без коре или
бељике или грубо обрађено (учетворено), осим грубо сеченог дрвета за
штапове за шетњу, кишобране, алатке и слично, дрвета за железничке прагове,
дрвета сеченог у даске или греде, дрвета сеченог заштићеног бојом, креозотом
или другим средствима

2

4403 25 00

Дрво необрађено, од четинара са највећом димензијом попречног пресека 15
cm или више, без коре или бељике или грубо обрађено (учетворено), осим од
бора, јеле и оморике, дрвета за железничке прагове и слично, дрвета сеченог у
даске или греде, дрвета сеченог заштићеног бојом, креозотом или другим
средствима

2
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4403 25 10

Резани трупци од четинара, са било којом димензијом попречног пресека 15 cm
или више, са кором или без коре или бељике или грубо обрађено (учетворено),
осим од бора, јеле и оморике, дрвета за железничке прагове, дрвета сеченог у
даске или греде, дрвета сеченог заштићеног бојом, креозотом или другим
средствима

2

4403 25 90

Дрво необрађено, од четинара са било којом димензијом попречног пресека 15
cm или више, са кором или без коре или бељике или грубо обрађено
(учетворено), осим од бора, јеле и оморике, резаних трупаца, дрвета за
железничке прагове, дрвета сеченог у даске или греде, дрвета сеченог
заштићеног бојом, креозотом или другим средствима

2

4403 26 00

Дрво необрађено, од четинара са ниједном димензијом попречног пресека 15
cm или више, са кором или без коре или бељике или грубо обрађено
(учетворено), осим од бора, јеле и оморике, грубо сеченог дрвета за штапове за
шетњу, кишобране, алатке и слично, дрвета за железничке прагове, дрвета
сеченог у даске или греде, дрвета сеченог заштићеног бојом, креозотом или
другим средствима

2

4403 41 00

Дрво необрађено, тамноцрвени meranti, светлоцрвени meranti и meranti bakau,
са кором или без коре или бељике или грубо обрађено (учетворено), осим
грубо сеченог дрвета за штапове за шетњу, кишобране, алатке и слично, дрвета
за железничке прагове, дрвета сеченог у даске или греде и заштићеног бојом,
креозотом или другим средствима

2

4403 49 00

Дрво необрађено, од тропског дрвета, са кором или без коре или бељике или
грубо обрађено (учетворено), осим тамноцрвеног meranta, светлоцрвеног
meranta и meranta bakaua, грубо сеченог дрвета за штапове за шетњу,
кишобране, алатке и слично, дрвета за железничке прагове, дрвета сеченог у
даске или греде и заштићеног бојом, креозотом или другим средствима

2

4403 49 10

Дрво необрађено, сапелли, acajou d'Afrique и iroko, са кором или без коре или
бељике или грубо обрађено (учетворено), осим грубо сеченог дрвета за
штапове за шетњу, кишобране, алатке и слично, дрвета за железничке прагове,
дрвета сеченог у даске или греде и заштићеног бојом, креозотом или другим
средствима

2

4403 49 35

Дрво необрађено, okoume и sipo, са кором или без коре или бељике или грубо
обрађено (учетворено), осим грубо сеченог дрвета за штапове за шетњу,
кишобране, алатке и слично, дрвета за железничке прагове, дрвета сеченог у
даске или греде и заштићеног бојом, креозотом или другим средствима

2

4403 49 85

Дрво необрађено, тропско са кором или без коре или бељике или грубо
обрађено (учетворено), осим acajou d’Afrique, iroko, sapelli, okoume и sipo,
грубо сеченог дрвета за штапове за шетњу, кишобране, алатке и слично, дрвета
за железничке прагове, дрвета сеченог у даске или греде и заштићеног бојом,
креозотом или другим средствима

2

4403 91 00

Дрво необрађено од храста (Quercus spp.), са кором или без коре или бељике
или грубо обрађено (учетворено), осим грубо сеченог дрвета за штапове за
шетњу, кишобране, алатке и слично, дрвета за железничке прагове, дрвета
сеченог у даске или греде и заштићеног бојом, креозотом или другим
средствима

2

4403 93 00

Дрво необрађено од букве (Fagus spp.), са било којом димензијом попречног
пресека 15 cm или више, са кором или без коре или бељике или грубо обрађено
(учетворено), осим дрвета за железничке прагове, дрвета сеченог у даске или
греде, дрвета сеченог заштићеног бојом, креозотом или другим средствима

2

4403 94 00

Дрво необрађено од букве (Fagus spp.), са ниједном димензијом попречног
пресека 15 cm или више, са кором или без коре или бељике или грубо обрађено
(учетворено), осим грубо сеченог дрвета за штапове за шетњу, кишобране,
алатке и слично, дрвета за железничке прагове, дрвета сеченог у даске или
греде и заштићеног бојом, креозотом или другим средствима

2
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4403 95 00

Дрво необрађено од брезе (Betula spp.), са највећом димензијом попречног
пресека 15 cm или више, без коре или бељике или грубо обрађено (учетворено),
осим дрвета за железничке прагове и слично, дрвета сеченог у даске или греде,
дрвета сеченог заштићеног бојом, креозотом или другим средствима

2

4403 95 10

Резани трупци од врсте брезе (Betula spp.), са било којом димензијом
попречног пресека 15 cm или више, са кором или без коре или бељике или
грубо обрађено (учетворено)

2

4403 95 90

Дрво необрађено од брезе (Betula spp.), са било којом димензијом попречног
пресека 15 cm или више, са кором или без коре или бељике или грубо обрађено
(учетворено), осим резаних трупаца, дрвета за железничке прагове, дрвета
сеченог у даске или греде, дрвета сеченог заштићеног бојом, креозотом или
другим средствима

2

4403 96 00

Дрво необрађено од брезе (Betula spp.), са ниједном димензијом попречног
пресека 15 cm или више, са кором или без коре или бељике или грубо обрађено
(учетворено), осим грубо сеченог дрвета за штапове за шетњу, кишобране,
алатке и слично, дрвета за железничке прагове, дрвета сеченог у даске или
греде и заштићеног бојом, креозотом или другим средствима

2

4403 97 00

Дрво необрађено од јасике (Populus spp.), са кором или без коре или бељике
или грубо обрађено (учетворено), осим грубо сеченог дрвета за штапове за
шетњу, кишобране, алатке и слично, дрвета за железничке прагове, дрвета
сеченог у даске или греде и заштићеног бојом, креозотом или другим
средствима

2

4403 98 00

Дрво необрађено од еукалиптуса (Eucalyptus spp.), са кором или без коре или
бељике или грубо обрађено (учетворено), осим грубо сеченог дрвета за
штапове за шетњу, кишобране, алатке и слично, дрвета за железничке прагове,
дрвета сеченог у даске или греде и заштићеног бојом, креозотом или другим
средствима

2

4403 99 00

Дрво необрађено, са кором или без коре или бељике или грубо обрађено
(учетворено), осим грубо сеченог дрвета за штапове за шетњу, кишобране,
алатке и слично, дрвета за железничке прагове, дрвета сеченог у даске или
греде и заштићеног бојом, креозотом или другим средствима, четинара и
тропског дрвета, храста, букве, брезе, тополе, јасике и еукалиптуса

2

4404 00 00

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;
траке, цепке и слично од дрвета, осим исечених за обруче и искошених
ивица, четки за чишћење околине и калупа за ципеле

1

4404 10 00

Дрво од четинара за обруче; цепано коље; зашиљено коље, прошће, летве и
стубови за ограду од четинарског 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; траке, цепке и слично од четинарског дрвета, осим исечених за
обруче и искошених ивица; четки за чишћење околине и калупа

1

4404 20 00

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; траке, цепке и
слично од дрвета, осим исечених за обруче и искошених ивица; четки за
чишћење калупа, и од четинарског дрвета калупа

1

4405 00 00

Дрвена вуна; дрвно брашно "дрвени прах способан да прође кроз фину,
0,63 mm мрежицу", са остатком мањим од 8% масе

1
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4406 00 00
4406 11 00
4406 12 00
4406 91 00
4406 92 00

Железнички или трамвајски прагови од дрвета
Железнички или трамвајски прагови од дрвета, неимпрегнисани, четинарско
Железнички или трамвајски прагови од дрвета, неимпрегнисани, нечетинарско
Железнички или трамвајски прагови од дрвета, импрегнисани, четинарско
Железнички или трамвајски прагови од дрвета, импрегнисани, нечетинарско

1
1
1
1
1

4407 00 00

4407 10 00

Дрво обрађено по дужини резањем, глодањем или сечењем или љуштењем,
укључујући и рендисано, брушено, чеоно спојено дебљине преко 6 mm
Дрво од четинара, обрађено по дужини резањем, глодањем или сечењем или
љуштењем, укључујући и рендисано, брушено, чеоно спојено дебљине преко 6
mm

1

1

4407 11 10

Дрво од бора (Pinus spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем, сечењем
или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, спојено на крајевима,
укључујући и рендисано или брушено

1

4407 11 20

Дрво од бора (Pinus spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем, сечењем
или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, рендисано, осим спојених
на крајевима

1

4407 11 90

Дрво од бора (Pinus spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем, сечењем
или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, осим спојених на
крајевима и рендисаних

1

4407 12 00

Дрво од јеле (Abies spp.) и смреке (Picea spp.), обрађено по дужини резањем,
глодањем, сечењем или љуштењем, укључујући и рендисано, брушено и чеоно
спојено или спојено на крајевима дебљине преко 6 mm

1

4407 12 10

Дрво од јеле (Abies spp.) и смреке (Picea spp.), обрађено по дужини резањем,
глодањем, сечењем или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm,
спојено на крајевима, укључујући и рендисано или брушено

1

4407 12 20

Дрво од јеле (Abies spp.) и смреке (Picea spp.), обрађено по дужини резањем,
глодањем, сечењем или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm,
рендисано, осим спојених на крајевима

1

4407 12 90

Дрво од јеле (Abies spp.) и смреке (Picea spp.), обрађено по дужини резањем,
глодањем, сечењем или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, осим
спојених на крајевима и рендисаних

1

4407 19 00

Дрво од четинара, обрађено по дужини резањем, глодањем, сечењем или
љуштењем, укључујући и рендисано, брушено и чеоно спојено или спојено на
крајевима дебљине преко 6 mm, осим бора (Pinus spp.), јеле (Abies spp.) и
смреке (Picea spp.)

1

4407 19 10

Дрво од четинара, обрађено по дужини резањем, глодањем, сечењем или
љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, спојено на крајевима,
укључујући и рендисано или брушено, осим бора (Pinus spp.),јеле (Abies spp.) и
смреке (Picea spp.)

1

4407 19 20

Дрво од четинара, обрађено по дужини резањем, глодањем, сечењем или
љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, рендисано, осим бора (Pinus
spp.), јеле (Abies spp.), смреке (Picea spp.) и спојених на крајевима

1

4407 19 90

Дрво од четинара, обрађено по дужини резањем, глодањем, сечењем или
љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, осим бора (Pinus spp.), јеле
(Abies spp.), смреке (Picea spp.), спојених на крајевима и рендисаних

1

4407 21 00

Дрво махагони (Swietenia spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем или
сечењем или љуштењем, укључујући и рендисано, брушено, чеоно спојено
дебљине преко 6 mm

1

4407 21 10

Дрво махагони (Swietenia spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем,
сечењем или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, било да је
рендисано или брушено

1
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4407 21 91

Дрво махагони (Swietenia spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем или
сечењем или љуштењем, дебљине преко 6 mm, осим чеоно спојеног

1

4407 21 99

Дрво махагони (Swietenia spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем или
сечењем или љуштењем, дебљине преко 6 mm, рендисано, осим чеоно
спојеног, рендисаног или брушеног

1

4407 22 00

Дрво virola, imbuia и balsa, обрађено по дужини резањем, глодањем или
сечењем или љуштењем, брушено, чеоно спојено дебљине преко 6 mm,
рендисано или нерендисано

1

4407 22 10

Дрво virola, imbuia и balsa, обрађено по дужини резањем, глодањем, сечењем
или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, било да је рендисано или
брушено

1

4407 22 91

Дрво virola, imbuia и balsa, обрађено по дужини резањем, глодањем или
сечењем или љуштењем, дебљине преко 6 mm, рендисано, осим чеоно спојеног

1

4407 22 99

Дрво virola, imbuia и balsa, обрађено по дужини резањем, глодањем или
сечењем или љуштењем, дебљине преко 6 mm, рендисано, осим чеоно
спојеног, рендисаног или брушеног

1

4407 25 00

Дрво тамноцрвени meranti, светлоцрвени meranti и meranti bakau, обрађено по
дужини резањем, глодањем или сечењем или љуштењем, укључујући и
рендисано, брушено, чеоно спојено дебљине преко 6 mm

1

4407 25 10

Дрво тамноцрвени meranti, светлоцрвени meranti и meranti bakau, обрађено по
дужини резањем, глодањем, сечењем или љуштењем, чеоно спојено дебљине
преко 6 mm, било да је рендисано или брушено

1

4407 25 30

Дрво тамноцрвени meranti, светлоцрвени meranti и meranti bakau, обрађено по
дужини резањем, глодањем или сечењем или љуштењем, дебљине преко 6 mm,
рендисано, осим чеоно спојеног

1

4407 25 50

Дрво тамноцрвени meranti, светлоцрвени meranti и meranti bakau, обрађено по
дужини резањем, глодањем или сечењем или љуштењем, дебљине преко 6 mm,
брушено, осим чеоно спојеног

1

4407 25 90

Дрво тамноцрвени meranti, светлоцрвени meranti и meranti bakau, обрађено по
дужини резањем, глодањем или сечењем или љуштењем, дебљине преко 6 mm,
осим чеоно спојеног, рендисаног или брушеног

1

4407 26 00

Дрво бели lauan, бели meranti, бели seraya, жути meranti и alan, обрађено по
дужини резањем, глодањем или сечењем или љуштењем, укључујући и
рендисано, брушено, чеоно спојено дебљине преко 6 mm

1

4407 26 10

Дрво бели lauan, бели meranti, бели seraya, жути meranti и alan, обрађено по
дужини резањем, глодањем, сечењем или љуштењем, чеоно спојено дебљине
преко 6 mm, било да је рендисано или брушено

1

4407 26 30

Дрво бели lauan, бели meranti, бели seraya, жути meranti и alan, обрађено по
дужини резањем, глодањем или сечењем или љуштењем, дебљине преко 6 mm,
рендисано, осим чеоно спојеног

1

4407 26 50

Дрво бели lauan, бели meranti, бели seraya, жути meranti и alan, обрађено по
дужини резањем, глодањем или сечењем или љуштењем, дебљине преко 6 mm,
брушено, осим чеоно спојеног

1

4407 26 90

Дрво бели lauan, бели meranti, бели seraya, жути meranti и alan, обрађено по
дужини резањем, глодањем или сечењем или љуштењем, дебљине преко 6 mm,
осим чеоно спојеног, рендисаног или брушеног

1

4407 27 00

Дрво sapelli, обрађено по дужини резањем, глодањем или сечењем или
љуштењем, укључујући и рендисано, брушено, чеоно спојено дебљине преко 6
mm

1

4407 27 10
4407 27 91
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Дрво sapelli, обрађено по дужини резањем, глодањем, сечењем или љуштењем,
чеоно спојено дебљине преко 6 mm, било да је рендисано или брушено
Дрво sapelli, обрађено по дужини резањем, глодањем или сечењем или
љуштењем, дебљине преко 6 mm, рендисано, осим чеоно спојеног

1
1
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4407 27 99

Дрво sapelli, обрађено по дужини резањем, глодањем или сечењем или
љуштењем, дебљине преко 6 mm, рендисано, осим чеоно спојеног, рендисаног
или брушеног

1

4407 28 00

Дрво iroko, обрађено по дужини резањем, глодањем или сечењем или
љуштењем, укључујући и рендисано, брушено, чеоно спојено дебљине преко 6
mm

1

4407 28 10
4407 28 91

Дрво iroko, обрађено по дужини резањем, глодањем, сечењем или љуштењем,
чеоно спојено дебљине преко 6 mm, било да је рендисано или брушено
Дрво iroko, обрађено по дужини резањем, глодањем или сечењем или
љуштењем, дебљине преко 6 mm, рендисано, осим чеоно спојеног

1
1

4407 28 99

Дрво iroko, обрађено по дужини резањем, глодањем или сечењем или
љуштењем, дебљине преко 6 mm, осим чеоно спојеног, рендисаног или
брушеног

1

4407 29 00

Дрво тропско, осталих врста, обрађено по дужини резањем, глодањем или
сечењем или љуштењем, укључујући и рендисано, брушено, чеоно спојено
дебљине преко 6 mm, осим дрва врста: махагони (Swietenia spp.), iroko, sapelli,
virola, imbuia и balsa, бели lauan, бели meranti, бели seraya, жути meranti и alan
и тамноцрвени meranti

1

4407 29 15

Дрво тропско, осталих врста, обрађено по дужини резањем, глодањем, сечењем
или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mmу, било да је рендисано или
брушено

1

4407 29 20

Дрво palissanadre de Rio, palissandre de Para и palissandre de Rose, обрађено по
дужини резањем, глодањем или сечењем или љуштењем, дебљине преко 6 mm,
осим чеоно спојеног

1

4407 29 83

Дрво тропско аbura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé
clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma,
geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba,
mahogany (осим "Swietenia spp."), mandioqueira, mengkulang, merawan, merpauh,
mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao,
palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saquisaqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, tola, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong,
merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama,
mansonia, ilomba, dibétou, limba и azobé, обрађено по дужини резањем,
глодањем, сечењем или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm,
реднисано, осим спојених на крајевима

1

4407 29 85

Дрво тропско аbura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé
clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma,
geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba,
mahogany (осим "Swietenia spp."), mandioqueira, mengkulang, merawan, merpauh,
mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao,
palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saquisaqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, tola, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong,
merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama,
mansonia, ilomba, dibétou, limba и azobé, обрађено по дужини резањем,
глодањем, сечењем или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm,
брушено, осим спојених на крајевима и рендисаних

1
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4407 29 95

Дрво тропско аbura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé
clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma,
geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba,
mahogany (осим "Swietenia spp."), mandioqueira, mengkulang, merawan, merpauh,
mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao,
palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saquisaqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, tola, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong,
merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sipo, acajou d'Afrique, makoré, tiama,
mansonia, ilomba, dibétou, limba и azobé, обрађено по дужини резањем,
глодањем, сечењем или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, осим
спојених на крајевима, рендисаних и брушених

1

4407 29 96

Дрво тропско обрађено по дужини резањем, глодањем, сечењем или
љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, рендисано, чеоно спојено, без
обзира да ли је рендисано или брушено, осим abura, acajou d'Afrique,
afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair,
bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dark red meranti, dibétou, doussié, framiré,
freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong,
jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, light red meranti,
limba, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira, mansonia,
mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon,
nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao,
palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de
Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui,
sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, бели lauan, бели
meranti, бела seraya и жута meranti

1

4407 29 97

Дрво тропско обрађено по дужини резањем, глодањем, сечењем или
љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, брушено, осим рендисаног,
чеоно спојеног, и abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré,
avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dark red
meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba,
imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing,
kosipo, kotibé, koto, light red meranti, limba, louro, maçaranduba, mahogany,
makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau,
merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey,
ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para,
palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah,
quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama,
tola, virola, бели lauan, бели meranti, бела seraya и жута meranti

1

4407 29 98

Дрво тропско обрађено по дужини резањем, глодањем, сечењем или
љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, осим рендисаног, брушеног,
чеоно спојеног, и abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba,
aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro,
dabema, dark red meranti, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma,
geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur,
kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, light red meranti, limba, louro, maçaranduba,
mahogany, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, meranti bakau,
merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé,
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala,
palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau
marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira,
suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, бели lauan, бели meranti, бела seraya и
жута meranti

1
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4407 91 00

Дрво од храста (Quercus spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем или
сечењем или љуштењем, укључујући и рендисано, брушено, чеоно спојено
дебљине преко 6 mm

1

4407 91 15

Дрво од храста (Quercus spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем,
сечењем или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, било да је
рендисано или брушено

1

4407 91 31

Дрво од храста (Quercus spp.), блокови, ламеле и фризе за паркет или блокови
за покривање подова, несастављено, рендисано, осим обложеног фурниром или
шперплоча

1

4407 91 39

Дрво од храста (Quercus spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем или
сечењем или љуштењем, дебљине преко 6 mm, рендисано, осим блокова,
ламела и фриза за паркет или блокова за покривање подова и чеоно спојеног

1

4407 91 90

Дрво од храста (Quercus spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем или
сечењем или љуштењем, дебљине преко 6 mm, осим чеоно спојеног,
рендисаног или брушеног

1

4407 92 00

Дрво од букве (Fagus spp)., обрађено по дужини резањем, глодањем или
сечењем или љуштењем, укључујући и рендисано, брушено, чеоно спојено
дебљине преко 6 mm

1

4407 93 00

Дрво од јавора (Acer spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем или
сечењем или љуштењем, укључујући и рендисано, брушено, чеоно спојено
дебљине преко 6 mm

1

4407 93 10

Дрво од јавора (Acer spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем, сечењем
или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, било да је рендисано или
брушено

1

4407 93 91

Дрво од јавора (Acer spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем или
сечењем или љуштењем, дебљине преко 6 mm, брушено, осим чеоно спојеног

1

4407 93 99

Дрво од јавора (Acer spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем или
сечењем или љуштењем, дебљине преко 6 mm, осим чеоно спојеног,
рендисаног или брушеног

1

4407 94 00

Дрво од трешње (Prunus spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем или
сечењем или љуштењем, укључујући и рендисано, брушено, чеоно спојено
дебљине преко 6 mm

1

4407 94 10

Дрво од трешње (Prunus spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем,
сечењем или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, било да је
рендисано или брушено

1

4407 94 91

Дрво од трешње (Prunus spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем или
сечењем или љуштењем, дебљине преко 6 mm, брушено, осим чеоно спојеног

1

4407 94 99

Дрво од трешње (Prunus spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем или
сечењем или љуштењем, дебљине преко 6 mm, осим чеоно спојеног,
рендисаног или брушеног

1

4407 95 00

Дрво од јасена (Fraxinus spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем или
сечењем или љуштењем, укључујући и рендисано, брушено, чеоно спојено
дебљине преко 6 mm

1

4407 95 10

Дрво од јасена (Fraxinus spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем,
сечењем или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, било да је
рендисано или брушено

1

4407 95 91

Дрво од јасена (Fraxinus spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем или
сечењем или љуштењем, дебљине преко 6 mm, брушено, осим чеоно спојеног

1

4407 95 99

Дрво од јасена (Fraxinus spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем или
сечењем или љуштењем, дебљине преко 6 mm, осим чеоно спојеног,
рендисаног или брушеног

1

4407 96 00

Дрво од брезе (Betula spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем, сечењем
или љуштењем, укључујући и рендисано, брушено и чеоно спојено или
спојено на крајевима, дебљине преко 6 mm

1
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4407 96 10

Дрво од брезе (Betula spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем, сечењем
или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, рендисано, или чеоно
спојено, укључујући и рендисано или брушено

1

4407 96 91

Дрво од брезе (Betula spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем, сечењем
или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, брушено, осим чеоно
спојених

1

4407 96 99

Дрво од брезе (Betula spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем, сечењем
или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, осим рендисаних,
брушених или чеоно спојених

1

4407 97 00

Дрво од тополе (Populus spp.), обрађено по дужини резањем, глодањем,
сечењем или љуштењем, укључујући и рендисано, брушено и чеоно спојено
или спојено на крајевима, дебљине преко 6 mm

1

4407 97 10

Дрво од топола и јасике (Populus spp.), обрађено по дужини резањем,
глодањем, сечењем или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm,
рендисано, или чеоно спојено, укључујући и рендисано или брушено

1

4407 97 91

Дрво од топола и јасике (Populus spp.), обрађено по дужини резањем,
глодањем, сечењем или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm,
брушено, осим чеоно спојених

1

4407 97 99

Дрво од топола и јасике (Populus spp.), обрађено по дужини резањем,
глодањем, сечењем или љуштењем, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, осим
рендисаних, брушених или чеоно спојених

1

4407 99 00

Дрво, обрађено по дужини резањем, глодањем или сечењем или љуштењем,
укључујући и рендисано, брушено, чеоно спојено дебљине преко 6 mm, осим
тропског дрвећа, јасена (Fraxinus spp.), храста (Quercus spp.), трешње (Prunus
spp.), јавора (Acer spp.), букве (Fagus spp)

1

4407 99 27

Дрво, остало, обрађено по дужини резањем, глодањем или сечењем или
љуштењем, дебљине преко 6 mm, чеоно спојено, рендисано или брушено, осим
тропског дрвећа, четинара, храста (Quercus spp.), букве (Fagus spp), јавора
(Acer spp.), трешње (Prunus spp.), јасена (Fraxinus spp.), брезе (Betula spp.) и
тополе и јасике (Populus spp.)

1

4407 99 40

Дрво, остало, обрађено по дужини резањем, глодањем или сечењем или
љуштењем, дебљине преко 6 mm, осим чеоно спојених, тропског дрвећа,
четинара, храста (Quercus spp.), букве (Fagus spp), јавора (Acer spp.), трешње
(Prunus spp.), јасена (Fraxinus spp.), брезе (Betula spp.) и тополе и јасике
(Populus spp.)

1

4407 99 90

Дрво, остало, обрађено по дужини резањем, глодањем или сечењем или
љуштењем, дебљине преко 6 mm, осим рендисаних, брушених, чеоно спојених,
тропског дрвећа, четинара, храста (Quercus spp.), букве (Fagus spp), јавора
(Acer spp.), трешње (Prunus spp.), јасена (Fraxinus spp.), брезе (Betula spp.) и
тополе и јасике (Populus spp.)

1

4408 00 00

Листови за фурнирање, укључујући и оне добијене сечењем ламинираног
дрвета, за шперплоче или за слично ламинирано и остало дрво, дужно
резано, сечено или љуштено, рендисано или нерендисано, брушено, спојено
(на преклоп) или чеоно спојено, дебљине до 6 mm

1

4408 10 00

Листови за фурнирање, укључујући и оне добијене сечењем ламинираног
дрвета, за шперплоче од четинара или за слично ламинирано и остало дрво од
четинара, дужно резано, сечено или љуштено, рендисано или нерендисано,
брушено, спојено (на преклоп) или чеоно спојено

1

4408 10 15

Листови за фурнирање, укључујући и оне добијене сечењем ламинираног
дрвета, за шперплоче од четинара или за слично ламинирано и остало дрво од
четинара, дужно резано, сечено или љуштено, рендисано, брушено или чеоно
спојено, дебљине до 6 mm

1

4408 10 91

Дашчице за производњу оловака од четинара дебљине до 6 mm

1
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4408 10 98

Листови за фурнирање, укључујући и оне добијене сечењем ламинираног
дрвета, за шперплоче или за слично ламинирано и остало дрво, дужно резано,
сечено или љуштено, спојено (на преклоп) или неспојено, дебљине преко 1 mm
до 6 mm, осим чеоно спојених, рендисаних или брушених и дашчица за
производњу оловака

1

4408 31 00

Листови за фурнирање од тропског дрвета тамноцрвени meranti, светлоцрвени
meranti и meranti bakau, укључујући и оне добијене сечењем ламинираног
дрвета, за шперплоче или за слично ламинирано и остало дрво, дужно резано,
сечено или љуштено, рендисано или нерендисано, брушено, спојено (на
преклоп) или чеоно спојено, дебљине до 6 mm

1

4408 31 11

Листови за фурнирање од тропског дрвета тамноцрвени meranti, светлоцрвени
meranti и meranti bakau, укључујући и оне добијене сечењем ламинираног
дрвета, за шперплоче или за слично ламинирано и остало дрво, дужно резано,
чеоно спојено, сечено или љуштено, рендисано или нерендисано или брушено,
дебљине до 6 mm

1

4408 31 21

Листови за фурнирање од тропског дрвета тамноцрвени meranti, светлоцрвени
meranti и meranti bakau, укључујући и оне добијене сечењем ламинираног
дрвета, за шперплоче или за слично ламинирано и остало дрво, дужно резано,
сечено или љуштено, рендисано, дебљине до 6 mm, осим чеоно спојених

1

4408 31 25

Листови за фурнирање од тропског дрвета тамноцрвени meranti, светлоцрвени
meranti и meranti bakau, укључујући и оне добијене сечењем ламинираног
дрвета, за шперплоче или за слично ламинирано и остало дрво, дужно резано,
сечено или љуштено, брушено, дебљине до 6 mm, осим чеоно спојених

1

4408 31 30

Листови за фурнирање од тропског дрвета тамноцрвени meranti, светлоцрвени
meranti и meranti bakau, укључујући и оне добијене сечењем ламинираног
дрвета, за шперплоче или за слично ламинирано и остало дрво, дужно резано,
сечено или љуштено, дебљине до 6 mm, спојено (на преклоп) или чеоно
спојено, осим чеоно спојених, рендисаних или брушених

1

4408 39 00

Листови за фурнирање од осталог тропског дрвета, укључујући и оне добијене
сечењем ламинираног дрвета, за шперплоче или за слично ламинирано и
остало дрво, дужно резано, сечено или љуштено, рендисано или нерендисано,
брушено, спојено (на преклоп) или чеоно спојено, дебљине до 6 mm, осим од
тамноцрвеног meranti, светлоцрвеног meranti и meranti bakau

1

4408 39 15

Листови за фурнирање од осталог тропског дрвета, укључујући и оне добијене
сечењем ламинираног дрвета, за шперплоче или за слично ламинирано и
остало дрво, дужно резано, сечено или љуштено, рендисано или нерендисано,
брушено или чеоно спојено, дебљине до 6 mm

1

4408 39 21

Листови за фурнирање од осталог тропског дрвета, укључујући и оне добијене
сечењем ламинираног дрвета, за шперплоче или за слично ламинирано и
остало дрво, дужно резано, сечено или љуштено, брушено, дебљине до 6 mm,
осим чеоно спојеног

1

4408 39 30

Листови за фурнирање, укључујући и оне добијене сечењем ламинираног
дрвета, за шперплоче или за слично ламинирано и остало дрво, дужно резано,
сечено или љуштено, спојено (на преклоп) или неспојено, дебљине преко 1
mm, али не више од 6 mm, од дрвета белог lauana, sipo, limba, okoumé, obeche,
афричког akažua, sapelli, virola, махагонија (Swietenia spp.), palisandra, осим
чеоно спојених, рендисаних или брушених

1

4408 39 55

Листови за фурнирање од тропског дрвета, укључујући и оне добијене сечењем
ламинираног дрвета, за шперплоче или за слично ламинирано и остало дрво,
дужно резано, сечено или љуштено, дебљине до 6 mm, рендисано, брушено или
чеоно спојено, осим од дрвета белог lauan, sipo, limba, okoumé, obeche,
афричког akažua, sapelli, virola, махагонија (Swietenia spp.), palissandre de Rio,
palissandre de Para и palissandre de Rose

1
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4408 39 70

Дашчице за производњу оловака од тропског дрвета дебљине до 6 mm, осим од
дрвета белог lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, афричког akažua, sapelli, virola,
махагонија (Swietenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para и palissandre
de Rose

1

4408 39 85

Листови за фурнирање од тропског дрвета, укључујући и оне добијене сечењем
ламинираног дрвета, за шперплоче или за слично ламинирано и остало дрво,
дужно резано, сечено или љуштено, спојено (на преклоп) или неспојено,
дебљине до 1 mm, осим од дрвета белог lauan, sipo, limba, okoumé, obeche,
афричког akažua, sapelli, virola, махагонија (Swietenia spp.), palissandre de Rio,
palissandre de Para и palissandre de Rose, и рендисаних, брушених или чеоно
спојених

1

4408 39 95

Листови за фурнирање од тропског дрвета, укључујући и оне добијене сечењем
ламинираног дрвета, за шперплоче или за слично ламинирано и остало дрво,
дужно резано, сечено или љуштено, спојено (на преклоп) или неспојено,
дебљине преко 1 mm али не више од 6 mm, осим од дрвета белог lauan, sipo,
limba, okoumé, obeche, афричког akažua, sapelli, virola, махагонија (Swietenia
spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para и palissandre de Rose, и рендисаних,
брушених или чеоно спојених

1

4408 90 00

Листови за фурнирање, укључујући и оне добијене сечењем ламинираног
дрвета, за шперплоче од дрвета или за слично ламинирано и остало дрво,
дужно резано, сечено или љуштено, рендисано или нерендисано, брушено
спојено (на преклоп) или чеоно спојено, дебљине до 6 mm, осим од тропског и
четинарског дрвета

1

4408 90 15

Листови за фурнирање, укључујући и оне добијене сечењем ламинираног
дрвета, за шперплоче или за слично ламинирано и остало дрво, дужно резано,
сечено или љуштено, дебљине до 6 mm, рендисаних, брушених или чеоно
спојених, осим од тропског и четинарског дрвета

1

4408 90 35

Дашчице за производњу оловака од дрвета дебљине до 6 mm, осим од тропског
и четинарског дрвета

1

4408 90 85

Листови за фурнирање, укључујући и оне добијене сечењем ламинираног
дрвета, за шперплоче од дрвета или за слично ламинирано и остало дрво,
дужно резано, сечено или љуштено, спојено (на преклоп) или неспојено,
дебљине до 1 mm, осим од тропског и четинарског дрвета, чеоно спојених,
рендисаних или брушених

1

4408 90 95

Листови за фурнирање, укључујући и оне добијене сечењем ламинираног
дрвета, за шперплоче од дрвета или за слично ламинирано и остало дрво,
дужно резано, сечено или љуштено, спојено (на преклоп) или неспојено,
дебљине преко 1 mm, осим од тропског и четинарског дрвета, чеоно спојених,
рендисаних или брушених

1

4409 00 00

4409 10 00

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
Дрво од четинара, укључујући несастављене ламеле и фризе за паркет,
профилисано (перо и жљеб, жљебљено, фалцовано или слично обрађено) по
дужини било које ивице, крајева или лица, нерендисано или рендисано,
брушено или чеоно спојено

1

1

4409 10 11

Лајсне за рамове за слике, фотографије, огледала или сличне предмете, од
четинара

1

4409 10 18

Дрво од четинара, укључујући несастављене ламеле и фризе за паркет,
профилисано (перо и жљеб, жљебљено, фалцовано или слично обрађено) по
дужини било које ивице, крајева или лица, нерендисано или рендисано,
брушено или чеоно спојено, осим за лајсне за рамове за слике, фотографије,
огледала или сличне предмете

1
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4409 21 00

Дрво од бамбуса, укључујући несастављене ламеле и фризе за паркет,
профилисано (перо и жљеб, жљебљено, фалцовано или слично обрађено) по
дужини било које ивице, крајева или лица, нерендисано или рендисано,
брушено или чеоно спојено

1

4409 22 00

Дрво тропско, укључујући ламеле и фризе за паркет, несастављене,
профилисано (перо и жљеб, жљебљено, фалцовано или слично обрађено) по
дужини било које ивице, крајева или лица, рендисано или нерендисано,
брушено или небрушено, неспојено или чеоно спојено

1

4409 29 00

Дрво, укључујући несастављене ламеле и фризе за паркет, профилисано (перо
и жљеб, жљебљено, фалцовано или слично обрађено) по дужини било које
ивице, крајева или лица, нерендисано или рендисано, брушено или чеоно
спојено, осим од бамбуса и четинара

1

4409 29 10

Лајсне за рамове за слике, фотографије, огледала или сличне предмете од
дрвета, осим од четинара, тропског дрвета и бамбуса

1

4409 29 91

Дрвени блокови, ламеле и фризе за паркет или блокови за покривање подова,
несастављени, профилисани (перо и жљеб, жљебљено, фалцовано или слично
обрађено) по дужини било које ивице, крајева или лица, нерендисани или
рендисани, брушено или небрушено, неспојено или чеоно спојено, осим од
бамбуса, тропског дрвета и четинара

1

4409 29 99

Дрво, профилисано (перо и жљеб, жљебљено, фалцовано или слично обрађено)
по дужини било које ивице, крајева или лица, нерендисано или рендисано,
брушено или небрушено, неспојено или чеоно спојено, осим од четинара
тропског дрвета и бамбуса, лајсни за рамове за слике, фотографије, огледала
или сличне предмете, ламела и фриза за паркет

1

4410 00 00

4410 11 00

Плоче иверице, плоче зване „oriented strand board “ (OSB) и сличне плоче
(нпр.: „wafer-board”) од дрвета или других дрвенастих (лигнинских)
материјала, неагломерисане или агломерисане смолама или другим
органским везивним средствима, осим плоча влакнатица, фурнираних
иверица, плоча које су комбиноване са шупљинама, дасака од дрвенастих
материјала агломерисаних цементом, гипсом или другим везивним
супстанцама
Плоче иверице од дрвета, неагломерисане или агломерисане смолама или
другим органским везивним средствима, осим плоча влакнатица и слојевитих,
влакнастих дасака и плоча које су комбиноване са шупљинама

1

1

4410 11 10

Плоче иверице од дрвета, неагломерисане или агломерисане смолама или
другим органским везивним средствима, необрађене или даље необрађиване
сем брушења, осим плоча влакнатица и слојевитих, влакнастих дасака и плоча
које су комбиноване са шупљинама

1

4410 11 30

Плоче иверице од дрвета, неагломерисане или агломерисане смолама или
другим органским везивним средствима, површински превучене хартијом која
је импрегнисана меламином, осим плоча влакнатица и слојевитих, влакнастих
дасака и плоча које су комбиноване са шупљинама

1

4410 11 50

Плоче иверице од дрвета, неагломерисане или агломерисане смолама или
другим органским везивним средствима, површински превучене са украсним
ламинатима од пластичних маса, осим плоча влакнатица и слојевитих,
влакнастих дасака и плоча које су комбиноване са шупљинама

1

4410 11 90

Плоче иверице од дрвета, неагломерисане или агломерисане смолама или
другим органским везивним средствима, осим плоча влакнатица и слојевитих,
влакнастих дасака и плоча које су комбиноване са шупљинама, необрађених
или даље необрађиваних сем брушења, оних које су површински превучене са
украсним ламинатима од пластичних маса или су површински превучене
хартијом која је импрегнисана меламином

1

4410 12 00

Плоче зване „oriented strand board“ (OSB), од дрвета

1
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4410 12 10
4410 12 90

Плоче зване „oriented strand board“ (OSB), од дрвета, необрађене или даље
необрађиване сем брушења
Плоче зване „oriented strand board“ (OSB), од дрвета, осим необрађених или
даље необрађиваних сем брушења

1
1

4410 19 00

Плоче зване „wafer-board’’, од дрвета, неагломерисане или агломерисане
смолама или другим органским везивним средствима, осим необрађених или
даље необрађиваних сем брушења, плоча званих „oriented strand board“, плоча
влакнатица и плоча које су комбиноване са шупљинама

1

4410 90 00

Плоче од шећерне трске, бамбуса или других дрвенастих материјала
неагломерисане или агломерисане смолама или другим органским везивним
средствима, осим од дрвета, плоча влакнатица и дрвених плоча или обложених
фурниром, дасака од дрвенастих материјала агломерисаних цементом, гипсом
или другим везивним супстанцама

1

4411 00 00

4411 12 00
4411 12 10
4411 12 90
4411 13 00
4411 13 10
4411 13 90
4411 14 00
4411 14 10
4411 14 90

Плоче влакнатице од дрвета или осталих дрвенастих материјала
агломерисане или неагломерисане смолама или другим органским
везивним средствима, осим плоча иверице, спојених или неспојених са
једним или више плоча влакнатица, ламинираног дрвета са подлогом од
шперплоче, комбинованих плоча са другим подлогама од иверице,
картона, плочастих делова намештаја
Плоче влакнатице, средње густине (MDF), дебљине не преко 5 mm
Плоче влакнатице, средње густине (MDF), дебљине не преко 5 mm, механички
необрађене или површински непревучене
Плоче влакнатице, средње густине (MDF), дебљине не преко 5 mm, механички
обрађене или површински превучене
Плоче влакнатице, средње густине (MDF), дебљине преко 5 mm, али не преко 9
mm
Плоче влакнатице, средње густине (MDF), дебљине преко 5 mm, али не преко 9
mm, механички необрађене или површински непревучене
Плоче влакнатице, средње густине (MDF), дебљине преко 5 mm, али не преко 9
mm, механички обрађене или површински превучене
Плоче влакнатице, средње густине (MDF), дебљине преко 9 mm
Плоче влакнатице, средње густине (MDF), дебљине преко 9 mm, механички
необрађене или површински непревучене
Плоче влакнатице, средње густине (MDF), дебљине преко 9 mm, механички
обрађене или површински превучене

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

4411 92 00

Плоче влакнатице од дрвета или осталих дрвенастих материјала агломерисане
или неагломерисане смолама или другим органским везивним средствима
густине преко 0,8 g/cm3, осим плоча влакнатица, средње густине, плоча
иверице, спојених или неспојених са једним или више плоча влакнатица,
ламинираног дрвета са подлогом од шперплоче, комбинованих плоча са
другим подлогама од иверице, картона и плочастих делова намештаја

1

4411 92 10

Плоче влакнатице, од дрвета или осталих дрвенастих материјала агломерисане
или неагломерисане смолама или другим органским везивним средствима
густине преко 0,8 g/cm3, механички необрађене или површински непревучене,
осим плоча влакнатица, средње густине, плоча иверице, спојених или
неспојених са једним или више плоча влакнатица, ламинираног дрвета са
подлогом од шперплоче, комбинованих плоча са другим подлогама од иверице,
картона и плочастих делова намештаја

1

264

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

4411 92 90

Плоче влакнатице од дрвета или осталих дрвенастих материјала агломерисане
или неагломерисане смолама или другим органским везивним средствима
густине преко 0,8 g/cm3, механички обрађене или површински превучене, осим
само брушених, плоча влакнатица, средње густине, плоча иверице, спојених
или неспојених са једним или више плоча влакнатица, ламинираног дрвета са
подлогом од шперплоче, комбинованих плоча са другим подлогама од иверице,
картона и плочастих делова намештаја

1

4411 93 00

Плоче влакнатице од дрвета или осталих дрвенастих материјала агломерисане
или неагломерисане смолама или другим органским везивним средствима,
густине преко 0,5 g/cm3, али не преко 0,8 g/cm3, осим плоча влакнатица, средње
густине, плоча иверице, спојених или неспојених са једним или више плоча
влакнатица, ламинираног дрвета са подлогом од шперплоче, комбинованих
плоча са другим подлогама од иверице, картона и плочастих делова намештаја

1

4411 93 10

Плоче влакнатице од дрвета или осталих дрвенастих материјала агломерисане
или неагломерисане смолама или другим органским везивним средствима,
густине преко 0,5 g/cm3, али не преко 0,8 g/cm3, механички обрађене или
површински превучене, осим плоча влакнатица, средње густине, плоча
иверице, спојених или неспојених са једним или више плоча влакнатица,
ламинираног дрвета са подлогом од шперплоче, комбинованих плоча са
другим подлогама од иверице, картона и плочастих делова намештаја

1

4411 93 90

Плоче влакнатице од дрвета или осталих дрвенастих материјала агломерисане
или неагломерисане смолама или другим органским везивним средствима,
густине преко 0,5 g/cm3, али не преко 0,8 g/cm3, механички обрађене или
површински превучене, осим само брушених, плоча влакнатица, средње
густине, плоча иверице, спојених или неспојених са једним или више плоча
влакнатица, ламинираног дрвета са подлогом од шперплоче, комбинованих
плоча са другим подлогама од иверице, картона и плочастих делова намештаја

1

4411 94 00

Плоче влакнатице од дрвета или осталих дрвенастих материјала агломерисане
или неагломерисане смолама или другим органским везивним средствима,
густине не преко 0,5 g/cm3, осим плоча влакнатица, средње густине, плоча
иверице, спојених или неспојених са једним или више плоча влакнатица,
ламинираног дрвета са подлогом од шперплоче, комбинованих плоча са
другим подлогама од иверице, картона и плочастих делова намештаја

1

4411 94 10

Плоче влакнатице од дрвета или осталих дрвенастих материјала агломерисане
или неагломерисане смолама или другим органским везивним средствима,
густине не преко 0,5 g/cm3, осим механички обрађених или површински
превучених, плоча влакнатица, средње густине, плоча иверице, спојених или
неспојених са једним или више плоча влакнатица, ламинираног дрвета са
подлогом од шперплоче, комбинованих плоча са другим подлогама од иверице,
картона и плочастих делова намештаја

1

4411 94 90

Плоче влакнатице од дрвета или осталих дрвенастих материјала агломерисане
или неагломерисане смолама или другим органским везивним средствима,
густине не преко 0,5 g/cm3, механички обрађене или површински превучене,
осим само брушених, плоча влакнатица, средње густине, плоча иверице,
спојених или неспојених са једним или више плоча влакнатица, ламинираног
дрвета са подлогом од шперплоче, комбинованих плоча са другим подлогама
од иверице, картона и плочастих делова намештаја

1

4412 00 00

Шпер плоче, фурниране плоче и слични слојевити производи од дрвета,
осим плоча од пресованог дрвета, плоча које су комбиноване са
шупљинама, паркетних панела или плоча, подних дашчица или плочастих
делова намештаја

1
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4412 10 00

Шпер плоче, фурниране плоче и слични слојевити производи од бамбуса, које
не садрже плочу од иверице, нити имају средњи слој од дрвене блок плоче,
ламиниране плоче или од летвица, осим плоча од пресованог дрвета, плоча које
су комбиноване са шупљинама, паркетних панела или плоча, подних дашчица
или плочастих делова намештаја

1

4412 31 00

Шпер плоче које се састоје само од фурнирских листова дебљине не преко 6
mm, са најмање једним спољњим слојем од тропског дрвета, осим шпер плоча,
плпча од пресованог дрвета, плоча које су комбиноване са шупљинама,
паркетних панела или плоча, подних дашчица или плочастих делова намештаја

1

4412 31 10

Шпер плоче које се састоје само од фурнирских листова дебљине не преко 6
mm, са најмање једним спољњим слојем од дрвета врсте: светло црвени
meranti, iroko, sapelli, virola, imbuia и balsa, бели launan, palissanadre de Rio,
palissandre de Para и palissandre de Rosa, осим плоча од пресованог дрвета,
плоча које су комбиноване са шупљинама, паркетних панела или плоча, подних
дашчица или плочастих делова намештаја

1

4412 31 90

Шпер плоче које се састоје само од фурнирских листова од дрвета, чије су
појединачне дебљине не преко 6 mm, са најмање једним спољњим слојем од
тропског дрвета, осим са спољним слојем од okoumé, тамноцрвени meranti,
бели lauan, sipo, limba, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, virola, махагонија
(Switenia spp.), palissandre de Rio, palissandre de Para или palissandre de Rosa,
листова компресованог дрвета, плоче са саћем, интарзија и листова могу
идентификовати као компоненте намештаја

1

4412 33 00

Шпер плоче које се састоје само од фурнирских листова дебљине не преко 6
mm, са најмање једним спољним слојем од нечетинарског дрвета јове, јасена,
букве, брезе, трешње, кестена, бреста, еукалиптуса, хикорије, дивњег кестена,
липе, јавора, храста, платане, тополе и јасике, робиние или ораха, осим бамбуса
и са спољним слојем од тропског дрвета, и плоча од пресованог дрвета, плоча
које су комбиноване са шупљинама, паркетних панела или плоча, подних
дашчица или плочастих делова намештаја

1

4412 34 00

Шпер плоче које се састоје само од фурнирских листова дебљине не преко 6
mm, са најмање једним спољним слојем од нечетинарског дрвета, осим
бамбуса и са спољним слојем од тропског дрвета или од јове, јасена, букве,
брезе, трешње, кестена, бреста, еукалиптуса, хикорије, дивњег кестена, липе,
јавора, храста, платане, тополе и јасике, робиние или ораха, и плоча од
пресованог дрвета, плоча које су комбиноване са шупљинама, паркетних
панела или плоча, подних дашчица или плочастих делова намештаја

1

4412 39 00

Шпер плоче које се састоје од фурнирских листова чије су појединачне
дебљине не преко 6 mm, осим од бамбуса, иверице из NHM-а 4412 31 00 и 4412
32 00, плоча од пресованог дрвета, плоча које су комбиноване са шупљинама,
паркетних панела или плоча, подних дашчица или плочастих делова намештаја

1

4412 94 00

Фурниране плоче или сличне слојевите плоче од дрвета, са средњим слојем од
блок плоча, ламиниранираних плоча или летви, осим од бамбуса, шпер плоча
које се састоје од фурнирских листова чије су појединачне дебљине не преко 6
mm, подних дашчица или плочастих делова намештаја

1

4412 94 10

Фурниране плоче или сличне слојевите плоче од дрвета са најмање једним
спољњим слојем од нечетинарског дрвета, са средњим слојем од блок плоча,
ламиниранираних плоча или летви, осим од бамбуса, шпер плоча које се
састоје само од фурнирских листова дебљине не преко 6 mm, плоча од
пресованог дрвета, плоча које су комбиноване са шупљинама, паркетних
панела или плоча, подних дашчица или плочастих делова намештаја

1
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4412 94 90

Фурниране плоче или сличне слојевите плоче од дрвета, са средњим слојем од
блок плоча, ламиниранираних плоча или летви, осим од бамбуса, шпер плоча
које се састоје од фурнирских листова чије су појединачне дебљине не преко 6
mm, са најмање једним спољњим слојем од нечетинарског дрвета, подних
дашчица или плочастих делова намештаја

1

4412 99 00

Фурниране плоче или сличне слојевите плоче од дрвета, без средњег слоја од
блок плоча, ламиниранираних плоча или летви, осим од бамбуса, плоча са
најмање једним спољњим слојем од нечетинарског дрвета, шпер плоча које се
састоје само од фурнирских листова дебљине не преко 6 mm, плоча од
пресованог дрвета, плоча које су комбиноване са шупљинама, паркетних
панела или плоча, подних дашчица или плочастих делова намештаја

1

4412 99 30

Фурниране плоче или сличне слојевите плоче од дрвета, са најмање једним
спољњим слојем од иверица, без средњег слоја од блок плоча,
ламиниранираних плоча или летви, осим од бамбуса, плоча са најмање једним
спољњим слојем од нечетинарског дрвета, шпер плоча које се састоје само од
фурнирских листова дебљине не преко 6 mm, плоча од пресованог дрвета,
плоча које су комбиноване са шупљинама, паркетних панела или плоча, подних
дашчица или плочастих делова намештаја

1

4412 99 40

Фурниране плоче и слично ламинирано дрво са најмање једним спољним
слојем од јове, јасена, букве, брезе, трешње, кестена, бреста, америчког ораха,
граба, дивљег кестена, липе, јавора, храста, платана, тополе, робиније, ораха
или жуте тополе који не садрже слојеве иверице и без панел плоча или
столарских плоча, осим шперплоча које се састоје искључиво од фурнирских
листова дебљине не преко 6 mm, плоча од пресованог дрвета, целуларних
дрвених панела, уметнутог дрвета и плочастих делова намештаја

1

4412 99 50

Фурниране плоче и слично ламинирано дрво са најмање једним спољним
слојем од нечетинарског дрвета који не садрже слојеве иверице и без панел
плоча или столарских плоча, осим од јове, јасена, букве, брезе, трешње,
кестена, бреста, америчког ораха, граба, дивљег кестена, липе, јавора, храста,
платана, тополе, робиније, ораха или жуте тополе, шперплоча које се састоје
искључиво од фурнирских листова дебљине не преко 6 mm, плоча од
пресованог дрвета, целуларних дрвених панела, уметнутог дрвета и плочастих
делова намештаја

1

4412 99 85

Фурниране плоче и слично ламинирано дрво који не садрже слојеве иверице и
без панел плоча или столарских плоча, осим оних који садрже најмање један
спољни слој нечетинаског дрвета, бамбуса, иверице која се састоји искључиво
од фурнирских листова дебљине не преко 6 mm, плоча од пресованог дрвета,
целуларних дрвених панела, уметнутог дрвета и плочастих делова намештаја

1

4413 00 00

Згуснуто (сабијено) дрво у облику блокова, плоча, трака или профила

1

4414 00 00

Дрвени оквири за слике, фотографије, огледала и сличне производе
Дрвени оквири за слике, фотографије, огледала и сличне производе, од
тропског дрвета
Дрвени оквири за слике, фотографије, огледала и сличне производе од осталог
дрвета, осим од тропског дрвета

1

4414 00 10
4414 00 90

4415 00 00

4415 10 00
4415 10 10
4415 10 90

01.05.2017.

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
Сандуци, гајбе, добоши и слична амбалажа од дрвета; добоши (калемови) за
каблове од дрвета
Сандуци, кутије, гајбе, добоши и слична амбалажа од дрвета
Добоши за каблове од дрвета

1
1

1

1
1
1
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4415 20 00
4415 20 20
4415 20 90

Палете, сандучасте палете и друге утоварне табле од дрвета; потпоре за палете,
осим контејнера и опреме специјално конструисаних за један или више видова
транспорта
Палете и потпоре за палете, од дрвета
Бокс палете и друге кутије за терет, од дрвета, осим равних палета и потпора за
палете од дрвета, контејнера и опреме специјално конструисаних за један или
више видова транспорта

1
1
1

4416 00 00

Бурад, бачве, каце, чаброви и други бачварски производи и њихови
делови, од дрвета, укључујући и дуге (пречке)

1

4417 00 00

Алати, кућишта за алате, држаље за алате, кућишта и дршке за метле и
четке, од дрвета; калупи за обућу од дрвета, осим калупа за израду
шешира, калупа из NHM-а 8480 00 00

1

4418 00 00

Грађевинска столарија и остали производи за грађевинарство од дрвета,
укључујући плоче са шупљим коморама И са ћелијастом структуром,
састављене подне плоче, резану и цепану шиндру, од дрвета, осим дасака
од иверице за бетонску оплату, несаставqених лимела И дашчица за
паркет као и немонтираних зграда

1

4418 10 00
4418 10 10
4418 10 50
4418 10 90
4418 20 00
4418 20 10
4418 20 50
4418 20 80
4418 40 00
4418 50 00
4418 60 00
4418 73 00
4418 73 10
4418 73 90
4418 74 00
4418 75 00
4418 79 00

Прозори, врата - прозори и оквири од дрвета
Прозори, врата - прозори и оквири, од тропског дрвета
Прозори, врата - прозори и оквири, од четинара
Прозори, врата - прозори и оквири, осим од тропског дрвета или од четинара
Врата и њихови оквири и прагови, од дрвета
Врата и њихови оквири и прагови, од тропског дрвета
Врата и њихови оквири и прагови, од четинара
Врата и њихови оквири и прагови, од дрвета,осим од тропског дрвета и
четинара
Оплата за бетонске грађевинске радове од дрвета, осим од иверице
Шиндра (резана или цепана) од дрвета
Стубови и греде од дрвета
Подне плоче за подове, састављене, од бамбуса или са најмање једним горњим
слојем од бамбуса
Подне плоче за мозаичне подове, састављене, од бамбуса или са најмање
једним горњим слојем од бамбуса
Подне плоче, састављене, од бамбуса или са најмање једним горњим слојем од
бамбуса, осим за мозаичне подове
Подне плоче за мозаичне подове, састављене, од дрвета осим бамбуса
Подне плоче, састављене, вишеслојне, од дрвета осим бамбуса, осим за
мозаичне подове
Подне плоче, састављене, од дрвета осим бамбуса, осим вишеслојних плоча и
плоча за мозаичне подове

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4418 90 00

Грађевинска столарија и остали производи за грађевинарство од дрвета,
укључујући плоче са шупљим коморама и ћелијастом структуром, осим
прозора, врата - прозора и оквира од дрвета, врата и њихових оквира и прагова,
оплата за бетонске грађевинске радове, шиндре, састављених подних плоча,
стубова и греда

1

4418 91 00

Грађевинска столарија и остали производи за грађевинарство, од бамбуса, осим
прозора, врата - прозора и оквира од дрвета, врата и њихових оквира и прагова,
оплата за бетонске грађевинске радове, шиндре, састављених подних плоча,
стубова и греда

1

4418 99 10

Грађевинска столарија и остали производи за грађевинарство од лепком
ламиниране грађе, осим стубова и греда

1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

4418 99 90

4419 00 00
4419 11 00
4419 12 00
4419 19 00

Грађевинска столарија и остали производи за грађевинарство од дрвета,
укључујући плоче са шупљим коморама и ћелијастом структуром, осим од
бамбуса или лепком ламиниране грађе, прозора, врата - прозора и оквира од
дрвета, врата и њихових оквира и прагова, оплата за бетонске грађевинске
радове, шиндре, састављених подних плоча, стубова и греда
Стоно и кухињско посуђе од дрвета, осим прибора за ентеријер, украса,
бачварских производа, столарских и кухињских делова од дрвета, четки,
метли и ручних сита
Даске за хлеб, даске за сецкање и сличне даске, од бамбуса
Штапићи за јело од бамбуса
Стоно и кухињско посуђе, од бамбуса, осим штампића за јело, даске за хлеб,
даске за сецкање и сличних даски

1

1
1
1
1

4419 90 00

Стоно и кухињско посуђе, од дрвета, осим од бамбуса, прибора за ентеријер,
украса, бачварских производа, столарских и кухињских делова од дрвета,
четки, метли и ручних сита

1

4419 90 10

Стоно и кухињско посуђе, од тропског дрвета наведеног у додатној напомени
2. уз главу 44

1

4419 90 90

Стоно и кухињско посуђе, од дрвета, осим од бамбуса или тропског дрвета,
прибора за ентеријер, украса, бачварских производа, столарских и кухињских
делова од дрвета, четки, метли и ручних сита

1

4420 00 00
4420 10 00
4420 10 11
4420 10 19

4420 90 00

4420 90 10
4420 90 91

Маркетерија и интарзија од дрвета; ковчежићи и кутије за накит, за
прибор за јело и слични производи од дрвета; предмети од дрвета за
унутрашње опремање, осим намештаја, арматуре за осветљење и њихових
делова
Статуете и други украси од дрвета, осим маркетерије и интарзије од дрвета
Статуете и други украси од тропског дрвета, осим маркетерије и интарзије од
дрвета
Статуете и други украси од дрвета, осим од тропског дрвета као и маркетерије
и интарзије од дрвета
Маркетерија и интарзија од дрвета; ковчежићи и кутије за накит, за прибор за
јело и слични производи од дрвета; предмети од дрвета за унутрашње
опремање, осим статуа и других украса, намештаја, арматуре за осветљење И
њихових делова
Маркетерија и интарзија од дрвета, осим статуа и других украса, намештаја,
арматуре за осветљење и њихових делова
Ковчежићи и кутије за накит, за прибор за јело и слични производи као и
предмети за унутрашње опремање, од тропског дрвета

1
1
1
1

1

1
1

4420 90 99

Ковчежићи и кутије за накит, за прибор за јело и слични производи од дрвета,
осим од тропског дрвета, статуа и других украса, намештаја, арматуре за
осветљење и њихових делова, маркетерије и интарзије од дрвета

1

4421 00 00
4421 10 00
4421 91 00
4421 99 00
4421 99 10
4421 99 91
4421 99 99

Производи од дрвета, н.д.м.н.
Вешалице за одела од дрвета
Производи од бамбуса, н.д.м.н.
Производи од дрвета, н.д.м.н.
Производи од плоча влакнатица, н.д.м.н.
Сандуци од дрвета, осим од плоча влакнатица
Производи од дрвета, н.д.м.н.

1
1
1
1
1
1
1

ГЛАВА 45
4500 00 00
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

4501 00 00
4501 10 00
4501 90 00

Плута природна, сирова или просто припремљена; отпаци од плуте; плута
дробљена, гранулисана или млевена
Плута, природна, сирова или просто припремљена
Отпаци од плуте; плута дробљена, гранулисана или млевена

2
2
2

4502 00 00

Плута, природна, са скинутим спољним слојем или грубо четвртасто
отесана или у облику правоугаоних и четвртастих блокова, плоча, листова
или трака, укључујући недовршене (blanks) производе, са оштрим ивицама
за чепове или запшаче

1

4503 00 00

Производи од природне плуте, осим плуте у облику квадрата или
правоугаоника, плоча, листова или трака, укључујући недовршене
(blanks) производе, обуће и делова обуће, покретне или непокретне
изолације, покривки за главу и њихових делова, запушача и развођа за
футоле за оружје, играчака, игрица и спортске опреме

1

4503 10 00
4503 10 10
4503 10 90

Чепови и запушачи од природне плуте
Чепови и запушачи од природне плуте, цилиндрични
Чепови и запушачи од природне плуте, осим цилиндричних

1
1
1

4503 90 00

Производи од природне плуте, осим плуте у облику квадрата или
правоугаоника, плоча, листова или трака, укључујући недовршене (blanks)
производе, обуће и делова обуће, покретне или непокретне изолације,
покривки за главу и њихових делова, запушача и развођа за футоле за оружје,
играчака, игрица и спортске опреме

1

4504 00 00

Агломерисана плута, са или без везивних средстава, и производи од
агломерисане плуте, осим обуће и делова обуће, покретне или непокретне
изолације, покривки за главу и њихових делова, запушача и развођа за
футоле за оружје, играчака, игрица и спортске опреме

1

4504 10 00
4504 10 11
4504 10 19
4504 10 91

Блокови, плоче, листови и траке; плочице свих облика, ваљци пуног пресека,
укључујући дискове од агломерисане плуте
Чепови и запушачи, округли, од агломерисане плуте, за пенушаво вино,
укључујући оне са диском од природне плуте
Чепови и запушачи, округли, од агломерисане плуте, осим за пенушаво вино
Блокови, плоче, листови и траке; плочице свих облика, ваљци пуног пресека,
укључујући дискове од агломерисане плуте, са везивним средствима, осим
чепова и запушача

1
1
1
1

4504 10 99

Блокови, плоче, листови и траке; плочице свих облика, ваљци пуног пресека,
укључујући дискове од агломерисане плуте, без везивних средстава, осим
чепова и запушача

1

4504 90 00

Агломерисана плута, са или без везивних средстава, и производи од
агломерисане плуте, осим обуће и делова обуће, покретне или непокретне
изолације, покривки за главу и њихових делова, запушача и развођа за футоле
за оружје, играчака, игрица и спортске опреме

1

4504 90 20

Чепови и запушачи од агломерисане плуте, осим цилиндричних

1

4504 90 80

Агломерисана плута, са или без везивних средстава, и производи од
агломерисане плуте, осим обуће и делова обуће, покретне или непокретне
изолације; покривки за главу и њихових делова; запушача и развођа за футоле
за оружје; играчака, игрица и спортске опреме, блокова, плоча, листова и трака,
плочица свих облика, ваљака пуног пресека, укључујући дискове

1

ГЛАВА 46
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

4600 00 00

4601 00 00

4601 21 00

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, равно ткани или спојени у
паралелне струкове, без обзира да ли су довршени или недовршени
производи (нпр.: подметачи, простирачи и застирке), осим зидних облога
из NHM-а 4814 00 00, удвојених, конопаца и ужади, делова обуће и
покривки за главу
Подметачи, простирачи и застирке од бамбуса за плетарство, равно ткани или
спојени у паралелне струкове

1

1

4601 21 10

Подметачи, простирачи и застирке од бамбуса, равно ткани или спојени у
паралелне струкове, израђени од плетеница или сличних производа од
материјала за плетарство по дужини

1

4601 21 90

Подметачи, простирачи и застирке од бамбуса за плетарство, равно ткани или
спојени у паралелне струкове, осим израђених од плетеница или сличних
производа од материјала за плетарство по дужини

1

4601 22 00

Подметачи, простирачи и застирке од ратана за плетарство, равно ткани или
спојени у паралелне струкове

1

4601 22 10

Подметачи, простирачи и застирке од ратана, равно ткани или спојени у
паралелне струкове, израђени од плетеница или сличних производа од
материјала за плетарство

1

4601 22 90

Подметачи, простирачи и застирке од ратана за плетарство, равно ткани или
спојени у паралелне струкове, осим израђених од плетеница или сличних
производа од материјала за плетарство по дужини

1

4601 29 00

Подметачи, простирачи и застирке од биљних материјала за плетарство, равно
ткани или спојени у паралелне струкове, осим од бамбуса и ратана

1

4601 29 10

Подметачи, простирачи и застирке од биљних материјала за плетарство, равно
ткани или спојени у паралелне струкове, израђени од плетеница по дужини,
осим од бамбуса и ратана

1

4601 29 90

Подметачи, простирачи и застирке од биљних материјала за плетарство, равно
ткани или спојени у паралелне струкове, осим од бамбуса и ратана и израђених
од плетеница или сличних производа од материјала за плетарство по дужини

1

4601 92 00

Плетенице и слични производи од бамбуса за плетарство, састављени или
несастављени у траке; материјали за плетарство, плетенице и слични
производи од материјала за плетарство од бамбуса, равно ткани или спојени у
паралелне струкове, осим подметача, простирача и застирки; зидних облога из
NHM-а 4814 00 00; делова обуће и покривки за главу

1

4601 92 05

Плетенице и слични производи од бамбуса за плетарство, израђени по дужини,
састављени или несастављени у траке, осим удвојених, конопаца и ужади;
делова за обућу и покривки за главу

1

4601 92 10

4601 92 90

01.05.2017.

Плетенице и слични производи од бамбуса за плетарство, равно ткани или
спојени у паралелне струкове, сачињени од плетеница и сличних производа за
плетарство, израђених по дужини, осим подметача, простирача и застирки,
зидних облога из NHM-а 4814 00 00, делова обуће и покривки за главу
Плетенице и слични производи од бамбуса за плетарство, равно ткани или
спојени у паралелне струкове, осим израђених од плетеница или сличних
производа од материјала за плетарство по дужини, подметача, простирача и
застирки, зидних облога из NHM-а 4814 00 00; делова обуће и покривки за
главу

1

1
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1
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4

4601 93 00

Плетенице и слични производи од ратана за плетарство, састављени или
несастављени у траке; материјали за плетарство, плетенице и слични
производи од ратана за плетарство, равно ткани или спојени у паралелне
струкове, осим подметача, простирача и застирки, зидних облога из NHM-а
4814 00 00; делова обуће и покривки за главу

1

4601 93 05

Плетенице и слични производи од ратана за плетарство, израђени по дужини,
састављени или несастављени у траке, осим удвојених, конопаца и ужади,
делова за обућу и покривки за главу

1

4601 93 10

Плетени материјали, плетенице и слични производи од ратана, равно ткани или
спојени у паралелне струкове, сачињени од плетеница и сличних плетених
материјала израђених по дужини, осим подметача, простирача и застирки,
зидних облога из NHM-а 4814 00 00, делова обуће и покривки за главу

1

4601 93 90

4601 94 00

4601 94 05

Плетени материјали, плетенице и слични производи од ратана, равно ткани или
спојени у паралелне струкове, осим сачињених од плетеница и сличних
плетених материјала израђених по дужини, подметача, простирача и застирки,
зидних облога из NHM-а 4814 00 00, делова обуће и покривки за главу
Плетенице и слични производи од биљних материјала за плетарство,
састављени или несастављени у траке; материјали за плетарство, плетенице и
слични производи од биљних материјала за плетарство, равно ткани или
спојени у паралелне струкове, осим од бамбуса и ратана, подметача,
простирача и застирки, зидних облога из NHM-а 4814 00 00, делова обуће и
покривки за главу
Плетенице и слични производи од биљних материјала за плетарство израђени
по дужини, састављени или несастављени у траке, осим од бамбуса и ратана,
удвојених, конопаца и ужади, делова за обућу и покривки за главу

1

1

1

4601 94 10

Плетени материјали, плетенице и слични производи од биљних материјала за
плетарство, израђени по дужини, равно ткани или спојени у паралелне
струкове, осим од бамбуса и ратана, подметача, простирача и застирки, зидних
облога из NHM-а 4814 00 00, делова обуће и покривки за главу

1

4601 94 90

Плетени материјали, плетенице и слични производи од биљних материјала за
плетарство, равно ткани или спојени у паралелне струкове, осим од бамбуса и
ратана, сачињених од плетеница и сличних плетених материјала израђених по
дужини, подметача, простирача и застирки, зидних облога из NHM-а 4814 00
00, делова обуће и покривки за главу

1

4601 99 00

Плетени материјали, плетенице и слични производи од небиљних материјала за
плетарство, равно ткани или спојени у паралелне струкове, осим зидних облога
из NHM-а 4814 00 00, делова обуће и покривки за главу

1

4601 99 05

Плетенице и слични производи од небиљних материјала за плетарство
израђени по дужини, састављени или несастављени у траке, осим удвојених,
конопаца и ужади, делова за обућу и покривки за главу

1

4601 99 10

Плетени материјали, плетенице и слични производи од небиљних материјала за
плетарство, равно ткани или спојени у паралелне струкове, сачињени од
плетеница и сличних производа за плетарство израђених по дужини, осим
зидних облога из NHM-а 4814 00 00, делова обуће и покривки за главу

1

4601 99 90

Плетени материјали, плетенице и слични производи од небиљних материјала за
плетарство, равно ткани или спојени у паралелне струкове, осим сачињених од
плетеница и сличних плетених материјала израђених по дужини, подметача,
простирача и застирки, зидних облога из NHM-а 4814 00 00, делова обуће и
покривки за главу

1

4602 00 00

Корпарски, плетарски и слични производи израђени директно у облике, од
материјала за плетарство или од производа који се сврставају у NHM 4601
00 00; производи од луфе, осим зидних облога из NHM-а 4814 00 00;
удвојених конопаца и ужади, обуће и покривки за главу И њихових
делова, возила и надградњи за њих, производа из Главе 94 као на пр.

1
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4602 11 00

Корпарски, плетарски и слични производи израђени директно у облике од
бамбусовине или од бамбус производа који се сврставају у NHM 4601 00 00,
као и производи од луфе, осим зидних облога из NHM-а 4814 00 00, удвојених,
конопаца и ужади, обуће и покривки за главу и њихових делова, возила и
надградњи за њих, производа из Главе 94 као на пр. намештаја, расветних тела

1

4602 12 00

Корпарски, плетарски и слични производи израђени директно у облике, од
ратана за плетарство или од производа од ратана који се сврставају у NHM
4601 00 00, као и производи од луфе, осим зидних облога из NHM-а 4814 00 00,
удвојених, конопаца и ужади, обуће и покривки за главу и њихових делова,
возила и надградњи за њих, производа из Главе 94 као на пр. намештаја,
расветних тела

1

4602 19 00

Корпарски, плетарски и слични производи израђени директно у облике, од
биљних материјала за плетарство или од производа од биљних материјала који
се сврставају у NHM 4601 00 00, као и производи од луфе, осим од бамбуса и
ратана, зидних облога из NHM-а 4814 00 00, удвојених, конопаца и ужади,
обуће и покривки за главу и њихових делова, возила и надградњи за њих,
производа из Главе 94 као на пр. намештаја, расветних тела

1

4602 19 10

Омоти од сламе за боце или од биљних материјала за плетарство или од
производа који се сврставају у NHM 4601 00 00, осим од бамбуса и ратана

1

4602 19 90

Корпарски, плетарски и слични производи израђени директно у облике од
биљних материјала за плетарство или од производа од биљних материјала из
NHM 460100 00 као и производи од луфе, осим од бамбуса и ратана, омота за
боце од сламе, зидних облога из NHM 4814 00 00, удвојених, конопаца и
ужади, обуће и покривки за главу, возила и надградње за њих, производи из
Главе 94, као на пр. намештаја, расветних тела

1

4602 90 00

Корпарски, плетарски и слични производи израђени директно у облике од
небиљних материјала за плетарство или од производа од небиљних материјала
из NHM 460100 00, осим зидних облога из NHM 4814 00 00, удвојених,
конопаца и ужади, обуће и покривки за главу и њихових делова, возила и
надградње за њих, производа из Главе 94, као на пр. намештаја, лрасветних
тела

1

намештаја, расветних тела

ГЛАВА 47

4700 00 00

ЦЕЛУЛОЗА ОД ДРВЕТА ИЛИ ДРУГИХ ВЛАКНАСТИХ ЦЕЛУЛОЗНИХ
МАТЕРИЈАЛА; ХАРТИЈА И КАРТОН (ОТПАЦИ И ОСТАЦИ) ЗА
ПОНОВНУ ПРЕРАДУ
Целулоза (дрвењача) од дрвета, механичка, хемијски необрађена
Целулоза (дрвењача) од дрвета, термо-механичка, хемијски необрађена
Целулоза (дрвењача) од дрвета, механичка, хемијски необрађена, осим термомеханичке

2
2

4702 00 00

Целулоза од дрвета, хемијска, растворљива

2

4703 00 00

Целулоза од дрвета, хемијска, каустична или сулфатна, осим растворљиве
Целулоза од четинара, хемијска, небељена, каустична или сулфатна, осим
растворљиве
Целулоза од дрвета које није четинарско, небељена, каустична или сулфатна,
осим растворљиве

1

4701 00 00
4701 00 10
4701 00 90

4703 11 00
4703 19 00
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4703 21 00
4703 29 00

4704 00 00
4704 11 00
4704 19 00
4704 21 00
4704 29 00

4705 00 00

4706 00 00
4706 10 00
4706 20 00
4706 30 00
4706 91 00

Целулоза од четинара, хемијска, полубељена или бељена, каустична или
сулфатна, осим растворљиве
Целулоза од дрвета које није четинарско, полубељена или бељена, каустична
или сулфатна, осим растворљиве
Целулоза од дрвета, хемијска, сулфитна, осим растворљиве
Целулоза од четинара, хемијска, небељена, сулфитна, осим растворљиве
Целулоза од дрвета које није четинарско, хемијска, сулфитна, небељена, осим
растворљиве
Целулоза од четинара, хемијска, полубељена или бељена, сулфитна, осим
растворљиве
Целулоза од дрвета које није четинарско, сулфитна, полубељена или бељена,
осим растворљиве
Целулоза од дрвета 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,
осим дрвне
Целулоза од памучног линтерса
Целулоза од влакана добијених од хартије или картона за поновну прераду
(отпадака и остатака)
Целулоза од влакнастог бамбусовог материјала
Целулоза од влакнастих материјала, механичка, осим од бамбуса, дрвета,
памучних нити и влакана од рециклираних отпадака и остатака папира или
картона

1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

4706 92 00

Целулоза од влакнастих материјала, хемијска, осим од бамбуса, дрвета,
памучних нити и влакана од рециклираних отпадака и остатака папира или
картона

1

4706 93 00

Целулоза од влакнастих материјала, полухемијска, осим од бамбуса, дрвета,
памучних нити и влакана од рециклираних отпадака и остатака папира или
картона

1

4707 00 00
4707 10 00
4707 20 00

Отпаци и остаци од папира или картона за поновну прераду или
рециклирање, осим папирне вуне
Отпаци и остаци од небељеног крафт папира или картона или таласасте хартије
или картона за поновну прераду или рециклирање
Отпаци и остаци од папира или картона за поновну прераду или рециклирање,
добијени углавном од бељене хемијске целулозе, необојене у маси

1
1
1

4707 30 00

Отпаци и остаци од папира или картона за поновну прераду или рециклирање,
добијени углавном од механичке целулозе (дрвењаче) (нпр.: новине, часописи
и слични штампани материјали)

1

4707 30 10

Старе и непродате новине и часописи, телефонски именици, брошуре и
штампани рекламни материал

1

4707 30 90

Отпаци и остаци од папира или картона за поновну прераду или рециклирање
добијени углавном од механичке целулозе, осим старих и непродатих новина и
часописа, телефонских именика, брошура и штампаног рекламног материјала

1

4707 90 00

Отпаци и остаци од папира или картона за поновну прераду или рециклирање,
укључујући и неразврстан отпад и остатке, осим отпадака и остатака од
небељеног крафт папаира или крафт картона, набраног папира или картона, од
картона или папира израђеног претежно од хемијски бељене пулпе, небојене у
маси, од папира или картона претежно израђених од механичке пулпе, и
папирне вуне

1
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4707 90 10

Отпаци и остаци од папира или картона за поновну прераду или рециклирање,
несортирани, осим папирне вуне

1

4707 90 90

Отпаци и остаци од папира или картона за поновну прераду или рециклирање,
сортирани, осим отпадака и остатака од небељеног крафт папаира или крафт
картона, набраног папира или картона, од картона или папира израђеног
претежно од хемијски бељене пулпе, небојене у маси, од папира или картона
претежно израђених од механичке пулпе, и папирне вуне

1

ГЛАВА 48
4800 00 00

ХАРТИЈА И КАРТОН; ПРОИЗВОДИ ОД ХАРТИЈИНЕ ПУЛПЕ,
ХАРТИЈЕ ИЛИ КАРТОНА

4801 00 00

Хартија, новинска, како је наведено у напомени 4 за главу 48, у ролнама
ширине веће од 28 mm или у квадратним или правоугаоним листовима са
једном страницом широм од 28 mm и другом страницом широм од 15 mm у
непресавијеном стању

1

4802 00 00

Хартија и картон, непремазани, 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, ручно израђена
хартија и картон, осим хартије из NHM-а 4801 00 00 или 4803 00 00

1

4802 10 00
4802 20 00
4802 40 00
4802 40 10
4802 40 90

Хартија и картон било које врсте и облика, ручно израђени
Хартија и картон, који се употребљавају као подлога за фото -осетљиву,
топлотно-осетљиву или електро - осетљиву хартију или картон, у ролнама или
правоугаоним (укључујући четвртастим) листовима, било које величине
Подлога од хартије за тапете, непремазана
Подлога од хартије за тапете, непремазана, која не садржи влакна добијена
механичким поступком или која садржи таква влакна мање од 10%, по маси
Подлога од хартије за тапете, непремазана, која садржи више од 10%, по маси,
влакна добијена механичким поступком

1
1
1
1
1

4802 54 00

Хартија и картон, непремазани, 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, без садржаја влакана добијених
механичким или хемијским поступком или који садрже мање од 10% по маси
таквих влакана, тежине мање од 40 g/m2, н.д.м.н.

1

4802 55 00

Хартија и картон, непремазани, 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, без садржаја влакана добијених
механичким или хемијским поступком или који садрже мање од 10% по маси
таквих влакана, тежине од 40 g/m2 до 150 g/m2, н.д.м.н.

1

4802 55 15

Хартија и картон, непремазани, 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, без садржаја влакана добијених
механичким или хемијским поступком или који садрже мање од 10% по маси
таквих влакана, тежине од 40 g/m2 до 60 g/m2, н.д.м.н.

1
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4802 55 25

Хартија и картон, непремазани, 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, без садржаја влакана добијених
механичким или хемијским поступком или који садрже мање од 10% по маси
таквих влакана, тежине од 60 g/m2 до 75 g/m2, н.д.м.н.

1

4802 55 30

Хартија и картон, непремазани, 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, без садржаја влакана добијених
механичким или хемијским поступком или који садрже мање од 10% по маси
таквих влакана, тежине од 75 g/m2 до 80 g/m2, н.д.м.н.

1

4802 55 90

Хартија и картон, непремазани, 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, без садржаја влакана добијених
механичким или хемијским поступком или који садрже мање од 10% по маси
таквих влакана, тежине од 80 g/m2 до 150 g/m2, н.д.м.н.

1

4802 56 00

Хартија и картон, непремазани, 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, једне странице ширине мање од 435 mm и друге
странице ширине мање од 297 mm у непресавијеном стању, без садржаја
влакана добијених механичким или хемијским поступком или који садрже
мање од 10% по маси таквих влакана, тежине од 40 g/m 2 до 150 g/m2, н.д.м.н.

1

4802 56 20

Хартија и картон, непремазани, 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, једне странице ширине мање од 297 mm и друге
странице ширине мање од 210 mm, без садржаја влакана добијених
механичким или хемијским поступком или који садрже мање од 10% по маси
таквих влакана, тежине од 40 g/m2 до 150 g/m2, н.д.м.н.

1

4802 56 80

Хартија и картон, непремазани, 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, једне странице ширине мање од 435 mm и друге
странице ширине мање од 297 mm у непресавијеном стању, без садржаја
влакана добијених механичким или хемијским поступком или који садрже
мање од 10% по маси таквих влакана, тежине од 40 g/m 2 до 150 g/m2, н.д.м.н.,
осим листова код којих је једна страница ширине мање од 297 mm и друга
страница ширине мање од 210 mm

1

4802 57 00

Хартија и картон, непремазани, 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, једне странице ширине веће од 435 mm или једне
странице ширине мање од 435 mm, а друге странице ширине веће од 297 mm у
непресавијеном стању, без садржаја влакана добијених механичким или
хемијским поступком или који садрже мање од 10% по маси таквих влакана,
тежине од 40 g/m2 до 150 g/m2, н.д.м.н.

1
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4802 58 00

Хартија и картон, непремазани, 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, без садржаја влакана добијених
механичким или хемијским поступком или који садрже мање од 10% по маси
таквих влакана, тежине веће од 150 g/m2, н.д.м.н.

1

4802 58 10

Хартија и картон, непремазани, који се употребљавају за писање, штампање
или остале графичке сврхе, укључујући непробушену хартију и картон за
бушене картице и траке у ролнама било које величине, без садржаја влакана
добијених механичким или хемијским поступком или који садрже мање од 10%
по маси таквих влакана, тежине веће од 150 g/m2, н.д.м.н.

1

4802 58 90

Хартија и картон, непремазани, који се употребљавају за писање, штампање
или остале графичке сврхе, укључујући непробушену хартију и картон за
бушене картице и траке у правоугаоним (укључујући четвртастим) листовима,
било које величине, без садржаја влакана добијених механичким или
хемијским поступком или који садрже мање од 10% по маси таквих влакана,
тежине веће од 150 g/m2, н.д.м.н.

1

4802 61 00

Хартија и картон, непремазани, који се употребљавају за писање, штампање
или остале графичке сврхе, укључујући непробушену хартију и картон за
бушене картице и траке у ролнама било које величине, без садржаја влакана
добијених механичким или хемијским поступком или који садрже више од 10%
по маси таквих влакана, н.д.м.н.

1

4802 61 15

Хартија и картон, непремазани, који се употребљавају за писање, штампање
или остале графичке сврхе, укључујући непробушену хартију и картон за
бушене картице и траке у ролнама било које величине, који садрже мање од
50% по маси од укупног садржаја влакана добијених механичким поступком,
тежине мање од 72 g/m2, н.д.м.н.

1

4802 61 80

Хартија и картон, непремазани, који се употребљавају за писање, штампање
или остале графичке сврхе, укључујући непробушену хартију и картон за
бушене картице и траке у ролнама, било које величине, без садржаја влакана
добијених механичким или хемијским поступком или која садржи мање од 10%
по маси таквих влакана, н.д.м.н., осим хартије и картона који садрже мање од
50% по маси влакана добијена механичким поступком, тежине мање од 72 g/m2

1

4802 62 00

Хартија и картон, непремазани, који се употребљавају за писање, штампање
или остале графичке сврхе, укључујући непробушену хартију и картон за
бушене картице и траке у правоугаоним (укључујући четвртастим) листовима,
једне
странице ширине мање од 435 mm и друге странице ширине мање од 297 mm у
непресавијеном стању, који садрже више од 10% по маси од укупног садржаја
влакана добијених механичким или хемијско-механичким поступком, н.д.м.н.

1

4802 69 00

Хартија и картон, непремазани, који се употребљавају за писање, штампање
или остале графичке сврхе, укључујући непробушену хартију и картон за
бушене картице и траке у правоугаоним (укључујући четвртастим) листовима,
једне странице ширине веће од 435 mm или једне странице ширине мање од
435 mm, а друге странице ширине веће од 297 mm у непресавијеном стању,
који садрже више од 10% по маси влакана добијена механичким или хемијскомеханичким поступком, н.д.м.н.

1

4803 00 00

Хартија за производњу тоалетног папира, папира за лице, пешкире,
сервијета и марамица и сличних хартија за употребу у домаћинству или за
санитарне сврхе, целулозна вата, листови или траке од целулозних
влакана, као и наборане (креповане, плисиране и др.) рељефне, бушене
површински бојене, површински украшене или штампане, у ролнама
ширине веће од 36 cm или у коцкастим или правоугаоним листовима
величине 36x15 cm у непресавијеном стању

1
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4803 00 10

Целулозна вата у ролнама ширине веће од 36 cm или у коцкастим или
правоугаоним листовима величине 36x15 cm у непресавијеном стању

1

4803 00 31

Креп хартија за употребу у домаћинству или за санитарне сврхе и тканина од
целулозних влакана "tissues", у ролнама ширине веће од 36 cm или у коцкастим
или правоугаоним листовима величине 36x15 cm у непресавијеном стању, масе
по слоју не веће од 25 g/m2

1

4803 00 39

Креп хартија за употребу у домаћинству или за санитарне сврхе и тканина од
целулозних влакана " tissues", у ролнама ширине веће од 36 cm или у
коцкастим или правоугаоним листовима величине 36x15 cm у непресавијеном
стању, масе по слоју веће од 25 g/m2

1

4803 00 90

Хартија за производњу тоалетног папира, папира за лице, пешкире, сервијета и
марамица и сличних хартија за употребу у домаћинству или за санитарне
сврхе, рељефне, бушене површински бојене, површински украшене или
штампане, у ролнама ширине веће од 36 mm или у коцкастим или
правоугаоним листовима величине 36x15 cm у непресавијеном стању, осим
целулозне вате, креп хартије и тканина од целулозних влакана

1

4804 00 00
4804 11 00

4804 11 11

4804 11 15

4804 11 19

Крафт хартија и картон, непремазани, у ролнама ширине веће од 36 cm
или у коцкастим или правоугаоним листовима величине 36x15 cm, осим
роба из NHM-а 4802 00 00 или 4803 00 00
Крафт хартија, небељена, непремазана, у ролнама ширине веће од 36 cm
Крафт хартија небељена, непремазана, у ролнама ширине веће од 36 cm, код
које четинарска влакна, добијена хемијско - сулфатним или натрон
(каустичним) поступком чине више од 80% по маси од укупног садржаја
влакана, масе мање од 150 g/m2, осим роба из NHM-а 4802 00 00 или 4803 00 00
Крафт хартија, небељена, непремазана, у ролнама ширине веће од 36 cm, код
које четинарска влакна, добијена хемијско - сулфатним или натрон
(каустичним) поступком чине више од 80% по маси од укупног садржаја
влакана, масе од 150 g/m2 до 175 g/m2, осим роба из NHM-а 4802 00 00 или
4803 00 00
Крафт хартија небељена, непремазана, у ролнама ширине веће од 36 cm, код
које четинарска влакна, добијена хемијско - сулфатним или натрон
(каустичним) поступком чине више од 80% по маси од укупног садржаја
влакана, масе 175 g/m2 или веће, осим роба из NHM-а 4802 00 00 или 4803 00
00

1
1

1

1

1

4804 11 90

Крафт хартија, небељена, непремазана, у ролнама ширине веће од 36 cm, осим
хартије код које четинарска влакна, добијена хемијско - сулфатним или натрон
(каустичним) поступком чине више од 80% по маси од укупног садржаја
влакана, масе 175 g/m2 или веће и роба из NHM-а 4802 00 00 или 4803 00 00

1

4804 19 00

Крафт хартија, непремазана, у ролнама ширине веће од 36 cm, осим небељене и
роба из NHM-а 4802 00 00 или 4803 00 00

1

4804 19 12

Крафт хартија, непремазана, у ролнама ширине веће од 36 cm, код које
четинарска влакна, добијена хемијско - сулфатним или натрон (каустичним)
поступком чине више од 80% по маси од укупног садржаја влакана, састављен
од једног или више слојева небељених и једног спољњег слоја бељеног,
полубељеног или обојеног, масе мање од 175 g/ m2, осим роба из NHM-а 4802
00 00 и 4803 00 00

1

4804 19 19

Крафт хартија, непремазана, у ролнама ширине веће од 36 cm, код које
четинарска влакна, добијена хемијско - сулфатним или натрон (каустичним)
поступком чине више од 80% по маси од укупног садржаја влакана, састављена
од једног или више слојева небељених и једног спољњег слоја бељеног,
полубељеног или обојеног, масе od 175 g/ m2 и веће, осим роба из NHM-а 4802
00 00 или 4803 00 00

1
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4804 19 30

Крафт хартија, непремазана, у ролнама ширине веће од 36 cm, код које
четинарска влакна, добијена хемијско - сулфатним или натрон (каустичним)
поступком чине више од 80% по маси од укупног садржаја влакана, осим
небељене или крафт хартије састављене од једног или више слојева небељених
и једног спољњег слоја бељеног, полубељеног или обојеног и роба из NHM-а
4802 00 00 и 4803 00 00

1

4804 19 90

Крафт хартија, непремазана, у ролнама ширине веће од 36 cm, осим небељене
или крафт хартије састављене од једног или више слојева небељених и једног
спољњег слоја бељеног, полубељеног или обојеног и роба из NHM-а 4802 00 00
или 4803 00 00

1

4804 21 00

Крафт хартија за вреће, небељена, непремазана, у ролнама ширине веће од 36
cm, осим роба из NHM-а 4802 00 00 или 4803 00 00

1

4804 21 10

Крафт хартија за вреће, небељена, непремазана, у ролнама ширине веће од 36
cm, код које четинарска влакна, добијена хемијско - сулфатним или натрон
(каустичним) поступком чине више од 80% по маси од укупног садржаја
влакана, осим роба из NHM-а 4802 00 00 или 4803 00 00

1

4804 21 90

Крафт хартија за вреће, небељена, непремазана, у ролнама ширине веће од 36
cm, осим крафт хартије састављене од једног или више слојева небељених и
једног спољњег слоја бељеног, полубељеног или обојеног и роба из NHM-а
4802 00 00 или 4803 00 00

1

4804 29 00

Крафт хартија за вреће, непремазана, у ролнама ширине веће од 36 cm, осим
небељене и роба из NHM-а 4802 00 00 или 4803 00 00

1

4804 29 10

Крафт хартија за вреће, непремазана, у ролнама ширине веће од 36 cm, код које
четинарска влакна, добијена хемијско - сулфатним или натрон (каустичним)
поступком чине више од 80% по маси од укупног садржаја влакана, осим
небељене и роба из NHM-а 4802 00 00 или 4803 00 00

1

4804 29 90

Крафт хартија за вреће, непремазана, у ролнама ширине веће од 36 cm, осим
небељене, крафт хартије састављене од једног или више слојева небељених и
једног спољњег слоја бељеног, полубељеног или обојеног и роба из NHM-а
4802 00 00 или 4803 00 00

1

4804 31 00

Крафт хартија и картон, небељени, непремазани, у ролнама ширине веће од 36
cm или у коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице
преко 36 cm и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, масе 150
g/m2 или мање, осим крафт папира (линијског), за вреће и роба из NHM-а 4802
00 00, 4803 00 00 или 4800 00 00

1

4804 31 51

Крафт хартија за изолацију у електротехници, небељена, непремазана, у
ролнама ширине веће од 36 cm или у коцкастим или правоугаоним листовима
величине једне странице преко 36 cm и друге странице веће од 15 cm, у
непресавијеном стању, масе 150 g/m2 или мање, код које четинарска влакна,
добијена хемијско - сулфатним или натрон (каустичним) поступком чине више
од 80% по маси од укупног садржаја влакана, осим крафт папира (линијског) и
за вреће

1

4804 31 58

Крафт хартија и картон, небељени, непремазани, у ролнама ширине веће од 36
cm или у коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице
преко 36 cm и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, масе 150
g/m2 или мање, код којих четинарска влакна, добијена хемијско - сулфатним
или натрон (каустичним) поступком чине више од 80% по маси од укупног
садржаја влакана, осим за изолацију у електротехници, роба из NHM-а 4802 00
00, 4803 00 00 или 4800 00 00

1
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4804 31 80

Крафт хартија и картон, небељени, непремазани, у ролнама ширине веће од 36
cm или у коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице
преко 36 cm и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, масе 150
g/m2 или мање, осим крафт папира код кога четинарска влакна, добијена
хемијско - сулфатним или натрон (каустичним) поступком чине више од 80%
по маси од укупног садржаја влакана, крафт папира (линијског) и за вреће и
роба из NHM-а 4802 00 00, 4803 00 00 или 4800 00 00

1

4804 39 00

Крафт хартија и картон, непремазани, у ролнама ширине веће од 36 cm или у
коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm
и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, масе 150 g/m2 или
мање, осим небељене, крафт папира (линијског) и за вреће и роба из NHM-а
4802 00 00, 4803 00 00 или 4800 00 00

1

4804 39 51

Крафт хартија и картон, непремазани, у ролнама ширине веће од 36 cm или у
коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm
и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, масе 150 g/m2 или
мање, бељени једнообразно у маси, код које четинарска влакна, добијена
хемијско - сулфатним или натрон (каустичним) поступком чине више од 80%
по маси од укупног садржаја влакана, осим оне која се користи у производњи
роба из NHM-а 5308 00 00 и 5607 00 00, за изолацију у електротехници, роба из
NHM-а 4802 00 00, 4803 00 00 или 4800 00 00

1

4804 39 58

Крафт хартија и картон, непремазани, у ролнама ширине веће од 36 cm или у
коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm
и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, масе 150 g/m2 или
мање, код које четинарска влакна, добијена хемијско - сулфатним или натрон
(каустичним) поступком чине више од 80% по маси од укупног садржаја
влакана, осим небељене или бељене једнообразно у маси, крафт папира
(линијског) и за вреће и роба из NHM-а 4802 00 00, 4803 00 00 или 4800 00 00

1

4804 39 80

Крафт хартија и картон, небељени, непремазани, у ролнама ширине веће од 36
cm или у коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице
преко 36 cm и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, масе 150
g/m2 или мање, осим небељених, оних код којих четинарска влакна, добијена
хемијско - сулфатним или натрон (каустичним) поступком чине више од 80%
по маси од укупног садржаја влакана, крафт папира (линијског) и за вреће и
роба из NHM-а 4802 00 00, 4803 00 00 или 4800 00 00

1

4804 41 00

Крафт хартија и картон, небељени, непремазани, у ролнама ширине веће од 36
cm или у коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице
преко 36 cm и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, масе од
150 g/m2 до 225 g/m2, осим крафт папира (линијског) и за вреће и роба из
NHM-а 4802 00 00, 4803 00 00 или 4800 00 00

1

4804 41 91

Крафт (saturating kraft) засићена хартија и картон, небељени, непремазани, у
ролнама ширине веће од 36 cm или у коцкастим или правоугаоним листовима
величине једне странице преко 36 cm и друге странице веће од 15 cm, у
непресавијеном стању масе од 150 g/m2 до 225 g/m2

1

4804 41 98

Крафт хартија и картон, небељени, непремазани, у ролнама ширине веће од 36
cm или у коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице
преко 36 cm и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, масе од
150 g/m2 до 225 g/m2, осим засићене крафт хартије, крафт папира, за вреће и
робе из NHM-а 4802 00 00, 4803 00 00 или 4808 00 00

1
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4804 42 00

Крафт хартија и картон, непремазани, у ролнама ширине веће од 36 cm или у
коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm
и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, масе од 150 g/m2 до
225 g/m2, код којих дрвна влакна, добијена хемијско - сулфатним или натрон
(каустичним) поступком чине више од 95% по маси од укупног садржаја
влакана, бељени једнообразно у маси, осим крафт папира (линијског) и за вреће
и роба из NHM-а 4802 00 00, 4803 00 00 или 4800 00 00

1

4804 49 00

Крафт хартија и картон, непремазани, у ролнама ширине веће од 36 cm или у
коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm
и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, масе од 150 g/m2 до
225 g/m2, осим небељених, оних код којих влакна добијена хемијским
поступком чине више од 95% по маси од укупног садржаја влакана, бељених
једнообразно у маси, крафт папира (линијског) и за вреће и роба из NHM-а
4802 00 00, 4803 00 00 или 4800 00 00

1

4804 51 00

Крафт хартија и картон, небељени, непремазани, у ролнама ширине веће од 36
cm или у коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице
преко 36 cm и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, масе веће
од 225 g/m2, осим крафт папира (линијског) и за вреће и роба из NHM-а 4802 00
00, 4803 00 00 или 4800 00 00

1

4804 52 00

Крафт хартија и картон, непремазани, у ролнама ширине веће од 36 cm или у
коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm
и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, масе веће од 225 g/m2,
код којих дрвна влакна, добијена хемијско - сулфатним или натрон
(каустичним) поступком чине више од 95% по маси од укупног садржаја
влакана, бељени једнообразно у маси, осим крафт папира (линијског) и за вреће
и роба из NHM-а 4802 00 00, 4803 00 00 или 4800 00 00

1

4804 59 00

Крафт хартија и картон, непремазани, у ролнама ширине веће од 36 cm или у
коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm
и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, масе веће од 225 g/m2,
осим небељених или бељених једнообразно у маси, код које дрвна влакна,
добијена хемијским поступком чине више од 95% по маси од укупног садржаја
влакана, крафт папира (линијског) и за вреће и роба из NHM-а 4802 00 00, 4803
00 00 или 4800 00 00

1

4804 59 10

Крафт хартија и картон, непремазани, у ролнама ширине веће од 36 cm или у
коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm
и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, масе веће од 225 g/m2,
код које четинарска влакна, добијена хемијско - сулфатним или натрон
(каустичним) поступком чине више од 80% по маси од укупног садржаја
влакана, осим небељених или бељених једнообразно у маси, код које дрвна
влакна, добијена хемијским поступком чине више од 95% по маси од укупног
садржаја влакана

1

4804 59 90

Крафт хартија и картон, непремазани, у ролнама ширине веће од 36 cm или у
коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm
и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, масе веће од 225 g/m2,
осим небељених или бељених једнообразно у маси, код које дрвна влакна,
добијена хемијским поступком чине више од 95% по маси од укупног садржаја
влакана и оних код којих четинарска влакна, добијена сулфатним или натрон
(каустичним) поступком чине више од 80% по маси од укупног садржаја
влакана

1
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4805 00 00

Хартија и картон, остале врсте, непремазани, у ролнама ширине веће од 36
cm или у коцкастим или правоугаоним листовима величине једне
странице преко 36 cm и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном
стању, даље необрађивана, н.д.м.н.

1

4805 11 00

Флутинг таласаста хартија од полу-хемијске целулозе у ролнама ширине веће
од 36 cm, непремезана

1

4805 12 00

Флутинг таласаста хартија од целулозе добијене од сламе, у ролнама ширине
веће од 36 cm, тежине веће од 130 g/m2

1

4805 19 00

Флутинг таласаста хартија, непремезана, у ролнама ширине веће од 36 cm или
у коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице преко 36
cm и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, осим од полухемијске целулозе и целулозе добијене од сламе

1

4805 19 10

Хартија за таласасти картон ("wellenstoff "), непремезана, у ролнама ширине
веће од 36 cm или у коцкастим или правоугаоним листовима величине једне
странице преко 36 cm и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању

1

4805 19 90

Флутинг таласаста хартија, непремазана, у ролнама ширине веће од 36 cm или
у коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице преко 36
cm и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, осим од полухемијске целулозе, целулозе добијене од сламе и хартија за таласасти картон
("wellenstoff")

1

4805 24 00

Тестлајнер (рециклирани слојевити картон), непремазан, у ролнама ширине
веће од 36 cm или у коцкастим или правоугаоним листовима величине једне
странице преко 36 cm и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању,
масе 150 g/m2 или мање

1

4805 25 00

Тестлајнер (рециклирани слојевити картон), непремазан, у ролнама ширине
веће од 36 cm или у коцкастим или правоугаоним листовима величине једне
странице преко 36 cm и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању,
масе веће од 150 g/m2

1

4805 30 00

Сулфитна омотна хартија, непремазана, у ролнама ширине веће од 36 cm или у
коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm
и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању

1

4805 40 00

Филтер хартија и картон, у ролнама ширине веће од 36 cm или у коцкастим или
правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm и друге
странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању

1

4805 50 00

Филц хартија и картон, у ролнама ширине веће од 36 cm или у коцкастим или
правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm и друге
странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању

1

4805 91 00

Хартија и картон, непремазана, у ролнама ширине веће од 36 cm или у
коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm
и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, масе 150 g/m2 или
мање, н.д.м.н.

1

4805 92 00

Хартија и картон, непремазани, у ролнама ширине веће од 36 cm или у
коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm
и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, масе веће од 150 g/m2,
али мање од 225 g/m2, н.д.м.н.

1

4805 93 00

Хартија и картон, непремазани, у ролнама ширине веће од 36 cm или у
коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm
и друге странице веће од 15 cm, масе 225 g/m2 или веће, н.д.м.н.

1

4805 93 20

Хартија и картон, непремазани, израђена од прерађене хартије, у ролнама
ширине веће од 36 cm или у коцкастим или правоугаоним листовима величине
једне странице преко 36 cm и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном
стању, масе 225 g/m2 или веће, н.д.м.н.

1
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4805 93 80

Хартија и картон, непремазани, у ролнама ширине веће од 36 cm или у
коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm
и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, масе 225 g/m2 или
веће, н.д.м.н.

1

4806 00 00

Хартија, биљни пергамент, хартија непропустљива за масноће, паус
хартија и кристал - хартија и остале глазиране прозирне и полупрозирне
хартије, у ролнама ширине веће од 36 cm или у коцкастим или
правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm и друге
странице веће од 15 cm у непресавијеном стању

1

4806 10 00

Хартија, биљни пергамент, у ролнама ширине веће од 36 cm или у коцкастим
или правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm и друге
странице веће од 15 cm у непресавијеном стању

1

4806 20 00

Хартија непропустљива за масноће, у ролнама ширине веће од 36 cm или у
коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm
и друге странице веће од 15 cm у непресавијеном стању

1

4806 30 00

Хартија, паус, у ролнама ширине веће од 36 cm или у коцкастим или
правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm и друге
странице веће од 15 cm у непресавијеном стању

1

4806 40 00

Хартије, кристал и остале глазиране прозирне или полупрозирне врсте, у
ролнама ширине веће од 36 cm или у коцкастим или правоугаоним листовима
величине једне странице преко 36 cm и друге странице веће од 15 cm у
непресавијеном стању, осим биљног пергамента, непропустљиве хартије за
масноће и пауса

1

4806 40 10

Хартија, кристал, у ролнама ширине веће од 36 cm или у коцкастим или
правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm и друге
странице веће од 15 cm у непресавијеном стању

1

4806 40 90

Хартије, глазиране прозирне или полупрозирне врсте, у ролнама ширине веће
од 36 cm или у коцкастим или правоугаоним листовима величине једне
странице преко 36 cm и друге странице веће од 15 cm у непресавијеном стању,
осим биљног пергамента, непропустљиве хартије за масноће, пауса и кристалне
хартије

1

4807 00 00

Хартија и картон, сложени (израђени слепљивањем равних слојева),
површински непремазани, нити импрегнисани, изнутра ојачани или
неојачани, у ролнама ширине веће од 36 cm или у коцкастим или
правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm и друге
странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању

1

4807 00 30

Хартија и картон, сложени, израђени од прерађене хартије, површински
непремазани нити импрегнисани, изнутра ојачани или неојачани, прекривени
или непрекривени хартијом, у ролнама ширине веће од 36 cm или у коцкастим
или правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm и друге
странице веће од 15 cm у непресавијеном стању, осим оних који су ламинирани
изнутра са битуменом, катраном или асфалтом

1

4807 00 80

Хартија и картон, сложени, површински непремазани, нити импрегнисани,
изнутра ојачани или неојачани, у ролнама ширине веће од 36 cm или у
коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm
и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању, осим оних који су
ламинирани изнутра са битуменом, катраном или асфалтом, израђених од
прерађене хартије, прекривених или непрекривених са хартијом која није
израђена од прерађене хартије; хартије или картона од прерађене харије,
прекривене или не са хартијом

1
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4808 00 00

Хартија и картон, таласасти (са или без залепљених равних површинских
листова), наборани (креповани, плисирани), рељефни или бушени, у
ролнама ширине веће од 36 cm или у коцкастим или правоугаоним
листовима величине једне странице преко 36 cm и друге странице веће од
15 cm, у непресавијеном стању, осим робе из NHM -а 4803 00 00

1

4808 10 00

Хартија и картон, таласасти (са или без залепљених равних површинских
листова), бушени или не, у ролнама ширине веће од 36 cm или у коцкастим или
правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm и друге
странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању

1

4808 40 00

Крафт хартија, наборана (крепована или плисирана), било да су рељефне или
не као и да су бушене или небушене, у ролнама ширине веће од 36 cm или у
коцкастим или правоугаоним листовима величине једне странице преко 36 cm
и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању

1

4808 90 00

Хартија и картон, наборани (креповани, плисирани), рељефни или бушени, у
ролнама ширине веће од 36 cm или у коцкастим или правоугаоним листовима
величине једне странице преко 36 cm и друге странице веће од 15 cm, у
непресавијеном стању, осим крафт хартије за вреће и остале крафт хартије и
хартије из NHM -а 4803 00 00

1

4809 00 00

4809 20 00

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 ширине веће од 36 cm или у коцкастим или правоугаоним
листовима величине једне странице преко 36 cm и друге странице веће од
15 cm, у непресавијеном стању
Хартија, самокопирајућа, штампана или нештампана, у ролнама ширине веће
од 36 cm или у коцкастим или правоугаоним листовима величине једне
странице преко 36 cm и друге странице веће од 15 cm, у непресавијеном стању,
осим карбон и сличних хартија за копирање

1

1

4809 90 00

Хартија за преношење, укључујући премазану или импрегнисану хартију за
матрице за умножавање или офсет плоче, штампана или нештампана, у
ролнама ширине веће од 36 cm или у коцкастим или правоугаоним листовима
величине једне странице преко 36 cm и друге странице веће од 15 cm, у
непресавијеном стању, осим самокопирајуће хартије

1

4810 00 00

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 или квадратним листовима, било које
величине, осим свих осталих превучених хартија или картона

1

4810 13 00

Хартија и картон за писање, штампање или друге графичке сврхе, који не
садрже влакна добијена механичким или хемијско - механичким поступком
или код којих не више од 10%, по маси, од укупног садржаја влакана, чине
таква влакна, премазани са једне или обе стране каолином или другим
неорганским материјама, у ролнама било које величине

1

4810 14 00

Хартија и картон за писање, штампање или друге графичке сврхе, који не
садрже влакна добијена механичким или хемијско - механичким поступком
или код којих не више од 10%, по маси, од укупног садржаја влакана, чине
таква влакна, премазани са једне или обе стране каолином или другим
неорганским материјама, у листовима са једном страном не преко 435 mm и
другом страном не преко 297 mm, у непресавијеном стању

1

284

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

4810 19 00

Хартија и картон за писање, штампање или друге графичке сврхе, који не
садрже влакна добијена механичким или хемијско - механичким поступком
или код којих не више од 10%, по маси, од укупног садржаја влакана, чине
таква влакна, премазани са једне или обе стране каолином или другим
неорганским материјама, у листовима са једном страном преко 435 mm, или са
једном страном не преко 435 mm и другом страном преко 297 mm, у
непресавијеном стању

1

4810 22 00

Хартија мале масе, премазана, за писање, штампање или друге графичке сврхе,
тежине мање од 72 g/m2, са премазом тежине мање од 15 g/m2 по страни, код
којих више од 50% по маси, од укупног садржаја влакана, чине влакна добијена
механичким поступком, премазана са једне или обе стране каолином или
другим неорганским материјама, у ролнама или правоугаоним или квадратним
листовима, било које величине

1

4810 29 00

Хартија и картон за писање, штампање или друге графичке сврхе, који не
садрже влакна добијена механичким или хемијско - механичким поступком
или код којих више од 10%, по маси, од укупног садржаја влакана, чине таква
влакна, премазани са једне или обе стране каолином или другим неорганским
материјама, у ролнама или у коцкастим или правоугаоним листовима, било
које величине, осим хартија мале масе

1

4810 29 30

Хартија и картон за писање, штампање или друге графичке сврхе, који не
садрже влакна добијена механичким или хемијско - механичким поступком
или код којих више од 10%, по маси, од укупног садржаја влакана, чине таква
влакна, премазани са једне или обе стране каолином или другим неорганским
материјама, у ролнама, било које величине, осим хартија мале масе; хартије
или картона за канцеларијске машине и слично

1

4810 29 80

Хартија и картон за писање, штампање или друге графичке сврхе, који не
садрже влакна добијена механичким или хемијско - механичким поступком
или код којих више од 10%, по маси, од укупног садржаја влакана, чине таква
влакна, премазани са једне или обе стране каолином или другим неорганским
материјама, у коцкастим или правоугаоним листовима, било које величине,
осим хартија мале масе; хартије или картона за канцеларијске машине и слично

1

4810 31 00

Крафт хартија и картон, бељени у маси, који од укупне количине влакана
садрже више од 95% по маси дрвних влакана добијених хемијским поступком,
премазани са једне или обе стране каолином или другим неорганским
материјама, у ролнама или у коцкастим или правоугаоним листовима, било
које величине, масе не веће од 150 g/m2, осим оних који се употребљавају за
писање, штампање или друге графичке сврхе

1

4810 32 00

Крафт хартија и картон, бељени у маси, који од укупне количине влакана
садрже више од 95% по маси дрвних влакана добијених хемијским поступком,
премазани са једне или обе стране каолином или другим неорганским
материјама, у ролнама или у коцкастим или правоугаоним листовима, било
које величине, масе веће од 150 g/m2, осим оних који се употребљавају за
писање, штампање или друге графичке сврхе

1

4810 32 10

Крафт хартија и картон, бељени у маси, који од укупне количине влакана
садрже више од 95% по маси дрвних влакана добијених хемијским поступком,
премазани са једне или обе стране каолином, у ролнама или у коцкастим или
правоугаоним листовима, било које величине, масе веће од 150 g/m2, осим оних
који се употребљавају за писање, штампање или друге графичке сврхе

1
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4810 32 90

Крафт хартија и картон, бељени у маси, који од укупне количине влакана
садрже више од 95% по маси дрвних влакана добијених хемијским поступком,
премазани са једне или обе стране неорганским материјама, у ролнама или у
коцкастим или правоугаоним листовима, било које величине, масе веће од 150
g/m2, осим оних који се употребљавају за писање, штампање или друге
графичке сврхе и премазаних каолином

1

4810 39 00

Крафт хартија и картон, превучени са једне или са обе стране са каолином или
другом неорганском материјом, у ролнама или правоугаоним или квадратним
листовима, било које величине, осим оних за писање, штампање или друге
графичке сврхе; хартије или картона, бељених у маси, који од укупне количине
влакана садрже више од 95% по маси дрвних влакана добијених хемијским
поступком

1

4810 92 00

Хартија и картон, вишеслојни, премазани са једне или обе стране каолином или
другим неорганским материјама, у ролнама или у коцкастим или правоугаоним
листовима, било које величине, осим оних који се употребљавају за писање,
штампање или друге графичке сврхе, крафт хартије и картона

1

4810 92 10

Хартија и картон, вишеслојни, код које је сваки слој бељен, премазани са једне
или обе стране каолином или другим неорганским материјама, у ролнама или у
коцкастим или правоугаоним листовима, било које величине, осим оних који се
употребљавају за писање, штампање или друге графичке сврхе, крафт хартије и
картона

1

4810 92 30

Хартија и картон, вишеслојни, са само једним бељеним спољним слојем,
премазани са једне или обе стране каолином или другим неорганским
материјама, у ролнама или у коцкастим или правоугаоним листовима, било
које величине, осим оних који се употребљавају за писање, штампање или
друге графичке сврхе, крафт хартије и картона

1

4810 92 90

Хартија и картон, вишеслојни, премазани са једне или обе стране каолином или
другим неорганским материјама, у ролнама или у коцкастим или правоугаоним
листовима, било које величине, осим вишеслојних хартија и картона код којих
је сваки слој бељен или са само једним бељеним спољним слојем, оних који се
употребљавају за писање, штампање или друге графичке сврхе, крафт хартије и
картона

1

4810 99 00

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 или квадратним листовима, било које величине, осим оних који
се употребљавају за писање, штампање или друге графичке сврхе, крафт
хартије и картона, вишеслојних и не превучених хартија или картона

1

4810 99 10

Хартија и картон, премазани са једне или обе стране каолином, у ролнама или
правоугаоним или квадратним листовима, било које величине, осим оних који
се употребљавају за писање, штампање или друге графичке сврхе, крафт
хартије и картона, вишеслојних и не превучених хартија или картона

1

4810 99 80

Хартија и картон, премазани са једне или обе стране неорганским материјама, у
ролнама или правоугаоним или квадратним листовима, било које величине,
осим бељене хартије и картона, премазаних каолином, прахом од лискуна, оних
који се употребљавају за писање, штампање или друге графичке сврхе, крафт
хартије и картона, вишеслојних и не превучених хартија или картона

1

4811 00 00

Хартија, картон, целулозна вата, листови и траке од целулозних влакана,
премазани, импрегнисани, прекривени, површински обојени, површински
украшени или штамапани, у ролнама или правоугаоним или квадратним
листовима, било којих величина, осим роба из NHM-а 4803 00 00, 4809 00
00 или 4810 00 00

1
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4811 10 00

Хартија и картон, превучени катраном, битуменом или асфалтом, у ролнама
или правоугаоним (укључујући квадратним) листовима, било којих величина

1

4811 41 00

Хартија и картон, самолепљиви, површински обојени, површински украшени
или штамапани, у ролнама или правоугаоним или квадратним листовима, било
којих величина, осим робе из NHM-а 4810 00 00

1

4811 41 20

Хартија и картон, самолепљиви, површински обојени, површински украшени
или штамапани, у ролнама или правоугаоним или квадратним листовима,
ширине не преко 10 cm са премазом од невулканизованог природног или
синтетичког каучука

1

4811 41 90

4811 49 00

Хартија и картон, самолепљиви, површински обојени, површински украшени
или штамапани, у ролнама или правоугаоним или квадратним листовима, осим
ширине не преко 10 cm са премазом од невулканизованог природног или
синтетичког каучука и робе из NHM-а 4810 00 00
Хартија и картон, гумирани или лепљиви, површински обојени, површински
украшени или штамапани, у ролнама или правоугаоним или квадратним
листовима, било које величине, осим самолепљивих и робе из NHM-а 4810 00
00

1

1

4811 51 00

Хартија и картон, премазани, бељени, површински обојени, површински
украшени или штамапани, у ролнама или правоугаоним или квадратним
листовима, било које величине, масе веће од 150 g/m2 импрегнисани или
прекривени пластичним масама, осим лепљивих

1

4811 59 00

Хартија и картон, премазани, површински обојени, површински украшени или
штамапани, у ролнама или правоугаоним или квадратним листовима, било
којих величина, импрегнисани или прекривени вештачком смолом или
пластичним масама, осим бељених, масе веће од 150 g/m2 и лепљивих

1

4811 60 00

Хартија и картон, премазани, импрегнисани или прекривени, воском,
парафинским воском, стеарином, уљем или глицерином, у ролнама или
правоугаоним или квадратним листовима, било које величине, осим роба из
NHM-а 4803 00 00, 4809 00 00 или 4810 00 00

1

4811 90 00

Хартија, картон, целулозна вата, листови и траке од целулозних влакана,
премазани, импрегнисани, прекривени, површински обојени, површински
украшени или штамапани, у ролнама или правоугаоним или квадратним
листовима, било које величине, осим роба из NHM-а 4803 00 00, 4809 00 00 или
4810 00 00, 4811 10 00 до 4811 60 00

1

4812 00 00

Филтер блокови и плоче од хартијине масе

1

4813 00 00
4813 10 00
4813 20 00
4813 90 00
4813 90 10
4813 90 90

4814 00 00

4814 20 00
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Хартија за цигарете, сечена или несечена у одређене величине или у
облику књижица или цевчица
Хартија за цигарете, сечена или несечена у облику књижица или цевчица
Хартија за цигарете, сечена или несечена у ролнама ширине не преко 5 cm
Хартија за цигарете, сечена или несечена у одређене величине, осим у облику
књижица или цевчица и у ролнама ширине не преко 5 cm
Хартија за цигарете, у ролнама ширине преко 5 cm али не преко 15 cm
Хартија за цигарете, сечена или несечена у одређене величине, осим у облику
књижица или цевчица и у ролнама ширине не преко 15 cm
Тапети за зидове и сличне зидне облоге од хартије; витрофаније за
прозоре, од хартије
Тапети за зидове и сличне зидне облоге, од хартије са лицем премазаним или
прекривеним слојем пластичне масе, која има зрнасту, рељефну, бојену,
штампану или другачије украшену површину

1
1
1
1
1
1

1

1
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1
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4

4814 90 00

4814 90 10

Тапети за зидове и сличне зидне облоге, од хартије; витрофаније за прозоре,
осим хартије са зрнастом површином („ingrain”), тапета за зидове које се
састоје од премазане или превучене хартије са лица и које имају зрнасту,
рељефну, бојену, штампану или другачије украшену површину подлоге од
пластике
Тапети за зидове и сличне зидне облоге, од хартије које су зрнасте, рељефне,
бојене, штампане или са другачије украшеном површином или су са другачије
декорисаном пластичном подлогом

1

1

4814 90 70

Тапети за зидове и сличне зидне облоге од хартије; витрофаније за прозоре,
осим хартије са зрнастом површином („ingrain”) и робе из NHM-а 4814 20 00 и
4814 90 10

1

4816 00 00

Карбон хартија, самокопирајућа хартија и остале хартије за копирање или
преношење у ролнама ширине мање од 36 mm или листовима у облику
квадрата или правоугаоника код којих ни једна страница није већа од 36
cm у непресавијеном облику, или исечена у другачије облике од квадрата
или правоугаоника, заједно са матрицом за умножавање и офсет плоче, од
хартије, у кутијама или без кутија

1

4816 20 00

Самокопирајућа хартија, у ролнама ширине мање од 36 mm или листовима у
облику квадрата или правоугаоника код којих ни једна страница није већа од
36 cm у непресавијеном облику, или исечена у другачије облике од квадрата
или правоугаоника, у кутијама или без кутија, осим матрице за умножавање и
офсет плоча

1

4816 90 00

Хартије за копирање или преношење, у ролнама ширине мање од 36 mm или
листовима у облику квадрата или правоугаоника код којих ни једна страница
није већа од 36 cm у непресавијеном облику, или исечена у другачије облике од
квадрата или правоугаоника, у кутијама или без кутија, заједно са офсет
плочама, од хартије, осим самокопирајуће хартије

1

4817 00 00

4817 10 00
4817 20 00
4817 30 00

Коверти, писма - коверти, дописнице и карте за дописивање од хартије
или картона; сетови за дописивање у кутијама, кесицама, нотесима и
сличним паковањима од хартије или картона, осим писама, дописница и
карти за дописивање са утиснутом поштанском маркицом
Коверти од хартије или картона, осим дописница
Писма - коверте, дописнице и карте за дописивање од хартије или картона,
осим са утиснутом поштанском маркицом
Сетови за дописивање у кутијама, кесицама, нотесима и сличним паковањима,
од хартије и картона

1

1
1
1

4818 00 00

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,
пелене за бебе, хигијенски улошци, тампони, 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

1

4818 10 00

Тоалетна хартија у ролнама ширине не преко 36 cm

1
2

4818 10 10

Тоалетна хартија, у ролнама ширине не преко 36 cm, масе, по слоју, 25 g/m
или мање

4818 10 90

Тоалетна хартија, у ролнама ширине не преко 36 cm, масе, по слоју, 25 g/m2
или веће

1

4818 20 00

Марамице, марамице за чишћење или за лице и пешкири од хартијине масе,
хартије, целулозне вате или листова и трака од целулозних влакана

1
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4

4818 20 10
4818 20 91
4818 20 99
4818 30 00

Марамице, марамице за чишћење или за брисање лице и пешкири од хартијине
масе, хартије, целулозне вате или или листова и трака од целулозних влакана
Пешкири за руке од хартијине масе, хартије, целулозне вате или листова и
трака од целулозних влакана, у ролнама ширине не преко 36 cm
Пешкири за руке од хартијине масе, хартије, целулозне вате или листова и
трака од целулозних влакана, осим у ролнама ширине не преко 36 cm
Столњаци и салвете од хартијине масе, хартије, целулозне вате или листова и
трака од целулозних влакана

1
1
1
1

4818 50 00

Одећа и прибор за одећу, од хартијине масе, хартије, целулозне вате или
листова и трака од целулозних влакана, осим обуће и делова за обућу,
укључујући унутрашњи ђон, потпртица и сличних покретних производа,
камашни и сличних производа, наглавки и њихових делова

1

4818 90 00

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;
производи од хартијине масе, хартије, целулозне вате или од листова или трака
од целулозних влакана за домаћинство, болнице и санитарне потребе, осим
марамица, марамица за чишћење, пешкира, столњака, салвета, пелена за бебе,
хигијенских уложака, тампона, чаршава и сличних санитарних предмета

1

4818 90 10

Производи од хартијине масе, хартије, целулозне вате или од листова или трака
од целулозних влакана који се употребљавају у хирургији за медицинске или
хигијенске сврхе, неприпремљени за продају на мало, осим марамица,
марамица за чишћење, пешкира, столњака, салвета, пелена за бебе и сличних
производа

1

4818 90 90

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;
производи од хартијине масе, хартије, целулозне вате или од листова или трака
од целулозних влакана за домаћинство, болнице и санитарне потребе,
неприпремљени за продају на мало, осим марамица, марамица за чишћење,
пешкира, столњака, салвета, пелена за бебе, хигијенских уложака, тампона,
чаршава и сличних предмета и производа који се употребљавају у хирургији за
медицинске или хигијенске сврхе

1

4819 00 00

4819 10 00
4819 20 00
4819 30 00

Кутије, вреће и остали предмети за паковање од хартије, картона,
целулозне вате или листова и трака од целулозних влакана, н.д.м.н.;
регистратори, кутије за писма и слични картонажни производи од хартије
или картона, који се употребљавају у канцеларијама, продавницама или
слично
Кутије од таласасте хартије или картона
Сложиве кутије, од неталасасте хартије или картона
Вреће и кесе, од хартије, картона, целулозне вате или листова и трака од
целулозних влакана, са ширином основе од 40 cm или већом

1

1
1
1

4819 40 00

Вреће и кесе, укључујући фишеке, од хартије, картона, целулозне вате или
листова и трака од целулозних влакана, осим оних са ширином основе од 40 cm
или већом и омота за грамофонске плоче

1

4819 50 00

Предмети за паковање, укључујући омоте за грамофонске плоче, од хартије,
картона, целулозне вате или листова и трака од целулозних влакана, осим
картона, кутија од таласасте хартије или картона, сложивих кутија од
неталасасте хартије или картона, врећа и кеса, укључујући фишеке

1

4819 60 00

Регистратори, кутије за писма, кутије за складиштење и слични производи,
који се користе у канцеларијама, продавницама и слично, осим контејнера за
паковање

1
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4820 00 00

4820 10 00
4820 10 10
4820 10 30
4820 10 50
4820 10 90
4820 20 00
4820 30 00
4820 40 00
4820 50 00

Регистри, књиговодствене књиге, 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
Регистри, књиге за књиговодство, нотеси, књиге за поруџбине, књиге
признаница, агенде, дневници и слични производи, од хартије или картона
Регистри, књиге за књиговодство, књиге поруџбина и књиге признаница, од
хартије или картона
Агенде, нотеси и меморандум блокови, без календара, од хартије или картона
Дневници и календари, од хартије или картона
Дршка за писање и слично, од хартије или картона
Бележнице (вежбанке) од хартије или картона
Повези за књиге (осим омота за књиге) мапе и фасцикле за списе, од хартије
или картона
Пословни обрасци у више примерака и сетови са уметнутом карбон хартијом,
од хартије или картона
Албуми за узорке или колекције, од хартије или картона

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

4820 90 00

Упијајући јастучић и слични производи писаћег прибора, од хартије или
картона и навлаке за књиге од хартије или картона, осим регистрара,
књиговодствених књига, нотеса, књига за наруџбине, признаничних књига,
агенди, меморандум - блокова, дневника и сличних производа

1

4821 00 00
4821 10 00
4821 10 10
4821 10 90
4821 90 00
4821 90 10
4821 90 90

Етикете, од хартије или картона, свих врста, штампане и нештампане
Етикете, од хартије или картона, свих врста, штампане
Етикете, самолепљиве, од хартије или картона, свих врста, штампане
Етикете, од хартије или картона, свих врста, штампане, осим самолепљивих
Етикете, од хартије или картона, свих врста, нештампане
Етикете, самолепљиве, од хартије или картона, свих врста, нештампане
Етикете, од хартије или картона, свих врста, нештампане, осим самолепљивих

1
1
1
1
1
1
1

4822 00 00

4822 10 00

4822 90 00

4823 00 00

4823 20 00
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Калемови за конац, шпулне и сличне подлоге од хартијине масе, хартије
или картона, бушени или небушени, отврднути или неотврднути
Калемови за конац, шпулне и сличне подлоге од хартијине масе, хартије или
картона, бушени или небушени, отврднути или неотврднути, који се
употребљавају за намотавање текстилног предива
Калемови за конац, шпулне и сличне подлоге од хартијине масе, хартије или
картона, бушени или небушени, отврднути или неотврднути, осим оних који се
употребљавају за намотавање текстилног предива
Хартија, картон, целулозна вата и тканина од целулозних влакана, у
тракама и ролнама ширине мање од 36 cm, у облику правоугаоника или
квадрата код којих ни једна страница није већа од 36 cm, у непресавијеном
стању, или сечени у другачије од наведених облика, и производи од
хартијине масе, хартије, картона, целулозне вате или од целулозних
влакана, н.д.м.н.
Филтер хартија и картон, у тракама и ролнама ширине мање од 36 cm, у облику
правоугаоника или квадрата код којих ни једна страница није већа од 36 cm, у
непресавијеном стању, или сечени у другачије од наведених облика

1

1

1

1

1
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4823 40 00

4823 61 00
4823 69 00
4823 69 10
4823 69 90
4823 70 00
4823 70 10
4823 70 90

Ролне, листови и дискови, штампани за региструјуће апарате, у тракама и
ролнама ширине мање од 36 cm, у облику правоугаоника или квадрата код
којих ни једна страница није већа од 36 cm, у непресавијеном стању, или
сечени у дискове
Послужавници, чиније, тањири, шоље и слично, од хартије или картона, од
бамбуса
Послужавници, чиније, тањири, шоље и слично, од хартије или картона, осим
од бамбуса
Послужавници, чиније, тањири, од хартије или картона, осим од бамбуса
Шољице и слично, од хартије или картона, осим од бамбуса и послужавника,
чинија, тањира
Производи од хартијине масе, ливени или пресовани, н.д.м.н.
Подметачи и кутије за паковања јаја, од хартијине масе, ливени
Производи од хартијине масе, ливени или пресовани, остали, н.д.м.н.

1

1
1
1
1
1
1
1

4823 90 00

Хартија, картон, целулозна вата и тканина од целулозних влакана, у тракама и
ролнама ширине мање од 36 cm, у облику правоугаоника или квадрата код
којих ни једна страница није већа од 36 cm, у непресавијеном стању, или
сечени у другачије од наведених облика, и производи од хартијине масе,
хартије, картона, целулозне вате или од целулозних влакана, н.д.м.н.

1

4823 90 40

Хартија и картон, који се користе за писање, штампање или друге графичке
сврхе, н.д.м.н.

1

4823 90 85

Хартија, картон, целулозна вата и тканина од целулозних влакана, у тракама и
ролнама ширине мање од 36 cm, у облику правоугаоника или квадрата код
којих ни једна страница није већа од 36 cm, у непресавијеном стању, или
сечени у другачије од наведених облика, и производи од хартијине масе,
хартије, картона, целулозне вате или од целулозних влакана, н.д.м.н.

1

ГЛАВА 49

4900 00 00

ШТАМПАНЕ КЊИГЕ, НОВИНЕ, СЛИКЕ И ОСТАЛИ ПРОИЗВОДИ
ГРАФИЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ; РУКОПИСИ, КУЦАНИ ТЕКСТОВИ И
ПЛАНОВИ

4901 00 00

Штампане књиге, брошуре, леци и слични штампани материјал, у облику
слободних листова или не, осим новина и публикација који суштински
представљају пропагандни материјал

4901 10 00
4901 91 00
4901 99 00

4902 00 00
4902 10 00
4902 90 00

4903 00 00

01.05.2017.

Штампане књиге, брошуре, леци и слични штампани материјал у слободним
листовима, непресавијеним или пресавијеним, осим новина и публикација који
суштински представљају пропагандни материјал
Речници и енциклопедије, њихови серијски делови који излазе у наставцима
Штампане књиге, брошуре, леци и слични штампани материјал, осим
штампаног материјала у слободним листовима, речника и енциклопедија,
новина и публикација који суштински представљају пропагандни материјал
Новине, часописи и остале периодичне публикације, илустровани или не,
са или без рекламе
Новине, часописи и остале периодичне публикације, илустровани или не, са
или без рекламе које излазе најмање четири пута недељно
Новине, часописи и остале периодичне публикације, илустровани или не, са
или без рекламе осим оних које излазе најмање четири пута недељно
Дечије сликовнице, књиге за цртање или бојење

1

1
1
1

1
1
1

1
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1

2

3

4

4904 00 00

4905 00 00
4905 10 00
4905 91 00

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, осим рељефних мапа, планова и глобуса
Глобуси, штампани, осим рељефних
Географске и хидрографске карте или сличне карте свих врста, укључујучи
атласе, зидне карте, топографске планове, штампани у облику књиге, осим
рељефних мапа, планова и глобуса

1

1
1
1

4905 99 00

Географске и хидрографске карте или сличне карте свих врста, укључујучи
атласе, зидне карте, топографске планове, осим оних који су штампани у
облику књиге, рељефних мапа, планова и глобуса

1

4906 00 00

Оригинални планови и цртежи рађени руком за архитектуру
машиноградњу, индустрију, трговину, топографију или сличне сврхе;
рукописи; карбон копије и фотографске репродукције на осетљивој
хартији претходно наведених производа

1

4907 00 00

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

1

4907 00 10
4907 00 30
4907 00 90

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
Банкноте
Хартије са утиснутим жигом; чекови, акције, деонице, обвезнице и слична
документа

1
1
1

4908 00 00
4908 10 00
4908 90 00

Хартије за пресликавање (декалкоманије)
Хартије за пресликавање (декалкоманије), за стакло
Хартије за пресликавање (декалкоманије), осим за стакло

1
1
1

4909 00 00

Штампане или илустроване поштанске разгледнице; честитке и карте које
имају личне поруке, штампане, илустроване или неилустроване, са
ковертима или без коверата или украса

1

4910 00 00

Календари свих врста, штампани, укључујући календар блокове

1

4911 00 00
4911 10 00
4911 10 10
4911 10 90
4911 91 00
4911 99 00

Остали штампани материјал, укључујући штампане слике и фотографије
Трговачки рекламни материјал, трговачки каталози и слично
Трговачки каталози
Трговачки рекламни материјал и слично, осим комерцијалних каталога
Слике, гравуре и фотографије, н.д.м.н.
Штампани материјал, н.д.м.н.

1
1
1
1
1
1

ГЛАВА 50
5000 00 00

СВИЛА

5001 00 00

Чауре свилене бубе подесне за одмотавање
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1

2

3

4

5002 00 00

Сирова свила, неупредена

1

5003 00 00

Отпаци од свиле, укључујући чауре неподесне за одмотавање, отпатке
предива и рашчупане текстилне материјале

1

5004 00 00
5004 00 10
5004 00 90

5005 00 00
5005 00 10
5005 00 90

5006 00 00
5006 00 10
5006 00 90

5007 00 00
5007 10 00
5007 20 00
5007 20 11
5007 20 19

Свилено предиво, неприпремљено за продају на мало, осим предива од
отпадака свиле
Свилено предиво, небељено, испрано или бељено, неприпремљено за продају
на мало, осим предива од отпадака свиле
Свилено предиво, неприпремљено за продају на мало, осим небељеног
предива, испраног или бељеног или предива од отпадака свиле
Предиво од отпадака свиле, неприпремљено за продају на мало
Предиво од отпадака свиле, небељено, испрано или бељено, неприпремљено за
продају на мало
Предиво од отпадака свиле, неприпремљено за продају на мало, осим
небељеног, испраног или бељеног предива
Свилено предиво и предиво од отпадака свиле, припремљено за продају на
мало; свилени кетгут
Свилено предиво, припремљено за продају на мало, осим предива од отпадака
свиле
Предиво од отпадака бурет-свиле или других отпадака од свиле, припремљено
за продају на мало; свилени кетгут
Тканине од свиле или од отпадака свиле
Тканине од бурет – свиле
Тканине од свиле које по маси садрже 85% или више свиле, осим бурет - свиле
Тканине од свиле, креп, небељене, испране или бељене, које по маси садрже
85% или више свиле или других отпадака свиле
Тканине од свиле, креп, које по маси садрже 85% или више свиле или других
отпадака свиле, осим небељених, испраних или бељених

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

5007 20 21

Тканине од свиле, pongee, habutai, honan, šantung, corah и сличне
далекоисточне тканине, од чисте свиле, у платненом преплетају, небељене,
испране и даље непрерађене, осим мешаних са бурет-свилом или другим
отпацима од свиле или са другим текстилним материјалима

1

5007 20 31

Тканине од свиле, pongee, habutai, honan, šantung, corah и сличне
далекоисточне тканине, од чисте свиле, у платненом преплетају, осим
небељених, испраних и даље непрерађених, мешаних са буретом или другим
отпацима од свиле или са другим текстилним материјалима

1

5007 20 39

Тканине од свиле, pongee, habutai, honan, šantung, corah и сличне
далекоисточне тканине, од чисте свиле, осим у платненом преплетају, мешаних
са бурет – свилом или другим отпацима од свиле или са другим текстилним
материјалима

1

5007 20 41

Тканине од свиле, провидне (отворено ткање) које по маси садрже 85% или
више свиле или других отпадака свиле

1

5007 20 51

Тканине од свиле, фабрички густо ткане, небељене, испране или бељене, које
по маси садрже 85% или више свиле или других отпадака свиле, осим крепа,
pongee, habutai, honan, šantung, corah и сличних далекоисточних тканина, од
чисте свиле

1

5007 20 59

Тканине од свиле, фабрички густо ткане, обојене, које по маси садрже 85% или
више свиле или других отпадака свиле, осим крепа, pongee, habutai, honan,
šantung, corah и сличних далекоисточних тканина, од чисте свиле

1

01.05.2017.
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4

5007 20 61

Тканине од свиле фабрички густо ткане од разнобојних предива, бојене, које по
маси садрже 85% или више свиле или других отпадака свиле, ширине веће од
57 mm, али мање од 75 mm, осим крепа, pongee, habutai, honan, šantung, corah и
сличних далекоисточних тканина, од чисте свиле

1

5007 20 69

Тканине од свиле фабрички густо ткане од разнобојних предива, бојене, које по
маси садрже 85% или више свиле или других отпадака свиле, осим ширине
веће од 57 mm, али мање од 75 mm, крепа, pongee, habutai, honan, šantung,
corah и сличних далекоисточних тканине, од чисте свиле

1

5007 20 71

Тканине од свиле фабрички густо ткане, бојене, небељене, испране или бељене,
штампане, које по маси садрже 85% или више свиле или других отпадака
свиле, осим крепа, pongee, habutai, honan, šantung, corah и сличних
далекоисточних тканина, од чисте свиле

1

5007 90 00
5007 90 10
5007 90 30
5007 90 50
5007 90 90

Тканине од свиле које по маси садрже 85% или мање свиле или других
отпадака свиле
Тканине од свиле, небељене, испране или бељене, које по маси садрже 85% или
мање свиле или других отпадака свиле
Тканине од свиле, бојене, које по маси садрже 85% или мање свиле или других
отпадака свиле
Тканине од свиле од разнобојног предива које по маси садрже 85% или мање
свиле или других отпадака свиле
Тканине од свиле, штампане, које по маси садрже 85% или мање свиле или
других отпадака свиле

1
1
1
1
1

ГЛАВА 51
5100 00 00

5101 00 00
5101 11 00
5101 19 00
5101 21 00
5101 29 00
5101 30 00

5102 00 00
5102 11 00
5102 19 00
5102 19 10
5102 19 30
5102 19 40
5102 19 90

5102 20 00
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ВУНА, ФИНА ИЛИ ГРУБА ЖИВОТИЊСКА ДЛАКА; ПРЕДИВО И
ТКАНИНЕ ОД КОЊСКЕ ДЛАКЕ
Вуна, невлачена или нечешљана
Вуна, стрижена, масна, невлачена и нечешљана, табачка вуна, укључујући
прану овчију вуну
Вуна, масна, невлачена и нечешљана, осим стрижене вуне
Вуна, одмашћена, невлачена и нечешљана, некарбонизована табачка вуна
Вуна, одмашћена, невлачена и нечешљана, некарбонизована, осим стрижене
вуне
Вуна, невлачена и нечешљана, карбонизована
Животињска длака, фина или груба, невлачена и нечешљана, осим вуне,
длаке или чекиње који се користе у производњи метли и четки и коњске
длаке од гриве или репа
Животињска длака од кашмирских коза, фина, невлачена и нечешљана
Животињска длака, фина, невлачена и нечешљана, осим од кашмирских коза
Животињска длака од ангорских кунића, невлачена и нечешљана
Животињска длака од алпаке, ламе или викуње, невлачена и нечешљана
Животињска длака од камиле, укључујући дромедаре, јака или ангорских,
тибетанских или сличних коза, невлачена и нечешљана
Животињска длака од кунића (осим ангорских кунића), зеца, дабра, нутрије
или бизамског пацова, невлачена и нечешљана
Животињска длака, груба, невлачена и нечешљана, осим вуне, длаке или
чекиње који се користе у производњи метли и четки и коњске длаке од гриве
или репа

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

01.05.2017.
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1

2

3

4

5103 00 00

5103 10 00
5103 10 10
5103 10 90
5103 20 00

Отпаци од вуне или фине или грубе животињске длаке, укључујући
отпатке предива, осим рашчупаних текстилних материјала, отпада од
длака или чекиња који се користе у производњи метли и четки и коњске
длаке од гриве или репа
Ишчешак од вуне или фине животињске длаке, осим рашчупаних текстилних
материјала
Ишчешак од вуне или фине животињске длаке, некарбонизован, осим
рашчупаних текстилних материјала
Ишчешак од вуне или фине животињске длаке, карбонизован, осим
рашчупаних текстилних материјала
Отпаци од вуне или фине животињске длаке, укључујући отпатке предива,
осим ишчешака и рашчупаних текстилних материјала

1

1
1
1
1

5103 30 00

Отпаци од грубе животињске длаке, укључујући отпатке предива, осим
рашчупаних текстилних материјала, отпада од длака или чекиња који се
користе у производњи метли и четки и коњске длаке од гриве или репа

1

5104 00 00

Рашчупани текстилни материјали од вуне или фине или грубе
животињске длаке, невлачени и нечешљани

1

5105 00 00
5105 10 00
5105 21 00
5105 29 00
5105 31 00
5105 39 00
5105 40 00
5106 00 00
5106 10 00
5106 10 10
5106 10 90
5106 20 00

Вуна и фина или груба животињска длака, влачена или чешљана,
укључујући чешљану вуну у праменовима
Вуна влачена
Вуна чешљана, у праменовима, вунени топс
Вуна чешљана, осим у праменовима, вунени топс
Животињска длака од кашмирских коза, влачена или чешљана
Животињска фина длака, влачена или чешљана, осим вуне и животињске длаке
од кашмирских коза
Жвотињска груба длака, влачена или чешљана
Предиво од влачене вуне, неприпремљено за продају на мало
Предиво од влачене вуне са садржајем 85% или више по маси вуне,
неприпремљено за продају на мало
Предиво од влачене вуне, небељено, са садржајем 85% или више по маси вуне,
неприпремљено за продају на мало
Предиво од влачене вуне са садржајем 85% или више по маси вуне,
неприпремљено за продају на мало, осим небељеног
Предиво од влачене вуне са садржајем мање од 85% по маси вуне,
неприпремљено за продају на мало

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5106 20 10

Предиво од влачене вуне са садржајем мање од 85% по маси вуне са вуном и
фином животињском длаком више од 85 % по маси, неприпремљено за продају
на мало

1

5106 20 91

Предиво од влачене вуне, небељено, са садржајем мање од 85% по маси вуне,
осим оног које садржи вуну и фину животињску длаку више од 85 % по маси и
које је припремљено за продају на мало

1

5106 20 99

Предиво од влачене вуне са садржајем мање од 85% по маси вуне, осим оног
које садржи вуну и фину животињску длаку више од 85 % по маси, које је
припремљено за продају на мало и бељено

1

5107 00 00
5107 10 00
5107 10 10

01.05.2017.

Предиво од чешљане вуне, неприпремљено за продају на мало
Предиво од чешљане вуне са садржајем 85% или више по маси вуне,
неприпремљено за продају на мало
Предиво од чешљане вуне, небељено, са садржајем 85% или више по маси
вуне, неприпремљено за продају на мало

1
1
1
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5107 10 90
5107 20 00

Предиво од чешљане вуне са садржајем 85% или више по маси вуне,
неприпремљено за продају на мало, осим небељеног
Предиво од чешљане вуне са садржајем мање од 85% по маси вуне,
неприпремљено за продају на мало

1
1

5107 20 10

Предиво од чешљане вуне, небељено, са садржајем мање од 85% по маси вуне
и са вуном и фином животињском длаком више од 85 % по маси,
неприпремљено за продају на мало

1

5107 20 30

Предиво од чешљане вуне са садржајем мање од 85% по маси вуне са вуном и
фином животињском длаком више од 85 % по маси, неприпремљено за продају
на мало, осим небељеног

1

5107 20 51

Предиво од чешљане вуне са садржајем мање од 85% по маси вуне мешано
само или претежно са сеченим синтетичким влакнима (штапел), небељено,
неприпремљено за продају на мало

1

5107 20 59

Предиво од чешљане вуне, са садржајем мање од 85% по маси вуне, мешано
само или претежно са сеченим синтетичким влакнима, неприпремљено за
продају на мало, осим небељеног

1

5107 20 91

Предиво од чешљане вуне, небељено, са садржајем мање од 85% по маси вуне,
неприпремљено за продају на мало, осим мешаног само или претежно са
сеченим синтетичким влакнима, са вуном и фином животињском длаком више
од 85 % по маси

1

5107 20 99

Предиво од чешљане вуне са садржајем мање од 85% по маси вуне,
неприпремљено за продају на мало, осим небељеног, мешаног само или
претежно са сеченим синтетичким влакнима, са вуном и фином животињском
длаком више од 85 % по маси

1

5108 00 00
5108 10 00
5108 10 10
5108 10 90
5108 20 00
5108 20 10
5108 20 90

5109 00 00
5109 10 00

Предиво од фине животињске длаке, влачено или чешљано,
неприпремљено за продају на мало, осим од вуне
Предиво од фине животињске длаке, влачено, неприпремљено за продају на
мало, осим од вуне
Предиво од фине животињске длаке, влачено, небељено, неприпремљено за
продају на мало, осим од вуне
Предиво од фине животињске длаке, влачено, неприпремљено за продају на
мало, осим небељеног и са вуном
Предиво од фине животињске длаке, чешљано, неприпремљено за продају на
мало, осим од вуне
Предиво од фине животињске длаке, чешљано, небељено, неприпремљено за
продају на мало, осим од вуне
Предиво од фине животињске длаке, чешљано, неприпремљено за продају на
мало, осим небељеног и са вуном
Предиво од вуне или фине животињске длаке, припремљено за продају на
мало
Предиво од вуне или фине животињске длаке са садржајем 85% или више по
маси вуне или длаке, припремљено за продају на мало

1
1
1
1
1
1
1

1
1

5109 10 10

Предиво од вуне или фине животињске длаке са садржајем 85% или више по
маси вуне или длаке, у клупчадима, клубадима или канурама, са масом преко
125 g, али не преко 500 g, припремљено за продају на мало

1

5109 10 90

Предиво од вуне или фине животињске длаке са садржајем 85% или више по
маси вуне или длаке, припремљено за продају на мало, осим у клупчадима,
клубадима или канурама са масом преко 125 g, али не преко 500 g

1

5109 90 00

Предиво од вуне или фине животињске длаке са садржајем вуне или длаке 85%
или мање по маси, припремљено за продају на мало

1
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5110 00 00

Предиво од грубе животињске длаке или коњске длаке, укључујући
обавијено предиво од коњске длаке, припремљено или неприпремљено за
продају на мало, осим коњске длаке и предива заједно неповезаних

1

5111 00 00

Тканине од влачене вуне или од влачене фине животињске длаке, осим за
техничку употребу из NHM-а 5911 00 00

1

5111 11 00

Тканине од чешљане вуне или од чешљане фине животињске длаке, са
садржајем 85% или више по маси вуне или длаке, масе не преко 300 g/m2

1

5111 19 00

Тканине од чешљане вуне или од чешљане фине животињске длаке, са
садржајем 85% или више по маси вуне или длаке, масе веће од 300 g/m2, осим
за техничку употребу из NHM-а 5911 00 00

1

5111 20 00

Тканине од чешљане вуне или од чешљане фине животињске длаке, са
садржајем мање од 85% по маси вуне или длаке, у мешавини претежно или
само са вештачким филаментима

1

5111 30 00

Тканине од чешљане вуне или од чешљане фине животињске длаке, са
садржајем мање од 85% по маси вуне или длаке, у мешавини претежно или
само са сеченим вештачким влакнима

1

5111 30 10

Тканине од чешљане вуне или од чешљане фине животињске длаке, са
садржајем мање од 85% по маси вуне или длаке, у мешавини претежно или
само са сеченим вештачким влакнима масе не преко 300 g/m2

1

5111 30 80

Тканине од чешљане вуне или од чешљане фине животињске длаке, са
садржајем мање од 85% по маси вуне или длаке, у мешавини претежно или
само са сеченим вештачким влакнима масе преко 300 g/m2

1

5111 90 00

Тканине од чешљане вуне или од чешљане фине животињске длаке, са
садржајем мање од 85% по маси вуне или длаке, осим у мешавини претежно
или само са сеченим вештачким влакнима

1

5111 90 10

Тканине од чешљане вуне или од чешљане фине животињске длаке, са
садржајем мање од 85% по маси вуне или длаке, са укупним садржајем више од
10% по маси свиле или свилених отпадака, осим у мешавини претежно или
само са сеченим вештачким влакнима

1

5111 90 91

Тканине од чешљане вуне или од чешљане фине животињске длаке, са
садржајем мање од 85% по маси вуне или длаке, масе не преко 300 g/m2 , осим
у мешавини претежно или само са сеченим вештачким влакнима и оних који
садрже више од 10% свиле или свилених отпадака

1

5111 90 98

Тканине од чешљане вуне или од чешљане фине животињске длаке, са
садржајем мање од 85% по маси вуне или длаке, масе преко 300 g/m2, осим у
мешавини претежно или само са сеченим вештачким влакнима и оних који
садрже више од 10% свиле или свилених отпадака

1

5112 00 00

Тканине од чешљане вуне или од чешљане фине животињске длаке, осим
за техничку употребу из NHM-а 5911 00 00

1

5112 11 00

Тканине од чешљане вуне или од чешљане фине животињске длаке, са
садржајем 85% или више по маси вуне или длаке, масе не преко 200 g/m2, осим
за техничку употребу из NHM-а 5911 00 00

1

5112 19 00

Тканине од чешљане вуне или од чешљане фине животињске длаке, са
садржајем 85% или више по маси вуне или длаке, масе веће од 200 g/m2

1

5112 20 00

Тканине од чешљане вуне или од чешљане фине животињске длаке, са
садржајем 85% или више по маси вуне или длаке, у мешавини претежно или
само са вештачким филаментима, осим за техничку употребу из NHM-а 5911
00 00

1
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5112 30 00

Тканине од чешљане вуне или од чешљане фине животињске длаке, са
садржајем 85% или више по маси вуне или длаке, у мешавини претежно или
само са сеченим вештачким влакнима, осим за техничку употребу из NHM-а
5911 00 00

1

5112 30 10

Тканине од чешљане вуне или од чешљане фине животињске длаке, са
садржајем 85% или више по маси вуне или длаке, у мешавини претежно или
само са сеченим вештачким влакнима, масе не преко 200 g/m2, осим за
техничку употребу из NHM-а 5911 00 00

1

5112 30 80

Тканине од чешљане вуне или чешљане фине животињске длаке које садрже
мање од 85% по маси вуне или длаке, у мешавини претежно или само са
синтетичким или вештачким сеченим влакнима, масе веће од 200 g/m2, осим
тканина за техничку употребу из NHM 5911 00 00

1

5112 90 00

Тканине од чешљане вуне или од чешљане фине животињске длаке, са
садржајем 85% или више по маси вуне или длаке, осим у мешавини претежно
или само са вештачким филаментима и за техничку употребу из NHM-а 5911
00 00

1

5112 90 10

Тканине од чешљане вуне или од чешљане фине животињске длаке, са
садржајем 85% или више по маси вуне или длаке, са укупним садржајем више
од 10% по маси свиле или отпада од свиле, осим у мешавини претежно или
само са вештачким филаментима и за техничку употребу из NHM-а 5911 00 00

1

5112 90 91

Тканине од чешљане вуне или од чешљане фине животињске длаке, са
садржајем 85% или више по маси вуне или длаке, масе не преко 200 g/m2, осим
у мешавини претежно или само са вештачким филаментима и за техничку
употребу из NHM-а 5911 00 00

1

5112 90 98

Тканине од чешљане вуне или чешљане фине животињске длаке које садрже
мање од 85% по маси вуне или длаке, масе веће од 200 g/m2, осим у мешавини
претежно или само са синтетичким или вештачким филаментима или сеченим
влакнима, осим тканина које садрже више од 10% свиле или свилених отпадака
по маси и тканина за техничку употребу из NHM-а 5911 00 00

1

5113 00 00

Тканине од грубе животињске длаке или од коњске длаке, осим тканина за
техничку употребу изNHM-а 5911 00 00

1

ГЛАВА 52
5200 00 00

ПАМУК

5201 00 00
5201 00 10
5201 00 90

Памук, некардиран или нечешљан
Памук, некардиран или нечешљан, хидрофилни или бељен
Памук, некардиран или нечешљан, осим хидрофилног или бељеног

5202 00 00
5202 10 00
5202 91 00
5202 99 00

Отпаци од памука, укључујући отпатке од предива и рашчупане
текстилне материјале
Отпаци од предива, укључујући отпатке од конца
Рашчупани текстилни материјали
Отпаци од памука, осим отпатке од предива и рашчупаних текстилних
материјала

1
1
1

1
1
1
1

5203 00 00

Памук, кардиран или чешљан

1

5204 00 00

Конац за шивење од памука, неприпремљен или припремљен за продају
на мало

1
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5204 11 00
5204 19 00
5204 20 00

Конац за шивење од памука, са садржајем 85% или више по маси памука,
неприпремљен за продају на мало
Конац за шивење од памука, са садржајем мањим од 85% по маси памука,
неприпремљен за продају на мало
Конац за шивење од памука, припремљен за продају на мало

1
1
1

5205 00 00

Предиво од памука, са садржајем 85% или више по маси памука,
неприпремљено за продају на мало

1

5205 11 00

Предиво од памука, једножично, од нечешљаних влакана са садржајем 85% и
више по маси памука, финоће по једној жици 714,29 децитекса или веће
(метричке нумерације не преко 14), неприпремљено за продају на мало, осим
конца за шивење

1

5205 12 00

Предиво од памука, једножично, од нечешљаних влакана са садржајем 85% и
више по маси памука, финоће по једној жици од 232,56 до највише 714,29
децитекса (метричке нумерације преко 14, али не преко 43), неприпремљено за
продају на мало, осим конца за шивење

1

5205 13 00

Предиво од памука, једножично, од нечешљаних влакана са садржајем 85% и
више по маси памука, финоће по једној жици од 192,31 до највише 232,56
децитекса (метричке нумерације преко 43, али не преко 52), неприпремљено за
продају на мало, осим конца за шивење

1

5205 14 00

Предиво од памука, једножично, од нечешљаних влакана са садржајем 85% и
више по маси памука, финоће по једној жици од 125 до највише 192,31
децитекса (метричке нумерације преко 52, али не преко 80), неприпремљено за
продају на мало, осим конца за шивење

1

5205 15 00

Предиво од памука, једножично, од нечешљаних влакана са садржајем 85% и
више по маси памука, финоће по једној жици мање од 125 децитекса (метричке
нумерације преко 80), неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење

1

5205 15 10

Предиво од памука, једножично, од нечешљаних влакана са садржајем 85% и
више по маси памука, финоће по једној жици од 83,33 до највише 125
децитекса (метричке нумерације преко 80, али не преко 120), неприпремљено
за продају на мало, осим конца за шивење

1

5205 15 90

Предиво од памука, једножично, од нечешљаних влакана са садржајем 85% и
више по маси памука, финоће по једној жици мање од 83, 33 децитекса
(метричке нумерације преко 120), неприпремљено за продају на мало, осим
конца за шивење

1

5205 21 00

Предиво од памука, једножично, од чешљаних влакана са садржајем 85% и
више по маси памука, финоће по једној жици 714,29 децитекса или веће
(метричке нумерације не преко 14), неприпремљено за продају на мало, осим
конца за шивење

1

5205 22 00

Предиво од памука, једножично, од чешљаних влакана са садржајем 85% и
више по маси памука, финоће по једној жици од 232,56 до 714,29 децитекса
(метричке нумерације преко 14, али не преко 43), неприпремљено за продају на
мало, осим конца за шивење

1

5205 23 00

Предиво од памука, једножично, од чешљаних влакана са садржајем 85% и
више по маси памука, финоће по једној жици од 192,31 до 232,56 децитекса
(метричке нумерације преко 43, али не преко 52), неприпремљено за продају на
мало, осим конца за шивење

1

5205 24 00

Предиво од памука, једножично од чешљаних влакана са садржајем 85% и
више по маси памука, финоће по једној жици од 125 до највише 192,31
децитекса (метричке нумерације преко 52, али не преко 80), неприпремљено за
продају на мало, осим конца за шивење

1
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5205 26 00

Предиво од памука, једножично од чешљаних влакана са садржајем 85% и
више по маси памука, финоће по једној жици од 106,38 до највише 125
децитекса (метричке нумерације преко 80, али не преко 94), неприпремљено за
продају на мало, осим конца за шивење

1

5205 27 00

Предиво од памука, једножично од чешљаних влакана са садржајем 85% и
више по маси памука, финоће по једној жици од 83,33 до највише 106,38
децитекса (метричке нумерације преко 94, али не преко 120), неприпремљено
за продају на мало, осим конца за шивење

1

5205 28 00

Предиво од памука, једножично од чешљаних влакана са садржајем 85% и
више по маси памука, финоће по једној жици мање од 83,33 децитекса
(метричке нумерације преко 120), неприпремљено за продају на мало, осим
конца за шивење

1

5205 31 00

5205 32 00

5205 33 00

5205 34 00

5205 35 00

5205 41 00

5205 42 00

5205 43 00

5205 44 00

5205 46 00

300

Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од нечешљаних
влакана са садржајем 85% и више по маси памука, финоће по једној жици
714,29 децитекса или веће (метричке нумерације не преко 14 по једној жици),
неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење
Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од нечешљаних
влакана са садржајем 85% и више по маси памука, финоће по једној жици од
232,56 до највише 714,29 децитекса (метричке нумерације преко 14, али не
преко 43, по једној жици), неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење
Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од нечешљаних
влакана са садржајем 85% и више по маси памука, финоће по једној жици од
192,31 до највише 232,56 децитекса (метричке нумерације преко 43, али не
преко 52, по једној жици), неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење
Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од нечешљаних
влакана са садржајем 85% и више по маси памука, финоће по једној жици од
125 до највише 192,31 децитекса (метричке нумерације преко 52, али не преко
80, по једној жици), неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење
Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од нечешљаних
влакана са садржајем 85% и више по маси памука, финоће по једној жици мање
од 125 децитекса (метричке нумерације преко 80, по једној жици),
неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење
Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од чешљаних
влакана са садржајем 85% и више по маси памука, финоће по једној жици
714,29 децитекса или веће (метричке нумерације не преко 14, по једној жици),
неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење
Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од чешљаних
влакана са садржајем 85% и више по маси памука, финоће по једној жици од
232,56 до највише 714,29 децитекса (метричке нумерације преко 14, али не
преко 43, по једној жици), неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење
Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од чешљаних
влакана са садржајем 85% и више по маси памука, финоће по једној жици од
192,31до највише 232,56 децитекса (метричке нумерације преко 43, али не
преко 52, по једној жици), неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење
Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од чешљаних
влакана са садржајем 85% и више по маси памука, финоће по једној жици од
125 до највише 192,31 децитекса (метричке нумерације преко 52, али не преко
80, по једној жици), неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење
Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од чешљаних
влакана са садржајем 85% и више по маси памука, финоће по једној жици од
106,38 до највише 125 децитекса (метричке нумерације преко 80, али не преко
94, по једној жици), неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење

1

1

1

1

1

1
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5205 47 00

5205 48 00

5206 00 00

5206 11 00

Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од чешљаних
влакана са садржајем 85% и више по маси памука, финоће по једној жици од
83,33 до највише 106,38 децитекса (метричке нумерације преко 94 али не преко
120, по једној жици), неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење
Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од чешљаних
влакана са садржајем 85% и више по маси памука, финоће по једној жици мање
од 83,33 децитекса (метричке нумерације преко 120, по једној жици),
неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење
Предиво од памука са садржајем мање од 85% по маси памука,
неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење
Предиво од памука, једножично, од нечешљаних влакана са садржајем мање од
85% по маси памука, финоће 714,29 децитекса или веће (метричке нумерације
не преко 14), неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење

1

1

1

1

5206 12 00

Предиво од памука, једножично, од нечешљаних влакана са садржајем мање од
85% по маси памука, финоће по једној жици од 232,56 до највише 714,29
децитекса (метричке нумерације преко 14, али не преко 43), неприпремљено за
продају на мало, осим конца за шивење

1

5206 13 00

Предиво од памука, једножично, од нечешљаних влакана са садржајем мање од
85% по маси памука финоће по једној жици од 192,31 до највише 232,56
децитекса (метричке нумерације преко 43, али не преко 52), неприпремљено за
продају на мало, осим конца за шивење

1

5206 14 00

Предиво од памука, једножично, од нечешљаних влакана са садржајем мање од
85% по маси памука, финоће по једној жици од 125 до највише 192,31
децитекса (метричке нумерације преко 52, али не преко 80), неприпремљено за
продају на мало, осим конца за шивење

1

5206 15 00

Предиво од памука, једножично, од нечешљаних влакана са садржајем мање од
85% по маси памука, финоће по једној жици мање од 125 децитекса (метричке
нумерације преко 80), неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење

1

5206 21 00

Предиво од памука, једножично, од чешљаних влакана са садржајем мање од
85% по маси памука, финоће по једној жици 714,29 децитекса или веће
(метричке нумерације не преко 14), неприпремљено за продају на мало, осим
конца за шивење

1

5206 22 00

Предиво од памука, једножично, од нечешљаних влакана са садржајем мање од
85% по маси памука, финоће по једној жици од 232,56 до највише 714,29
децитекса (метричке нумерације преко 14, али не преко 43), неприпремљено за
продају на мало, осим конца за шивење

1

5206 23 00

Предиво од памука, једножично, од чешљаних влакана са садржајем мање од
85% по маси памука, финоће по једној жици од 192,31 до највише 232,56
децитекса (метричке нумерације преко 43, али не преко 52), неприпремљено за
продају на мало, осим конца за шивење

1

5206 24 00

Предиво од памука, једножично, од чешљаних влакана са садржајем мање од
85% по маси памука, финоће по једној жици од 125 до највише 192,31
децитекса (метричке нумерације преко 52, али не преко 80), неприпремљено за
продају на мало, осим конца за шивење

1

5206 25 00

Предиво од памука, једножично, од чешљаних влакана са садржајем мање од
85% по маси памука, финоће по једној жици мање од 125 децитекса (метричке
нумерације преко 80), неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење

1

5206 31 00

Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од нечешљаних
влакана са садржајем мање од 85% по маси памука, финоће по једној жици
714,29 децитекса или веће (метричке нумерације не преко 14 по једној жици),
неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење

1
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5206 32 00

5206 33 00

5206 34 00

5206 35 00

5206 41 00

5206 42 00

5206 43 00

5206 44 00

5206 45 00

5207 00 00
5207 10 00
5207 90 00

Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од нечешљаних
влакана са садржајем мање од 85% по маси памука, финоће по једној жици од
232,56 до највише 714,29 децитекса (метричке нумерације преко 14, али не
преко 43, по једној жици), неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење
Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од нечешљаних
влакана са садржајем мање од 85% по маси памука, финоће по једној жици од
192,31 до највише 232, 56 децитекса (метричке нумерације преко 14, али не
преко 43, по једној жици), неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење
Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од нечешљаних
влакана са садржајем мање од 85% по маси памука, финоће по једној жици од
125 до највише 192,31децитекса (метричке нумерације преко 52, али не преко
80 по једној жици), неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење
Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од нечешљаних
влакана са садржајем мање од 85% по маси памука, финоће по једној жици
мање од 125 децитекса (метричке нумерације преко 80, по једној жици),
неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење
Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од чешљаних
влакана са садржајем мање од 85% по маси памука, финоће по једној жици
714,29 децитекса или веће (метричке нумерације не преко 14, по једној жици),
неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење
Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од чешљаних
влакана са садржајем мање од 85% по маси памука, финоће по једној жици од
232,56 до највише 714,29 децитекса (метричке нумерације преко 14, али не
преко 43, по једној жици), неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење
Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од чешљаних
влакана са садржајем мање од 85% по маси памука, финоће по једној жици од
192,31 до највише 232,56 децитекса (метричке нумерације преко 43, али не
преко 52, по једној жици), неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење
Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од чешљаних
влакана са садржајем мање од 85% по маси памука, финоће по једној жици од
125 до највише 192,31 децитекса (метричке нумерације преко 52 али не преко
80, по једној жици), неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење
Предиво од памука, вишежично (дублирано) или каблирано, од чешљаних
влакана са садржајем мање од 85% по маси памука, финоће по једној жици
мање од 125 децитекса (метричке нумерације веће од 80 по једној жици),
неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење
Предиво од памука, припремљено за продају на мало, осим конца за
шивење
Предиво од памука са садржајем 85% или више по маси памука, припремљено
за продају на мало, осим конца за шивење
Предиво од памука са садржајем мањим од 85% по маси памука, припремљено
за продају на мало, осим конца за шивење

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

5208 00 00

Тканине од памука са садржајем 85% или више по маси памука, масе не
преко 200 g/m2

1

5208 11 00

Тканине од памука, небељене, платненог преплетаја са садржајем 85% или
више по маси памука, масе не преко 100 g/m2

1

5208 11 10

Тканине од памука, небељене, платненог преплетаја са садржајем 85% или
више по маси памука, масе не преко 100 g/m2, за производњу завоја и газе за
превијање

1

302

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

5208 11 90

Тканине од памука, небељене, платненог преплетаја са садржајем 85% или
више по маси памука, масе не преко 100 g/m2, осим за производњу завоја и газе
за превијање

1

5208 12 00

Тканине од памука, небељене, платненог преплетаја са садржајем 85% или
више по маси памука, масе преко 100 g/m2 до 200 g/m2

1

5208 12 16

Тканине од памука, небељене, платненог преплетаја са садржајем 85% или
више по маси памука, масе веће од 100 g/m2али не веће од 130 g/m2, ширине не
преко 165 cm

1

5208 12 19

Тканине од памука, небељене, платненог преплетаја са садржајем 85% или
више по маси памука, масе веће од 100 g/m2 али не веће 130 g/m2, ширине преко
165 cm

1

5208 12 96

5208 12 99

Тканине од памука, небељене, платненог преплетаја са садржајем 85% или
више по маси памука, масе веће од 130 g/m2 до 200 g/m2, ширине не преко 165
cm
Тканине од памука, небељене, платненог преплетаја са садржајем 85% или
више по маси памука, масе веће од 130 g/m2 до 200 g/m2, ширине преко 165 cm

1

1

5208 13 00

Тканине од памука, небељене, трожичне или четворожичне кепер тканине, са
садржајем 85% или више по маси памука и масе не преко 200 g/m2, укључујући
укрштени кепер

1

5208 19 00

Тканине од памука, небељене, са садржајем 85% или више по маси памука и
масе не преко 200 g/m2, осим трожичне или четворожичне кепер тканине,
укључујући укрштени кепер

1

5208 21 00

Тканине од памука, небељене, платненог преплетаја са садржајем 85% или
више по маси памука, масе не преко 100 g/m2

1

5208 21 10

Тканине од памука, бељене, платненог преплетаја, са садржајем 85% или више
по маси памука, масе не преко 100 g/m2, за производњу завоја и газе за
превијање

1

5208 21 90

Тканине од памука, бељене, платненог преплетаја, са садржајем 85% или више
по маси памука, масе не преко 100 g/m2, осим тканине за производњу завоја и
газе за превијање

1

5208 22 00

Тканине од памука, бељене, платненог преплетаја, са садржајем 85% или више
по маси памука, масе преко 100 g/m2 до 200 g/m2

1

5208 22 16

Тканине од памука, бељене, платненог преплетаја, са садржајем 85% или више
по маси памука, масе веће од 100 g/m2 али не веће од 130 g/m2, ширине не
преко 165 cm

1

5208 22 19

Тканине од памука, бељене, платненог преплетаја, са садржајем 85% или више
по маси памука, масе веће од 100 g/m2 али не веће од 130 g/m2, ширине преко
165 cm

1

5208 22 96

Тканине од памука, бељене, платненог преплетаја, са садржајем 85% или више
по маси памука, масе веће од 130 g/m2 до 200 g/m2, ширине не преко 165 cm

1

5208 22 99

Тканине од памука, бељене, платненог преплетаја, са садржајем 85% или више
по маси памука, масе веће од 130 g/m2 до 200 g/m2, ширине преко 165 cm

1

5208 23 00

Тканине од памука, бељене са садржајем 85% или више по маси памука и масе
мање од 200 g/m2, трожични или четворожични кепер, укључујући укрштени

1

5208 29 00

Тканине од памука, бељене са садржајем 85% или више по маси памука и масе
мање од 200 g/m2, осим трожичног или четворожичног кепера, укључујући
укрштени

1

5208 31 00

Тканине од памука, обојене платненог преплетаја са садржајем 85% или више
по маси памука, масе не преко 100 g/m2

1
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5208 32 00

Тканине од памука, обојене платненог преплетаја са садржајем 85% или више
по маси памука, масе преко 100 g/m2 до 220 g/m2

1

5208 32 16

Тканине од памука, обојене платненог преплетаја са садржајем 85% или више
по маси памука, масе веће од 100 g/m2 али не веће од 130 g/m2, ширине не
преко 165 cm

1

5208 32 19

Тканине од памука, обојене платненог преплетаја са садржајем 85% или више
по маси памука, масе веће од 100 g/m2 али не веће од 130 g/m2, ширине преко
165 cm

1

5208 32 96

Тканине од памука, обојене платненог преплетаја са садржајем 85% или више
по маси памука, масе веће од 130 g/m2 до 200 g/m2, ширине не преко 165 cm

1

5208 32 99

Тканине од памука, обојене платненог преплетаја са садржајем 85% или више
по маси памука, масе веће од 130 g/m2 до 200 g/m2, ширине преко 165 cm

1

5208 33 00

Тканине од памука, обојене са садржајем 85% или више по маси памука и масе
мање од 200 g/m2, трожични или четворожични кепер, укључујући укрштени
кепер

1

5208 39 00

Тканине од памука, обојене са садржајем 85% или више по маси памука и масе
мање од 200 g/m2, осим трожичног или четворожичног кепера, укључујући
укрштени кепер

1

5208 41 00

Тканине од памука, од предива различитих боја платненог преплетаја, са
садржајем 85% или више по маси памука, масе не преко 100 g/m2

1

5208 42 00

Тканине од памука, од предива различитих боја платненог преплетаја, са
садржајем 85% или више по маси памука, масе преко 100 g/m2 до 200 g/m2

1

5208 43 00

Тканине од памука од предива различитих боја, са садржајем 85% или више по
маси памука и масе мање од 200 g/m2, трожични или четворожични кепер,
укључујући укрштени кепер

1

5208 49 00

Тканине од памука од предива различитих боја, са садржајем 85% или више по
маси памука и масе мање од 200 g/m2, осим трожичног или четворожичног
кепера, укључујући укрштени кеепер, и платненог преплетаја

1

5208 51 00

Тканине од памука штампане, платненог преплетаја, са садржајем 85% или
више по маси памука, масе не преко 100 g/m2

1

5208 52 00

Тканине од памука, штампане, платненог преплетаја, са садржајем 85% или
више по маси памука, масе преко 100 g/m2 али не веће од 200 g/m2

1

5208 59 00

Тканине од памука, штампане, са садржајем 85% или више по маси памука,
масе 200 g/m2 или веће, осим платненог преплетаја

1

5208 59 10

Тканине од памука, штампане, са садржајем 85% или више по маси памука,
масе 200 g/m2 или веће, трожични или четворожични кепер, укључујући
укрштени

1

5208 59 90

Тканине од памука, шампане, са садржајем 85% или више по маси памука, масе
200 g/m2 или веће, осим трожичног или четворожичног кепера, укључујући
укрштени

1

5209 00 00

Тканине од памука, са садржајем 85% или више по маси памука, масе
преко 200 g/m2

1

5209 11 00

Тканине од памука, небељене, платненог преплетаја, са садржајем 85% или
више по маси памука, масе преко 200 g/m2

1

5209 12 00

Тканине од памука, небељене, са садржајем 85% или више по маси памука,
масе преко 200 g/m2, трожични или четворожични кепер, укључујући укрштени
кепер

1
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5209 19 00

Тканине од памука, небељене, са садржајем 85% или више по маси памука,
масе преко 200 g/m2, осим платненог преплетаја и трожичног или
четворожичног кепера, укључујући укрштени кепер

1

5209 21 00

Тканине од памука, бељене, платненог преплетаја, са садржајем 85% или више
по маси памука, масе преко 200 g/m2

1

5209 22 00

Тканине од памука, бељене, са садржајем 85% или више по маси памука, масе
преко 200 g/m2, трожични или четворожични кепер, укључујући укрштени
кепер

1

5209 29 00

Тканине од памука, бељене, са садржајем 85% или више по маси памука, масе
преко 200 g/m2, осим трожичног или четворожичног кепера, укључујући
укрштени кепер

1

5209 31 00

Тканине од памука, обојене платненог преплетаја, са садржајем 85% или више
по маси памука, масе преко 200 g/m2

1

5209 32 00

Тканине од памука, обојене, са садржајем 85% или више по маси памука, масе
преко 200 g/m2, трожични или четворожични кепер, укључујући укрштени
кепер

1

5209 39 00

Тканине од памука, обојене, са садржајем 85% или више по маси памука, масе
преко 200 g/m2, осим платненог преплетаја и трожичног или четворожичног
кепера, укључујући укрштени кепер

1

5209 41 00

Тканине од памука, од предива различитих боја, платненог преплетаја, са
садржајем 85% или више по маси памука, масе преко 200 g/m2

1

5209 42 00

Тканине од памука, од предива различитих боја тканине „деним” (тексас), са
садржајем 85% или више по маси памука, масе преко 200 g/m2

1

5209 43 00

Тканине од памука, од предива различитих боја, са садржајем 85% или више по
маси памука, масе преко 200 g/m2, од трожичног или четворожичног кепера,
укључујући укрштени кепер

1

5209 49 00

Тканине од памука, од предива различитих боја, са садржајем 85% или више по
маси памука, масе преко 200 g/m2, осим остале тканине од трожичног или
четворожичног кепера, укључујући укрштени кепер

1

5209 51 00

Тканине од памука, шампане, платненог преплетаја, са садржајем 85% или
више по маси памука, масе преко 200 g/m2

1

5209 52 00

Тканине од памука, шампане, са садржајем 85% или више по маси памука, масе
преко 200 g/m2, трожични или четворожични кепер, укључујући укрштени
кепер

1

5209 59 00

Тканине од памука, шампане, са садржајем 85% или више по маси памука, масе
преко 200 g/m2, осим трожичног или четворожичног кепера, укључујући
укрштени кепер

1

5210 00 00

Тканине од памука са садржајем мање од 85% по маси памука, у
мешавини претежно или само са вештачким влакнима, масе не преко 200
g/m2

1

5210 11 00

Тканине од памука, небељене, платненог преплетаја, са садржајем мање од
85% по маси памука, у мешавини претежно или само са вештачким влакнима,
масе не преко 200 g/m2

1

5210 19 00

Тканине од памука, небељене, са садржајем мање од 85% по маси памука, у
мешавини претежно или само са вештачким влакнима, масе не преко 200 g/m2,
осим платненог преплетаја

1

5210 21 00

Тканине од памука, бељене, платненог преплетаја, са садржајем мање од 85%
по маси памука, у мешавини претежно или само са вештачким влакнима, масе
не преко 200 g/m2

1
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5210 29 00

Тканине од памука, бељене, са садржајем мање од 85% по маси памука, у
мешавини претежно или само са вештачким влакнима, масе не преко 200 g/m2
g/m2, осим платненог преплетаја

1

5210 31 00

Тканине од памука, обојене, платненог преплетаја, са садржајем мање од 85%
по маси памука, у мешавини претежно или само са вештачким влакнима, масе
не преко 200 g/m2

1

5210 32 00

Тканине од памука, обојене, са садржајем мање од 85% по маси памука, у
мешавини претежно или само са вештачким влакнима, масе не преко 200 g/m2,
трожични или четворожични кепер, укључујући укрштени кепер

1

5210 39 00

Тканине од памука, обојене, са садржајем мање од 85% по маси памука, у
мешавини претежно или само са вештачким влакнима, масе не преко 200 g/m2,
осим платненог преплетаја и трожичног или четворожичног кепера,
укључујући укрштени кепер и платненог преплетаја

1

5210 41 00

Тканине од памука, од предива различитих боја, платненог преплетаја, са
садржајем мање од 85% по маси памука, у мешавини претежно или само са
вештачким влакнима, масе не преко 200 g/m2

1

5210 49 00

Тканине од памука, од предива различитих боја, са садржајем мање од 85% по
маси памука, у мешавини претежно или само са вештачким влакнима, масе не
преко 200 g/m2, осим платненог преплетаја

1

5210 51 00

Тканине од памука, штампане, платненог преплетаја, са садржајем мање од
85% по маси памука, у мешавини претежно или само са вештачким влакнима,
масе не преко 200 g/m2

1

5210 59 00

Тканине од памука, штампане, са садржајем мање од 85% по маси памука, у
мешавини претежно или само са вештачким влакнима, масе не преко 200 g/m2,
осим платненог преплетаја

1

5211 00 00

Тканине од памука, са садржајем мање од 85% по маси памука, у
мешавини претежно или само са вештачким влакнима, масе преко 200
g/m2

1

5211 11 00

Тканине од памука, небељене, платненог преплетаја, са садржајем мање од
85% по маси памука, у мешавини претежно или само са вештачким влакнима,
масе преко 200 g/m2

1

5211 12 00

Тканине од памука, небељене, са садржајем мање од 85% по маси памука, у
мешавини претежно или само са вештачким влакнима, масе преко 200 g/m2,
трожични или четворожични кепер, укључујући укрштени кепер

1

5211 19 00

Тканине од памука, небељене, са садржајем мање од 85% по маси памука, у
мешавини претежно или само са вештачким влакнима, масе преко 200 g/m2,
осим платненог преплетаја и трожичног или четворожичног кепера,
укључујући укрштени кепер

1

5211 20 00

Тканине од памука, бељене, са садржајем мање од 85% по маси памука, у
мешавини претежно или само са вештачким влакнима, масе преко 200 g/m2

1

5211 31 00

Тканине од памука, обојене, платненог преплетаја, са садржајем мање од 85%
по маси памука, у мешавини претежно или само са вештачким влакнима, масе
преко 200 g/m2

1

5211 32 00

Тканине од памука, обојене, са садржајем мање од 85% по маси памука, у
мешавини претежно или само са вештачким влакнима, масе преко 200 g/m2,
трожични или четворожични кепер, укључујући укрштени кепер

1

5211 39 00

Тканине од памука, обојене, са садржајем мање од 85% по маси памука, у
мешавини претежно или само са вештачким влакнима, масе преко 200 g/m2,
осим платненог преплетаја и трожичног или четворожичног кепера,
укључујући укрштени кепер

1
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5211 41 00

Тканине од памука, од предива различитих боја, платненог преплетаја, са
садржајем мање од 85% по маси памука, у мешавини претежно или само са
вештачким влакнима, масе преко 200 g/m2

1

5211 42 00

Тканине од памука, од предива различитих боја „деним” (тексас), са садржајем
мање од 85% по маси памука, у мешавини претежно или само са вештачким
влакнима, масе преко 200 g/m2

1

5211 43 00

Тканине од памука, од предива различитих боја, са садржајем мање од 85% по
маси памука, у мешавини претежно или само са вештачким влакнима, масе
преко 200 g/m2, од трожичног или четворожичног кепер преплетаја,
укључујући укрштени кепер

1

5211 49 00

Тканине од памука, од предива различитих боја, са садржајем мање од 85% по
маси памука, у мешавини претежно или само са вештачким влакнима, масе
преко 200 g/m2, осим платненог преплетаја и трожичног или четворожичног
кепера, укључујући укрштени кепер

1

5211 49 10

Тканине од памука, од предива различитих боја, жакард тканине, са садржајем
мање од 85% по маси памука, у мешавини претежно или само са вештачким
влакнима, масе преко 200 g/m2

1

5211 49 90

Тканине од памука, од предива различитих боја, са садржајем мање од 85% по
маси памука, у мешавини претежно или само са вештачким влакнима, масе
преко 200 g/m2, осим платненог преплетаја и трожичног или четворожичног
кепера, укључујући укрштени кепер, тканина „деним” (тексас) и жакард
тканине

1

5211 51 00

Тканине од памука, штампане, платненог преплетаја, са садржајем мање од
85% по маси памука, у мешавини претежно или само са вештачким влакнима,
масе преко 200 g/m2

1

5211 52 00

Тканине од памука, штампане, са садржајем мање од 85% по маси памука, у
мешавини претежно или само са вештачким влакнима, масе преко 200 g/m2,
трожични или четворожични кепер, укључујући укрштени кепер

1

5211 59 00

Тканине од памука, штампане, са садржајем мање од 85% по маси памука, у
мешавини претежно или само са вештачким влакнима, масе преко 200 g/m2,
осим платненог преплетаја и трожичног или четворожичног кепера,
укључујући укрштени кепер

1

5212 00 00

Тканине од памука, са садржајем мање од 85% по маси памука, у
мешавини претежно или само са влакнима која нису вештачка

1

5212 11 00

Тканине од памука, небељене, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе
не преко 200 g/m2, у мешавини претежно или само са влакнима која нису
вештачка

1

5212 11 10

Тканине од памука, небељене, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе
не преко 200 g/m2, мешане претежно или само са ланом

1

5212 11 90

Тканине од памука, небељене, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе
не преко 200 g/m2, у мешавини претежно или само са влакнима која нису
вештачка или мешане претежно или само са ланом

1

5212 12 00

5212 12 10

5212 12 90
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Тканине од памука, бељене, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе не
преко 200 g/m2, у мешавини претежно или само са влакнима која нису
вештачка
Тканине од памука, бељене, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе не
преко 200 g/m2, мешане претежно или само са ланом
Тканине од памука, бељене, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе не
преко 200 g/m2, у мешавини претежно или само са влакнима која нису
вештачка или мешане претежно или само са ланом

1
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5212 13 00

Тканине од памука, обојене, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе
не преко 200 g/m2, у мешавини претежно или само са влакнима која нису
вештачка

1

5212 13 10

Тканине од памука, обојене, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе
не преко 200 g/m2, мешане претежно или само са ланом

1

5212 13 90

Тканине од памука, обојене, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе
не преко 200 g/m2, у мешавини претежно или само са влакнима која нису
вештачка или мешане претежно или само са ланом

1

5212 14 00

Тканине од памука, од предива различитих боја, са садржајем мање од 85% по
маси памука, масе не преко 200 g/m2, у мешавини претежно или само са
влакнима која нису вештачка

1

5212 14 10

Тканине од памука, од предива различитих боја, са садржајем мање од 85% по
маси памука, масе не преко 200 g/m2, мешане претежно или само са ланом

1

5212 14 90

Тканине од памука, од предива различитих боја, са садржајем мање од 85% по
маси памука, масе не преко 200 g/m2, у мешавини претежно или само са
влакнима која нису вештачка или мешане претежно или само са ланом

1

5212 15 00

Тканине од памука, штампане, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе
не преко 200 g/m2, у мешавини претежно или само са влакнима која нису
вештачка

1

5212 15 10

Тканине од памука, штампане, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе
не преко 200 g/m2, мешане претежно или само са ланом

1

5212 15 90

Тканине од памука, штампане, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе
не преко 200 g/m2, у мешавини претежно или само са влакнима која нису
вештачка или мешане претежно или само са ланом

1

5212 21 00

5212 21 10

5212 21 90

5212 22 00

5212 22 10

5212 22 90

5212 23 00

5212 23 10

Тканине од памука, небељене, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе
преко 200 g/m2, у мешавини претежно или само са влакнима која нису
вештачка
Тканине од памука, небељене, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе
преко 200 g/m2, мешане претежно или само са ланом
Тканине од памука, небељене, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе
преко 200 g/m2, у мешавини претежно или само са влакнима која нису
вештачка или мешане претежно или само са ланом
Тканине од памука, бељене, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе
преко 200 g/m2, у мешавини претежно или само са влакнима која нису
вештачка
Тканине од памука, бељене, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе
преко 200 g/m2, мешане претежно или само са ланом
Тканине од памука, бељене, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе
преко 200 g/m2, у мешавини претежно или само са влакнима која нису
вештачка или мешане претежно или само са ланом
Тканине од памука, обојене, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе
преко 200 g/m2, у мешавини претежно или само са влакнима која нису
вештачка
Тканине од памука, обојене, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе
преко 200 g/m2, мешане претежно или само са ланом

1

1

1

1

1

1

1

1

5212 23 90

Тканине од памука, обојене, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе
преко 200 g/m2, у мешавини претежно или само са влакнима која нису
вештачка или мешане претежно или само са ланом

1

5212 24 00

Тканине од памука, од предива различитих боја, са садржајем мање од 85% по
маси памука, масе преко 200 g/m2, у мешавини претежно или само са влакнима
која нису вештачка

1
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5212 24 10

Тканине од памука, од предива различитих боја, са садржајем мање од 85% по
маси памука, масе преко 200 g/m2, мешане претежно или само са ланом

1

5212 24 90

Тканине од памука, од предива различитих боја, са садржајем мање од 85% по
маси памука, масе преко 200 g/m2, у мешавини претежно или само са влакнима
која нису вештачка или мешане претежно или само са ланом

1

5212 25 00

5212 25 10

5212 25 90

Тканине од памука, штампане, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе
преко 200 g/m2, у мешавини претежно или само са влакнима која нису
вештачка
Тканине од памука, штампане, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе
преко 200 g/m2, мешане претежно или само са ланом
Тканине од памука, штампане, са садржајем мање од 85% по маси памука, масе
преко 200 g/m2, у мешавини претежно или само са влакнима која нису
вештачка или мешане претежно или само са ланом

1

1

1

ГЛАВА 53
5300 00 00

5301 00 00
5301 10 00
5301 21 00
5301 29 00
5301 30 00
5302 00 00
5302 10 00
5302 90 00

5303 00 00

5303 10 00

ОСТАЛЕ БИЉНЕ ТЕКСТИЛНЕ МАТЕРИЈЕ; ПРЕДИВО ОД ХАРТИЈЕ
(ПАПИРА) И ТКАНИНЕ ОД ПРЕДИВА ОД ХАРТИЈЕ (ПАПИРА)
Лан, сиров или прерађиван али непреден; кучина и отпаци од лана,
укључујући и отпатке предива и рашчупане остатке
Лан, сиров или мочен
Лан, ломљен или трљан
Лан, гребенан или друкчије прерађиван, али непреден, осим ломљеног,
трљаног или моченог лана
Кучина и отпаци од лана укључујући и отпатке предива и рашчупане остатке
Конопља (Cannabis sativa L.), сирова или прерађивана али непредена;
кучина и отпаци од конопље, укључујући отпатке предива и рашчупане
остатке
Конопља (Cannabis sativa L.), сирова или мочена
Конопља (Cannabis sativa L.), сирова или прерађивана али непредена; кучина и
отпаци од конопље, укључујући отпатке предива и рашчупане остатке, осим
мочене конопље
Јута и остала текстилна ликаста влакна, сирова или прерађивана али
непредена; кучина и отпаци од ових влакана, укључујући отпатке предива
и рашчупане остатке, осим лана, конопље и рамије
Јута и остала текстилна ликаста влакна, сирова или мочена, осим лана,
конопље И рамије

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

5303 90 00

Јута и остала текстилна ликаста влакна, сирова или прерађивана али непредена;
кучина и отпаци од ових влакана, укључујући отпатке предива и рашчупане
остатке, осим лана, конопље и рамије и мочених влакана

1

5305 00 00

Кокосово влакно, абака (манила или Musa textilis Nee), рамија, агаве и
остала биљна текстилна влакна, н.д.м.н., сирова, прерађивана али
непредена; кучина, ишчешак и отпаци од тих влакана, укључујући
отпатке предива и рашчупане текстилне материјале

1

5306 00 00
5306 10 00
5306 10 10
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Предиво од лана
Предиво од лана, једножично
Предиво од лана, једножично, финоће 833,3 децитекса или веће (метричке
нумерације не преко 12), неприпремљено за продају на мало

1
1
1
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5306 10 30

Предиво од лана, једножично, неприпремљено за продају на мало, осим конца
за шивење финоће мање од 833,3 децитекса али не мање од 277,8 децитекса
(метричке нумерације преко 12, али не преко 36) неприпремљено за продају на
мало

1

5306 10 50
5306 10 90
5306 20 00
5306 20 10
5306 20 90

5307 00 00
5307 10 00
5307 20 00

5308 00 00
5308 10 00
5308 20 00
5308 20 10
5308 20 90
5308 90 00

5308 90 12
5308 90 19
5308 90 50
5308 90 90

5309 00 00
5309 11 00
5309 11 10
5309 11 90
5309 19 00
5309 21 00
5309 29 00

5310 00 00

310

Предиво од лана, једножично, неприпремљено за продају на мало, осим конца
за шивење финоће мање од 277, 8 децитекса (метричке нумерације преко 36)
неприпремљено за продају на мало
Предиво од лана, једножично, припремљено за продају на мало
Предиво од лана, вишежично (дублирано) или каблирано
Предиво од лана, вишежично (дублирано) или каблирано, неприпремљено за
продају на мало
Предиво од лана, вишежично (дублирано) или каблирано, припремљено за
продају на мало
Предиво од јуте или осталих текстилних ликастих влакана из NHM-а 5303
00 00
Предиво од јуте или осталих текстилних ликастих влакана из NHM-а 5303 00
00, једножично
Предиво од јуте или осталих текстилних ликастих влакана из NHM-а 5303 00
00, вишежично (дублирано) или каблирано
Предиво од осталих биљних текстилних влакана; предиво од хартије, осим
од лана, јуте и осталих текстилних ликастих влакана из NHM-а 5303 00 00
и од памука
Предиво од кокосовог влакна
Предиво од конопље
Предиво од конопље, неприпремљено за продају на мало
Предиво од конопље, припремљено за продају на мало
Предиво од осталих биљних текстилних влакана, осим од лана, јуте и осталих
текстилних ликастих влакана из NHM-а 5303 00 00, од памука, од кокосовог
влакна и конопље
Предиво од рамије финоће 277,8 децитекса или веће (метричке нумерације не
преко 36)
Предиво од рамије финоће мање од 277, 8 децитекса (метричке нумерације
преко 36)
Предиво од хартије
Предиво од осталих биљних текстилних влакана, осим од лана, јуте и осталих
текстилних ликастих влакана из NHM-а 5303 00 00, од памука, од кокосовог
влакна, конопље и од хартије
Тканине од лана
Тканине од лана, небељене или бељене, са садржајем 85% или више по маси
лана
Тканине од лана, небељене са садржајем 85% или више по маси лана
Тканине од лана, бељене са садржајем 85% или више по маси лана
Тканине од лана, обојене, упредене од предива различитих боја или штампане,
са садржајем 85% или више по маси лана
Тканине од лана, небељене или бељене, са садржајем мање од 85% по маси
лана
Тканине од лана, обојене, упредене од предива различитих боја или штампане,
са садржајем мање од 85% по маси лана
Тканине од јуте или осталих текстилних ликастих влакана из NHM-а 5303
00 00

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
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5310 10 00
5310 10 10
5310 10 90
5310 90 00

5311 00 00
5311 00 10
5311 00 90

Тканине од јуте или осталих текстилних ликастих влакана из NHM-а 5303 00
00, небељене
Тканине од јуте или осталих текстилних ликастих влакана из NHM-а 5303 00
00, небељене, ширине не преко 150 cm
Тканине од јуте или осталих текстилних ликастих влакана из NHM-а 5303 00
00, небељене, ширине преко 150 cm
Тканине од јуте или осталих текстилних ликастих влакана из NHM-а 5303 00
00, бељене
Тканине од осталих биљних текстилних влакана; тканине од предива од
хартије, осим од лана, јуте и осталих текстилних ликастих влакана из
NHM-а 5303 00 00 и од памука
Тканине од рамије
Тканине од осталих биљних текстилних влакана; тканине од предива од
хартије, осим од лана, јуте и осталих текстилних ликастих влакана из NHM-а
5303 00 00, од памука и од рамије

1
1
1
1

1
1
1

ГЛАВА 54
5400 00 00

5401 00 00
5401 10 00

ВЕШТАЧКА ВЛАКНА (ФИЛАМЕНТИ); ТРАКЕ И СЛИЧНО ОД
ВЕШТАЧКИХ ТЕКСТИЛНИХ ВЛАКАНА
Конац за шивење од вештачких филамената, неприпремљен или
припремљен за продају на мало
Конац за шивење од синтетичких филамената, неприпремљен или припремљен
за продају на мало

1
1

5401 10 12

Конац за шивење од синтетичких филамената, са језгром тзв. „core yarn”
полиестарски филамент обложен памучним влакнима, неприпремљен за
продају на мало

1

5401 10 14

Предиво са језгром од синтетичких филамената, неприпремљен или
припремљен за продају на мало, осим од полиестерских влакана обложених
памучним нитима

1

5401 10 16
5401 10 18
5401 10 90
5401 20 00
5401 20 10
5401 20 90

5402 00 00

5402 11 00
5402 19 00
5402 20 00
5402 31 00

01.05.2017.

Предиво, текстурирано, од синтетичких филамената, неприпремљено за
продају на мало, осим предива са језгром
Конац за шивење од синтетичких филамената, неприпремљен за продају на
мало, осим конаца са језгром и текстурираног предива
Конац за шивење од синтетичких филамената, припремљен за продају на мало
Конац за шивење од вештачких филамената, неприпремљен или припремљен
за продају на мало
Конац за шивење од вештачких филамената, неприпремљени за продају на
мало
Конац за шивење од вештачких филамената, припремљени за продају на мало
Предиво од синтетичких филамената укључујући синтетичке
монофиламенте финоће мање од 67 децитекса, неприпремљено за продају
на мало, осим конца за шивење
Предиво велике јачине од арамида, неприпремљено за продају на мало, осим
конца за шивење
Предиво велике јачине од најлона или других полиамида, неприпремљено за
продају на мало, осим конца за шивење
Предиво велике јачине од полиестера, неприпремљено за продају на мало
Предиво, текстурирано, од најлона или других полиамида финоће по једној
жици не преко 50 текса, неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
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5402 32 00
5402 33 00
5402 34 00

Предиво, текстурирано, од најлона или других полиамида финоће по једној
жици преко 50 текса, неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење
Предиво, текстурирано, од полиестера, неприпремљено за продају на мало
Предиво, текстурирано, од полипропилена, неприпремљено за продају на мало,
осим конца за шивење

1
1
1

5402 39 00

Предиво, текстурирано, од синтетичких филамената, неприпремљено за
продају на мало, осим конца за шивење и текстурираног предива од најлона
или других полиамида, полиестера или полипропилена

1

5402 44 00

Предиво, еластомерно, од синтетичких филамената, једножично, неупредено
или упредено са не преко 50 увоја по метру, неприпремљено за продају на
мало, осим конца за шивење и текстурираног предива од најлона или других
полиамида, полиестера

1

5402 45 00

Предиво од најлона или других полиамида, једножично, укључујући
монофиламенте финоће мање од 67 децитекса, неупредено или упредено са не
преко 50 увоја по метру, неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење и еластомерног предива, велике јачине и текстурираног предива

1

5402 46 00

Предиво од делимично оријентисаних полиестерских влакана, једножично,
укључујући монофиламенте финоће мање од 67 децитекса, неупредено или
упредено са не преко 50 увоја по метру, неприпремљено за продају на мало,
осим конца за шивење, еластомерног и текстурираног предива

1

5402 47 00

Предиво од полиестера, једножично, укључујући монофиламенте финоће мање
од 67 децитекса, неупредено или упредено са не преко 50 увоја по метру,
неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење, еластомерног и
текстурираног предива, предива од делимично оријентисаних полиестерских
влакана

1

5402 48 00

Предиво од полипропилена, једножично, укључујући монофиламенте финоће
мање од 67 децитекса, неупредено или упредено са не преко 50 увоја по метру,
неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење, еластомерног и
текстурираног предива

1

5402 49 00

Предиво од синтетичких влакана, једножично, укључујући синтетичке
монофиламенте финоће мање од 67 децитекса, неупредено или упредено са не
преко 50 увоја по метру, неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење, еластомерног, текстурираног предива и предива од полиестера,
најлона или других полиамида

1

5402 51 00

Предиво од најлона или других полиамида, једножично, укључујући
монофиламенте финоће мање од 67 децитекса, упредено са преко 50 увоја по
метру, неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење,
текстурираног и предива велике јачине

1

5402 52 00

5402 53 00

5402 59 00

312

Предиво од полиестера, једножично, укључујући монофиламенте финоће мање
од 67 децитекса, упредено са преко 50 увоја по метру, неприпремљено за
продају на мало, осим конца за шивење и текстурираног предива
Предиво од полипропилена, једножично, укључујући синтетичке
монофиламенте финоће мање од 67 децитекса, упредено са преко 50 увоја по
метру, неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење и
текстурираног предива
Предиво од синтетичких влакана, једножично, укључујући синтетичке
монофиламенте финоће мање од 67 децитекса, упредено са преко 50 увоја по
метру, неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење,
еластомерног,
текстурираног предива и предива од полипропилена, полиестера, најлона или
других полиамида

1

1

1
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5402 61 00

Предиво, вишежично (дублирано) или каблирано, од најлона или других
полиамида, укључујући монофиламенте финоће мање од 67 децитекса,
неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење, текстурираног
предива и велике јачине

1

5402 62 00

Предиво, вишежично (дублирано) или каблирано, од полиестера, укључујући
монофиламенте финоће мање од 67 децитекса, неприпремљено за продају на
мало, осим конца за шивење и текстурираног предива

1

5402 63 00

Предиво, вишежично (дублирано) или каблирано, од полипропилена,
укључујући монофиламенте финоће мање од 67 децитекса, неприпремљено за
продају на мало, осим конца за шивење и текстурираног предива

1

5402 69 00

Предиво, вишежично (дублирано) или каблирано, од синтетичких влакана,
укључујући синтетичке монофиламенте финоће мање од 67 децитекса,
неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење и текстурираног и
предива од полипропилена, полиестера, најлона или других полиамида

1

5403 00 00

5403 10 00

Предиво од вештачких филамената, укључујући вештачке
монофиламенте финоће мање од 67 децитекса, неприпремљено за продају
на мало, осим конца за шивење
Предиво велике јачине од вискозног рајона, неприпремљено за продају на
мало, осим конца за шивење

1

1

5403 31 00

Предиво од вискозног рајона, једножично, укључујући монофиламенте финоће
мање од 67 децитекса, неупредено или упредено са не преко 120 увоја по
метру, неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење и предива
велике јачине

1

5403 32 00

Предиво од вискозног рајона, једножично, укључујући монофиламенте финоће
мање од 67 децитекса, упредено са преко 120 увоја по метру, неприпремљено
за продају на мало, осим конца за шивење и предива велике јачине

1

5403 33 00

Предиво од целулозног ацетата, једножично, укључујући монофиламенте
финоће мање од 67децитекса, неприпремљено за продају на мало, осим конца
за шивење и предива велике јачине

1

5403 39 00

Предиво од вештачких филамената, укључујући вештачке монофиламенте
финоће мање од 67 децитекса, неприпремљено за продају на мало, осим конца
за шивење и предива од вискозе или целулозног ацетата

1

5403 41 00

Предиво, вишежично (дублирано) или каблирано, од вискозног рајона,
укључујући монофиламенте финоће мање од 67 децитекса, неприпремљено за
продају на мало, осим конца за шивење и предива велике јачине

1

5403 42 00

Предиво, вишежично (дублирано) или каблирано, од целулозног ацетата,
укључујући монофиламенте финоће мање од 67 децитекса, неприпремљено за
продају на мало, осим конца за шивење и предива велике јачине

1

5403 49 00

Предиво, вишежично (дублирано) или каблирано, од синтетичких влакана,
укључујући синтетичке монофиламенте финоће мање од 67 децитекса,
неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење и предива од
вискозе или целулозног ацетата

1

5404 00 00

5404 11 00
5404 12 00
5404 19 00

01.05.2017.

Синтетички монофиламенти, финоће од 67 децитекса или веће и чија
димензија попречног пресека не прелази 1 mm; траке и слично (нпр.
вештачка слама) од синтетичких текстилних материјала видљиве ширине
не преко 5 mm
Синтетички монофиламенти, еластомерни, финоће од 67 децитекса или веће и
чија димензија попречног пресека не прелази 1 mm
Синтетички монофиламенти од полипропилена, финоће од 67 децитекса или
веће и чија димензија попречног пресека не прелази 1 mm, осим еластомерних
Синтетички монофиламенти, финоће од 67 децитекса или веће и чија
димензија попречног пресека не прелази 1 mm, осим еластомерни и од
полипропилена

1

1
1
1
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5404 90 00
5404 90 10
5404 90 90

Траке и слично (нпр. вештачка слама) од синтетичких текстилних материјала
видљиве ширине не преко 5 mm
Траке и слично (нпр.вештачка слама) од полипропилена видљиве ширине не
преко 5 mm
Траке и слично од синтетичких текстилних материјала видљиве ширине не
преко 5 mm, осим од полипропилена

1
1
1

5405 00 00

Вештачки монофиламенти, финоће од 67 децитекса или веће и чија
димензија попречног пресека не прелази 1 mm; траке и слично (нпр.
вештачка слама) од вештачког текстилног материјала видљиве ширине не
преко 5 mm

1

5406 00 00

Предиво од вештачких филамената, припремљено за продају на мало,
осим конца за шивење

1

5407 00 00

5407 10 00

Тканине од предива синтетичких филамената, укључујући
монофиламенте финоће веће од 67 децитекса и са попречним пресеком до 1
mm
Тканине од предива велике јачине, од најлона или других полиамида или
полиестера, укључујући монофиламенте финоће веће од 67 децитекса и са
попречним пресеком до 1 mm

1

1

5407 20 00

Тканине добијене од трака или сличних производа од синтетичких филамената,
укључујући монофиламенте финоће веће од 67 децитекса и са попречним
пресеком до 1 mm

1

5407 20 11

Тканине добијене од трака или сличних производа од полиетилена или
полипропилена, укључујући монофиламенте финоће веће од 67 децитекса и са
попречним пресеком до 1 mm, ширине мање од 3 м

1

5407 20 19

Тканине добијене од трака или сличних производа од полиетилена или
полипропилена, укључујући монофиламенте финоће веће од 67 децитекса и са
попречним пресеком до 1 mm, ширине 3 м или веће

1

5407 20 90

Тканине добијене од трака или сличних производа од синтетичких филамената,
укључујући монофиламенте финоће веће од 67 децитекса и са попречним
пресеком до 1 mm, осим од полиетилена или полипропилена

1

5407 30 00

Тканине добијене од трака или сличних производа од синтетичких филамената,
укључујући монофиламенте финоће мање од 67 децитекса и са попречним
пресеком до 1 mm, које се састоје из слојева паралелних текстилних предива
постављених један на други под оштрим или правим углом, а слојеви су на
местима укрштања предива спојени лепком или термичким везивањем

1

5407 41 00

5407 42 00

5407 43 00

5407 44 00

5407 51 00
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Тканине добијене од предива са садржајем 85% или више по маси филамената
од најлона или других полиамида, небељене или бељене, укључујући
монофиламенте финоће веће од 67 децитекса и са попречним пресеком до 1
mm
Тканине добијене од предива са садржајем 85% или више по маси филамената
од најлона или других полиамида, обојене, укључујући монофиламенте финоће
веће од 67 децитекса и са попречним пресеком до 1 mm
Тканине добијене од предива са садржајем 85% или више по маси филамената
од најлона или других полиамида, различитих боја, укључујући
монофиламенте финоће мање од 67 децитекса и са попречним пресеком до 1
mm
Тканине добијене од предива са садржајем 85% или више по маси филамената
од најлона или других полиамида, штампане, укључујући монофиламенте
финоће веће од 67 децитекса и са попречним пресеком до 1 mm
Тканине добијене од предива са садржајем 85% или више по маси филамената
од текстурираних полиестера, небељене или бељене, укључујући
монофиламенте финоће веће од 67 децитекса и са попречним пресеком до 1
mm

1

1

1

1

1
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5407 52 00

Тканине добијене од предива са садржајем 85% или више по маси филамената
од текстурираних полиестера, обојене, укључујући монофиламенте финоће
веће од 67 децитекса и са попречним пресеком до 1 mm

1

5407 53 00

Тканине добијене од предива са садржајем 85% или више по маси филамената
од текстурираних полиестера, различитих боја, укључујући монофиламенте
финоће веће од 67 децитекса и са попречним пресеком до 1 mm

1

5407 54 00

Тканине добијене од предива са садржајем 85% или више по маси филамената
од текстурираних полиестера, штампане, укључујући монофиламенте финоће
веће од 67 децитекса и са попречним пресеком до 1 mm

1

5407 61 00

Тканине добијене од предива са садржајем 85% или више по маси
нетекстурираних полиестер филемината, укључујући монофиламенте финоће
веће од 67 децитекса и са попречним пресеком до 1 mm

1

5407 61 10

Тканине добијене од предива са садржајем 85% или више по маси
нетекстурираних полиестер филемината, небељене или бељене, укључујући
монофиламенте финоће мање од 67 децитекса и са попречним пресеком до 1
mm

1

5407 61 30

5407 61 50

5407 61 90

5407 69 00

5407 69 10

Тканине добијене од предива са садржајем 85% или више по маси
нетекстурираних полиестер филемината, обојене, укључујући монофиламенте
финоће веће од 67 децитекса и са попречним пресеком до 1 mm
Тканине добијене од предива са садржајем 85% или више по маси
нетекстурираних полиестер филемината, различитих боја, укључујући
монофиламенте финоће веће од 67 децитекса и са попречним пресеком до 1
mm
Тканине добијене од предива са садржајем 85% или више по маси
нетекстурираних полиестер филемината, штампане, укључујући
монофиламенте финоће веће од 67 децитекса и са попречним пресеком до 1
mm
Тканине добијене од предива са садржајем 85% или више по маси мешавине
текстурираних и нетекстурираних полиестер филемината, укључујући
монофиламенте финоће веће од 67 децитекса и са попречним пресеком до 1
mm
Тканине добијене од предива са садржајем 85% или више по маси мешавине
текстурираних и нетекстурираних полиестер филемината, нетретиране или
само бељене, укључујући монофиламенте финоће веће од 67 децитекса и са
попречним пресеком до 1 mm

1

1

1

1

1

5407 69 90

Тканине добијене од предива са садржајем 85% или више по маси мешавине
текстурираних и нетекстурираних полиестер филемината, бојене, израђене од
предива различитих боја или штампане, укључујући монофиламенте финоће
веће од 67 децитекса и са попречним пресеком до 1 mm

1

5407 71 00

Тканине добијене од предива са садржајем 85% или више по маси синтетичких
филамената, нетретиране или само бељене, укључујући монофиламенте
финоће веће од 67 децитекса и са попречним пресеком до 1 mm, осим од
филамената или монофиламената полиестера, најлона или полиамида и
мешавине текстурираних и нетекстурираних полиестер филемината

1

5407 72 00

Тканине добијене од предива са садржајем 85% или више по маси синтетичких
филамената, обојене, укључујући монофиламенте финоће веће од 67 децитекса
и са попречним пресеком до 1 mm, осим од филамената или монофиламената
полиестера, најлона или полиамида и мешавине текстурираних и
нетекстурираних полиестер филемината

1

5407 73 00

Тканине добијене од предива са садржајем 85% или више по маси синтетичких
филамената, различитих боја, укључујући монофиламенте финоће веће од 67
децитекса и са попречним пресеком до 1 mm, осим од филамената или
монофиламената полиестера, најлона или полиамида и мешавине
текстурираних и нетекстурираних полиестер филемината

1
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5407 74 00

Тканине добијене од предива са садржајем 85% или више по маси синтетичких
филамената, штампане, укључујући монофиламенте финоће веће од 67
децитекса и са попречним пресеком до 1 mm, осим од филамената или
монофиламената полиестера, најлона или полиамида и мешавине
текстурираних и нетекстурираних полиестер филемината

1

5407 81 00

5407 82 00

5407 83 00

5407 84 00

5407 91 00

Тканине добијене од предива са садржајем мање од 85% по маси синтетичких
филамената, у мешавини претежно или само са вуном, небељене или бељене,
укључујући монофиламенте финоће веће од 67 децитекса и са попречним
пресеком до 1 mm
Тканине добијене од предива са садржајем мање од 85% по маси синтетичких
филамената, у мешавини претежно или само са вуном, обојене, укључујући
монофиламенте финоће веће од 67 децитекса и са попречним пресеком до 1
mm
Тканине добијене од предива са садржајем мање од 85% по маси синтетичких
филамената, у мешавини претежно или само са вуном, различитих боја,
укључујући монофиламенте финоће веће од 67 децитекса и са попречним
пресеком до 1 mm
Тканине добијене од предива са садржајем мање од 85% по маси синтетичких
филамената, у мешавини претежно или само са вуном, штампане, укључујући
монофиламенте финоће веће од 67 децитекса и са попречним пресеком до 1
mm
Тканине добијене од предива са садржајем мање од 85% по маси синтетичких
филамената, остале које нису у мешавини претежно или само са вуном,
небељене или бељене, укључујући монофиламенте финоће веће од 67
децитекса и са попречним пресеком до 1 mm

1

1

1

1

1

5407 92 00

Тканине добијене од предива са садржајем мање од 85% по маси синтетичких
филамената, остале које нису у мешавини претежно или само са вуном,
обојене, укључујући монофиламенте финоће веће од 67 децитекса и са
попречним пресеком до 1 mm

1

5407 93 00

Тканине добијене од предива са садржајем мање од 85% по маси синтетичких
филамената, остале које нису у мешавини претежно или само са вуном,
различитих боја, укључујући монофиламенте финоће веће од 67 децитекса и са
попречним пресеком до 1 mm

1

5407 94 00

Тканине добијене од предива са садржајем мање од 85% по маси синтетичких
филамената, остале које нису у мешавини претежно или само са вуном,
штампане, укључујући монофиламенте финоће веће од 67 децитекса и са
попречним пресеком до 1 mm

1

5408 00 00
5408 10 00

5408 21 00

Тканине од предива вештачких филамената, укључујући монофиламенте
финоће веће од 67 децитекса и са попречним пресеком до 1 mm
Тканине од предива велике јачине, од вискозног рајона, укључујући
монофиламенте финоће веће од 67 децитекса и са попречним пресеком до 1
mm
Тканине од предива са садржајем 85% или више по маси вештачких
филамената, небељене или бељене, укључујући монофиламенте финоће веће од
67 децитекса и са попречним пресеком до 1 mm, осим од вискозног предива
велике јачине

1
1

1

5408 22 00

Тканине од предива са садржајем 85% или више по маси вештачких
филамената, обојене, укључујући монофиламенте финоће веће од 67 децитекса
и са попречним пресеком до 1 mm, осим од вискозног предива велике јачине

1

5408 22 10

Тканине од предива са садржајем 85% или више по маси вештачких
филамената, обојене, укључујући монофиламенте финоће веће од 67 децитекса
и са попречним пресеком до 1 mm, ширине преко 135 cm, али не преко 155 cm,
платненог преплетаја, кепер преплетаја, унакрсних кепер преплетаја или сатен
преплетаја, осим од вискозног предива велике јачине

1
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5408 22 90

Тканине од предива са садржајем 85% или више по маси вештачких
филамената, обојене, укључујући монофиламенте финоће веће од 67 децитекса
и са попречним пресеком до 1 mm, осим од тканине ширине преко 135 cm, али
не преко 155 cm, платненог преплетаја, кепер преплетаја, унакрсних кепер
преплетаја или сатен преплетаја и од вискозног предива велике јачине

1

5408 23 00

5408 24 00

5408 31 00

Тканине од предива са садржајем 85% или више по маси вештачких
филамената, различитих боја, укључујући монофиламенте финоће веће од 67
децитекса и са попречним пресеком до 1 mm, осим од вискозног предива
велике јачине
Тканине од предива са садржајем 85% или више по маси вештачких
филамената, штампане, штампане, укључујући монофиламенте финоће веће од
67 децитекса и са попречним пресеком до 1 mm, осим од вискозног предива
велике јачине
Тканине добијене од предива са садржајем мање од 85% по маси вештачких
филамената, небељене или бељене, укључујући монофиламенте финоће веће од
67 децитекса и са попречним пресеком до 1 mm, осим од вискозног предива
велике јачине

1

1

1

5408 32 00

Тканине добијене од предива са садржајем мање од 85% по маси вештачких
филамената, обојене, укључујући монофиламенте финоће веће од 67 децитекса
и са попречним пресеком до 1 mm, осим од вискозног предива велике јачине

1

5408 33 00

Тканине добијене од предива са садржајем мање од 85% по маси вештачких
филамената, различитих боја, укључујући монофиламенте финоће веће од 67
децитекса и са попречним пресеком до 1 mm, осим од вискозног предива
велике јачине

1

5408 34 00

Тканине добијене од предива са садржајем мање од 85% по маси вештачких
филамената, штампане, укључујући монофиламенте финоће веће од 67
децитекса и са попречним пресеком до 1 mm, осим од вискозног предива
велике јачине

1

ГЛАВА 55
5500 00 00

КАБЛОВИ ОД ВЕШТАЧКИХ ИЛИ СИНТЕТИЧКИХ ФИЛАМЕНАТА

5501 00 00

Каблови од синтетичких филамената, паралелних филамената исте
дужине једнаке дужини кабла, нумерације појединачних филамената мање
од 67 децитекса, дужина кабла прелази 2 m

1

5501 10 00

Каблови од најлона или других полиамида, паралелних филамената исте
дужине једнаке дужини кабла, нумерације појединачних филамената мање од
67 децитекса, дужина кабла 2 m

1

5501 20 00

Каблови, од полиестера, паралелних филамената исте дужине једнаке дужини
кабла, нумерације појединачних филамената мање од 67 децитекса, дужина
кабла прелази 2 m

1

5501 30 00

Каблови од акрилних или модакрилних паралелних филамената исте дужине
једнаке дужини кабла, нумерације појединачних филамената мање од 67
децитекса, дужина кабла прелази 2 m

1

5501 40 00

Каблови од полипропилена, паралелних филамената исте дужине једнаке
дужини кабла, нумерације појединачних филамената мање од 67 децитекса,
дужина кабла прелази 2 m

1

5501 90 00

Каблови од синтетичких филамената, паралелних филамената исте дужине
једнаке дужини кабла, нумерације појединачних филамената мање од 67
децитекса, дужина кабла прелази 2 m, осим од најлона или других полиамида,
полиестера, акрилних или модакрилних, полипропилена

1
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5502 00 00

5502 10 00
5502 90 00

5503 00 00
5503 11 00
5503 19 00
5503 20 00
5503 30 00
5503 40 00

5503 90 00

5504 00 00
5504 10 00
5504 90 00

5505 00 00
5505 10 00
5505 10 10
5505 10 30
5505 10 50
5505 10 70

Каблови од вештачких филамената, паралелних филамената исте дужине
једнаке дужини кабла, нумерације појединачних филамената мање од 67
децитекса, дужина кабла прелази 2 m
Каблови од ацетата, са вештачким филаментима, како је прецизирано у
напомени 1 уз главу 55.
Каблови са вештачким филаментима, како је прецизирано у напомени 1 уз
главу 55, осим оних од ацетата.
Синтетичка влакна сечена, невлачена, нечешљана нити друкчије
прерађивана за предење
Синтетичка влакна од арамида, сечена, невлачена, нечешљана нити друкчије
прерађивана за предење
Синтетичка влакна од најлона или других полиамида, сечена, невлачена,
нечешљана нити друкчије прерађивана за предење, осим од арамида
Синтетичка влакна од полиестера, сечена, невлачена, нечешљана нити друкчије
прерађивана за предење
Синтетичка влакна од акрила или модакрила, сечена, невлачена, нечешљана
нити друкчије прерађивана за предење
Синтетичка влакна од полипропилена, сечена, невлачена, нечешљана нити
друкчије прерађивана за предење
Синтетичка влакна, сечена, невлачена, нечешљана нити друкчије прерађивана
за предење, осим од арамида, најлона или других полиамида, полиестера,
акрила или модакрила и полипропилена
Вештачка влакна, сечена, невлачена, нечешљана нити друкчије
прерађивана за предење
Вештачка влакна од вискозног рајона, сечена, невлачена, нечешљана нити
друкчије прерађивана за предење
Вештачка влакна, сечена, невлачена, нечешљана нити друкчије прерађивана за
предење, осим од вискозног рајона
Отпаци од вештачких влакана, укључујући кратка влакна добијена при
чешљању, отпатке од предива и рашчупане остатке
Отпаци од синтетичких сечених влакана, укључујући кратка влакна добијена
при чешљању, отпатке од предива и рашчупане остатке
Отпаци од најлона или других полиамида, укључујући кратка влакна добијена
при чешљању, отпатке од предива и рашчупане остатке
Отпаци од полиестера, укључујући кратка влакна добијена при чешљању,
отпатке од предива и рашчупане остатке
Отпаци од акрила или модакрила, укључујући кратка влакна добијена при
чешљању, отпатке од предива и рашчупане остатке
Отпаци од полипропилена, укључујући кратка влакна добијена при чешљању,
отпатке од предива и рашчупане остатке

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

5505 10 90

Отпаци од синтетичких влакана, укључујући кратка влакна добијена при
чешљању, отпатке од предива и рашчупане остатке, осим од полипропилена,
најлона или осталих полиамида, акрила или модакрила, полиестера

1

5505 20 00

Отпаци од вештачких влакана, укључујући кратка влакна добијена при
чешљању, отпатке од предива и рашчупане остатке

1

5506 00 00
5506 10 00
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Синтетичка влакна сечена (штапел), влачена, чешљана или друкчије
прерађивана за предење
Синтетичка влакна од најлона или других полиамида, сечена (штапел),
влачена, чешљана или друкчије прерађивана за предење

1
1
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5506 20 00
5506 30 00
5506 40 00

5506 90 00

5507 00 00

5508 00 00
5508 10 00
5508 10 10
5508 10 90
5508 20 00
5508 20 10
5508 20 90

5509 00 00

5509 11 00

Синтетичка влакна од полиестера, сечена (штапел), влачена, чешљана или
друкчије прерађивана за предење
Синтетичка влакна од акрила или модакрила, сечена (штапел), влачена,
чешљана или друкчије прерађивана за предење
Синтетичка влакна од полипропилена сечена (штапел), влачена, чешљана или
другачије обрађена за предење
Синтетичка остала влакна, сечена (штапел), влачена, чешљана или друкчије
прерађивана за предење, осим од акрила, модакрила, полиестра,
полипропилена, најлона или осталих полиамида

Вештачка влакна, сечена, влачена, чешљана или друкчије прерађивана за
предење
Конац за шивење од сечених (штапел) вештачких влакана, припремљен
или неприпремљен за продају на мало
Конац за шивење од сечених синтетичких влакана, припремљен или
неприпремљен за продају на мало
Конац за шивење од сечених синтетичких влакана, неприпремљен за продају
на мало
Конац за шивење од сечених синтетичких влакана, припремљен за продају на
мало
Конац за шивење од сечених вештачких влакана, припремљен или
неприпремљен за продају на мало
Конац за шивење од сечених вештачких влакана, неприпремљен за продају на
мало
Конац за шивење од сечених вештачких влакана, припремљен за продају мало
Предиво од сечених синтетичких влакана, неприпремљено за продају на
мало, осим конца за шивење
Предиво, једножично, сечено, са садржајем 85% или више по маси влакана од
најлона или других полиамида, неприпремљено за продају на мало, осим конца
за шивење

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

5509 12 00

Предиво, вишежично (дублирано) или каблирано, сечено, са садржајем 85%
или више по маси влакана од најлона или других полиамида, неприпремљено
за продају на мало, осим конца за шивење

1

5509 21 00

Предиво, једножично, сечено, са садржајем 85% или више по маси
полиестерских влакана, неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење

1

5509 22 00

Предиво, вишежично (дублирано) или каблирано, сечено, са садржајем 85%
или више по маси полиестерских влакана, неприпремљено за продају на мало,
осим конца за шивење

1

5509 31 00

Предиво, једножично, сечено, са садржајем 85% или више по маси акрилних
или модакрилних влакана, неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење

1

5509 32 00

Предиво, вишежично (дублирано) или каблирано, сечено, са садржајем 85%
или више по маси акрилних или модакрилних влакана, неприпремљено за
продају на мало, осим конца за шивење

1

5509 41 00

Предиво, једножично, са садржајем 85% или више по маси сечених
синтетичких влакана, неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење и предива од сечених влакана полипропилена, најлона или осталих
полиамида, акрила или модакрила, полиестера

1
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5509 42 00

Предиво, вишежично (дублирано) или каблирано, са садржајем 85% или више
по маси сечених синтетичких влакана, неприпремљено за продају на мало,
осим конца за шивење и предива од сечених влакана полипропилена, најлона
или осталих полиамида, акрила или модакрила, полиестера

1

5509 51 00

Предиво са садржајем сечених полиестерских влакана мање од 85% по маси, у
мешавини претежно или само са вештачким сеченим влакнима,
неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење

1

5509 52 00

Предиво са садржајем сечених полиестерских влакана више од 50%, али мање
од 85% по маси, у мешавини претежно или само са сеченим влакнима вуне или
фине животињске длаке, неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење

1

5509 53 00

Предиво са садржајем сечених полиестерских влакана мање од 85% по маси, у
мешавини претежно или само са сеченим памучним влакнима, неприпремљено
за продају на мало, осим конца за шивење

1

5509 59 00

5509 61 00

5509 62 00

Предиво са садржајем сечених полиестерских влакана мање од 85% по маси, у
мешавини претежно или само са сеченим влакнима памука, вештачких
влакана, вуне или фине животињске длаке, неприпремљено за продају на мало,
осим конца за шивење
Предиво са садржајем сечених акрилних или модакрилних влакана, мање од
85% по маси у мешавини претежно или само са вуном или фином
животињском длаком, неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење
Предиво са садржајем сечених акрилних или модакрилних влакана, мање од
85% по маси у мешавини претежно или само са памуком, неприпремљено за
продају на мало, осим конца за шивење

1

1

1

5509 69 00

Предиво са садржајем сечених акрилних или модакрилних влакана, мање од
85% по маси у мешавини претежно или само са памуком, вуном или фином
животињском длаком, неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење

1

5509 91 00

Предиво са садржајем сечених акрилних или модакрилних влакана, мање од
85% по маси у мешавини претежно или само са вуном или фином
животињском длаком, неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење и предива од сечених влакана полиестера, акрила или модакрила

1

5509 92 00

Предиво са садржајем сечених акрилних или модакрилних влакана, мање од
85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком,
неприпремљено за продају на мало, осим конца за шивење и предива од
сечених влакана полиестера, акрила или модакрила

1

5509 99 00

Предиво са садржајем сечених акрилних или модакрилних влакана, мање од
85% по маси у мешавини претежно или само са памуком, вуном или фином
животињском длаком, неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење и предива од сечених влакана полиестера, акрила или модакрила

1

5510 00 00
5510 11 00

5510 12 00

5510 20 00
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Предиво од сечених вештачких влакана, неприпремљено за продају на
мало, осим конца за шивење
Предиво, једножичо, од сечених вештачких влакана са садржајем 85% или
више по маси тих влакана, неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење
Предиво, вишежично (дублирано) или каблирано, од сечених вештачких
влакана са садржајем 85% или више по маси тих влакана, неприпремљено за
продају на мало, осим конца за шивење
Предиво од сечених вештачких влакана са садржајем 85% или више по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са вуном или фином
животињском длаком неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење

1
1

1

1
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5510 30 00

Предиво од сечених вештачких влакана са садржајем 85% или више по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, неприпремљено за
продају на мало, осим конца за шивење

1

5510 90 00

Предиво од сечених вештачких влакана са садржајем 85% или више по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, вуном или фином
животињском длаком неприпремљено за продају на мало, осим конца за
шивење

1

5511 00 00
5511 10 00
5511 20 00
5511 30 00

5512 00 00
5512 11 00
5512 19 00
5512 19 10
5512 19 90
5512 21 00
5512 29 00
5512 29 10
5512 29 90

Предиво од сечених вештачких влакана, припремљено за продају на мало,
осим конца за шивење
Предиво од сечених синтетичких влакана, са садржајем 85% или више по маси
тих влакана, припремљено за продају на мало, осим конца за шивење
Предиво од сечених синтетичких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, припремљено за продају на мало, осим конца за шивење
Предиво од сечених вештачких влакана, припремљено за продају на мало, осим
конца за шивење
Тканине са садржајем 85% или више по маси сечених синтетичких
влакана
Тканине са садржајем 85% или више по маси сечених полиестерских влакана,
небељене или бељене
Тканине са садржајем 85% или више по маси сечених полиестерских влакана,
обојене, израђене од предива различитих боја или штампане
Тканине са садржајем 85% или више по маси сечених полиестерских влакана,
штампане
Тканине са садржајем 85% или више по маси сечених полиестерских влакана,
обојене или израђене од предива различитих боја
Тканине са садржајем 85% или више по маси сечених акрилних или
модакрилних влакана, небељене или бељене
Тканине са садржајем 85% или више по маси сечених акрилних или
модакрилних, обојене, израђене од предива различитих боја или штампане
Тканине са садржајем 85% или више по маси сечених акрилних или
модакрилних влакана, штампане
Тканине са садржајем 85% или више по маси сечених акрилних или
модакрилних, обојене или израђене од предива различитих боја

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

5512 91 00

Тканине са садржајем 85% или више по маси сечених синтетичких влакана,
небељене или бељене, осим од акрилних, модакрилних или полиестерских
сечених влакана

1

5512 99 00

Тканине са садржајем 85% или више по маси сечених синтетичких влакана,
обојене или израђене од предива различитих боја или штампане, осим
акрилних или модакрилних и полиестерских влакана

1

5512 99 10

Тканине са садржајем 85% или више по маси сечених синтетичких влакана,
штампане, осим акрилних или модакрилних и полиестерских влакана

1

5512 99 90

Тканине са садржајем 85% или више по маси сечених синтетичких влакана,
обојене или израђене од предива различитих боја, осим акрилних или
модакрилних и полиестерских влакана

1

5513 00 00

Тканине од сечених синтетичких влакана, са садржајем мање од 85% по
маси тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, масе не
преко 170 g/m2

1

5513 11 00

Тканине од сечених полиестерских влакана, у платненом преплетају, са
садржајем мање од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само
са памуком, масе не преко 170 g/m2, небељене или бељене

1
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5513 11 20

Тканине од сечених полиестерских влакана, у платненом преплетају, са
садржајем мање од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само
са памуком, масе не преко 170 g/m2, ширине не преко 165 cm, небељене или
бељене

1

5513 11 90

Тканине од сечених полиестерских влакана, у платненом преплетају, са
садржајем мање од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само
са памуком, масе не преко 170 g/m2, ширине преко 165 cm, небељене или
бељене

1

5513 12 00

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, масе не преко 170
g/m2, небељене или бељене, трожични или четворожични кепер, укључујући и
укрштени кеепер

1

5513 13 00

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, масе не преко 170
g/m2, небељене или бељене, осим трожичних или четворожичних кепера,
укључујући и укрштени кепер и у платненом преплетају

1

5513 19 00

Тканине од сечених синтетичких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, масе не преко 170
g/m2 небељене или бељене, осим од полиестерских влакана

1

5513 21 00

Тканине од сечених полиестерских влакана, у платненом преплетају, са
садржајем мање од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само
са памуком, масе не преко 170 g/m2, обојене

1

5513 23 00

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, масе не преко 170
g/m2, обојене, осим у платненом преплетају

1

5513 23 10

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, масе не преко 170
g/m2, обојене, трожични или четворожични кепер, укључујући и укрштени
кепер

1

5513 23 90

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, масе не преко 170
g/m2, обојене, осим трожичних или четворожичних кепера, укључујући и
укрштени кепер и у платненом преплетају

1

5513 29 00

Тканине од сечених синтетичких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, масе не преко 170
g/m2, обојене, осим у платненом преплетају

1

5513 31 00

Тканине од сечених полиестерских влакана, у платненом преплетају, са
садржајем мање од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само
са памуком, масе не преко 170 g/m2, од предива различитих боја

1

5513 39 00

Тканине од сечених синтетичких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, масе не преко 170
g/m2, од предива различитих боја, осим тканина од сечених полиестерских
влакана у платненом преплетају

1

5513 41 00

Тканине од сечених полиестерских влакана, у платненом преплетају, са
садржајем мање од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само
са памуком, масе не преко 170 g/m2, штампане

1

5513 49 00

Тканине од сечених синтетичких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, масе не преко 170
g/m2, штампане, осим тканина од сечених полиестерских влакана у платненом
преплетају

1
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5514 00 00

Тканине од сечених синтетичких влакана, са садржајем мање од 85% по
маси тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, масе преко
170 g/m2

1

5514 11 00

Тканине од сечених полиестерских влакана, у платненом преплетају, са
садржајем мање од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само
са памуком, масе преко 170 g/m2, небељене или бељене

1

5514 12 00

Тканине од сечених полиестерских влакана, у платненом преплетају, са
садржајем мање од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само
са памуком, масе преко 170 g/m2, небељене или бељене, трожични или
четворожични кепер, укључујући и укрштени кепер од полиестерских влакана

1

5514 19 00

Тканине од сечених синтетичких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, масе преко 170 g/m2,
небељене или бељене, осим од сечених полиестерских влакана, у платненом
преплетају и трожичних или четворожичних кепера, укључујући и укрштени
кепер

1

5514 19 10

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, масе преко 170 g/m2,
небељене или бељене, осим трожичних или четворожичних кепера, укључујући
и укрштени кепер

1

5514 19 90

Тканине од сечених синтетичких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, масе преко 170 g/m2,
небељене или бељене, осим од сечених полиестерских влакана

1

5514 21 00

Тканине од полиестерских влакана сечених у платненом преплетају, са
садржајем мање од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само
са памуком, масе преко 170 g/m2, обојене

1

5514 22 00

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, масе преко 170 g/m2,
обојене, трожични или четворожични кепер укључујући и укрштени кепер

1

5514 23 00

Тканине од полиестерских влакана сечених у платненом преплетају, са
садржајем мање од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само
са памуком, масе преко 170 g/m2, обојене, осим трожичних или четворожичних
кепера укључујући и укрштени кепер и у платненом преплетају

1

5514 29 00

Тканине од сечених синтетичких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком и масе преко 170 g/m2,
обојене, осим од полиестерских влакана

1

5514 30 00

Тканине од сечених синтетичких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, масе преко 170 g/m2,
од предива различитих боја

1

5514 30 10

Тканине од сечених полиестерских влакана у платненом преплетају, са
садржајем мање од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само
са памуком, масе преко 170 g/m2, од предива различитих боја

1

5514 30 30

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, масе преко 170 g/m2,
од предива различитих боја, трожични или четворожични кепер укључујући и
укрштени кеепер

1

5514 30 50

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, масе преко 170 g/m2,
од предива различитих боја, осим трожичних или четворожичних кепера
укључујући и укрштени кепер и у платненом преплетају

1
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5514 30 90

Тканине од сечених синтетичких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, масе преко 170 g/m2,
од предива различитих боја, осим од сечених полиестерских влакана

1

5514 41 00

Тканине од сечених полиестерских влакана у платненом преплетају, са
садржајем мање од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само
са памуком, масе преко 170 g/m2, штампане

1

5514 42 00

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, масе преко 170 g/m2,
штампане, трожични и четворожични кепер укључујући и укрштени кепер

1

5514 43 00

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, масе преко 170 g/m2,
штампане, осим трожичних или четворожичних кепера укључујући и укрштени
кепер и у платненом преплетају

1

5514 49 00

Тканине од сечених полиестерских влакана у платненом преплетају, са
садржајем мање од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само
са памуком, масе преко 170 g/m2, штампане, осим од полиестерских влакана

1

5515 00 00

5515 11 00

Тканине од сечених синтетичких влакана, са садржајем мање од 85% по
маси тих влакана, осим од оних које су у мешавини претежно или само са
памуком
Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са сеченим влакнима од вискозног
рајона

1

1

5515 11 10

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са сеченим влакнима од вискозног
рајона, небељене или бељене

1

5515 11 30

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са сеченим влакнима од вискозног
рајона, штампане

1

5515 11 90

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са сеченим влакнима од вискозног
рајона, обојене, осим од предива различитих боја

1

5515 12 00

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са вештачким филаментима

1

5515 12 10

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са вештачким филаментима,
небељене или бељене

1

5515 12 30

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са вештачким филаментима,
штампане

1

5515 12 90

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са вештачким филаментима,
обојене или израђене од предива различитих боја

1

5515 13 00

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са вуном или фином
животињском длаком

1

5515 13 11

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са влаченом вуном или фином
животињском длаком (woollen), небељене или бељене

1

5515 13 19

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са влаченом вуном или фином
животињском длаком, обојене или израђене од предива различитих боја или
штампане

1
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5515 13 91

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са чешљаном вуном или фином
животињском длаком (worsted), небељене или бељене

1

5515 13 99

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са чешљаном вуном или фином
животињском длаком, обојене или израђене од предива различитих боја или
штампане

1

5515 19 00

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини која није мешавина претежно или само са вуном или
фином животињском длаком, вештачким влакнима, вискозним сеченим
влакнима или памуком

1

5515 19 10

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини која није мешавина претежно или само са вуном или
фином животињском длаком, вештачким влакнима, вискозним сеченим
влакнима или памуком, небељене или бељене

1

5515 19 30

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини која није мешавина претежно или само са вуном или
фином животињском длаком, вештачким влакнима, вискозним сеченим
влакнима или памуком, штампане

1

5515 19 90

Тканине од сечених полиестерских влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини која није мешавина претежно или само са вуном или
фином животињском длаком, вештачким влакнима, вискозним сеченим
влакнима или памуком, обојене или израђене од предива разних боја

1

5515 21 00

Тканине од сечених акрилних или модификованих влакана, са садржајем мање
од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само са вештачким
филаментима

1

5515 21 10

Тканине од сечених акрилних или модификованих влакана, са садржајем мање
од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само са вештачким
филаментима, небељене или бељене

1

5515 21 30

Тканине од сечених акрилних или модификованих влакана, са садржајем мање
од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само са вештачким
филаментима, штампане

1

5515 21 90

Тканине од сечених акрилних или модификованих влакана, са садржајем мање
од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само са вештачким
филаментима, обојене или израђене од предива разних боја

1

5515 22 00

Тканине од сечених акрилних или модификованих влакана, са садржајем мање
од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само са влаченом
вуном или фином животињском длаком

1

5515 22 11

Тканине од сечених акрилних или модификованих влакана, са садржајем мање
од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само са влаченом
вуном или фином животињском длаком (woollen) небељене или бељене

1

5515 22 19

Тканине од сечених акрилних или модификованих влакана, са садржајем мање
од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само са влаченом
вуном или фином животињском длаком (woollen), обојене или израђене од
предива разних боја

1

5515 22 91

Тканине од сечених акрилних или модификованих влакана, са садржајем мање
од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само са чешљаном
вуном или фином животињском длаком (worsted), небељене или бељене

1

5515 22 99

Тканине од сечених акрилних или модификованих влакана, са садржајем мање
од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само са чешљаном
вуном или фином животињском длаком (worsted), обојене или израђене од
предива различитих боја или штампане

1
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5515 29 00

Тканине од сечених акрилних или модификованих влакана, са садржајем мање
од 85% по маси тих влакана, у мешавини претежно или само са вуном или
фином животињском длаком, вештачким филаментима или памуком

1

5515 91 00

5515 91 10

5515 91 30

Тканине од сечених синтетичких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са вештачким филаментима, осим
од акрилних, модакрилних или сечених полиестерских влакана
Тканине од сечених синтетичких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са вештачким филаментима,
небељене или бељене, осим од акрилних, модакрилних или сечених
полиестерских влакана
Тканине од сечених синтетичких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са вештачким филаментима,
штампане, осим од акрилних, модакрилних или сечених полиестерских влакана

1

1

1

5515 91 90

Тканине од сечених синтетичких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са вештачким филаментима,
обојене или израђене од предива разних боја, осим од акрилних, модакрилних
или сечених полиестерских влакана

1

5515 99 00

Тканине од сечених синтетичких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са вештачким филаментима или
памуком, осим од акрилних, модакрилних или сечених полиестерских влакана

1

5515 99 20

Тканине од сечених синтетичких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са вештачким филаментима или
памуком, небељене или бељене, осим од акрилних, модакрилних или сечених
полиестерских влакана

1

5515 99 40

Тканине од сечених синтетичких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са вештачким филаментима или
памуком, штампане, осим од акрилних, модакрилних или сечених
полиестерских влакана

1

5515 99 80

Тканине од сечених синтетичких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
тих влакана, у мешавини претежно или само са вештачким филаментима или
памуком, обојене или израђене од предива разних боја, осим од акрилних,
модакрилних или сечених полиестерских влакана

1

5516 00 00
5516 11 00
5516 12 00
5516 13 00
5516 14 00

Тканине од сечених вештачких влакана
Тканине од сечених вештачких влакана, са садржајем 85% или више по маси
вештачких влакана, небељене или бељене
Тканине од сечених вештачких влакана, са садржајем 85% или више по маси
вештачких влакана, обојене
Тканине од сечених вештачких влакана, са садржајем 85% или више по маси
вештачких влакана, од предива различитих боја
Тканине од сечених вештачких влакана, са садржајем 85% или више по маси
вештачких влакана, штампане

1
1
1
1
1

5516 21 00

Тканине од сечених вештачких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
вештачких влакана, у мешавини претежно или само са вештачким
филаментима, небељене или бељене

1

5516 22 00

Тканине од сечених вештачких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
вештачких влакана, у мешавини претежно или само са вештачким
филаментима, обојене

1

5516 23 00

Тканине од сечених вештачких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
вештачких влакана, у мешавини претежно или само са вештачким
филаментима, од предива различитих боја

1

326

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

5516 23 10

Тканине жакард од сечених вештачких влакана, са садржајем мање од 85% по
маси вештачких влакана, у мешавини претежно или само са вештачким
филаментима, од предива различитих боја, ширине 140 cm или веће (тканине за
душеке)

1

5516 23 90

Тканине од сечених вештачких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
вештачких влакана, у мешавини претежно или само са вештачким
филаментима од предива различитих боја, осим жакард тканине ширине 140
cm или веће (тканине за душеке)

1

5516 24 00

Тканине од сечених вештачких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
вештачких влакана, у мешавини претежно или само са вештачким
филаментима, штампане

1

5516 31 00

Тканине од сечених вештачких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
вештачких влакана, у мешавини претежно или само са вуном или фином
животињском длаком, небељене или бељене

1

5516 32 00

Тканине од сечених вештачких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
вештачких влакана, у мешавини претежно или само са вуном или фином
животињском длаком, обојене

1

5516 33 00

Тканине од сечених вештачких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
вештачких влакана, у мешавини претежно или само са вуном или фином
животињском длаком, од предива различитих боја

1

5516 34 00

Тканине од сечених вештачких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
вештачких влакана, у мешавини претежно или само са вуном или фином
животињском длаком, штампане

1

5516 41 00

Тканине од сечених вештачких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
вештачких влакана, у мешавини претежно или само са памуком, небељене или
бељене

1

5516 42 00

Тканине од сечених вештачких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
вештачких влакана, у мешавини претежно или само са памуком, обојене

1

5516 43 00

Тканине од сечених вештачких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
вештачких влакана, у мешавини претежно или само са памуком, од предива
различитих боја

1

5516 44 00

Тканине од сечених вештачких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
вештачких влакана, у мешавини претежно или само са памуком, штампане

1

5516 91 00

Тканине од сечених вештачких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
вештачких влакана, у мешавини претежно или само са памуком, вуном или
фином животињском длаком или вештачких влакана, небељене или бељене

1

5516 92 00

Тканине од сечених вештачких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
вештачких влакана, у мешавини претежно или само са памуком, вуном или
фином животињском длаком или вештачких влакана, обојене

1

5516 93 00

Тканине од сечених вештачких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
вештачких влакана, у мешавини претежно или само са памуком, вуном или
фином животињском длаком или вештачких влакана, од предива различитих
боја

1

5516 94 00

Тканине од сечених вештачких влакана, са садржајем мање од 85% по маси
вештачких влакана, у мешавини претежно или само са памуком, вуном или
фином животињском длаком или вештачких влакана, штампане

1

ГЛАВА 56
5600 00 00
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5601 00 00

5601 21 00

Вата од текстилних материјала и производи од вате; текстилна влакна
дужине не преко 5 mm (флок); прах и нопе од текстилног материјала, осим
вате и производа од вате, импрегнисане или превучене фармацеутским
супстанцама или припремљених за продају на мало за потребе медицине,
хирургије, стоматологије и ветерине и за парфимеријску или козметичку
употребу
Вата од памука и производи од вате, осим убруса и тампона, сервијета и пелена
за бебе и сличних санитарних производа, вате и производа од вате,
импрегнисаних или превучених фармацеутским супстанцама или
припремљених за продају на мало за потребе медицине, хирургије,
стоматологије и ветерине и за парфимеријску или козметичку употребу

1

1

5601 21 10

Вата од хидрофилног памука и производи од вате, осим убруса и тампона,
сервијета и пелена за бебе и сличних санитарних производа, вате и производа
од вате, импрегнисаних или превучених фармацеутским супстанцама или
припремљених за продају на мало за потребе медицине, хирургије,
стоматологије и ветерине и за парфимеријску или козметичку употребу

1

5601 21 90

Вата од нехидрофилног памука и производи од вате, осим убруса и тампона,
сервијета и пелена за бебе и сличних санитарних производа, вате и производа
од вате, импрегнисаних или превучених фармацеутским супстанцама или
припремљених за продају на мало за потребе медицине, хирургије,
стоматологије и ветерине и за парфимеријску или козметичку употребу

1

5601 22 00

Вата од вештачких влакана и производи од вате, осим убруса и тампона,
сервијета и пелена за бебе и сличних санитарних производа, вате и производа
од вате, импрегнисаних или превучених фармацеутским супстанцама или
припремљених за продају на мало за потребе медицине, хирургије,
стоматологије и ветерине и за парфимеријску или козметичку употребу

1

5601 22 10

Ваљци од вате од вештачких влакана, пречника не преко 8 mm, осим потпуно
прекривених текстилним материјалом

1

5601 22 90

Вата од синтетичких влакана и производи од вате, осим ваљака пречника не
преко 8 mm, убруса и тампона, сервијета и пелена за бебе и сличних
санитарних производа, вате и производа од вате, импрегнисаних или
превучених фармацеутским супстанцама или припремљених за продају на мало
за потребе медицине, хирургије, стоматологије и ветерине и за парфимеријску
или козметичку употребу

1

5601 29 00

Вата од текстилних материјала и производи од вате, осим убруса и тампона,
сервијета и пелена за бебе и сличних санитарних производа, вате и производа
од вате, импрегнисаних или превучених фармацеутским супстанцама или
припремљених за продају на мало за потребе медицине, хирургије,
стоматологије и ветерине и за парфимеријску или козметичку употребу

1

5601 30 00

Текстилни флок, прах и нопе

1

5602 00 00

5602 10 00

Филц, импрегнисан или неимпрегнисан, превучен, прекривен или
ламиниран, н.д.м.н
Филц, иглани, и тканине добијене преплитањем влакана из копрене (“stitchbonded” тканине), импрегнисан или неимпрегнисан, превучен, прекривен или
ламиниран, н.д.м.н.

1

1

5602 10 11

Филц, иглани, од јуте или других ликастих текстилних влакана из NHM-а 5303 00 00, неимпрегнисан, непревучен, непрекривен нити ламиниран, н.д.м.н.

1

5602 10 19

Филц, иглани, неимпрегнисан, непревучен, непрекривен нити ламиниран,
н.д.м.н., осим од јуте или других ликастих текстилних влакана из NHM-а - 5303
00 00

1

5602 10 31

Филц, иглани, од вуне или фине животињске длаке добијен преплитањем
влакана из копрене („stitch-bonded” тканине), неимпрегнисан, непревучен,
непрекривен нити ламиниран, н.д.м.н.

1
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5602 10 38

Филц, иглани, добијен преплитањем влакана из копрене („stitch-bonded”
тканине), неимпрегнисан, непревучен, непрекривен нити ламиниран, н.д.м.н.,
осим од вуне или фине животињске длаке

1

5602 10 90

Филц и тканине добијене преплитањем влакана из копрене (“stitch-bonded
тканине), импрегнисани, превучени, прекривени или ламинирани, н.д.м.н.

1

5602 21 00

Филц од вуне или фине животињске длаке, неимпрегнисан, непревучен,
непрекривен нити ламиниран, н.д.м.н., осим игланог филца и тканина
добијених преплитањем влакана из копрене (“stitch-bonded” тканине)

1

5602 29 00

Филц, неимпрегнисан, непревучен, непрекривен нити ламиниран, н.д.м.н.,
осим од вуне или фине животињске длаке и игланог филца и тканина
добијених преплитањем влакана из копрене (“stitch-bonded” тканине)

1

5602 90 00

Филц, импрегнисан, превучен или ламиниран н.д.м.н., осим игланог филца и
тканина добијених преплитањем влакана из копрене (“stitch-bonded” тканине)

1

5603 00 00

Неткани текстил, импрегнисан или неимпрегнисан, превучен, прекривен
или ламиниран н.д.м.н.

1

5603 11 00

Неткани текстил од вештачких филамената масе не преко 25 g/m2, импрегнисан
или неимпрегнисан, превучен, прекривен или ламиниран н.д.м.н.

1

5603 11 10

Неткани текстил од синтетичких или вештачких филамената масе не преко 25
g/m2, импрегнисан или неимпрегнисан, превучен, прекривен или ламиниран
н.д.м.н.

1

5603 11 90

Неткани текстил од вештачких филамената масе не преко 25 g/m2, импрегнисан
или неимпегрисан или ламиниран н.д.м.н., осим превученог или прекривеног

1

5603 12 00

Неткани текстил од вештачких филамената масе преко 25 g/m2, али не преко 70
g/m2, импрегнисан или неимпрегнисан, превучен, прекривен или ламиниран
н.д.м.н.

1

5603 12 10

Неткани текстил од вештачких филамената масе преко 25 g/m2, али не преко
70 g/m2, превучен, прекривен, н.д.м.н.

1

5603 12 90

Неткани текстил од вештачких филамената масе преко 25 g/m2, али не преко 70
g/m2, импрегнисан, неимпрегнисан или ламиниран н.д.м.н., осим превученог
или прекривеног

1

5603 13 00

Неткани текстил од вештачких филамената масе преко 70 g/m2, али не преко
150 g/m2, импрегнисан или неимпрегнисан, превучен, прекривен или
ламиниран н.д.м.н.

1

5603 13 10

Неткани текстил од вештачких филамената, масе преко 70 g/m2, али не преко
150 g/m2, превучен, прекривен, н.д.м.н.

1

5603 13 90

Неткани текстил од вештачких филамената масе преко 70 g/m2, али не преко
150 g/m2, импрегнисан, неимпрегнисан или ламиниран н.д.м.н., осим
превученог или прекривеног

1

5603 14 00

Неткани текстил од вештачких филамената масе преко 150 g/m2, импрегнисан
или неимпрегнисан, превучен, прекривен или ламиниран н.д.м.н.

1

5603 14 10

Неткани текстил од вештачких филамената масе преко 150 g/m2, превучен или
прекривен, н.д.м.н.

1

5603 14 90

Неткани текстил од вештачких филамената масе преко 150 g/m2, импрегнисан,
неимпрегнисан или ламиниран н.д.м.н., осим превученог или прекривеног

1

5603 91 00

Неткани текстил масе не преко 25 g/m2, импрегнисан или неимпрегнисан,
превучен, прекривен или ламиниран н.д.м.н., осим од вештачких филамената

1

5603 91 10

Неткани текстил масе не преко 25 g/m2, превучен или прекривен, н.д.м.н., осим
од вештачких филамената

1
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5603 91 90

Неткани текстил масе не преко 25 g/m2, импрегнисан, неимпрегнисан или
ламиниран н.д.м.н., осим од вештачких филамената, превученог или
прекривеног

1

5603 92 00

Неткани текстил масе преко 25 g/m2, али не преко 70 g/m2, импрегнисан или
неимпрегнисан, превучен, прекривен или ламиниран н.д.м.н., осим од
вештачких филамената

1

5603 92 10

Неткани текстил масе преко 25 g/m2, али не преко 70 g/m2, превучен или
прекривен, н.д.м.н., осим од вештачких филамената

1

5603 92 90

Неткани текстил масе преко 25 g/m2, али не преко 70 g/m2, импрегнисан,
неимпрегнисан или ламиниран н.д.м.н., осим од вештачких филамената,
превученог или прекривеног

1

5603 93 00

Неткани текстил масе преко 70 g/m2, али не преко 150 g/m2, импрегнисан или
неимпрегнисан, превучен, прекривен или ламиниран н.д.м.н., осим од
вештачких филамената

1

5603 93 10

Неткани текстил масе преко 70 g/m2, али не преко 150 g/m2, превучен или
прекривен, н.д.м.н., осим од вештачких филамената

1

5603 93 90

Неткани текстил масе преко 70 g/m2, али не преко 150 g/m2, импрегнисан,
неимпрегнисан или ламиниран н.д.м.н., осим од вештачких филамената,
превученог или прекривеног

1

5603 94 00

Неткани текстил масе преко 150 g/m2, импрегнисан или неимпрегнисан,
превучен, прекривен или ламиниран н.д.м.н., осим од вештачких филамената

1

5603 94 10

Неткани текстил масе преко 150 g/m2, превучен или прекривен, н.д.м.н., осим
од вештачких филамената

1

5603 94 90

Неткани текстил масе преко 150 g/m2, импрегнисан, неимпрегнисан или
ламиниран н.д.м.н., осим од вештачких филамената, превученог или
прекривеног

1

5604 00 00

5604 10 00
5604 90 00

Нити и корд од гуме, прекривени текстилним материјалом, текстилно
предиво, траке и слично из NHM-а 5404 00 00 и 5405 00 00, импрегнисани,
превучени, обложени гумом или пластичном масом, осим имитације жице,
конца или конопца са удицом или сличног прибора за пецање
Нити и корд од гуме, прекривени текстилним материјалом
Предиво, текстилно, траке и слично из NHM-а 5404 00 00 и 5405 00 00,
импрегнисани, превучени, обложени гумом или пластичном масом, осим
имитације жице, конца или конопца са удицом или сличног прибора за пецање

1

1
1

5604 90 10

Предива велике јачине од полиестера, најлона и осталих полиамида или
вискозе, импрегнисана или превучена гумом или пластичном масом

1

5604 90 90

Предиво, текстилно, траке и слично из NHM-а 5404 00 00 и 5405 00 00,
импрегнисани, превучени, обложени гумом или пластичном масом, осим
имитације жице, конца или конопца са удицом или сличног прибора за пецање
и предива велике јачине од полиестера, најлона и осталих полиамида или
вискозе

1

5605 00 00

Предиво, метализовано, обавијено или необавијено, које се састоји од
текстилног предива, трака или сличних облика из NHM-а 5404 00 00 или
5405 00 00, комбинованих са металом у облику нити, трака или праха или
прекривених металом, осим предива произведеног од мешавине
текстилних и металних влакана са антистатичким особинама, предива
која су ојачана жицом, производа за украшавање

1
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5606 00 00

Предиво, обавијено, обавијене траке и слични облици из NHM-а 5404 00 00
или 5405 00 00; жанила предиво, укључујући флоковано жанила предиво,
ефектно замкасто предиво, осим обавијених производа из NHM-а 5605 00
00 и обавијеног предива од коњске длаке, гуменог конца прекривеног
текстилом, производа из NHM-а 5808 00 00 и предива од металних гајтана

1

5606 00 10

Предиво, ефектно замкасто, осим обавијених производа из NHM-а 5605 00 00 и
обавијеног предива од коњске длаке, гуменог конца прекривеног текстилом,
производа из NHM-а 5808 00 00 и предива од металних гајтана

1

5606 00 91

Предиво обавијено, осим обавијених производа из NHM-а 5605 00 00 и
обавијеног предива од коњске длаке, гуменог конца прекривеног текстилом,
производа из NHM-а 5808 00 00 и предива од металних гајтана

1

5606 00 99

Предиво жанила, укључујући флоковано жанила предиво, обавијене траке и
слични облици из NHM-а 5404 00 00 или 5405 00 00, осим обавијених
производа из NHM-а 5605 00 00 и обавијеног предива од коњске длаке, гуменог
конца прекривеног текстилом, производа из NHM-а 5808 00 00 и предива од
металних гајтана

1

5607 00 00

5607 21 00

Канапи, ужад, конопци и каблови, плетени или неплетени, испреплетени
или неиспреплетени, импрегнисани или неимпрегнисани, превучени,
прекривени, обложени гумом или пластичном масом
Канапи за везивање или балирање, од сисала или других текстилних материјала
из рода Agave

1

1

5607 29 00

Канапи, ужад, конопци и каблови од сисала или других текстилних материјала
из рода Agave, плетени или неплетени, испреплетени или неиспреплетени,
импрегнисани или неимпрегнисани, превучени, прекривени, обложени гумом
или пластичном масом, осим канапа за везивање или балирање

1

5607 41 00

Канапи за везивање или балирање од полиетилена или полипропилена

1

5607 49 00

Канапи, ужад, конопци и каблови од полиетилена или полипропилена, плетени
или неплетени, испреплетени или неиспреплетени, импрегнисани или
неимпрегнисани, превучени, прекривени, обложени гумом или пластичном
масом, осим канапа за везивање или балирање

1

5607 49 11

Канапи, ужад, конопци и каблови од полиетилена или полипропилена, плетени
или испреплетени, импрегнисани или неимпрегнисани, превучени, прекривени,
обложени гумом или пластичном масом финоће преко 50 000 децитекса (5
g/m), осим канапа за везивање или балирање

1

5607 49 19

Канапи, ужад, конопци и каблови од полиетилена или полипропилена,
неплетени или неиспреплетени, импрегнисани или неимпрегнисани,
превучени, прекривени, обложени гумом или пластичном масом финоће преко
50 000 децитекса (5 g/m), осим канапа за везивање или балирање

1

5607 49 90

Канапи, ужад, конопци и каблови од полиетилена или полипропилена, плетени
или неплетени, испреплетени или неиспреплетени, импрегнисани или
неимпрегнисани, превучени, прекривени, обложени гумом или пластичном
масом финоће не преко 50 000 децитекса (5 g/m), осим канапа за везивање или
балирање

1

5607 50 00

Канапи, ужад, конопци и каблови од синтетичких влакана, плетени или
неплетени, испреплетени или неиспреплетени, импрегнисани или
неимпрегнисани, превучени, прекривени, обложени гумом или пластичном
масом, осим од полиетилена или полипропилена

1

5607 50 11

Канапи, ужад, конопци и каблови од најлона или других полиамида или од
полиестера, плетени или испреплетени, импрегнисани или неимпрегнисани,
превучени, прекривени, обложени гумом или пластичном масом, финоће преко
50 000 децитекса (5 g/m)

1
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5607 50 19

Канапи, ужад, конопци и каблови од најлона или других полиамида или од
полиестера, неплетени или неиспреплетени, импрегнисани или
неимпрегнисани, превучени, прекривени, обложени гумом или пластичном
масом, финоће преко 50 000 децитекса (5 g/m)

1

5607 50 30

Канапи, ужад, конопци и каблови од најлона или других полиамида или од
полиестера, плетени или неплетени, испреплетени или неиспреплетени,
импрегнисани или неимпрегнисани, превучени, прекривени, обложени гумом
или пластичном масом, финоће преко 50 000 децитекса (5 g/m)

1

5607 50 90

Канапи, ужад, конопци и каблови од синтетичких влакана, плетени или
неплетени, испреплетени или неиспреплетени, импрегнисани или
неимпрегнисани, превучени, прекривени, обложени гумом или пластичном
масом, осим од полиетилена или полипропилена, најлона или других
полиамида или од полиестера

1

5607 90 00

Канапи, ужад, конопци и каблови, плетени или неплетени, испреплетени или
неиспреплетени, импрегнисани или неимпрегнисани, превучени, прекривени,
обложени гумом или пластичном масом, осим од синтетичких влакана и од
сисала или других текстилних материјала из рода Agave

1

5607 90 20

Канапи, ужад, конопци и каблови од абаке (манилска кудеља или Musa textilis
Nee) или осталих чврстих влакана добијених из лишћа; од јуте или осталих
ликастих влакана из NHM-а 5303 00 00, плетени или неплетени, испреплетени
или неиспреплетени, импрегнисани или неимпрегнисани, превучени,
прекривени, обложени гумом или пластичном масом

1

5607 90 90

Канапи, ужад, конопци и каблови, плетени или неплетени, испреплетени или
неиспреплетени, импрегнисани или неимпрегнисани, превучени, прекривени,
обложени гумом или пластичном масом, осим од синтетичких влакана, од
сисала или других текстилних материјала из рода Агаве и од јуте или осталих
ликастих влакана из NHM-а 5303 00 00

1

5608 00 00

Мрежасти чворовани производи од канапа, ужади или конопаца, готове
рибарске мреже и остале готове мреже од текстилног материјала, осим
мрежа за косу, мража за спортску сврху укључујући мреже за слетање или
за хватање лептира или слично

1

5608 11 00
5608 11 20

Мреже рибарске, готове, од вештачких или синтетичких текстилних
материјала, осим мрежа за слетање
Мреже, рибарске, чворноване, упаковане, од канапа, конопаца или ужади од
синтетичких или вештачких предива, осим мрежа за хватање рибе

1
1

5608 11 80

Мреже, рибарске, чворноване, упаковане, од предива, од синтетичких или
вештачких текстилног материјала, осим од канапа, конопаца или ужади, мрежа
за хватање рибе

1

5608 19 00

Мрежасти чворовани производи од канапа, ужади, конопаца или каблова;
готове рибарске мреже од вештачког текстилног материјала, осим мрежа за
косу, мража за спортску сврху укључујући мреже за слетање или за хватање
лептира или слично

1

5608 19 11

Мреже, готове и чвороване, од канапа, ужади, конопаца или каблова од најлона
или других полиамида, осим мрежа за косу, мража за спортску сврху
укључујући мреже за слетање или за хватање лептира или слично

1

5608 19 19

Мреже, готове и чвороване, од најлона или других полиамида, осим од канапа,
ужади, конопаца или каблова, мрежа за косу, мрежа за спортску сврху
укључујући мреже за слетање или за хватање лептира или слично

1

5608 19 30

Мреже, готове и чворноване, од вештачког текстилног материјала, осим од
најлона или других полиамида, мрежа за косу, мража за спортску сврху
укључујући мреже за слетање или за хватање лептира или слично

1

5608 19 90

Мреже, готове и чвороване, од канапа, ужади, конопаца или каблова, у комаду
или на метре, од вештачких текстилних материјала, осим готових мрежа

1
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5608 90 00

Мрежасти чворовани производи од канапа, ужади или конопаца; готове
рибарске мреже и остале готове мреже од биљног текстилног материјала, осим
мрежа за косу, мрежа за спортску сврху укључујући мреже за слетање или за
хватање лептира или слично

1

5609 00 00

Производи од предива, трака или слично из NHM-а 5404 00 00 или 5405 00
00, или од канапа, ужади, конопаца или каблова из NHM-а 5607 00 00,
н.д.м.н.

1

ГЛАВА 57
5700 00 00

ТЕПИСИ И ОСТАЛИ ТЕКСТИЛНИ ПОДНИ ПОКРИВАЧИ

5701 00 00

Теписи и остали покривачи за под, чворовани, довршени или недовршени
Теписи и покривачи за под, од вуне или фине животињске длаке, чворовани,
довршени или недовршени

5701 10 00

1
1

5701 10 10

Теписи и покривачи за под, од вуне или фине животињске длаке, чворовани,
довршени или недовршени, са укупним садржајем више од 10% по маси свиле
или отпадака од свиле, изузев бурет - свиле

1

5701 10 90

Теписи и покривачи за под, од вуне или фине животињске длаке, чворовани,
довршени или недовршени, осим са садржајем више од 10% по маси свиле или
отпадака од свиле изузев бурет - свиле

1

5701 90 00

Теписи и покривачи за под, од текстилних материјала, чворовани, довршени
или недовршени, осим од вуне или фине животињске длаке

1

5701 90 10

5701 90 90

5702 00 00

5702 10 00
5702 20 00
5702 31 00

Теписи и покривачи за под, од свиле, од отпадака свиле изузев бурет-свиле, од
синтетичких влакана, од метализованих предива из NHM-а 5605 00 00, или од
текстилних материјала са металним нитима, чворовани, довршени или
недовршени
Теписи и покривачи за под, од текстилних материјала, чворовани, довршени
или недовршени, осим од вуне или фине животињске длаке, од свиле, од
отпадака свиле изузев бурет – свиле, од синтетичких влакана и од
метализованих предива из NHM 5605 00 00, или од текстилних материјала са
металним нитима
Теписи и остали подни покривачи, ткани, али нетафтовани, нефлоковани,
довршени или недовршени, укључујући „Kelim”, „šumak”, „Karamani” и
сличне ручно ткане простирке
Теписи „Kelim”, „šumak”, „Karamani” и сличне ручно ткане простирке,
довршени или недовршени
Подни покривачи, од кокосовог влакна, ткани, довршени или недовршени
Теписи и остали подни покривачи од вуне или фине животињске длаке, ткани,
али нетафтовани, нефлоковани, недовршени, са флором, осим тепиха „Kelim”,
„šumak”, „Karamani’’ и сличних ручно тканих простирки

1

1

1

1
1
1

5702 31 10

Теписи Аксминстер и остали подни покривачи, од вуне или фине животињске
длаке, ткани, али нетафтовани, нефлоковани, недовршени, са флором

1

5702 31 80

Теписи и остали подни покривачи, од вуне или фине животињске длаке, ткани,
али нетафтовани, нефлоковани, недовршени, са флором, осим тепиха „Kelim”,
„šumak”, „Karamani’’ и сличних ручно тканих простирки и Аксминстера

1

5702 32 00

Теписи и остали подни покривачи од вештачких текстилних материјала, ткани,
али нетафтовани, нефлоковани, недовршени, са флором, осим тепиха „Kelim”,
„Šumak”, „Karamani‘’ и сличне ручно ткане простирке

1

5702 39 00

Теписи и остали подни покривачи од биљних текстилних материјала или
необрађене животињске длаке, ткани, али нетафтовани, нефлоковани,
недовршени, са флором, осим тепиха „Kelim”, „šumak”, „Karamani” и сличних
ручно тканих простирки и подних прекривача од кокосовог влакна

1
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5702 41 00

Теписи и остали подни покривачи од вуне или фине животињске длаке, ткани,
али нетафтовани, нефлоковани, довршени, са флором, осим тепиха „Kelim”,
„šumak”, „Karamani” и сличних ручно тканих простирки

1

5702 41 10

Теписи Аксминстер и остали подни покривачи од вуне или фине животињске
длаке, ткани, али нетафтовани, нефлоковани, довршени, са флором

1

5702 41 90

Теписи и остали подни покривачи од вуне или фине животињске длаке, ткани,
али нетафтовани, нефлоковани, довршени, са флором, осим тепиха „Kelim”,
„šumak”, „Karamani” и сличних ручно тканих простирки и Аксминстера

1

5702 42 00

Теписи и остали подни покривачи од вештачких текстилних материјала, ткани,
али нетафтовани, нефлоковани, недовршени, са флором, осим тепиха „Kelim”,
„Šumak”, „Karamani‘’ и сличне ручно ткане простирке

1

5702 49 00

Теписи и остали подни покривачи од биљних текстилних материјала или
необрађене животињске длаке, ткани, али нетафтовани, нефлоковани,
довршени, са флором, осим тепиха „Kelim”, „šumak”, „Karamani” и сличних
ручно тканих простирки и подних прекривача од кокосовог влакна

1

5702 50 00

Теписи и остали подни покривачи, ткани, али нетафтовани, нефлоковани,
недовршени, без флора, осим тепиха „Kelim”, „šumak”, „Karamani” и сличних
ручно тканих простирки и подних прекривача од кокосовог влакна

1

5702 50 10

Теписи и остали подни покривачи од вуне или фине животињске длаке, ткани,
али нетафтовани, нефлоковани, недовршени, без флора, осим тепиха „Kelim”,
„šumak”, „Karamani” и сличних ручно тканих простирки

1

5702 50 31

Теписи и остали подни покривачи од полипропилена, ткани, али нетафтовани,
нефлоковани, недовршени, без флора, осим тепиха „Kelim”, „šumak”,
„Karamani” и сличних ручно тканих простирки

1

5702 50 39

Теписи и остали подни покривачи од вештачких текстилних материјала, ткани,
али нетафтовани, нефлоковани, недовршени, без флора, осим тепиха „Kelim”,
„šumak”, „Karamani” и сличних ручно тканих простирки

1

5702 50 90

Теписи и остали подни покривачи од биљних текстилних материјала или
необрађене животињске длаке, ткани, али нетафтовани, нефлоковани,
недовршени, без флора, осим тепиха „Kelim”, „šumak”, „Karamani” и сличних
ручно тканих простирки и подних прекривача од кокосовог влакна

1

5702 91 00

Теписи и остали подни покривачи од вуне или фине животињске длаке, ткани,
али нетафтовани, нефлоковани, довршени, недлакаве израде, осим тепиха
„Kelim”, „šumak”, „Karamani” и сличних ручно тканих простирки

1

5702 92 00

Теписи и остали подни покривачи од вештачких текстилних материјала, ткани,
али нетафтовани, нефлоковани, довршени, без флора, осим тепиха „Kelim”,
„šumak”, „Karamani” и сличних ручно тканих простирки

1

5702 92 10

Теписи и остали подни покривачи од полипропилена, ткани, али нетафтовани,
нефлоковани, довршени, без флора, осим тепиха „Kelim”, „šumak”, „Karamani”
и сличних ручно тканих простирки

1

5702 92 90

Теписи и остали подни покривачи од вештачких текстилних материјала, ткани,
али нетафтовани, нефлоковани, довршени, без флора, осим тепиха „Kelim”,
„šumak”, „Karamani” и сличних ручно тканих простирки

1

5702 99 00

Теписи и остали подни покривачи од биљних текстилних материјала или
необрађене животињске длаке, ткани, али нетафтовани, нефлоковани,
довршени, без флора, осим тепиха „Kelim”, „šumak”, „Karamani” и сличних
ручно тканих простирки и подних прекривача од кокосовог влакна

1

5703 00 00
5703 10 00
5703 20 00
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Теписи и остали подни покривачи од текстила, тафтовани, довршени или
недовршени
Теписи и остали подни покривачи од вуне или фине животињске длаке,
тафтовани, довршени или недовршени
Теписи и остали подни покривачи од најлона или других полиамида,
тафтовани, довршени или недовршени

1
1
1
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5703 20 12

5703 20 18

5703 20 92

Плоче од најлона или других полиамида, штампане, тафтоване, довршене или
недовршене, осим плоча тепиха површине веће од 1 m2
Теписи и остали подни покривачи, од најлона или других полиамида,
штампани, тафтовани, довршени или недовршени, осим плоча тепиха
површине до 1 m2
Плоче од најлона или других полиамида, тафтоване, довршене или
недовршене, осим плоча тепиха површине веће од 1 m2 и штампаних

1

1

1

5703 20 98

Теписи и остали подни покривачи, од најлона или других полиамида,
штампани, тафтовани, довршени или недовршени, осим плоча тепиха
површине до 1 m2 и штампаних

1

5703 30 00

Теписи и остали подни покривачи од вештачких текстилних материјала,
тафтовани, довршени или недовршени, осим од најлона или других полиамида

1

5703 30 12

Плоче од полипропилена, тафтоване, довршене или недовршене, осим плоча
тепиха површине веће од 1 m2

1

5703 30 18

Теписи и остали подни покривачи, од полипропилена, тафтовани, довршени
или недовршени, осим тепиха од плоча површине до 1 m2

1

5703 30 82

Плоче од вештачких текстилних материјала, тафтоване, довршене или
недовршене, осим плоча од полипропилена, најлона или других полиамида и
плоча тепиха површине веће од 1 m2

1

5703 30 88

Теписи и остали подни покривачи, од вештачких текстилних материјала,
тафтовани, довршени или недовршени, осим од полипропилена, најлона или
других полиамида, покривних плоча тепиха површине до 1 m2

1

5703 90 00

Теписи и остали подни покривачи од биљних текстилних материјала или
необрађене животињске длаке, тафтовани, довршени или недовршени

1

5703 90 20

Плоче од биљних текстилних материјала или грубе животињске длаке,
тафтоване, довршене или недовршене, осим плоча тепиха површине веће од 1
m2

1

5703 90 80

Теписи и остали подни покривачи, од биљних текстилних материјала или грубе
животињске длаке, тафтовани, довршени или недовршени, осим плоча тепиха
површине до 1 m2

1

5704 00 00
5704 10 00
5704 20 00
5704 90 00

5705 00 00

5705 00 30

5705 00 80

Теписи и остали подни покривачи од филца, који нису тафтовани нити
флоковани, довршени или недовршени
Подне плоче од филца, које нису тафтоване нити флоковане, површине до 0,3
m2
Подне плоче од филца, које нису тафтоване нити флоковане, површине преко
0,3 m2 али не преко 1 m2
Теписи и остали подни покривачи од филца, који нису тафтовани нити
флоковани, довршени или недовршени, осим подних плоча до 1 m2
Теписи и остали текстилни подни покривачи, довршени или недовршени,
осим плетених, тканих или тафтованих и од филца
Теписи и остали текстилни подни покривачи од вештачких или синтетичких
текстилних материјала, довршени или недовршени, осим плетених, тканих или
тафтованих и од филца
Теписи и остали подни покривачи од вуне или животињске длаке као и од
биљних материјала, довршени или недовршени, осим плетених, тканих или
тафтованих и од филца али нерашчупан

1
1
1
1

1

1

1
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5800 00 00

5801 00 00
5801 10 00
5801 21 00
5801 22 00
5801 23 00
5801 26 00
5801 27 00
5801 31 00
5801 32 00
5801 33 00
5801 36 00

СПЕЦИЈАЛНЕ ТКАНИНЕ; ТАФТОВАНИ ПРОИЗВОДИ ОД
ТЕКСТИЛНИХ МАТЕРИЈА; ЧИПКЕ; ТАПИСЕРИЈЕ;
ПОЗАМАНТЕРИЈЕ; ВЕЗ
Тканине са флором и тканине од жанила предива, осим тканина из NHM-а
5802 00 00 и 5806 00 00
Тканине са флором и тканине од жанила предива од вуне или фине
животињске длаке, осим тканина из NHM-а 5802 00 00 и 5806 00 00
Тканине са неисеченим флором по потки од памука, осим тканина из NHM-а
5802 00 00 и 5806 00 00
Тканине са сеченим флором по потки (ребрасти сомот) од памука, осим
тканина из NHM-а 5802 00 00 и 5806 00 00
Тканине са сеченим флором по потки од памука, осим тканина из NHM-а 5802
00 00 и 5806 00 00
Тканине од жанил предива-жанила тканине од памука, осим тканина из NHM-а
5802 00 00 и 5806 00 00
Тканине са сеченим флором по потки од памука, осим извезених фротирских
тканина, текстилних површина са ресама И узаних тканина из NHM 5806 00 00
Тканине са неисеченим флором по потки од вештачких влакана, осим тканина
из NHM-а 5802 00 00 и 5806 00 00
Тканине са сеченим флором по потки (ребрасти сомот) од вештачких влакана,
осим тканина из NHM-а 5802 00 00 и 5806 00 00
Тканине са сеченим флором по потки од вештачких влакана, осим тканина из
NHM-а 5802 00 00 и 5806 00 00
Тканине од жанил предива од синтетичких или вештачких влакана, осим
фротира, текстилне тканине с ресама и узаних тканина из NHM 5806 00 00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5801 37 00

Тканине са сеченим флором по потки од синтетичких и вештачких влакана,
осим извезених фротирских тканина, текстилних површина са ресама и узаних
тканина из NHM 5806 00 00

1

5801 90 00

Тканине са флором и тканине од жанила предива, осим од вештачких влакана,
памука, вуне или фине животињске длаке, тканина из NHM-а 5802 00 00 и 5806
00 00

1

5801 90 10

Тканине са флором и тканине од жанила предива од лана, осим од вештачких
влакана, памука, вуне или фине животињске длаке, тканина из NHM-а 5802 00
00 и 5806 00 00

1

5801 90 90

Тканине са флором и тканине од жанила предива, осим од лана, вештачких
влакана, памука, вуне или фине животињске длаке, тканина из NHM-а 5802 00
00 и 5806 00 00

1

5802 00 00

Фротир - тканине за убрусе и сличне замкасте фротир - тканине, осим
узаних тканина из NHM-а 5806 00 00; тафтинг текстилне тканине, осим
производа из NHM-а 5703 00 00

1

5802 11 00

Фротир - тканине за убрусе и сличне замкасте фротир - тканине од памука,
небељене, осим узаних тканина из NHM-а 5806 00 00, тепиха и осталих подних
покривача

1

5802 19 00

Фротир - тканине за убрусе и сличне замкасте фротир - тканине од памука,
осим небељених, узаних тканина из NHM-а 5806 00 00, тепиха и осталих
подних покривача

1

5802 30 00

Фротир - тканине за убрусе и сличне замкасте фротир - тканине, осим од
памука, небељених, узаних тканина из NHM-а 5806 00 00, тепиха и осталих
подних покривача
Тафтинг текстилне тканине, осим тепиха и осталих подних покривача

5803 00 00

Газа тканине, осим узаних тканина из NHM-5806 00 00

5802 20 00

336

1
1
1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

5803 00 10
5803 00 30
5803 00 90

5804 00 00
5804 10 00
5804 10 10
5804 10 90

5804 21 00

5804 29 00
5804 30 00

Газе тканине од памука, осим узаних тканина из NHM-5806 00 00
Газа тканине од свиле или отпадака свиле, осим узаних тканина из NHM-5806
00 00
Газа тканине, осим од памука и свиле или отпадака свиле и узаних тканина из
NHM-5806 00 00
Тил и остали мрежасти материјали, осим тканих, плетених или
кукичаних; чипке у метражи, тракама или мотивима, осим материјала из
NHM-а 6002 00 00 до 6006 00 00
Тил и други мрежасти материјали, осим тканих, плетених или кукичаних
Тил, укључујући материјал за завесе од бобинета (провидни, мрежасти текстил
), без шаре
Тил и други мрежасти материјали, са шаром, осим тканих, плетених или
кукичаних
Чипка, машински рађена од вештачких влакана у комаду, у тракама или
мотивима, осим материјала из NHM-а 6002 00 00 до 6006 00 00
Чипка, машински рађена у метражи, тракама или мотивима, осим од вештачких
влакана и материјала из NHM-а 6002 00 00 до 6006 00 00
Чипка, ручно рађена у метражи, тракама или мотивима, осим материјала из
NHM-а 6002 00 00 до 6006 00 00

1
1
1

1
1
1
1

1

1
1

5805 00 00

Таписерије ручно ткане (врста: гоблена, фландрија, бове, обисон и сличне)
и таписерије иглом рађене (нпр.: ситним бодом, унакрсним бодом)
укључујући и конфекциониране, осим таписерија Kelem, Schumacks,
Karamanie и слично и старих преко 100 година

1

5806 00 00

Узане тканине, ширине до 30 cm, осим производа из NHM-а 5807 00 00;
узани материјали који се састоје само од основе чије су нити међусобно
слепљене (болдук)

1

5806 10 00

Узане тканине са флором, укључујући фротир - тканине за убрусе и сличне
замкасте фротир - тканине и жанила тканине ширине до 30 cm, осим производа
из NHM-а 5807 00 00

1

5806 20 00

Узане тканине, са садржајем 5% по маси или више еластомерног предива или
нити од гуме ширине до 30 cm, осим тканина са флором, укључујући фротир тканине за убрусе и сличне замкасте фротир - тканине и жанила тканине и
производа из NHM-а 5807 00 00

1

5806 31 00
5806 32 00
5806 32 10
5806 32 90
5806 39 00
5806 40 00

5807 00 00
5807 10 00

01.05.2017.

Узане тканине од памука ширине до 30 cm, н.д.м.н.
Узане тканине од вештачких или синтетичких влакана ширине до 30 cm,
н.д.м.н.
Узане тканине од вештачких или синтетичких влакана са правим ивицама,
ширине до 30 cm, н.д.м.н.
Узане тканине од вештачких или синтетичких влакана без правих ивица,
ширине до 30 cm, н.д.м.н.
Узане тканине од осталих текстилних материјала, осим од памука или
вештачких или синтетичких материјала, ширине до 30 cm, н.д.м.н.
Узани материјали који се састоје само од основе чије су нити међусобно
слепљене (болдук), ширине до 30 cm
Етикете, значке и слични производи од текстилног материјала, у метражи,
тракама или сечени у одређене облике или величине, невезени
Етикете, значке и слични производи од текстилног материјала, у метражи,
тракама или сечени у одређене облике или величине, невезени, ткани

1
1
1
1
1
1

1
1
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5807 10 10

Етикете, значке и слични производи од текстилног материјала, у метражи,
тракама или сечени у одређене облике или величине, невезени, ткани са
утканим натписом

1

5807 10 90

Етикете, значке и слични производи од текстилног материјала, у метражи,
тракама или сечени у одређене облике или величине, невезени, ткани, осим са
утканим натписом

1

5807 90 00
5807 90 10

5807 90 90

5808 00 00
5808 10 00
5808 90 00

5809 00 00

5810 00 00
5810 10 00
5810 10 10
5810 10 90
5810 91 00

5810 91 10

5810 91 90
5810 92 00

Етикете, значке и слични производи од текстилног материјала, у метражи,
тракама или сечени у одређене облике или величине, невезени, неткани
Етикете, значке и слични производи од текстилног материјала, неткани од
филца, у метражи, тракама или сечени у одређене облике или величине,
невезени
Етикете, значке и слични производи од текстилног материјала, у метражи,
тракама или сечени у одређене облике или величине, невезени, осим тканих и
од филца
Плетенице од текстилних материјала у метражи; украсна позамантерија
од текстилних материјала и слични украсни производи у метражи,
невезени, осим плетених или кукичаних; кићанке, помпони и слични
производи
Плетенице од текстилних материјала у метражи
Украсна позамантерија од текстилних материјала и слични украсни производи
у метражи, невезени, осим плетених или кукичаних; кићанке, помпони и
слични производи од текстилних материјала, осим плетеница у метражи
Тканине од нити од метала и тканине од метализованог предива из NHM-а
5605 00 00, које се користе за израду одеће, унутрашње опремање и слично,
н.д.м.н.
Вез на текстилној произведеној подлози у метражи, у тракама или
мотивима
Вез на текстилној произведеној подлози, без видљиве подлоге, у метражи, у
тракама или мотивима
Вез на текстилној произведеној подлози, без видљиве подлоге, у метражи, у
тракама или мотивима, вредности веће од 35 €/kg (нето - масе)
Вез на текстилној произведеној подлози, без видљиве подлоге, у метражи, у
тракама или мотивима, вредности мање или једнаке од 35 €/kg (нето - масе)
Вез на текстилној произведеној подлози, од памука, у метражи, у тракама или
мотивима, осим веза без видљиве подлоге
Вез на текстилној произведеној подлози, од памука, у метражи, у тракама или
мотивима, вредности веће од 17,50 €/kg (нето - масе), осим веза без видљиве
подлоге
Вез на текстилној произведеној подлози, од памука, у метражи, у тракама или
мотивима, вредности до 17,50 €/kg (нето - масе), осим веза без видљиве
подлоге
Вез на текстилној произведеној подлози, од вештачких влакана, у метражи, у
тракама или мотивима, осим веза без видљиве подлоге

1
1

1

1
1
1

1

1
1
1
1
1

1

1
1

5810 92 10

Вез на текстилној произведеној подлози, од вештачких влакана, у метражи, у
тракама или мотивима, вредности веће од 17,50 €/kg (нето - масе), осим веза
без видљиве подлоге

1

5810 92 90

Вез на текстилној произведеној подлози, од вештачких влакана, у метражи, у
тракама или мотивима, вредности мање или једнаке од 17,50 €/kg (нето - масе),
осим веза без видљиве подлоге

1

5810 99 00

Вез на текстилној произведеној подлози, од материјала другачијих од памука
или вештачких текстилних материјала, у метражи, у тракама или мотивима,
осим веза без видљиве подлоге

1
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5810 99 10

Вез на текстилној произведеној подлози, од материјала другачијег од памука
или вештачких текстилних материјала, у тракама или мотивима, вредности
веће од 17,50 €/kg (нето - масе), осим веза без видљиве подлоге

1

5810 99 90

Вез на текстилној произведеној подлози, од материјала другачијег од памука
или вештачких текстилних материјала, у тракама или мотивима, вредности
мање или једнаке од 17,50 €/kg (нето - масе), осим веза без видљиве подлоге

1

5811 00 00

Прошивени текстилни производи у метражи који се састоје од једног или
више слојева текстилних материјала, спојених са материјалом за пуњење,
прошивањем или на други начин, осим веза из NHM-а 5810 00 00 и пуњене
постељине и производа за унутрашње опремање

1

ГЛАВА 59

5900 00 00

ТЕКСТИЛНЕ ТКАНИНЕ, ИМПРЕГНИСАНЕ, ПРЕМАЗАНЕ,
ПРЕВУЧЕНЕ, ПРЕКРИВЕНЕ ИЛИ ЛАМИНИРАНЕ, ТЕКСТИЛНИ
ПРОИЗВОДИ ПОГОДНИ ЗА ТЕХНИЧКЕ СВРХЕ

5901 00 00

Тканине, текстилне, превучене лепком или скробним материјама, које се
употребљавају за спољно повезивање књига или за сличне сврхе; тканине
за копирање; канафас припремљен за сликање; круте тканине (буграм) и
сличне тканине које се користе за израду шешира, осим текстилних
производа превучених пластичном масом

1

5901 10 00

Тканине, текстилне, превучене лепком или скробним материјама, које се
употребљавају за спољно повезивање књига или сличне сврхе, у производњи
књига и артикала од картона или слично

1

5901 90 00

Тканине за копирање; канафас припремљен за сликање; круте тканине (буграм)
и сличне тканине које се користе за израду шешира, осим текстилних
производа превучених пластичном масом

1

5902 00 00

Корд тканине велике јачине за спољне пнеуматске гуме од предива од
најлона или других полиамида, полиестера или вискозног рајона,
потопљене или непотопљене или импрегнисане или неимпрегнисане са
гумом или пластичном масом

1

5902 10 00

Корд тканине за спољне пнеуматске гуме, од предива од најлона или других
полиамида, потопљене или непотопљене или импрегнисане или
неимпрегнисане са гумом или пластичном масом

1

5902 10 10

Корд тканине за спољне пнеуматске гуме, од предива од најлона или других
полиамида импрегнисане гумом, импрегнисане са гумом

1

5902 10 90

Корд тканине за спољне пнеуматске гуме, од предива од најлона или других
полиамида, потопљене или непотопљене или импрегнисане или
неимпрегнисане са пластичном масом, осим импрегнисаних са гумом

1

5902 20 00

Корд тканине за спољне пнеуматске гуме, од предива полиестера, потопљене
или непотопљене или импрегнисане или неимпрегнисане са гумом или
пластичном масом

1

5902 20 10

Корд тканине за спољне пнеуматске гуме, од предива полиестера,
импрегнисане гумом

1

5902 20 90

Корд тканине за спољне пнеуматске гуме, од предива полиестера, потопљене
или непотопљене или импрегнисане или неимпрегнисане са пластичном масом,
осим импрегнисаних гумом

1

5902 90 00

Корд тканине за спољне пнеуматске гуме, од предива вискозе рајона,
потопљене или непотопљене или импрегнисане или неимпрегнисане са гумом
или пластичном масом

1
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5902 90 10

Корд тканине за спољне пнеуматске гуме, од предива вискозе рајона,
импрегнисане гумом

1

5902 90 90

Корд тканине за спољне пнеуматске гуме, од предива вискозе рајона,
потопљене или непотопљене или импрегнисане или неимпрегнисане са
пластичном масом, осим импрегнисане гумом

1

5903 00 00

Текстилне тканине, импрегнисане, премазане, превучене или прекривене
или ламиниране пластичним масама, осим оних из NHM-а 5902 00 00,
зидних тапета импрегнисаних или превучених са текстилним
материјалом, подних покривача који се састоје од текстилне подлоге и
горњег слоја или прекривеног пластичном масом

1

5903 10 00

Текстилне тканине импрегнисане, премазане, превучене или ламиниране
поли(винил хлоридом), осим зидних тапета од текстилних материјала
импрегнисаних или превучених са поли(винил хлоридом), подних покривача
који се састоје од текстилне подлоге и горњег слоја или прекривеног
поли(винил хлоридом)

1

5903 10 10

Текстилне тканине, импрегнисане поли(винил хлоридом), осим зидних тапета
од текстилних материјала импрегнисаних са поли(винил хлоридом)

1

5903 10 90

Текстилне тканине, премазане, превучене или ламиниране поли(винил
хлоридом), осим зидних тапета од текстилних материјала импрегнисаних или
превучених са поли(винил хлоридом), подних покривача који се састоје од
текстилне подлоге и горњег слоја или прекривених поли(винил хлоридом)

1

5903 20 00

Текстилне тканине, импрегнисане, премазане, превучене или ламиниране
полиуретаном, осим зидних тапета од текстилних материјала импрегнисаних
или превучених са полиуретаном, подних покривача који се састоје од
текстилне подлоге и горњег слоја или прекривеног полиуретаном

1

5903 20 10

Текстилне тканине, импрегнисане полиуретаном, осим зидних тапета од
текстилних материјала импрегнисаних са полиуретаном

1

5903 20 90

Текстилне тканине, премазане, превучене или ламиниране полиуретаном, осим
зидних тапета од текстилних материјала импрегнисаних или превучених са
полиуретаном, подних покривача који се састоје од текстилне подлоге и горњег
слоја или прекривеног полиуретаном

1

5903 90 00

Текстилне тканине, импрегнисане, премазане, превучене или ламиниране
пластичним масама, изузев поли(винил хлоридом) или полиуретаном, осим
оних из NHM-а 5902 00 00, зидних тапета импрегнисаних или превучених са
текстилним материјалом, подних покривача који се састоје од текстилне
подлоге и горњег слоја или прекривених пластичном масом

1

5903 90 10

Текстилне тканине импрегнисане пластичним масама осим поли(винил
хлоридом) или полиуретаном), осим зидних тапета од текстилних материјала
импрегнисаних пластичним масама

1

5903 90 91

Текстилне тканине премазане, превучене или ламиниране целулозним
дериватима или пластичним масама изузев поли(винил хлоридом) или
полиуретаном) са лице мод текстилног материјала, осим зидних тапета од
текстилних материјала прекривених пластичним масама

1

5903 90 99

Текстилне тканине, премазане, превучене или ламиниране пластичним масама
осим поли(винил хлоридом) или полиуретаном, осим оних са тканином на
лицу, тканина из NHM-а 5902 00 00, зидних тапета импрегнисаних или
превучених са текстилним материјалом, подних покривача који се састоје од
текстилне подлоге и горњег слоја или прекривених пластичном масом

1

5904 00 00
5904 10 00

340

Линолеум, сечен или несечен у облике; подни покривачи на текстилној
подлози, премазаној, превученој или прекривеној, сечени или несечени у
облике
Линолеум, сечен или несечен у облике

1
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1

2
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4

5904 90 00

5905 00 00
5905 00 10
5905 00 30
5905 00 50
5905 00 70

5905 00 90

5906 00 00

5906 10 00

5906 91 00
5906 99 00
5906 99 10

Подни покривачи на текстилној подлози, премазаној, превученој или
прекривеној, сечени или несечени у облике, осим линолеума
Зидни тапети од текстила
Зидни тапети израђени од паралелног предива, фиксираног на подлогу од било
ког материјала
Зидни тапети од лана, осим од паралелног предива, фиксираног на подлогу од
било ког материјала
Зидни тапети од јуте, осим од паралелног предива, фиксираног на подлогу од
било ког материјала
Зидни тапети од вештачких или синтетичких влакана, осим од паралелног
предива, фиксираног на подлогу од било ког материјала
Зидни тапети од текстила, осим од лана, јуте, вештачких или синтетичких
материјала и од паралелног предива, фиксираног на подлогу од било ког
материјала

1

1
1
1
1
1

1

Текстилне тканине, гумиране, осим оних из NHM-а 5902 00 00
Текстилне тканине, гумиране, лепљиве, ширине не преко 20 cm, осим
импрегнисаних или превучених са фармацеутским елементима или
припремљених за продају за медицинску, хируршку, стоматолошку или
ветеринарску намену

1

Текстилне тканине, гумиране, плетене или кукичане н.д.м.н.
Текстилне тканине, гумиране, осим плетених или кукичаних тканина или
тканина лепљивих трака ширине не преко 20 cm и тканина из NHM-а 5902 00
00
Текстилне тканине, гумиране, израђене од паралелних текстилних предива
слепљених каучуком или гумом

1

1

1
1

5906 99 90

Текстилне тканине, гумиране, осим плетених или кукичаних тканина или
тканина лепљивих трака ширине не преко 20 cm, израђених од паралелних
текстилних предива слепљених каучуком или гумом и тканина из NHM-а 5902
00 00

1

5907 00 00

Текстилне тканине на други начин импрегнисане, премазане, превучене
или прекривене; платна сликана за позоришне кулисе, подлоге од тканине
за атељеа или слично, н.д.м.н.

1

5908 00 00

Фитиљи од текстила, ткани, оплетени или плетени, за лампе, пећи,
упаљаче, свеће или сл.; чарапице за гасно осветљење и цевасто плетене
тканине за чарапице, импрегнисане или неимпрегнисане, осим фитиља
прекривеног воском на танким свећама различитих врста, фитиља и
детонирајућег фитиља, фитиља од текстилног предива или фитиља од
стаклених влакана

1

5909 00 00

Цеви и црева за пумпе и сличне цеви и црева од текстилног материјала,
импрегнисане или неимпрегнисане, обложене или необложене, армиране,
са или без прибора од другог материјала

1

5909 00 10

Цеви и црева за пумпе и сличне цеви и црева од синтетичких влакана,
импрегнисане или неимпрегнисане, обложене или необложене, армиране, са
или без прибора од другог материјала

1

5909 00 90

Цеви и црева за пумпе и сличне цеви и црева од текстилног материјала,
импрегнисане или неимпрегнисане, обложене или необложене, армиране, са
или без прибора од другог материјала, осим цеви и црева од синтетичких
влакана

1
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5910 00 00

Траке или каишеви, од текстилног материјала, за транспортне или
трансмисионе сврхе, без обира да ли су импрегнисане, превучене,
прекривене или ламиниране пластичном масом, или ојачане металом или
другим материјалом, осим оних који су дебљине мање од 3 mm неодређене
дужине или сечених на дужине и оних који су импрегнисани, превучени,
обложени или ламинирани са гумом или произведених од предива или
жица импрегнисаних или пресвучених гумом

1

5911 00 00

5911 10 00

5911 20 00
5911 31 00

Текстилни производи и предмети за техничке сврхе (текстилни производи
у метражи, филц и тканине постављене филцом, тканине за сита, за
цеђење и пресовање, равно ткане текстилне тканине са вишеструком
основом или потком, тканине ојачане металом, које се користе у техничке
сврхе, канап, плетенице и слично)
Текстилне тканине, филц и тканине постављене филцом, превучене,
прекривене или ламиниране гумом, кожом или другим материјалом, које се
користе за облагање карди, и сличне тканине за остале техничке сврхе,
укључујући узане тканине израђене од сомота импрегнисаног гумом, за
облагање ткачких разбоја
Тканине за сита, укључујући конфекциониране за непосредну употребу
Текстилне тканине и филц, бескрајни или опремљени елементима за
повезивање који се користе у машинама за производњу хартије или сличним
машинама (нпр.: за производњу целулозе или азбест - цемента) масе мање од
650 g/m2

1

1

1
1

5911 31 11

Текстилне тканине, ткане, филцоване или нефилцоване, од свиле или
вештачких влакана, бескрајне или опремљене елементима за повезивање који
се користе у машинама за производњу хартије масе мање од 650 g/m 2 (нпр. за
производњу тканина)

1

5911 31 19

Текстилне тканине и филц, од свиле или од вештачких влакана, бескрајни или
опремљени елементима за повезивање који се користе у машинама за
производњу хартије или сличним машинама укључујући ткане производе и
филц од свиле или вештачких влакана у сличним машинама, за производњу
целулозе или азбест - цемента, масе мање од 650 g/m2

1

5911 31 90

Текстилне тканине и филц, бескрајни или опремљени елементима за
повезивање који се користе у машинама за производњу хартије или сличним
машинама (нпр.: за производњу целулозе или азбест - цемента) масе мање од
650 g/m2, осим оних од свиле или вештачких влакана

1

5911 32 00

Текстилне тканине и филц, бескрајни или опремљени елементима за
повезивање који се користе у машинама за производњу хартије или сличним
машинама (нпр.: за производњу целулозе или азбест - цемента), масе веће од
650 g/m2

1

5911 32 11

Текстилне тканине, платнене, са пришивеним слојем влакана, од свиле или од
вештачких влакана, бескрајни или опремљени елементима за повезивање
сличне врсте, који се користе у машинама за производњу хартије, масе не мање
од 650 g/m2 (нпр.: пресовани филц )

1

5911 32 19

Текстилне тканине и филц, од свиле или од вештачких влакана, бескрајни или
опремљени елементима за повезивање сличне врсте, који се користе у
машинама за производњу хартије или сличним машинама нпр.: за производњу
целулозе или азбест - цемента, масе не мање од 650 g/m2, осим плетених
тканина са пришивеним слојем влакана, пресовани филц

1

5911 32 90

Текстилне тканине и филц, бескрајни или опремљени елементима за
повезивање који се користе у машинама за производњу хартије или сличним
машинама (нпр.: за производњу целулозе или азбест - цемента) масе веће од
650 g/m2, осим оних од свиле или вештачких влакана

1
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5911 40 00
5911 90 00
5911 90 10
5911 90 91
5911 90 99

Тканине за цеђење и пресовање које се употребљавају у пресама за уље и
слично, укључујући и оне тканине израђене од људске косе
Текстилни производи и предмети за техничке сврхе, н.д.м.н.
Текстилни производи и предмети за техничке сврхе од филца, н.д.м.н.
Самолепљиви кружни јастучићи за полирање врсте која се користи за
производњу полупроводничких плочица
Текстилни производи и предмети, за техничке сврхе, наведени у напомени 7 у
поглављу 59, н.д.м.н.

1
1
1
1
1

ГЛАВА 60
6000 00 00

6001 00 00
6001 10 00
6001 21 00
6001 22 00
6001 29 00
6001 91 00
6001 92 00
6001 99 00

ПЛЕТЕНИ И КУКИЧАНИ МАТЕРИЈАЛИ
Сомот, плиш, укључујући материјале са високим флором и букле
материјале, плетени или кукичани
Материјали са високим флором, плетени или кукичани
Букле материјали од памука, плетени или кукичани
Букле материјали од вештачких или синтетичких влакана, плетени или
кукичани
Букле материјали, плетени или кукичани, осим од памука и вештачких или
синтетичких материјала
Плиш од памука, плетени, кукичани, осим материјала са високим флором
Плиш од вештачких или синтетичких влакана, плетени, кукичани, осим
материјала са високим флором
Плиш, плетени, кукичани, осим од памука, вештачких материјала и материјала
са високим флором

1
1
1
1
1
1
1
1

6002 00 00

Плетени или кукичани материјали ширине не преко 30 cm, са садржајем
5% или више по маси еластомерног предива или нити од каучука или
гуме, осим материјала из NHM-а 6001 00 00 или 6002 00 00

1

6002 40 00

Плетени или кукичани материјали ширине не преко 30 cm, са садржајем 5%
или више по маси еластомерног предива, осим нити од каучука или гуме и
материјала из NHM-а 6001 00 00

1

6002 90 00

Плетени или кукичани материјали ширине не преко 30 cm, са садржајем 5%
или више по маси еластомерног предива и предива од каучука (гуме) или само
нити од каучука или гуме, осим материјала из NHM-а 6001 00 00

1

6003 00 00
6003 10 00
6003 20 00
6003 30 00
6003 30 10
6003 30 90
6003 40 00

6003 90 00

01.05.2017.

Плетени или кукичани материјали ширине не преко 30 cm, осим оних из
NHM-а 6001 00 00 или 6002 00 00
Плетени или кукичани материјали од вуне или фине животињске длаке ширине
не преко 30 cm, осим материјала из NHM-а 6001 00 00 или 6002 00 00
Плетени или кукичани материјали од памука ширине не преко 30 cm, осим
материјала из NHM-а 6001 00 00 или 6002 00 00
Плетени или кукичани материјали од синтетичких влакана ширине не преко 30
cm, осим материјала из NHM-а 6001 00 00 или 6002 00 00:
Рашел чипка ширине не преко 30 cm, осим материјала из NHM-а 6002 00 00
Плетени или кукичани материјали од синтетичких влакана ширине не преко 30
cm, осим материјала из NHM-а 6001 00 00 или 6002 00 00 и рашел чипке
Плетени или кукичани материјали од вештачких влакана ширине не преко 30
cm, осим материјала из NHM-а 6001 00 00 или 6002 00 00
Плетени или кукичани материјали ширине не преко 30 cm, осим од вуне или
фине животињске длаке, памука, синтетичких влакана, материјала из NHM-а
6001 00 00 или 6002 00 00

1
1
1
1
1
1
1

1
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6004 00 00

Плетени или кукичани материјали ширине веће од 30 cm, са садржајем 5%
или више по маси еластомерног предива или нити од каучука или гуме,
осим материјала из NHM-а 6001 00 00

1

6004 10 00

Плетени или кукичани материјали ширине веће од 30 cm који садрже 5% или
више по маси еластомерног предива, али не садрже каучук или гуме, осим
материјала из NHM-а 6001 00 00

1

6004 90 00

Плетени или кукичани материјали ширине веће од 30 cm, са садржајем 5% или
више по маси еластомерног предива и нити каучука или гуме или само нити
каучука (гуме), осим материјала из NHM-а 6001 00 00

1

6005 00 00

Материјали плетени по основи (укључујући и оне добијене на „galloon”
плетаћим машинама), ширине веће од 30 cm, осим материјала из NHM-а
6001 00 00 до 6004 00 00

1

6005 21 00

Материјали од памука, небељени или бељени, плетени по основи (укључујући
и оне добијене на „galloon” плетаћим машинама), ширине веће од 30 cm, осим
материјала из NHM-а 6001 00 00 до 6004 00 00

1

6005 22 00

Материјали од памука, бојени, плетени по основи (укључујући и оне добијене
на „galloon” плетаћим машинама), ширине веће од 30 cm, осим материјала из
NHM-а 6001 00 00 до 6004 00 00

1

6005 23 00

Материјали од памука, од предива различитих боја, плетени по основи
(укључујући и оне добијене на „galloon” плетаћим машинама), ширине веће од
30 cm, осим материјала из NHM-а 6001 00 00 до 6004 00 00

1

6005 24 00
6005 35 00

Материјали од памука, штампани, плетени по основи (укључујући и оне
добијене на „galloon” плетаћим машинама), ширине веће од 30 cm, осим
материјала из NHM-а 6001 00 00 до 6004 00 00
Материјали од синтетичких влакана, антималаријски, ширине веће од 30 cm

1
1

6005 36 00

Материјали од синтетичких влакана, небељени или бељени, плетени по основи
(укључујући и оне добијене на „galloon” плетаћим машинама), ширине веће од
30 cm, осим оних који садрже 5% и више полимерног предива или нити од гуме
као и сомот, плиш, (укључујући јамболије), ткања и плетива од флора са
петљом, етикете , значке и слично и плетене или кукичане, импрегнисане,
превучене, прекривене или ламиниране материјале

1

6005 37 00

Материјали од синтетичких влакана, бојени, плетени по основи (укључујући и
оне добијене на „galloon” плетаћим машинама), ширине веће од 30 cm, осим
оних који садрже 5% и више полимерног предива или нити од гуме као и
сомот, плиш, (укључујући јамболије), ткања и плетива од флора са петљом,
етикете , значке и слично и плетене или кукичане, импрегнисане, превучене,
прекривене или ламиниране материјале

1

6005 38 00

Материјали од синтетичких влакана, од предива различитих боја, плетени по
основи (укључујући и оне добијене на „galloon” плетаћим машинама), ширине
веће од 30 cm, осим оних који садрже 5% и више полимерног предива или нити
од гуме као и сомот, плиш, (укључујући јамболије), ткања и плетива од флора
са петљом, етикете , значке и слично и плетене или кукичане, импрегнисане,
превучене, прекривене или ламиниране материјале

1

6005 39 00

Материјали од синтетичких влакана, штампани, плетени по основи
(укључујући и оне добијене на „galloon” плетаћим машинама), ширине веће од
30 cm, осим оних који садрже 5% и више полимерног предива или нити од гуме
као и сомот, плиш, (укључујући јамболије), ткања и плетива од флора са
петљом, етикете , значке и слично и плетене или кукичане, импрегнисане,
превучене, прекривене или ламиниране материјале

1

6005 41 00

Материјали од вештачких влакана, небељени или бељени, плетени по основи
(укључујући и оне добијене на „galloon” плетаћим машинама), ширине веће од
30 cm, осим материјала из NHM-а 6001 00 00 до 6004 00 00

1
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6005 42 00

Материјали од вештачких влакана, бојени, плетени по основи (укључујући и
оне добијене на „galloon” плетаћим машинама), ширине веће од 30 cm, осим
материјала из NHM-а 6001 00 00 до 6004 00 00

1

6005 43 00

Материјали од вештачких влакана, од предива различитих боја, плетени по
основи (укључујући и оне добијене на „galloon” плетаћим машинама), ширине
веће од 30 cm, осим материјала из NHM-а 6001 00 00 до 6004 00 00

1

6005 44 00

Материјали од вештачких влакана, штампани, плетени по основи (укључујући
и оне добијене на „galloon” плетаћим машинама), ширине веће од 30 cm, осим
материјала из NHM-а 6001 00 00 до 6004 00 00

1

6005 90 00

Материјали плетени по основи (укључујући и оне добијене на „galloon”
плетаћим машинама), ширине веће од 30 cm, осим памучних, вештачких и
материјала из NHM-а 6001 00 00 до 6004 00 00

1

6005 90 10

Материјали од вуне или фине животињске длаке, плетени по основи
(укључујући и оне добијене на „galloon” плетаћим машинама), ширине веће од
30 cm, осим материјала из NHM-а 6001 00 00 до 6004 00 00

1

6005 90 90

Материјали плетени по основи (укључујући и оне добијене на „galloon”
плетаћим машинама), ширине веће од 30 cm, осим памучних, вештачких
материјала, од вуне или фине животињске длаке и материјала из NHM-а 6001
00 00 до 6004 00 00

1

6006 00 00

Материјали плетени или кукичани, ширине веће од 30 cm, осим плетених
по основи (укључујући и оне добијене на „galloon” плетаћим машинама) и
материјала из NHM-а 6001 00 00 до 6004 00 00

1

6006 10 00

Материјали, од вуне или фине животињске длаке, плетени или кукичани,
ширине веће од 30 cm, осим плетених по основи (укључујући и оне добијене на
„galloon” плетаћим машинама) и материјала из NHM-а 6001 00 00 до 6004 00 00

1

6006 21 00

Материјали, од памука, плетени или кукичани, небељени или бељени, ширине
веће од 30 cm, осим плетених по основи (укључујући и оне добијене на
„galloon” плетаћим машинама) и материјала из NHM-а 6001 00 00 до 6004 00 00

1

6006 22 00

Материјали, од памука, плетени или кукичани, бојени, ширине веће од 30 cm,
осим плетених по основи (укључујући и оне добијене на „galloon” плетаћим
машинама) и материјала из NHM-а 6001 00 00 до 6004 00 00

1

6006 23 00

Материјали, од памука, плетени или кукичани, од предива различитих боја,
ширине веће од 30 cm, осим плетених по основи (укључујући и оне добијене на
„galloon” плетаћим машинама) и материјала из NHM-а 6001 00 00 до 6004 00 00

1

6006 24 00

Материјали, од памука, плетени или кукичани, штампани, ширине веће од 30
cm, осим плетених по основи (укључујући и оне добијене на „galloon”
плетаћим машинама) и материјала из NHM-а 6001 00 00 до 6004 00 00

1

6006 31 00

Материјали, од синтетичких влакана, плетени или кукичани, небељени или
бељени, ширине веће од 30 cm, осим материјала плетених по основи,
укључујући и оне добијене на „galloon” плетаћим машинама, плетени и
кукичани материјали који садрже 5% и више полимерног предива или нити од
гуме, сомот, плиш, укључујући "јамболије", ткања и плетива од флора са
петљом, етикете , значке и слично и плетене или кукичане, импрегнисане,
превучене, прекривене или ламиниране материјале

1

6006 32 00

Материјали, од синтетичких влакана, плетени или кукичани, бојени, ширине
веће од 30 cm, осим материјала плетених по основи, укључујући и оне добијене
на „galloon” плетаћим машинама, плетени и кукичани материјали који садрже
5% и више полимерног предива или нити од гуме, сомот, плиш, укључујући
"јамболије", ткања и плетива од флора са петљом, етикете , значке и слично и
плетене или кукичане, импрегнисане, превучене, прекривене или ламиниране
материјале

1
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6006 33 00

Материјали, од синтетичких влакана, плетени или кукичани, од предива
различитих боја, ширине веће од 30 cm, осим материјала плетених по основи,
укључујући и оне добијене на „galloon” плетаћим машинама, плетени и
кукичани материјали који садрже 5% и више полимерног предива или нити од
гуме, сомот, плиш, укључујући "јамболије", ткања и плетива од флора са
петљом, етикете , значке и слично и плетене или кукичане, импрегнисане,
превучене, прекривене или ламиниране материјале

1

6006 34 00

Материјали, од синтетичких влакана, плетени или кукичани, штампани,
ширине веће од 30 cm, осим материјала плетених по основи, укључујући и оне
добијене на „galloon” плетаћим машинама, плетени и кукичани материјали
који садрже 5% и више полимерног предива или нити од гуме, сомот, плиш,
укључујући "јамболије", ткања и плетива од флора са петљом, етикете , значке
и слично и плетене или кукичане, импрегнисане, превучене, прекривене или
ламиниране материјале

1

6006 41 00

Материјали, од вештачких влакана, плетени или кукичани, небељени или
бељени, ширине веће од 30 cm, осим плетених по основи (укључујући и оне
добијене на „galloon” плетаћим машинама) и материјала из NHM-а 6001 00 00
до 6004 00 00

1

6006 42 00

Материјали, од вештачких влакана, плетени или кукичани, бојени, ширине веће
од 30 cm, осим плетених по основи (укључујући и оне добијене на „galloon”
плетаћим машинама) и материјала из NHM-а 6001 00 00 до 6004 00 00

1

6006 43 00

Материјали, од вештачких влакана, плетени или кукичани, од предива
различитих боја, ширине веће од 30 cm, осим плетених по основи (укључујући
и оне добијене на „galloon” плетаћим машинама) и материјала из NHM-а 6001
00 00 до 6004 00 00

1

6006 44 00

Материјали, од вештачких влакана, плетени или кукичани, штампани, ширине
веће од 30 cm, осим плетених по основи (укључујући и оне добијене на
„galloon” плетаћим машинама) и материјала из NHM-а 6001 00 00 до 6004 00 00

1

6006 90 00

Материјали, плетени или кукичани, ширине веће од 30 cm, осим од вештачких
материјала, од памука, вуне или фине животињске длаке, плетених по основи
(укључујући и оне добијене на „galloon” плетаћим машинама) и материјала из
NHM-а 6001 00 00 до 6004 00 00

1

ГЛАВА 61
6100 00 00

6101 00 00

6101 20 00

6101 20 10

ОДЕЋА И ПРИБОР ЗА ОДЕЋУ, ПЛЕТЕНИ ИЛИ КУКИЧАНИ
Капути, огртачи, пелерине, ветровке са капуљачом типа анорак
(укључујући скијашке јакне), ветровке са или без поставе или улошка и
слични производи за мушкарце и дечаке, плетени или кукичани, осим
производа из NHM-а 6103 00 00
Капути, огртачи, пелерине, ветровке са капуљачом типа анорак (укључујући
скијашке јакне), ветровке са или без поставе или улошка, од памука, за
мушкарце и дечаке, плетени или кукичани, осим производа из NHM-а 6103 00
00
Капути, огртачи, пелерине и слични производи, од памука, за мушкарце и
дечаке, плетени или кукичани

1

1

1

6101 20 90

Ветровке са капуљачом типа анорак (укључујући скијашке јакне), ветровке са
или без поставе или улошка и слични производи од памука, за мушкарце и
дечаке, осим производа из NHM-а 6103 00 00

1

6101 30 00

Капути, огртачи, пелерине, ветровке са капуљачом типа анорак (укључујући
скијашке јакне), ветровке са или без поставе или улошка, од вештачких
влакана, за мушкарце и дечаке, плетени или кукичани

1
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6101 30 10

6101 30 90

6101 90 00

6101 90 20

6101 90 80

Капути, огртачи, пелерине и слични производи, од вештачких влакана, за
мушкарце и дечаке, плетени или кукичани, осим производа из NHM-а 6103 00
00
Ветровке са капуљачом типа анорак (укључујући скијашке јакне), ветровке са
или без поставе или улошка и слични производи, од вештачких влакана, за
мушкарце и дечаке, плетени или кукичани, осим производа из NHM-а 6103 00
00
Капути, огртачи, пелерине, ветровке са капуљачом типа анорак (укључујући
скијашке јакне), ветровке са или без поставе или улошка, од текстилних
материјала, за мушкарце и дечаке, плетени или кукичани, осим од памука и
вештачких влакана, производа из NHM-а 6103 00 00
Капути, огртачи, пелерине и слични производи, од текстилних материјала, за
мушкарце и дечаке, плетени или кукичани, осим од памука и вештачких
влакана
Ветровке са капуљачом типа анорак (укључујући скијашке јакне), ветровке са
или без поставе или улошка и слични производи, од текстилних материјала, за
мушкарце и дечаке, плетени или кукичани, осим од памука и вештачких
влакана, производа из NHM-а 6103 00 00

1

1

1

1

1

6102 00 00

Капути, огртачи, пелерине, ветровке са капуљачом типа анорак
(укључујући скијашке јакне), ветровке са или без поставе или улошка и
слични производи за жене и девојчице, плетени или кукичани, осим
производа из NHM-а 6104 00 00

1

6102 10 00

Капути, огртачи, пелерине, ветровке са капуљачом типа анорак (укључујући
скијашке јакне), ветровке са или без поставе или улошка, од вуне или фине
животињске длаке, за жене и девојчице, плетени или кукичани, осим производа
из NHM-а 6104 00 00

1

6102 10 10

Капути, огртачи, пелерине и слични производи, од вуне или фине животињске
длаке, за жене и девојчице, плетени или кукичани

1

6102 10 90

Ветровке са капуљачом типа анорак (укључујући скијашке јакне), ветровке са
или без поставе или улошка и слични производи од вуне или фине животињске
длаке, за жене и девојчице, плетени или кукичани, осим производа из NHM-а
6104 00 00

1

6102 20 00

Капути, огртачи, пелерине, ветровке са капуљачом типа анорак (укључујући
скијашке јакне), ветровке са или без поставе или улошка, од памука, за жене и
девојчице, за жене и девојчице, плетени или кукичани, осим производа из
NHM-а 6104 00 00

1

6102 20 10

Капути, огртачи, пелерине и слични производи, од памука, за жене и девојчице,
плетени или кукичани

1

6102 20 90

6102 30 00

6102 30 10

6102 30 90
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Ветровке са капуљачом типа анорак (укључујући скијашке јакне), ветровке са
или без поставе или улошка и слични производи од памука, за жене и
девојчице, плетени или кукичани, осим производа из NHM-а 6104 00 00
Капути, огртачи, пелерине, ветровке са капуљачом типа анорак (укључујући
скијашке јакне), ветровке са или без поставе или улошка, од вештачких
влакана, за жене и девојчице, плетени или кукичани, осим производа из NHM-а
6104 00 00
Капути, огртачи, пелерине и слични производи, од вештачких влакана, за жене
и девојчице, плетени или кукичани
Ветровке са капуљачом типа анорак (укључујући скијашке јакне), ветровке са
или без поставе или улошка и слични производи, од вештачких влакана,
плетени или кукичани, осим производа из NHM-а 6104 00 00

1

1

1

1
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6102 90 00

Капути, огртачи, пелерине, ветровке са капуљачом типа анорак (укључујући
скијашке јакне), ветровке са или без поставе или улошка, од текстилних
материјала, за жене и девојчице, плетени или кукичани, осим од памука и
вештачких влакана, од вуне или фине животињске длаке и производа из NHMа 6104 00 00

1

6102 90 10

Капути, огртачи, пелерине и слични производи, од текстилних материјала, за
жене и девојчице, плетени или кукичани, осим од памука и вештачких влакана,
од вуне или фине животињске длаке и производа из NHM-а 6104 00 00

1

6102 90 90

Ветровке са капуљачом типа анорак (укључујући скијашке јакне), ветровке са
или без поставе или улошка и слични производи, од текстилних материјала, за
жене и девојчице, плетени или кукичани, осим од памука и вештачких влакана,
од вуне или фине животињске длаке и производа из NHM-а 6104 00 00

1

6103 00 00

Одела, комплети, јакне и сакои, панталоне, панталоне са пластроном и
нараменицама, бриџ - панталоне и шорцеви за мушкарце и дечаке,
плетени или кукичани, осим ветровки и сличних производа, одвојених
прслука, тренерки, за скијање и купаћих гаћа и костима

1

6103 10 00

Одела од текстилних материјала за мушкарце и дечаке плетени или кукичани,
осим тренерки, за скијање и купаћих гаћа и костима

1

6103 10 10

Одела од текстилних материјала за мушкарце и дечаке, плетени или кукичани,
од вуне или фине животињске длаке, осим тренерки, за скијање и купаћих гаћа
и костима

1

6103 10 90

Одела од текстилних материјала за мушкарце и дечаке за мушкарце и дечаке,
плетени или кукичани, осим од вуне или фине животињске длаке, тренерки, за
скијање и купаћих гаћа и костима

1

6103 22 00
6103 23 00

6103 29 00

6103 31 00
6103 32 00
6103 33 00

Комплети од памука за мушкарце и дечаке, плетени или кукичани, осим за
скијање и купаћих гаћа и костима
Комплети од синтетичких влакана за мушкарце и дечаке, плетени или
кукичани, осим за скијање и купаћих гаћа и костима
Комплети од текстилних материјала за мушкарце и дечаке, плетени или
кукичани, осим од памука и вештачких влакана, од вуне или фине животињске
длаке, комплета за скијање и купаћих гаћа и костима
Јакне и сакои од вуне или фине животињске длаке за мушкарце и дечаке,
плетени или кукичани, осим ветровки и сличних производа
Јакне и сакои од памука за мушкарце и дечаке, плетени или кукичани, осим
ветровки и сличних производа
Јакне и сакои од синтетичких влакана за мушкарце и дечаке, плетени или
кукичани, осим ветровки и сличних производа

1
1

1

1
1
1

6103 39 00

Јакне и сакои од текстилних материјала за мушкарце и дечаке, плетени или
кукичани, осим од памука и вештачких влакана, од вуне или фине животињске
длаке, ветровки и сличних производа

1

6103 41 00

Панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ -панталоне и
шорцеви од вуне или фине животињске длаке за мушкарце и дечаке, плетени
или кукичани, осим купаћих гаћица или костима и доњег веша

1

6103 42 00

Панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ -панталоне и
шорцеви од памука за мушкарце и дечаке, плетени или кукичани, осим купаћих
гаћица или костима и доњег веша

1

6103 43 00

Панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ -панталоне и
шорцеви од синтетичких влакана за мушкарце и дечаке, плетени или кукичани,
осим купаћих гаћица или костима и доњег веша

1

6103 49 00

Панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ -панталоне и
шорцеви од текстилних материјала за мушкарце и дечаке, плетени или
кукичани, осим од памука и вештачких влакана, од вуне или фине животињске
длаке, купаћих гаћица или костима и доњег веша

1
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6104 00 00

Костими, комплети, јакне и сакои, хаљине, сукње, сукње - панталоне,
панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ - панталоне и
шорцеви за жене и девојчице, плетени или кукичани, осим ветровки и
сличних производа, комбинезона, подсукњи и панталона, тренерки, за
скијање и купаћих гаћица или костима

1

6104 13 00

Костими од синтетичких влакана за жене и девојчице, плетени или кукичани,
осим за скијање и купаћих гаћица или костима

1

6104 19 00

Костими од текстилних материјала за жене и девојчице, плетени или кукичани,
осим од синтетичких влакана, комплета за скијање и купаћих гаћица или
костима

1

6104 19 20

Костими од текстилних материјала за жене и девојчице, плетени или кукичани,
од памука, осим комплета за скијање и купаћих гаћица или костима

1

6104 19 90

Костими од текстилних материјала за жене и девојчице, плетени или кукичани,
осим од синтетичких влакана или памука, комплета за скијање и купаћих
гаћица или костима

1

6104 22 00
6104 23 00

Комплети од памука за жене и девојчице, плетени или кукичани, осим за
скијање и купаћих гаћица или костима
Комплети од синтетичких влакана за жене и девојчице, плетени или кукичани,
осим за скијање и купаћих гаћица или костима

1
1

6104 29 00

Комплети од текстилних материјалаза жене и девојчице, плетени или
кукичани, осим од памука и синтетичких влакана, комплета за скијање и
купаћих гаћица или костима

1

6104 29 10

Комплети од текстилних материјалаза жене и девојчице, од вуне или фине
животињске длаке, плетени или кукичани, осим од памука и синтетичких
влакана, комплета за скијање и купаћих гаћица или костима

1

6104 29 90

Комплети од текстилних материјалаза жене и девојчице, плетени или
кукичани, остали, осим од памука и синтетичких влакана, комплета за скијање
и купаћих гаћица или костима

1

6104 31 00
6104 32 00
6104 33 00

6104 39 00

6104 41 00
6104 42 00
6104 43 00
6104 44 00
6104 49 00
6104 51 00
6104 52 00
6104 53 00

01.05.2017.

Јакне и сакои од вуне или фине животињске длаке за жене и девојчице, плетени
или кукичани, осим ветровки и сличних производа
Јакне и сакои од памука за жене и девојчице, плетени или кукичани, осим
ветровки и сличних производа
Јакне и сакои од синтетичких влакана за жене и девојчице, плетени или
кукичани, осим ветровки и сличних производа
Јакне и сакои од текстилних материјала за жене и девојчице, плетени или
кукичани, осим од памучних или синтетичких влакана, од вуне или фине
животињске длаке, ветровки и сличних производа
Хаљине од вуне или фине животињске длаке за жене и девојчице, плетене или
кукичане, осим подсукњи
Хаљине од памука за жене и девојчице, плетене или кукичане, осим подсукњи
Хаљине од синтетичких влакана за жене и девојчице, плетене или кукичане,
осим подсукњи
Хаљине од вештачких влакана за жене и девојчице, плетене или кукичане,
осим подсукњи
Хаљине од текстилних материјала за жене и девојчице, осим од памука, од
вуне или фине животињске длаке, вештачких влакана и подсукњи
Сукње и сукње - панталоне од вуне или фине животињске длаке за жене и
девојчице, плетене или кукичане, осим подсукњи
Сукње и сукње - панталоне од памука за жене и девојчице, плетене или
кукичане, осим подсукњи
Сукње и сукње - панталоне од синтетичких влакана за жене и девојчице,
плетене или кукичане, осим подсукњи

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
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6104 59 00

Сукње и сукње - панталоне од текстилних материјала за жене и девојчице,
плетене или кукичане, осим од памука, од вуне или фине животињске длаке,
синтетичких влакана и подсукњи

1

6104 61 00

Панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ -панталоне и
шорцеви од вуне или фине животињске длаке за жене и девојчице, плетене или
кукичане, осим панталона и купаћих гаћица или костима

1

6104 62 00

Панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ -панталоне и
шорцеви од памука за жене и девојчице, плетене или кукичане, осим панталона
и купаћих гаћица или костима

1

6104 63 00

Панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ -панталоне и
шорцеви од синтетичких влакана за жене и девојчице, плетене или кукичане,
осим панталона и купаћих гаћица или костима

1

6104 69 00

Панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ -панталоне и
шорцеви од осталих текстилних материјала за жене и девојчице, плетене или
кукичане, осим од памука, од вуне или фине животињске длаке, синтетичких
влакана, панталона и купаћих гаћица или костима

1

6105 00 00
6105 10 00

6105 20 00
6105 20 10
6105 20 90
6105 90 00
6105 90 10

6105 90 90

6106 00 00
6106 10 00
6106 20 00

6106 90 00

6106 90 10
6106 90 30
6106 90 50

350

Кошуље за мушкарце и дечаке, плетене или кукичане, осим ноћних
кошуља, мајица, поткошуље и других артикала за облачење
Кошуље за мушкарце и дечаке од памука, плетене или кукичане, осим ноћних
кошуља, поткошуља и других артикала за облачење
Кошуље за мушкарце и дечаке од вештачких или синтетичких влакана, плетене
или кукичане, осим ноћних кошуља, поткошуља и других артикала за
облачење
Кошуље за мушкарце и дечаке од синтетичких влакана, плетене или кукичане,
осим ноћних кошуља, поткошуља и других артикала за облачење
Кошуље за мушкарце и дечаке од вештачких влакана, плетене или кукичане,
осим ноћних кошуља, поткошуља и других артикала за облачење
Кошуље за мушкарце и дечаке од текстилних материјала, плетене или
кукичане, осим ноћних кошуља, поткошуља и других артикала за облачење
Кошуље за мушкарце и дечаке од вуне или фине животињске длаке, плетене
или кукичане, осим ноћних кошуља, поткошуља и других артикала за
облачење
Кошуље за мушкарце и дечаке од осталих текстилних материјала, плетене или
кукичане, осим од памука, вуне или фине животињске длаке, вештачких
влакана, осим ноћних кошуља, поткошуља и других артикала за облачење
Блузе, кошуље и кошуље - блузе, за жене и девојчице, плетене или
кукичане, осим поткошуља и прслука
Блузе, кошуље и кошуље - блузе, за жене и девојчице, плетене или кукичане од
памука, осим поткошуља и прслука
Блузе, кошуље и кошуље - блузе, за жене и девојчице од вештачких влакана,
плетене или кукичане, осим поткошуља и прслука
Блузе, кошуље и кошуље - блузе, за жене и девојчице, плетене или кукичане од
текстилних материјала, осим од памука или вештачких влакана, поткошуља и
прслука
Блузе, кошуље и кошуље - блузе, за жене и девојчице, од вуне или фине
животињске длаке, плетене или кукичане, осим поткошуља и прслука
Блузе, кошуље и кошуље - блузе, за жене и девојчице, од свиле или од отпадака
свиле, плетене или кукичане, осим поткошуља и прслука
Блузе, кошуље и кошуље - блузе, за жене и девојчице, од лана или рамије,
плетене или кукичане, осим поткошуља и прслука

1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

1
1
1
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6106 90 90

6107 00 00
6107 11 00
6107 12 00
6107 19 00
6107 21 00
6107 22 00

6107 29 00

6107 91 00
6107 99 00

Блузе, кошуље и кошуље - блузе, за жене и девојчице, од текстилних
материјала, плетене или кукичане, осим од памука или вештачких влакана,
вуне или фине животињске длаке, свиле или од отпадака свиле, лана или
рамије, поткошуља и прслука
Гаће и гаћице, ноћне кошуље, пиџаме, баде мантили, кућни огртачи и
слични производи за мушкарце и дечаке, плетени или кукичани, осим
прслука и поткошуља
Гаће и гаћице од памука за мушкарце и дечаке, плетене или кукичане
Гаће и гаћице од вештачких влакана за мушкарце и дечаке, плетене или
кукичане
Гаће и гаћице од текстилних материјала за мушкарце и дечаке, плетене или
кукичане, осим од памука или вештачких влакана
Ноћне кошуље и пиџаме од памука за мушкарце и дечаке, плетене или
кукичане, осим прслука и поткошуља
Ноћне кошуље и пиџаме од вештачких влакана за мушкарце и дечаке, плетене
или кукичане, осим прслука и поткошуља
Ноћне кошуље и пиџаме од текстилних материјала за мушкарце и дечаке,
плетене или кукичане, осим од памука или вештачких влакана, прслука и
поткошуља
Баде мантили, кућни огртачи и слични производи од памука за мушкарце и
дечаке, плетени или кукичани
Баде мантили, кућни огртачи и слични производи од осталих текстилних
материјала за мушкарце и дечаке, плетени или кукичани, осим од памука

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1

6108 00 00

Комбинезони, подсукње, гаћице, спаваћице, пиџаме, јутарње хаљине, баде
мантили, кућне хаљине и слични производи за жене или девојчице,
плетени или кукичани, осим поткошуља, прслука, прслучића, појаса,
корсета и сличних производа

1

6108 11 00

Комбинезони и подсукње од вештачких влакана за жене или девојчице,
плетени или кукичани, осим поткошуља, прслука и сличних производа

1

6108 19 00

Комбинезони и подсукње од текстилних материјала за жене или девојчице,
плетени или кукичани, осим од вештачких влакана, поткошуља, прслука и
сличних производа

1

6108 21 00
6108 22 00
6108 29 00
6108 31 00
6108 32 00

Гаћице од памука за жене или девојчице, плетене или кукичане, осим прслука
и сличних производа
Гаћице од вештачких влакана за жене или девојчице, плетене или кукичане
Гаћице од текстилних материјала за жене или девојчице, осим од памука и
вештачких влакана
Спаваћице и пиџаме од памука за жене или девојчице, плетене или кукичане,
осим поткошуља, прслука и јутарњих хаљина
Спаваћице и пиџаме од вештачких влакана за жене или девојчице, плетене или
кукичане, осим поткошуља, прслука и јутарњих хаљина

1
1
1
1
1

6108 39 00

Спаваћице и пиџаме од текстилних материјала за жене или девојчице, плетене
или кукичане, осим од памука и вештачких влакана, поткошуља, прслука и
јутарњих хаљина

1

6108 91 00

Јутарње хаљине, баде мантили, кућне хаљине и слични производи од памука за
жене или девојчице, плетени или кукичани, осим комбинезона, подсукња,
гаћица, спаваћица, пиџама, прслука, прслучића, појаса, корсета и сличних
производа

1

6108 92 00

Јутарње хаљине, баде мантили, кућне хаљине и слични производи од
вештачких влакана за жене или девојчице, плетени или кукичани, осим
комбинезона, подсукња, гаћица, спаваћица, пиџама, прслука, прслучића,
појаса, корсета и сличних производа

1

01.05.2017.
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6108 99 00

6109 00 00
6109 10 00
6109 90 00
6109 90 20
6109 90 90

6110 00 00
6110 11 00

Јутарње хаљине, баде мантили, кућне хаљине и слични производи од
текстилних материјала за жене или девојчице, плетени или кукичани, осим од
памука или вештачких влакана, комбинезона, подсукња, гаћица, спаваћица,
пиџама, прслука, прслучића, појаса, корсета и сличних производа
Поткошуље и мајице, плетене или кукичане
Поткошуље и мајице од памука, плетене или кукичане
Поткошуље и мајице од текстилних материјала, плетене или кукичане, осим од
памука
Поткошуље и мајице од вуне или фине животињске длаке или од вештачких
влакана, плетене или кукичане
Поткошуље и мајице од текстилних материјала, плетене или кукичане, осим од
вуне или фине животињске длаке, памука или вештачких влакана
Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи,
плетени или кукичани, осим постављених (пуњених) прслука
Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи од
вуне, плетени или кукичани, осим постављених (пуњених) прслука

1

1
1
1
1
1

1
1

6110 11 10

Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи, са
садржајем вуне најмање 50% по маси, чија маса по комаду износи 600 g или
више, плетени или кукичани

1

6110 11 30

Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи за
мушкарце и дечаке, од вуне, плетени или кукичани, осим са садржајем вуне
најмање 50% по маси, чија маса по комаду износи 600 g или више,
постављених (пуњених) прслука

1

6110 11 90

Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи од
вуне, за жене и девојчице, плетени или кукичани, осим са садржајем вуне
најмање 50% по маси, чија маса по комаду износи 600 g или више,
постављених (пуњених) прслука

1

6110 12 00

Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи од
кашмирских коза, плетени или кукичани, осим пуњених производа

1

6110 12 10

Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи од
кашмирских коза за мушкарце и дечаке, плетени или кукичани, осим пуњених
производа

1

6110 12 90

Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи од
кашмирских коза за жене и девојчице, плетени или кукичани, осим пуњених
производа

1

6110 19 00

Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи од
фине животињске длаке, плетени или кукичани, осим од кашмирских коза и
пуњених производа

1

6110 19 10

Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи од
фине животињске длаке, за мушкарце и дечаке, плетени или кукичани, осим од
кашмирских коза и пуњених производа

1

6110 19 90

Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи од
фине животињске длаке, за жене и девојчице, плетени или кукичани, осим од
кашмирских коза и пуњених производа

1

6110 20 00
6110 20 10

6110 20 91
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Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи од
памука, плетени или кукичани, осим постављених (пуњених) прслука
Џемпери, лагани, фино плетени џемпери и пуловери, са ролкрагном, полокрагном или чамац-изрезом од памука, плетени или кукичани
Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи од
памука за мушкарце и дечаке, плетени или кукичани, осим лаганих, фино
плетених џемпера и пуловера, са ролкрагном, поло-крагном или чамац-изрезом
и постављених (пуњених) прслука

1
1

1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

6110 20 99

Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи од
памука остали за жене и девојчице, плетени или кукичани, осим лаганих, фино
плетених џемпера и пуловера, са ролкрагном, поло-крагном или чамац-изрезом
и постављених (пуњених) прслука

1

6110 30 00

Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи од
вештачких влакана, плетени или кукичани, осим постављених (пуњених)
прслука

1

6110 30 10

Џемпери, лагани, фино плетени џемпери и пуловери, са ролкрагном, полокрагном или чамац-изрезом од вештачких влакана, плетени или кукичани,

1

6110 30 91

Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи од
вештачких влакана за мушкарце и дечаке, плетени или кукичани, осим лаганих,
фино плетених џемпера и пуловера, са ролкрагном, поло-крагном или чамацизрезом и постављених (пуњених) прслука

1

6110 30 99

6110 90 00

6110 90 10

6110 90 90

6111 00 00
6111 20 00
6111 20 10
6111 20 90
6111 30 00
6111 30 10
6111 30 90
6111 90 00
6111 90 11
6111 90 19

6111 90 90

6112 00 00
6112 11 00
6112 12 00

01.05.2017.

Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи од
вештачких влакана, за жене и девојчице, плетени или кукичани, осим лаганих,
фино плетених џемпера и пуловера, са ролкрагном, поло-крагном или чамацизрезом и постављених (пуњених) прслука
Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи од
текстилних материјала, плетени или кукичани, осим од памучних или
вештачких влакана, од фине животињске длаке и постављених (пуњених)
прслука
Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи од
лана или рамије, плетени или кукичани, осим постављених (пуњених) прслука
Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи од
текстилних материјала, плетени или кукичани, осим од памучних или
вештачких влакана, од вуне или фине животињске длаке и постављених
(пуњених) прслука
Одећа и прибор за одећу, за бебе, плетени или кукичани, осим капа
Одећа и прибор за одећу од памука, за бебе, плетени или кукичани, осим капа
Рукавице, рукавице само с палцем и рукавице без прстију од памука за бебе,
плетене или кукичане
Одећа и прибор за одећу од памука, за бебе, плетени или кукичани, осим
рукавица само с палцем и рукавица без прстију
Одећа и прибор за одећу од синтетичких влакана, за бебе, плетени или
кукичани, осим каппа
Рукавице, рукавице само с палцем и рукавице без прстију од синтетичких
влакана, за бебе, плетене или кукичане
Одећа и прибор за одећу од синтетичких влакана, за бебе, плетени или
кукичани, осим рукавица-рукавица само с палцем и рукавица без прстију
Одећа и прибор за одећу од текстилних материјала, за бебе, плетени или
кукичани, осим од памука или синтетичких влакана и капа
Рукавице, рукавице само с палцем и рукавице без прстију од вуне или фине
животињске длаке, за бебе, плетене или кукичане
Одећа и прибор за одећу од вуне или фине животињске длаке, за бебе, плетени
или кукичани, осим рукавица-рукавица само с палцем и рукавица без прстију
Одећа и прибор за одећу од текстилних влакана, за бебе, плетени или
кукичани, осим од памука или синтетичких влакана, вуне или фине
животињске длаке и капа
Тренерке, скијашка одела и купаће гаће или костими, плетени или
кукичани
Тренерке од памука, плетене или кукичане
Тренерке од синтетичких влакана, плетене или кукичане

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

353

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

6112 19 00
6112 20 00
6112 31 00
6112 31 10
6112 31 90
6112 39 00

Тренерке од текстилних материјала, плетене или кукичане, осим од памука или
синтетичких влакана
Скијашка одела, плетена или кукичана
Купаће гаће за мушкарце и дечаке од синтетичких влакана, плетене или
кукичане
Купаће гаће за мушкарце и дечаке од синтетичких влакана са садржајем по
маси 5% или више нити од каучука или гуме, плетене или кукичане
Купаће гаће за мушкарце и дечаке од синтетичких влакана, плетене или
кукичане, осим са садржајем по маси 5% или више нити од каучука или гуме
Купаће гаће за мушкарце и дечаке од текстилних материјала, плетене или
кукичане, осим од синтетичких влакана

1
1
1
1
1
1

6112 39 10

Купаће гаће за мушкарце и дечаке од текстилних материјала са садржајем по
маси 5% или више нити од каучука или гуме, плетене или кукичане, осим од
синтетичких влакана

1

6112 39 90

Купаће гаће за мушкарце и дечаке од текстилних материјала, плетене или
кукичане, осим од синтетичких влакана и са садржајем по маси 5% или више
нити од каучука или гуме

1

6112 41 00

Купаће гаћице и костими за жене и девојчице од синтетичких влакана, плетени
или кукичани

1

6112 41 10

Купаће гаћице и костими за жене и девојчице од синтетичких влакана са
садржајем по маси 5% или више нити од каучука или гуме, плетени или
кукичани

1

6112 41 90

Купаће гаћице и костими за жене и девојчице од синтетичких влакана, плетени
или кукичани, осим од синтетичких влакана и са садржајем по маси 5% или
више нити од каучука или гуме

1

6112 49 00

Купаће гаћице и костими за жене и девојчице од текстилних материјала,
плетени или кукичани, осим од синтетичких влакана

1

6112 49 10

Купаће гаћице и костими за жене и девојчице од текстилних материјала са
садржајем по маси 5% или више нити од каучука или гуме, плетени или
кукичани, осим од синтетичких влакана

1

6112 49 90

Купаће гаћице и костими за жене и девојчице од текстилних материјала,
плетени или кукичани, осим од синтетичких влакана и са садржајем по маси
5% или више нити од каучука или гуме

1

6113 00 00

Одећа израђена од плетених или кукичаних материјала из NHM-а 5903 00
00, 5906 00 00 или 5907 00 00 (гумирана или импрегнирана, обложена или
прекривена пластичним или другим материјама), осим одеће и прибора за
одећу за бебе

1

6113 00 10
6113 00 90

6114 00 00
6114 20 00
6114 30 00

6114 90 00
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Одећа израђена од плетених или кукичаних материјала из NHM-а 5906 00 00
(гумираних), осим одеће за бебе и прибора за одећу
Одећа израђена од плетених или кукичаних материјала из NHM-а 5903 00 00
или 5907 00 00, осим гумираних и одеће за бебе и прибора за одећу
Специјална одећа за професионалну, спортску или другу сврху, плетена
или кукичана, н.д.м.н.
Специјална одећа за професионалну, спортску или другу сврху од памука,
плетена или кукичана, н.д.м.н.
Специјална одећа за професионалну, спортску или другу сврху од вештачких
влакана, плетена или кукичана, н.д.м.н.
Специјална одећа за професионалну, спортску или другу сврху од текстилних
материјала, плетена или кукичана, н.д.м.н., осим од памука или вештачких
влакана

1
1

1
1
1

1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

6115 00 00

6115 10 00
6115 10 10

Чарапе хула - хоп, самодржеће чарапе, доколенице, сокне, укључујући
чарапе које имају функцију стезања у различитом степену (на пример,
чарапе за вене) и чарапе без стопала, плетене или кукичане, осим за бебе
Чарапе које имају функцију стезања у различитом степену (на пример, чарапе
за вене) од текстилних материјала, плетене или кукичане, осим чарапа за бебе
Чарапе које имају функцију стезања у различитом степену чарапе за вене од
синтетичких влакана, плетене или кукичане

1

1
1

6115 10 90

Чарапе које имају функцију стезања од текстилних материјала, плетене или
кукичане, осим чарапа које имају функцију стезања у различитом степену
чарапа за вене од синтетичких влакана и чарапа за бебе

1

6115 21 00

Чарапе хула - хоп и самодржеће чарапе од синтетичких влакана, нумерације
једножичног предива мање од 67 децитекса, плетене или кукичане, осим оних
које имају функцију стезања у различитом степену

1

6115 22 00

Чарапе хула - хоп и самодржеће чарапе од синтетичких влакана, нумерације
једножичног предива 67 децитекса или веће, плетене или кукичане, осим оних
које имају функцију стезања у различитом степену

1

6115 29 00

Чарапе хула - хоп и самодржеће чарапе од текстилних материјала, плетене или
кукичане, осим оних које имају функцију стезања у различитом степену, од
синтетичких влакана и чарапа за бебе

1

6115 30 00

Чарапе дугачке или доколенице за жене, нумерације једножичног предива
мање од 67 децитекса, плетене или кукичане, осим оних које имају функцију
стезања у различитом степену, чарапа хула - хоп и самодржећих чарапа

1

6115 30 11

Чарапе, доколенице, за жене од синтетичких влакана, нумерације једножичног
предива мање од 67 децитекса, плетене или кукичане, осим оних које имају
функцију стезања у различитом степену

1

6115 30 19

Чарапе, дугачке, за жене од синтетичких влакана, нумерације једножичног
предива мање од 67 децитекса, плетене или кукичане, осим оних које имају
функцију стезања у различитом степену, чарапа хула - хоп, самодржећих
чарапа и доколеница

1

6115 30 90

Чарапе, дугачке или доколенице за жене, нумерације једножичног предива
мање од 67 децитекса, плетене или кукичане, осим оних које имају функцију
стезања у различитом степену, чарапа хула - хоп, самодржећих чарапа и од
синтетичких влакана

1

6115 94 00

Чарапе хула - хоп, самодржеће чарапе, сокне и чарапе без стопала од вуне или
фине животињске длаке, плетене или кукичане, осим оних које имају функцију
стезања у различитом степену, чарапа хула - хоп, самодржећих чарапа,
женских дугачких чарапа или доколеница, нумерације једножичног предива
мање од 67 децитекса и чарапа за бебе

1

6115 95 00

Чарапе хула - хоп, самодржеће чарапе, сокне и чарапе без стопала од памука,
плетене или кукичане, осим оних које имају функцију стезања у различитом
степену, чарапа хула - хоп, самодржећих чарапа, женских дугачких чарапа или
доколеница, нумерације једножичног предива мање од 67 децитекса и чарапа
за бебе

1

6115 96 00

Чарапе хула - хоп, самодржеће чарапе, сокне и чарапе без стопала од
синтетичких влакана, плетене или кукичане, осим оних које имају функцију
стезања у различитом степену, чарапа хула - хоп, самодржећих чарапа,
женских дугачких чарапа или доколеница, нумерације једножичног предива
мање од 67 децитекса и чарапа за бебе

1

6115 96 10

Чарапе, доколенице од синтетичких влакана, плетене или кукичане, осим оних
које имају функцију стезања у различитом степену, чарапа хула - хоп,
самодржећих чарапа, женских дугачких чарапа или доколеница, нумерације
једножичног предива мање од 67 децитекса и чарапа за бебе

1

01.05.2017.
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Тарифски
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1

2

3

4

6115 96 91

Чарапе за жене од синтетичких влакана, плетене или кукичане, осим оних које
имају функцију стезања у различитом степену, чарапа хула - хоп, самодржећих
чарапа, женских дугачких чарапа или доколеница, нумерације једножичног
предива мање од 67 децитекса

1

6115 96 99

Чарапе хула - хоп, самодржеће чарапе, сокне и чарапе без стопала од
синтетичких влакана, плетене или кукичане, осим оних које имају функцију
стезања у различитом степену, чарапа хула - хоп, самодржећих чарапа,
женских дугачких чарапа или доколеница, нумерације једножичног предива
мање од 67 децитекса и чарапа за бебе

1

6115 99 00

Чарапе хула - хоп, самодржеће чарапе, сокне и чарапе без стопала од
текстилних материјала, плетене или кукичане, осим оних које имају функцију
стезања у различитом степену, чарапа хула - хоп, самодржећих чарапа,
женских дугачких чарапа или доколеница, нумерације једножичног предива
мање од 67 децитекса, чарапа од памука, синтетичких влакана и вуне или фине
животињске длаке и чарапа за бебе

1

6116 00 00

6116 10 00

Рукавице, рукавице само са једним прстом и рукавице без прстију,
плетене или кукичане, осим за бебе
Рукавице, рукавице само са једним прстом и рукавице без прстију,
импрегнисане, превучене или прекривене пластичном масом или гумом,
плетене или кукичане

1

1

6116 10 20

Рукавице, импрегнисане, превучене или прекривене гумом, плетене или
кукичане

1

6116 10 80

Рукавице само са једним прстом и рукавице без прстију, импрегнисане,
превучене или прекривене пластичном масом или гумом и рукавице,
импрегнисане, превучене или прекривене пластичном масом, плетене или
кукичане

1

6116 91 00

Рукавице, рукавице само са једним прстом и рукавице без прстију, од вуне или
фине животињске длаке, плетене или кукичане, осим за бебе

1

6116 92 00

Рукавице, рукавице само са једним прстом и рукавице без прстију од памука,
плетене или кукичане, осим импрегнисаних, превучених или прекривених
пластичном масом или гумом и рукавица за бебе

1

6116 93 00

Рукавице, рукавице само са једним прстом и рукавице без прстију од
синтетичких влакана, плетене или кукичане, осим импрегнисаних, превучених
или прекривених пластичном масом или гумом и рукавица за бебе

1

6116 99 00

Рукавице, рукавице само са једним прстом и рукавице без прстију од
текстилних материјала, плетене или кукичане, осим од памука, од вуне или
фине животињске длаке,синтетичких влакана, импрегнисаних, превучених или
прекривених пластичном масом или гумом и рукавица за бебе

1

6117 00 00
6117 10 00

6117 80 00
6117 80 10
6117 80 80
6117 90 00

Прибор за одећу, плетен или кукичан; делови одеће или остали готов
прибор за одећу, плетени или кукичани, н.д.м.н.
Шалови, ешарпе, мараме, шамије, велови и слични производи, плетени или
кукичани
Машне, лептир машне, кравате, и остали прибор за одећу, плетени или
кукичани н.д.м.н., осим шалова, ешарпи, марама, шамија, велова и сличних
производа
Прибор за одећу, плетени или кукичани, еластични или гумиран н.д.м.н.
Машне, лептир машне, кравате, и остали прибор за одећу, плетени или
кукичани н.д.м.н., осим еластичног или гумираног, шалова, ешарпи, марама,
шамија, велова и сличних производа
Делови одеће или прибора за одећу, плетени или кукичани, н.д.м.н.

1
1

1
1
1
1
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6200 00 00

ОДЕЋА И ПРИБОР ЗА ОДЕЋУ, ОСИМ ПЛЕТЕНИХ И КУКИЧАНИХ
ПРОИЗВОДА

6201 00 00

Капути, огртачи, пелерине, ветровке са капуљачом типа „анорак”
(укључујући скијашке јакне), ветровке са или без поставе или улошка и
слични производи за мушкарце и дечаке, осим плетених или кукичаних и
производа из NHM-а 6203 00 00

1

6201 11 00

Капути, кишни мантили, возачке јакне, огртачи, пелерине и слични производи
од вуне или фине животињске длаке, за мушкарце и дечаке, осим плетених или
кукичаних

1

6201 12 00

Капути, кишни мантили, возачке јакне, огртачи, пелерине и слични производи
од памука, за мушкарце и дечаке, осим плетених или кукичаних

1

6201 12 10

Капути, кишни мантили, возачке јакне, огртачи, пелерине и слични производи
од памука масе не преко 1 kg по одевном предмету, за мушкарце и дечаке, осим
плетених или кукичаних

1

6201 12 90

Капути, кишни мантили, возачке јакне, огртачи, пелерине и слични производи
од памука масе преко 1 kg по одевном предмету, за мушкарце и дечаке, осим
плетених или кукичаних

1

6201 13 00

Капути, кишни мантили, возачке јакне, огртачи, пелерине и слични производи
од вештачких влакана, за мушкарце и дечаке, осим плетених или кукичаних

1

6201 13 10

Капути, кишни мантили, возачке јакне, огртачи, пелерине и слични производи
од вештачких влакана масе не преко 1 kg по одевном предмету, за мушкарце и
дечаке, осим плетених или кукичаних

1

6201 13 90

Капути, кишни мантили, возачке јакне, огртачи, пелерине и слични производи
од вештачких влакана масе преко 1 kg по одевном предмету, за мушкарце и
дечаке, осим плетених или кукичаних

1

6201 19 00

Капути, кишни мантили, возачке јакне, огртачи, пелерине и слични производи
од текстилних материјала, за мушкарце и дечаке, осим од памука, вуне или
фине животињске длаке, вештачких влакана, плетених или кукичаних

1

6201 91 00

Ветровке са или без поставе или улошка и слични производи за мушкарце и
дечаке, од вуне или фине животињске длаке, осим плетених или кукичаних и
производа из NHM-а 6203 00 00

1

6201 92 00

Ветровке са капуљачом типа „анорак” (укључујући скијашке јакне) или без
поставе или улошка и слични производи од памука, за мушкарце и дечаке,
осим плетених или кукичаних и производа из NHM-а 6203 00 00

1

6201 93 00

Ветровке са капуљачом типа „анорак” (укључујући скијашке јакне) или без
поставе или улошка и слични производи од вештачких влакана за мушкарце и
дечаке, осим плетених или кукичаних и производа из NHM-а 6203 00 00

1

6201 99 00

Ветровке са капуљачом типа „анорак” (укључујући скијашке јакне) или без
поставе или улошка и слични производи од текстилних материјала, за
мушкарце и дечаке, осим од памука, вуне или фине животињске длаке,
вештачких влакана, плетених или кукичаних, производа из NHM-а 6203 00 00

1

6202 00 00

Капути, огртачи, пелерине, ветровке са капуљачом типа „анорак”
(укључујући скијашке јакне), ветровке са или без поставе или улошка и
слични производи за жене и девојчице, осим плетених или кукичаних и
производа из NHM-а 6204 00 00

1

6202 11 00

Капути, кишни мантили, возачке јакне, огртачи, пелерине и слични производи
од вуне или фине животињске длаке, за жене И девојчице, осим плетених или
кукичаних

1

6202 12 00

Капути, кишни мантили, возачке јакне, огртачи, пелерине и слични производи
од памука, за жене и девојчице, осим плетених или кукичаних

1

01.05.2017.

357

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

6202 12 10

Капути, кишни мантили, возачке јакне, огртачи, пелерине и слични производи
од памука, за жене и девојчице, масе не преко 1 kg по одевном предмету, осим
плетених или кукичаних

1

6202 12 90

Капути, кишни мантили, возачке јакне, огртачи, пелерине и слични производи
од памука, за жене и девојчице, масе преко 1 kg по одевном предмету, осим
плетених или кукичаних

1

6202 13 00

Капути, кишни мантили, возачке јакне, огртачи, пелерине и слични производи
од вештачких влакана, за жене и девојчице, осим плетених или кукичаних

1

6202 13 10

Капути, кишни мантили, возачке јакне, огртачи, пелерине и слични производи
од вештачких влакана, за жене и девојчице, масе не преко 1 kg по одевном
предмету, осим плетених или кукичаних

1

6202 13 90

Капути, кишни мантили, возачке јакне, огртачи, пелерине и слични производи
од вештачких влакана, за жене и девојчице, масе преко 1 kg по одевном
предмету, осим плетених или кукичаних

1

6202 19 00

Капути, кишни мантили, возачке јакне, огртачи, пелерине и слични производи
од текстилних материјала, за жене и девојчице, осим од памука, вуне или фине
животињске длаке, вештачких влакана, плетених или кукичаних

1

6202 91 00

6202 92 00

6202 93 00

Ветровке са капуљачом типа „анорак” (укључујући скијашке јакне), са или без
поставе или улошка и слични производи, од вуне или фине животињске длаке,
за жене и девојчице, осим плетених или кукичаних
Ветровке са или без поставе или улошка и слични производи од памука, за
жене и девојчице, осим плетених или кукичаних и производа из NHM-а 6204 00
00
Ветровке са или без поставе или улошка и слични производи, од вештачких
влакана, за жене и девојчице, осим плетених или кукичаних и производа из
NHM-а 6204 00 00

1

1

1

6202 99 00

Ветровке са или без поставе или улошка и слични производи, од текстилних
материјала, за жене и девојчице, осим од памука, вуне или фине животињске
длаке, вештачких влакана, плетених или кукичаних и производа из NHM-а
6204 00 00

1

6203 00 00

Одела, комплети, јакне, панталоне, панталоне са пластроном и
нараменицама, бриџ - панталоне и шорцеви за мушкарце и дечаке, осим
плетених или кукичаних и ветровки и сличних производа, одвојених
прслука, тренерки, скијачких одела и купаћих гаћица

1

6203 11 00
6203 12 00

6203 19 00

6203 19 10
6203 19 30

6203 19 90

6203 22 00
6203 22 10
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Одела од вуне или фине животињске длаке за мушкарце и дечаке, осим
плетених или кукичаних, тренерки, скијачких одела и купаћих гаћица
Одела од синтетичких влакана за мушкарце и дечаке, осим плетених или
кукичаних, тренерки, скијачких одела и купаћих гаћица
Одела од текстилних материјала за мушкарце и дечаке, осим од памука, вуне
или фине животињске длаке, вештачких влакана, плетених или кукичаних,
тренерки, скијачких одела и купаћих гаћица
Одела од памука за мушкарце и дечаке, осим плетених или кукичаних,
тренерки, скијачких одела и купаћих гаћица
Одела од вештачких влакана за мушкарце и дечаке, осим плетених или
кукичаних, тренерки, скијачких одела и купаћих гаћица
Одела од текстилних материјала за мушкарце и дечаке, осим од памука, вуне
или фине животињске длаке, вештачких влакана, плетених или кукичаних,
тренерки, скијачких одела и купаћих гаћица
Комплети од памука за мушкарце и дечаке, осим плетених или кукичаних,
скијачких комплета и купаћих гаћица
Комплети, радни, од памука за мушкарце и дечаке, осим плетених или
кукичаних

1
1

1

1
1

1

1
1
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6203 22 80
6203 23 00
6203 23 10
6203 23 80
6203 29 00
6203 29 11
6203 29 18
6203 29 30

6203 29 90

6203 31 00
6203 32 00
6203 32 10
6203 32 90
6203 33 00
6203 33 10
6203 33 90

6203 39 00

6203 39 11
6203 39 19

Комплети од памука за мушкарце и дечаке, осим плетених или кукичаних,
радних комплета, тренерки, скијачких комплета и купаћих гаћица
Комплети од синтетичких влакана за мушкарце и дечаке, осим плетених или
кукичаних, скијачких комплета и купаћих гаћица
Комплети, радни, од синтетичких влакана за мушкарце и дечаке, осим
плетених или кукичаних
Комплети од синтетичких влакана за мушкарце и дечаке, осим плетених или
кукичаних, радних комплета, тренерки, скијачких комплета и купаћих гаћица
Комплети од текстилних материјала за мушкарце и дечаке, осим од памука,
вештачких влакана, плетених или кукичаних, скијачких одела и купаћих гаћица
Комплети, радни, од вештачких влакана за мушкарце и дечаке, осим плетених
или кукичаних
Комплети од вештачких влакана за мушкарце и дечаке, осим плетених или
кукичаних, радних комплета, тренерки, скијачких комплета и купаћих гаћица
Комплети од вуне или фине животињске длаке за мушкарце и дечаке, осим
плетених или кукичаних, скијачких комплета и купаћих гаћица
Комплети од текстилних материјала за мушкарце и дечаке, осим од памука,
вуне или фине животињске длаке, вештачких влакана, плетених или
кукичаних, скијачких одела и купаћих гаћица
Јакне и сакои за мушкарце и дечаке, осим плетених или кукичаних, ветровки и
сличних производа
Јакне и сакои, од памука, за мушкарце и дечаке, осим плетених или кукичаних,
ветровки и сличних производа
Јакне и сакои, радни, од памука, за мушкарце и дечаке, осим плетених или
кукичаних, ветровки и сличних производа
Јакне и сакои, од памука, за мушкарце и дечаке, осим плетених или кукичаних,
радних, ветровки и сличних производа
Јакне и сакои, од синтетичких влакана, за мушкарце и дечаке, осим плетених
или кукичаних, ветровки и сличних производа
Јакне и сакои, радни, од синтетичких влакана, за мушкарце и дечаке, осим
плетених или кукичаних, ветровки и сличних производа
Јакне и сакои, од синтетичких влакана, за мушкарце и дечаке, осим плетених
или кукичаних, радних, ветровки и сличних производа
Јакне и сакои, од текстилних материјала, за мушкарце и дечаке, осим од
памука, вуне или фине животињске длаке, вештачких влакана, плетених или
кукичаних, ветровки и сличних производа
Јакне и сакои, радни, од вештачких влакана, за мушкарце и дечаке, осим
плетених или кукичаних, ветровки и сличних производа
Јакне и сакои, од вештачких влакана, за мушкарце и дечаке, осим плетених или
кукичаних, радних, ветровки и сличних производа

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

6203 39 90

Јакне и сакои, од текстилних материјала, за мушкарце и дечаке, осим од
памука, вуне или фине животињске длаке, вештачких влакана, плетених или
кукичаних, ветровки и сличних производа

1

6203 41 00

Панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ -панталоне и
шорцеви за мушкарце и дечаке од вуне или фине животињске длаке, осим
плетених или кукичаних, гаћа и купаћих гаћица

1

6203 41 10

Панталоне и бриџ -панталоне за мушкарце и дечаке од вуне или фине
животињске длаке, осим плетених или кукичаних, панталоне са пластроном и
нараменицама и гаћа

1

6203 41 30
6203 41 90

01.05.2017.

Панталоне са пластроном и нараменицама за мушкарце и дечаке од вуне или
фине животињске длаке, осим плетених или кукичаних
Шорцеви за мушкарце и дечаке од вуне или фине животињске длаке, осим
плетених или кукичаних, гаћа и купаћих гаћица

1
1
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6203 42 00

Панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ -панталоне и
шорцеви за мушкарце и дечаке од памука, осим плетених или кукичаних, гаћа
и купаћих гаћица

1

6203 42 11

Панталоне и бриџ -панталоне, радне, за мушкарце и дечаке од памука, осим
плетених или кукичаних, панталоне са пластроном и нараменицама и гаћа

1

6203 42 31

Панталоне и бриџ -панталоне за мушкарце и дечаке од тексас платна, осим
плетених или кукичаних, радних, панталона са пластроном и нараменицама и
гаћа

1

6203 42 33

Панталоне и бриџ -панталоне за мушкарце и дечаке од ребрастог сомота, осим
плетених или кукичаних, радних, панталона са пластроном и нараменицама и
гаћа

1

6203 42 35

Панталоне и бриџ -панталоне за мушкарце и дечаке од памука, осим плетених
или кукичаних, од тексаса или ребрастог сомота, радних, панталона са
пластроном и нараменицама и гаћа

1

6203 42 51
6203 42 59
6203 42 90

Панталоне са пластроном и нараменицама, радне, за мушкарце и дечаке од
памука, осим плетених или кукичаних
Панталоне са пластроном и нараменицама, радне, за мушкарце и дечаке од
памука, осим плетених или кукичаних и радних
Шорцеви за мушкарце и дечаке од памука, осим плетених или кукичаних, гаћа
и купаћих гаћица

1
1
1

6203 43 00

Панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ -панталоне и
шорцеви за мушкарце и дечаке од синтетичких влакана, осим плетених или
кукичаних, гаћа и купаћих гаћица

1

6203 43 11

Панталоне и бриџ - панталоне, радне, за мушкарце и дечаке од синтетичких
влакана, осим плетених или кукичаних, панталона са пластроном и
нараменицама

1

6203 43 19

Панталоне и бриџ - панталоне за мушкарце и дечаке од синтетичких влакана,
осим плетених или кукичаних, радних и панталона са пластроном и
нараменицама

1

6203 43 31
6203 43 39
6203 43 90

6203 49 00

6203 49 11

6203 49 19
6203 49 31
6203 49 39
6203 49 50

360

Панталоне са пластроном и нараменицама, радне, за мушкарце и дечаке од
синтетичких влакана, осим плетених или кукичаних
Панталоне са пластроном и нараменицама за мушкарце и дечаке од
синтетичких влакана, осим плетених или кукичаних и радних
Шорцеви за мушкарце и дечаке од синтетичких влакана, осим плетених или
кукичаних, гаћа и купаћих гаћица
Панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ -панталоне и
шорцеви за мушкарце и дечаке од текстилних материјала, осим од памука, вуне
или фине животињске длаке, синтетичких влакана, плетених или кукичаних,
гаћа и купаћих гаћица
Панталоне и бриџ -панталоне, радне, за мушкарце и дечаке од вештачких
влакана, осим плетених или кукичаних, панталона са пластроном и
нараменицама
Панталоне и бриџ -панталоне за мушкарце и дечаке од вештачких влакана,
осим плетених или кукичаних, радних, панталона са пластроном и
нараменицама
Панталоне са пластроном и нараменицама, радне, за мушкарце и дечаке од
вештачких влакана, осим плетених или кукичаних
Панталоне са пластроном и нараменицама за мушкарце и дечаке од вештачких
влакана, осим плетених или кукичаних и радних
Шорцеви за мушкарце и дечаке од вештачких влакана, осим плетених или
кукичаних, гаћа и купаћих гаћица

1
1
1

1

1

1
1
1
1
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4

6203 49 90

Панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ -панталоне и
шорцеви, за мушкарце и дечаке, од текстилних материјала, осим од памука,
вуне или фине животињске длаке, вештачких влакана, плетених или
кукичаних, гаћа и купаћих гаћица

1

6204 00 00

Костими, комплети, јакне, сакои, хаљине, сукње, сукње-панталоне,
панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ - панталоне и
шорцеви, за жене и девојчице, осим плетених или кукичаних, ветровки и
сличних производа, комбинезона, подсукњи и панталона, тренерки,
скијашких одела и купаћих костима

1

6204 11 00
6204 12 00
6204 13 00

Костими од вуне или фине животињске длаке за жене и девојчице, осим
плетених или кукичаних, скијашких одела и купаћих костима
Костими од памука за жене и девојчице, осим плетених или кукичаних,
скијашких одела и купаћих костима
Костими од синтетичких влакана за жене и девојчице, осим плетених или
кукичаних, скијашких одела и купаћих костима

1
1
1

6204 19 00

Костими од текстилних материјала за жене и девојчице, осим од памука, вуне
или фине животињске длаке, синтетичких влакана, плетених или кукичаних,
скијашких одела и купаћих костима

1

6204 19 10

Костими од вештачких влакана за жене и девојчице, осим плетених или
кукичаних, скијашких одела и купаћих костима

1

6204 19 90

Костими од текстилних материјала за жене и девојчице, осим од памука, вуне
или фине животињске длаке, вештачких влакана, плетених или кукичаних,
скијашких одела и купаћих костима

1

6204 21 00
6204 22 00
6204 22 10
6204 22 80
6204 23 00
6204 23 10
6204 23 80

6204 29 00

6204 29 11
6204 29 18

6204 29 90

6204 31 00
6204 32 00
6204 32 10

01.05.2017.

Комплети од вуне или фине животињске длаке за жене и девојчице, осим
плетених или кукичаних, скијашких одела и купаћих костима
Комплети од памука за жене и девојчице, осим плетених или кукичаних,
скијашких одела и купаћих костима
Комплети, радни, од памука за жене и девојчице, осим плетених или кукичаних
Комплети од памука за жене и девојчице, осим плетених или кукичаних,
радних, тренерки, скијашких одела и купаћих костима
Комплети од синтетичких влакана за жене и девојчице, осим плетених или
кукичаних, скијашких одела и купаћих костима
Комплети, радни, од синтетичких влакана за жене и девојчице, осим плетених
или кукичаних
Комплети од синтетичких влакана за жене и девојчице, осим плетених или
кукичаних, радних, тренерки, скијашких одела и купаћих костима
Комплети од текстилних материјала за жене и девојчице, осим од памука, вуне
или фине животињске длаке, синтетичких влакана, плетених или кукичаних,
скијашких одела и купаћих костима
Комплети, радни, од вештачких влакана за жене и девојчице, осим плетених
или кукичаних
Комплети од вештачких влакана за жене и девојчице, осим плетених или
кукичаних, радних, тренерки, скијашких одела и купаћих костима
Комплети од осталих текстилних материјала за жене и девојчице, осим од вуне
или фине животињске длаке, вештачких влакана, плетених или кукичаних,
скијашких одела и купаћих костима
Јакне и сакои од вуне или фине животињске длаке, за жене и девојчице, осим
плетених или кукичаних, ветровки и сличних производа
Јакне и сакои, од памука, за жене и девојчице, осим плетених или кукичаних,
ветровки и сличних производа
Јакне и сакои, радни, од памука, за жене и девојчице, осим плетених или
кукичаних, ветровки и сличних производа

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

1
1
1
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6204 32 90
6204 33 00
6204 33 10
6204 33 90

6204 39 00

6204 39 11
6204 39 19

6204 39 90

6204 41 00
6204 42 00
6204 43 00
6204 44 00

6204 49 00
6204 49 10

6204 49 90

6204 51 00
6204 52 00
6204 53 00

Јакне и сакои, од памука, за жене и девојчице, осим плетених или кукичаних,
радних, ветровки и сличних производа
Јакне и сакои, од синтетичких влакана, за жене и девојчице, осим плетених или
кукичаних, ветровки и сличних производа
Јакне и сакои, радни, од синтетичких влакана, за жене и девојчице, осим
плетених или кукичаних, ветровки и сличних производа
Јакне и сакои, од синтетичких влакана, за жене и девојчице, осим плетених или
кукичаних, радних, ветровки и сличних производа
Јакне и сакои, од текстилних материјала, за жене и девојчице, осим од памука,
вуне или фине животињске длаке, синтетичких влакана, плетених или
кукичаних, ветровки и сличних производа
Јакне и сакои, радни, од вештачких влакана, за жене и девојчице, осим
плетених или кукичаних, ветровки и сличних производа
Јакне и сакои, од вештачких влакана, за жене и девојчице, осим плетених или
кукичаних, радних, ветровки и сличних производа
Јакне и сакои, од текстилних материјала, за жене и девојчице, осим од памука,
вуне или фине животињске длаке, вештачких влакана, плетених или
кукичаних, ветровки и сличних производа
Хаљине од вуне или фине животињске длаке за жене и девојчице, осим
плетених или кукичаних и подсукњи
Хаљине од памука за жене и девојчице, осим плетених или кукичаних и
подсукњи
Хаљине од синтетичких влакана за жене и девојчице, осим плетених или
кукичаних и подсукњи
Хаљине од вештачких влакана за жене и девојчице, осим плетених или
кукичаних и подсукњи
Хаљине од текстилних материјала за жене и девојчице, осим од памука, вуне
или фине животињске длаке, вештачких влакана, плетених или кукичаних,
подсукњи
Хаљине од текстилних материјала за жене и девојчице, од свиле или отпадака
свиле, осим плетених или кукичаних, подсукњи
Хаљине од текстилних материјала за жене и девојчице, осим од свиле или
отпадака свиле, памука, вуне или фине животињске длаке, вештачких влакана,
плетених или кукичаних, подсукњи
Сукње и сукње – панталоне, од вуне или фине животињске длаке, за жене и
девојчице, осим плетених или кукичаних и подсукњи
Сукње и сукње – панталоне, од памука, за жене и девојчице, осим плетених или
кукичаних и подсукњи
Сукње и сукње – панталоне, од синтетичких влакана, за жене и девојчице, осим
плетених или кукичаних и подсукњи

1
1
1
1

1

1
1

1

1
1
1
1

1
1

1

1
1
1

6204 59 00

Сукње и сукње – панталоне, од текстилних материјала, за жене и девојчице,
осим од памука, вуне или фине животињске длаке, синтетичких влакана,
плетених или кукичаних, подсукњи

1

6204 59 10

Сукње и сукње – панталоне, од вештачких влакана, за жене и девојчице, осим
плетених или кукичаних и подсукњи

1

6204 59 90

Сукње и сукње – панталоне, од текстилних материјала, за жене и девојчице,
осим од памука, вуне или фине животињске длаке, вештачких влакана,
плетених или кукичаних, подсукњи

1

6204 61 00

Панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ-панталоне и
шорцеви за жене и девојчице од вуне или фине животињске длаке, осим
плетених или кукичаних, гаћица и купаћих костима

1

6204 61 10

Панталоне и бриџ-панталоне и шорцеви за жене и девојчице од вуне или фине
животињске длаке, осим плетених или кукичаних, гаћица и купаћих костима

1
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6204 61 85

Панталоне са пластроном и нараменицама и шорцеви за жене и девојчице од
вуне или фине животињске длаке, осим плетених или кукичаних, гаћица и
купаћих костима

1

6204 62 00

Панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ-панталоне и
шорцеви за жене и девојчице од памука, осим плетених или кукичаних, гаћица
и купаћих костима

1

6204 62 11
6204 62 31
6204 62 33

6204 62 39

6204 62 51
6204 62 59
6204 62 90

6204 63 00

6204 63 11

6204 63 18

6204 63 31
6204 63 39
6204 63 90

Панталоне и бриџ-панталоне, радне, за жене и девојчице од памука, осим
плетених или кукичаних и панталона са пластроном и нараменицама
Панталоне и бриџ-панталоне и шорцеви за жене и девојчице, од денима (тексас
платна), осим радних, панталона са пластроном и нараменицама и гаћица
Панталоне и бриџ-панталоне и шорцеви за жене и девојчице од ребрастог
сомота, осим радних, панталона са пластроном и нараменицама и гаћица
Панталоне и бриџ-панталоне и шорцеви за жене и девојчице од памука, осим
од тексаса, ребрастог сомота, плетених или кукичаних, радних, панталона са
пластроном и нараменицама и гаћица
Панталоне са пластроном и нараменицама, радне, за жене и девојчице од
памука, осим плетених или кукичаних
Панталоне са пластроном и нараменицама, за жене и девојчице од памука,
осим плетених или кукичаних и радних
Шорцеви за жене и девојчице од памука, осим плетених или кукичаних, гаћица
и купаћих костима
Панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ-панталоне и
шорцеви за жене и девојчице од синтетичких влакана, осим плетених или
кукичаних, гаћица и купаћих костима
Панталоне, бриџ-панталоне, радне, за жене и девојчице од синтетичких
влакана, осим плетених или кукичаних и панталона са пластроном и
нараменицама
Панталоне, бриџ-панталоне за жене и девојчице од синтетичких влакана, осим
од тексаса, ребрастог сомота, плетених или кукичаних, радних, панталона са
пластроном и нараменицама, гаћица и тренерки са дугмадима
Панталоне са пластроном и нараменицама, радне, за жене и девојчице од
синтетичких влакана, осим плетених или кукичаних
Панталоне са пластроном и нараменицама за жене и девојчице од синтетичких
влакана, осим плетених или кукичаних и радних
Шорцеви за жене и девојчице од синтетичких влакана, осим плетених или
кукичаних, гаћица и купаћих костима

1
1
1

1

1
1
1

1

1

1

1
1
1

6204 69 00

Панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ-панталоне и
шорцеви за жене и девојчице од текстилних материјала, осим од памука, вуне
или фине животињске длаке, синтетичких влакана, плетених или кукичаних,
гаћица и купаћих костима

1

6204 69 11

Панталоне и бриџ-панталоне, радне, за жене и девојчице од вештачких влакана,
осим плетених или кукичаних и панталона са пластроном и нараменицама

1

6204 69 18

Панталоне и бриџ-панталоне за жене и девојчице од вештачких влакана, осим
од тексаса, ребрастог сомота, плетених или кукичаних, радних, панталона са
пластроном и нараменицама, гаћица и тренерки са дугмадима

1

6204 69 31
6204 69 39
6204 69 50

6204 69 90

01.05.2017.

Панталоне са пластроном и нараменицама, радне, за жене и девојчице од
вештачких влакана, осим плетених или кукичаних
Панталоне са пластроном и нараменицама за жене и девојчице од вештачких
влакана, осим плетених или кукичаних и радних
Шорцеви за жене и девојчице од вештачких влакана, осим плетених или
кукичаних, гаћица и купаћих костима
Панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ-панталоне и
шорцеви од текстилних материјала, осим од памука, вуне или фине
животињске длаке, вештачких влакана, плетених или кукичаних, гаћица и
купаћих костима

1
1
1

1
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6205 00 00
6205 20 00
6205 30 00

Кошуље за мушкарце и дечаке, осим плетених или кукичаних, ноћних
кошуља, поткошуља и осталих мајци
Кошуље за мушкарце и дечаке од памука, осим плетених или кукичаних,
ноћних кошуља, поткошуља и осталих мајци
Кошуље за мушкарце и дечаке од вештачких влакана, осим плетених или
кукичаних, ноћних кошуља, поткошуља и осталих мајци

1
1
1

6205 90 00

Кошуље за мушкарце и дечаке од текстилних материјала, осим плетених или
кукичаних, од памука, синтетичких влакана, ноћних кошуља, поткошуља и
осталих мајци

1

6205 90 10

Кошуље за мушкарце и дечаке од лана или рамије, осим плетених или
кукичаних, ноћних кошуља, поткошуља и осталих мајци

1

6205 90 80

Кошуље за мушкарце и дечаке од текстилних материјала, осим плетених или
кукичаних, од памука, од лана или рамије, синтетичких влакана, ноћних
кошуља, поткошуља и осталих мајци

1

6206 00 00
6206 10 00
6206 20 00
6206 30 00
6206 40 00

Блузе, кошуље и кошуље – блузе, за жене и девојчице, осим плетених или
кукичаних и мајци
Блузе, кошуље и кошуље – блузе, за жене и девојчице од свиле или отпадака
свиле, осим плетених или кукичаних и мајци
Блузе, кошуље и кошуље – блузе, за жене и девојчице од вуне или фине
животињске длаке, осим плетених или кукичаних и мајци
Блузе, кошуље и кошуље – блузе, за жене и девојчице од памука, осим
плетених или кукичаних и мајци
Блузе, кошуље и кошуље – блузе, за жене и девојчице од вештачких влакана,
осим плетених или кукичаних и мајци

1
1
1
1
1

6206 90 00

Блузе, кошуље и кошуље – блузе, за жене и девојчице од текстилних
материјала, осим од памука, вуне или фине животињске длаке, вештачких
влакана, плетених или кукичаних и мајци

1

6206 90 10

Блузе, кошуље и кошуље – блузе, за жене и девојчице од лана или рамије, осим
плетених или кукичаних и мајци

1

6206 90 90

Блузе, кошуље и кошуље – блузе, за жене и девојчице од текстилних
материјала, осим од памука, вуне или фине животињске длаке, вештачких
влакана, од лана или рамије, плетених или кукичаних и мајци

1

6207 00 00
6207 11 00
6207 19 00
6207 21 00
6207 22 00

Поткошуље и остале мајице, гаће и гаћице, ноћне кошуље, пиџаме, баде
мантили, кућни огртачи и слични производи за мушкарце и дечаке, осим
плетених или кукичаних
Гаће и гаћице, од памука, за мушкарце и дечаке, осим плетених или кукичаних
Гаће и гаћице, од текстилних материјала, за мушкарце и дечаке, осим плетених
или кукичаних и памука
Ноћне кошуље и пиџаме, од памука, за мушкарце и дечаке, осим плетених или
кукичаних, мајци, поткошуља и гаћа
Ноћне кошуље и пиџаме, од вештачких влакана, за мушкарце и дечаке, осим
плетених или кукичаних, мајци, поткошуља и гаћа

1
1
1
1
1

6207 29 00

Ноћне кошуље и пиџаме, од текстилних материјала, за мушкарце и дечаке,
осим од памука или вештачких влакана, плетених или кукичаних, мајци,
поткошуља и гаћа

1

6207 91 00

Поткошуље и остале мајце, баде мантили, кућни огртачи и слични производи,
за мушкарце и дечаке, од памука, осим плетених или кукичаних, гаћа, ноћних
кошуља, пиџама

1

6207 99 00

Поткошуље и остале мајце, баде мантили, кућни огртачи и слични производи
за мушкарце и дечаке од текстилних материјала, осим од памука, плетених или
кукичаних, гаћа, ноћних кошуља, пиџама

1
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6207 99 10

Поткошуље и остале мајце, баде мантили, кућни огртачи и слични производи,
за мушкарце и дечаке, од вештачких влакана, осим плетених или кукичаних,
гаћа, ноћних кошуља, пиџама

1

6207 99 90

Поткошуље и остале мајце, баде мантили, кућни огртачи и слични производи
за мушкарце и дечаке од текстилних материјала, осим од памука, вештачких
влакана, плетених или кукичаних, гаћа, ноћних кошуља, пиџама

1

6208 00 00

Поткошуље и остале мајице, комбинезони, подсукње, гаћице, килоте,
спаваћице, пиџаме, јутарње хаљине, баде мантили, кућне хаљине и слични
производи, за жене и девојчице, осим плетених или кукичаних, прслучића,
појаса, корсета и сличних производа

1

6208 11 00
6208 19 00
6208 21 00
6208 22 00
6208 29 00

Комбинезони и подсукње, од вештачких влакана, за жене и девојчице, осим
плетених или кукичаних и мајци
Комбинезони и подсукње, од текстилних материјала, за жене и девојчице, осим
од вештачких влакана, плетених или кукичаних и мајци
Спаваћице и пиџаме, од памука, за жене и девојчице, осим плетених или
кукичаних, мајци и кућних хаљина
Спаваћице и пиџаме, од вештачких влакана, за жене и девојчице, осим
плетених или кукичаних, мајци и кућних хаљина
Спаваћице и пиџаме, од текстилних материјала, за жене и девојчице, осим од
памука, вештачких влакана, плетених или кукичаних, мајци и кућних хаљина

1
1
1
1
1

6208 91 00

Поткошуље и остале мајце, гаћице, килоте, јутарње хаљине, баде мантили,
кућне хаљине и слични производи, за жене и девојчице, од памука, осим
плетених или кукичаних, комбинезона, подсукњи, спаваћица или пижама,
прслучића, појаса, корсета и сличних производа

1

6208 92 00

Поткошуље и остале мајце, гаћице, килоте, јутарње хаљине, баде мантили,
кућне хаљине и слични производи, за жене и девојчице, од вештачких влакана,
осим плетених или кукичаних, комбинезона, подсукњи, спаваћица или пижама,
прслучића, појаса, корсета и сличних производа

1

6208 99 00

Поткошуље и остале мајце, гаћице, килоте, јутарње хаљине, баде мантили,
кућне хаљине и слични производи, за жене и девојчице, од текстилних
материјала, осим од памука, вештачких влакана, плетених или кукичаних,
комбинезона, подсукњи, спаваћица или пижама, прслучића, појаса, корсета и
сличних производа

1

6209 00 00
6209 20 00
6209 30 00

Одећа и прибор за одећу, од текстилних материјала, за бебе, осим плетених
или кукичаних и капа
Одећа и прибор за одећу за бебе од памука, осим плетених или кукичаних и
капа и пелена за бебе (видети NHM 9619 00 00)
Одећа и прибор за одећу за бебе од синтетичких влакана, осим плетених или
кукичаних и капа и пелена за бебе (видети NHM 9619 00 00)

1
1
1

6209 90 00

Одећа и прибор за одећу за бебе од текстилних материјала, осим од памука,
синтетичких влакана, плетених или кукичаних и капа и пелена за бебе (видети
NHM 9619 00 00)

1

6209 90 10

Одећа и прибор за одећу за бебе од вуне или фине животињске длаке, осим
плетених или кукичаних и капа

1

6209 90 90

Одећа и прибор за одећу за бебе, осим од вуне или фине животињске длаке,
памука, синтетичких влакана, плетених или кукичаних и капа и пелена за бебе
(видети NHM 9619 00 00)

1

6210 00 00

Одећа израђена од материјала из NHM-а 5602 00 00, 5603 00 00, 5903 00 00,
5906 00 00 или 5907 00 00, осим плетених или кукичаних и одеће и прибора
за одећу за бебе

1
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6210 10 00
6210 10 10
6210 10 92

Одећа израђена од материјала из NHM-а 5602 00 00 или 5603 00 00, осим одеће
и прибора за одећу за бебе
Одећа израђена од материјала из NHM-а 5602 00 00, осим одеће и прибора за
одећу за бебе
Одећа израђена од материјала за једнократну употребу, неткани, коју користе
пацијенти или хирурзи приликом хируршких интервенција

1
1
1

6210 10 98

Одећа, неткана, импрегнирана, пресвучена, превучена или ламинирана, осим
одеће за бебе и прибора за одећу, и одеће израђене од материјала за
једнократну употребу која се користи приликом хируршких интервенција

1

6210 20 00

Одећа описана у NHM 6201 11 00 до 6201 19 00, гумирана или импрегнирана,
пресвучена, превучена или ламинирана са пластичном масом или дугим
материјама

1

6210 30 00

Одећа остала, описана у NHM 6202 11 00 до 6202 19 00, гумирана или
импрегнирана, пресвучена, превучена или ламинирана са пластичном масом
или дугим материјама

1

6210 40 00

Одећа од текстилних производа за мушкарце и дечаке, гумирана или
импрегнирана, пресвучена, превучена или ламинирана са пластичном масом
или дугим материјама, осим оних врста које су описане у NHM-у 6201 11 00 до
6201 19 00, одеће и прибора за одећу за бебе

1

6210 50 00

Одећа од текстилних производа за жене и девојчице, гумирана или
импрегнирана, пресвучена, превучена или ламинирана са пластичном масом
или дугим материјама, осим оних врста које су описане у NHM-у 6202 11 00 до
6202 19 00, одеће и прибора за одећу за бебе

1

6211 00 00
6211 11 00
6211 12 00
6211 20 00
6211 32 00
6211 32 10
6211 32 31

6211 32 41

6211 32 42
6211 32 90
6211 33 00
6211 33 10
6211 33 31

Тренерке, скијашка одела, купаће гаће или костими и остала одећа,
н.д.м.н., осим плетених или кукичаних
Купаће гаће за мушкарце и дечаке, осим плетених или кукичаних
Купаћи костими за жене и девојчице, осим плетених или кукичаних
Скијашка одела, осим плетених или кукичаних
Тренерке и остала одећа за мушкарце и дечаке, н.д.м.н., од памука, осим
плетених или кукичаних
Одећа, радна и службена, од памука, за мушкарце и дечаке, осим плетених или
кукичаних
Тренерке, постављене, од памука, са спољним лицем од истоветног материјала,
за мушкарце и дечаке, осим плетених или кукичаних
Тренерке, горњи делови од памука, постављени, за мушкарце и дечаке, осим
плетених или кукичаних, горњих делова тренерки са спољним лицем од
истоветног материјала
Тренерке, доњи делови од памука, постављени, за мушкарце и дечаке, осим
плетених или кукичаних, доњих делова тренерки са спољним лицем од
истоветног материјала
Одећа од памука за мушкарце и дечаке, н.д.м.н., осим плетених или кукичаних
Тренерке и остала одећа за мушкарце и дечаке, н.д.м.н., од вештачких влакана,
осим плетених или кукичаних
Одећа, радна и службена од вештачких влакана, за мушкарце и дечаке, осим
плетених или кукичаних
Тренерке, постављене, од вештачких влакана, са спољним лицем од
истоветног материјала, за мушкарце и дечаке, неплетене или некукичане

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

6211 33 41

Тренерке, горњи делови од вештачких влакана, постављени, за мушкарце и
дечаке, осим плетених или кукичаних, горњих делова тренерки са спољним
лицем од истоветног материјала

1

6211 33 42

Тренерке, доњи делови од вештачких влакана, постављени, за мушкарце и
дечаке, осим плетених или кукичаних, доњих делова тренерки са спољним
лицем од истоветног материјала

1
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6211 33 90
6211 39 00
6211 42 00
6211 42 10
6211 42 31

6211 42 41

6211 42 42
6211 42 90
6211 43 00

Одећа од вештачких влакана за мушкарце и дечаке, н.д.м.н., осим плетених или
кукичаних
Тренерке и остала одећа за мушкарце и дечаке, н.д.м.н., од текстилних
материјала, осим од памука, вештачких влакана, плетених или кукичаних
Тренерке и остала одећа за жене и девојчице н.д.м.н., од памука, осим плетених
или кукичаних
Одећа, кецеље, радни комбинезони, хаљине - кецеље и слична индустијска или
радна одећа за жене и девојчице од памука, неплетени или некукичани
Тренерке, постављене, од памука, са спољним лицем од истоветног материјала,
за жене и девојчице, неплетене или некукичане
Тренерке, горњи делови од вештачких влакана, постављени, за жене и
девојчице, осим горњих делова тренерки са спољним лицем од истоветног
материјала, неплетене или некукичане
Тренерке, доњи делови од вештачких влакана, постављени, за жене и
девојчице, осим неплетених или некукичаних И доњих делова тренерки са
спољним лицем од истоветног материјала
Одећа од памука за жене и девојчице, н.д.м.н., неплетена или некукичана
Тренерке и остала одећа за жене и девојчице н.д.м.н., од вештачких влакана,
осим плетених или кукичаних

1
1
1
1
1

1

1
1
1

6211 43 10

Одећа, кецеље, радни комбинезони, хаљине - кецеље и слична индустијска или
радна одећа за жене и девојчице од вештачких влакана, осим плетених или
кукичаних

1

6211 43 31

Тренерке, постављене, од вештачких влакана, са спољним лицем од истоветног
материјала, за жене и девојчице, неплетене или некукичане

1

6211 43 41

Тренерке, горњи делови од вештачких влакана, постављени, за жене и
девојчице, осим неплетених или некукичаних, горњих делова тренерки са
спољним лицем од истоветног материјала

1

6211 43 42

Тренерке, доњи делови од вештачких влакана, постављени, за жене и
девојчице, осим неплетених или некукичаних и доњих делова тренерки са
спољним лицем од истоветног материјала

1

6211 43 90

Одећа од вештачких влакана за жене и девојчице, н.д.м.н., осим плетених или
кукичаних

1

6211 49 00

Тренерке и остала одећа за жене и девојчице н.д.м.н., од текстилних
материјала, осим од памука, синтетичких и вештачких влакана, плетених или
кукичаних и робе из NHM 9619 00 00

1

6212 00 00

Грудњаци, мидери, стезници, нараменице, држачи чарапа, подвезице и
слични производи као и њихови делови од свих врста текстилних
материјала, еластични или нееластични, укључујући плетене или
кукичане, осим појаса и корсета потпуно израђених од гуме

1

6212 10 00

Грудњаци од свих врста текстилних материјала, еластични или нееластични,
укључујући плетене или кукичане

1

6212 10 10

Грудњаци од свих врста текстилних материјала, еластични или нееластични,
укључујући плетене или кукичане, у комплетима припремљеним за продају на
мало који се састоје од грудњака и пара гаћица од трикоа

1

6212 10 90

Грудњаци од свих врста текстилних материјала, еластични или нееластични,
укључујући плетене или кукичане, осим у комплетима припремљеним за
продају на мало који се састоје од грудњака и пара гаћица од трикоа

1

6212 20 00

Мидери и мидер - гаћице од свих врста текстилних материјала, еластични или
нееластични, укључујући плетене или кукичане, осим појаса и корсета
израђених у целости од гуме

1

6212 30 00

Стезници (корсети) од свих врста текстилних материјала, еластични или
нееластични, укључујући плетене или кукичане

1
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6212 90 00

6213 00 00
6213 20 00
6213 90 00

6214 00 00
6214 10 00
6214 20 00
6214 30 00
6214 40 00

6214 90 00

6215 00 00
6215 10 00
6215 20 00
6215 90 00

6216 00 00

6217 00 00
6217 10 00
6217 90 00

Стезници, нараменице, држачи чарапа, подвезице и слични производи као и
њихови делови, укључујући делове грудњаке, појасева, мидера од свих врста
текстилних материјала, еластични или нееластични, укључујући плетене или
кукичане, осим комплетних појаса, грудњака и корсета
Марамице, од којих ни једна страница нија дужа од 60 cm, осим плетених
или кукичаних
Марамице од памука, од којих ни једна страница није дужа од 60 cm, осим
плетених или кукичаних
Марамице од текстилних материјала, од којих ни једна страница није дужа од
60 cm, осим памучних, плетених или кукичаних
Шалови, ешарпе, мараме, шамије, велови и слични производи, осим
плетених или кукичаних
Шалови, ешарпе, мараме, шамије, велови од свиле или отпадака свиле, осим
плетених или кукичаних
Шалови, ешарпе, мараме, шамије, велови од вуне или фине животињске длаке,
осим плетених или кукичаних
Шалови, ешарпе, мараме, шамије, велови од синтетичких влакана, осим
плетених или кукичаних
Шалови, ешарпе, мараме, шамије, велови од вештачких влакана, осим плетених
или кукичаних
Шалови, ешарпе, мараме, шамије, велови од текстилних материјала, осим од
свиле или отпадака свиле, вуне или фине животињске длаке, вештачких
влакана, плетених или кукичаних
Машне, лептир - машне и кравате од текстилних материјала, осим
плетених или кукичаних
Машне, лептир - машне и кравате од свиле или отпадака од свиле, осим
плетених или кукичаних
Машне, лептир - машне и кравате од вештачких влакана, осим плетених или
кукичаних
Машне, лептир - машне и кравате од текстилних материјала, осим свиле или
отпадака од свиле, вештачких влакана, плетених или кукичаних
Рукавице, рукавице само са једним прстом и рукавице без прстију од свих
врста текстилних материјала, осим плетених или кукичаних и за бебе
Готов одевни прибор и делови одеће или прибора за одећу од свих врста
текстилних материјала, н.д.м.н., осим плетених или кукичаних
Готов одевни прибор од свих врста текстилних материјала, н.д.м.н., осим осим
плетених или кукичаних
Делови одеће или прибора за одећу од свих врста текстилних материјала,
н.д.м.н., осим осим плетених или кукичаних

1

1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

1
1
1

ГЛАВА 63

6300 00 00

ОСТАЛИ ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ ОД ТЕКСТИЛА; СЕТОВИ;
ИЗНОШЕНА, ДОТРАЈАЛА ОДЕЋА И ДОТРАЈАЛИ ПРОИЗВОДИ ОД
ТЕКСТИЛА; КРПЕ

6301 00 00

Ћебад и путни покривачи од свих врста текстилних материјала, осим
столњака, чаршава и производа за кревете и сличних производа за
намештај из NHM-а 9404 00 00
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6301 10 00
6301 20 00

Ћебад, електрична, од свих врста текстилних материјала
Ћебад и путни покривачи од вуне или фине животињске длаке, осим
електричних ћебади, столњака, чаршава и производа за кревете и сличних
производа за намештај из NHM-а 9404 00 00

1
1

6301 20 10

Ћебад и путни покривачи од вуне или фине животињске длаке плетени или
кукичани, осим електричних ћебади, столњака, чаршава и производа за кревете
и сличних производа за намештај из NHM-а 9404 00 00

1

6301 20 90

Ћебад и путни покривачи од вуне или фине животињске длаке, осим плетених
или кукичаних, електричних ћебади, столњака, чаршава и производа за кревете
и сличних производа за намештај из NHM-а 9404 00 00

1

6301 30 00

Ћебад и путни покривачи од памука, осим електричних ћебади, столњака,
чаршава и производа за кревете и сличних производа за намештај из NHM-а
9404 00 00

1

6301 30 10

Ћебад и путни покривачи од памука плетени или кукичани, осим електричних
ћебади, столњака, чаршава и производа за кревете и сличних производа за
намештај из NHM-а 9404 00 00

1

6301 30 90

Ћебад и путни покривачи од памука, осим плетених или кукичаних,
електричних ћебади, столњака, чаршава и производа за кревете и сличних
производа за намештај из NHM-а 9404 00 00

1

6301 40 00

Ћебад и путни покривачи од синтетичких влакана, осим електричних ћебади,
столњака, чаршава и производа за кревете и сличних производа за намештај из
NHM-а 9404 00 00

1

6301 40 10

Ћебад и путни покривачи од синтетичких влакана плетени или кукичани, осим
електричних ћебади, столњака, чаршава и производа за кревете и сличних
производа за намештај из NHM-а 9404 00 00

1

6301 40 90

Ћебад и путни покривачи од синтетичких влакана, осим плетених или
кукичаних, електричних ћебади, столњака, чаршава и производа за кревете и
сличних производа за намештај из NHM-а 9404 00 00

1

6301 90 00

6301 90 10

6301 90 90

6302 00 00
6302 10 00
6302 21 00
6302 22 00
6302 22 10
6302 22 90
6302 29 00
6302 29 10

01.05.2017.

Ћебад и путни покривачи од текстилних материјала, осим памука, вуне или
фине животињске длаке,синтетичких влакана, електричних ћебади, столњака,
чаршава и производа за кревете и сличних производа за намештај из NHM-а
9404 00 00
Ћебад и путни покривачи плетени или кукичани, осим памука, вуне или фине
животињске длаке,синтетичких влакана, електричних ћебади, столњака,
чаршава и производа за кревете и сличних производа за намештај из NHM-а
9404 00 00
Ћебад и путни покривачи од текстилних влакана, осим памука, вуне или фине
животињске длаке, синтетичких влакана, плетених или кукичаних,
електричних ћебади, столњака, чаршава и производа за кревете и сличних
производа за намештај из NHM-а 9404 00 00
Постељно, стоно, тоалетно и кухињско рубље од свих врста текстилних
материјала, осим подних покривача, крпа за глачање, за прање судова или
брисање прашине
Постељно рубље, плетено или кукичано
Постељно рубље од памука, штампано, осим плетеног или кукичаног
Постељно рубље од вештачких влакана, штампано, осим плетеног или
кукичаног
Постељно рубље од вештачких влакана, штампано, неткано
Постељно рубље од вештачких влакана, штампано, осим нетканог, плетеног
или кукичаног
Постељно рубље од текстилних материјала, штампано, осим од памучних и
вештачких влакана, плетеног или кукичаног
Постељно рубље од лана или рамије, штампано, осим плетеног или кукичаног

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
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6302 29 90
6302 31 00
6302 32 00
6302 32 10
6302 32 90
6302 39 00
6302 39 20
6302 39 90
6302 40 00
6302 51 00
6302 53 00
6302 53 10
6302 53 90
6302 59 00
6302 59 10
6302 59 90
6302 60 00
6302 91 00
6302 93 00
6302 93 10
6302 93 90

Постељно рубље од текстилних материјала, штампано, осим од памучних и
вештачких влакана, од лана или рамије, плетеног или кукичаног
Постељно рубље од памука, осим плетеног или кукичаног и штампаног
Постељно рубље од вештачких влакана, осим плетеног или кукичаног и
штампаног
Постељно рубље од вештачких влакана, неткано, осим штампаног
Постељно рубље од вештачких влакана, осим штампаног, нетканог, плетеног
или кукичаног
Постељно рубље од текстилних материјала, осим од памучних и вештачких
влакана, штампаног, плетеног или кукичаног
Постељно рубље од лана или рамије, осим плетеног или кукичаног и
штампаног
Постељно рубље од текстилних материјала, осим од памучних и вештачких
влакана, од лана или рамије, штампаног, плетеног или кукичаног
Стоно рубље, плетено или кукичано
Стоно рубље од памука, осим плетеног или кукичаног
Стоно рубље од вештачких влакана, осим плетеног или кукичаног
Стоно рубље од вештачких влакана, неткано
Стоно рубље од вештачких влакана, осим нетканог, плетеног или кукичаног
Стоно остало рубље од текстилних материјала, осим од памучних и вештачких
влакана, плетеног или кукичаног
Стоно рубље од лана, осим плетеног или кукичаног
Стоно остало рубље од текстилних материјала, осим од лана, памучних и
вештачких влакана, плетеног или кукичаног
Тоалетно и кухињско рубље, од фротира или сличних тканина, од памука, осим
подних покривача, крпа за глачање, за прање судова или брисање прашине
Тоалетно и кухињско рубље од памука, осим од фротира, подних покривача,
крпа за глачање, за прање судова или брисање прашине
Тоалетно и кухињско рубље од вештачких влакана, осим подних покривача,
крпа за глачање, за прање судова или брисање прашине
Тоалетно и кухињско рубље од вештачких влакана, неткано, осим подних
покривача, крпа за глачање, за прање судова или брисање прашине
Тоалетно и кухињско рубље од вештачких влакана, осим нетканог, подних
покривача, крпа за глачање, за прање судова или брисање прашине

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6302 99 00

Тоалетно и кухињско рубље од текстилних материјала, осим од памучних и
вештачких влакана, подних покривача, крпа за глачање, за прање судова или
брисање прашине

1

6302 99 10

Тоалетно и кухињско рубље од лана, осим подних покривача, крпа за глачање,
за прање судова или брисање прашине

1

6302 99 90

Тоалетно и кухињско рубље од текстилних материјала, осим од лана, памучних
и вештачких влакана, подних покривача, крпа за глачање, за прање судова или
брисање прашине

1

6303 00 00

Завесе, укључујући драперије, и унутрашње платнене ролетне; кратке
украсне драперије за прозоре или кревете од свих врста текстилних
материјала, осим застора

1

6303 12 00

Завесе, укључујући драперије, и унутрашње платнене ролетне, кратке украсне
драперије за прозоре или кревете од синтетичких влакана, плетене или
кукучане, осим застора

1

6303 19 00

Завесе, укључујући драперије, и унутрашње платнене ролетне, кратке украсне
драперије за прозоре или кревете, плетене или кукучане, осим од синтетичких
влакана и застора

1
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6303 91 00

6303 92 00

6303 92 10

6303 92 90

6303 99 00

6303 99 10

6303 99 90

6304 00 00
6304 11 00
6304 19 00

6304 19 10
6304 19 30

Завесе, укључујући драперије, и унутрашње платнене ролетне, кратке украсне
драперије за прозоре или кревете од памука, осим плетених или кукучаних и
застора
Завесе, укључујући драперије, и унутрашње платнене ролетне, кратке украсне
драперије за прозоре или кревете од синтетичких влакана, осим плетених или
кукучаних и застора
Завесе, укључујући драперије, и унутрашње платнене ролетне, кратке украсне
драперије за прозоре или кревете од синтетичких влакана, неткане, осим
застора
Завесе, укључујући драперије, и унутрашње платнене ролетне, кратке украсне
драперије за прозоре или кревете од синтетичких влакана, осим нетканих,
плетених или кукучаних и застора
Завесе, укључујући драперије, и унутрашње платнене ролетне, кратке украсне
драперије за прозоре или кревете од текстилних материјала, осим од памука
или синтетичких влакана, плетених или кукучаних и застора
Завесе, укључујући драперије, и унутрашње платнене ролетне, кратке украсне
драперије за прозоре или кревете од нетканих материјала, осим од памука или
синтетичких влакана и застора
Завесе, укључујући драперије, и унутрашње платнене ролетне, кратке украсне
драперије за прозоре или кревете од текстилних материјала, осим од памука
или синтетичких влакана, нетканих материјала, плетених или кукучаних и
застора
Производи за унутрашње опремање од свих врста текстилних материјала,
искључујући производе из NHM-а 9404 00 00
Прекривачи за кревете, плетени или кукичани, осим постељног рубља, јоргана
и проштепаног јоргана пуњеног перјем
Прекривачи за кревете од свих врста текстилних материјала, осим плетених
или кукичаних, постељног рубља, јоргана и проштепаног јоргана пуњеног
перјем
Прекривачи за кревете од памука, осим плетених или кукичаних, постељног
рубља, јоргана и проштепаног јоргана пуњеног перјем
Прекривачи за кревете од лана или рамије, осим плетених или кукичаних,
постељног рубља, јоргана и проштепаног јоргана пуњеног перјем

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1

6304 19 90

Прекривачи за кревете од текстилних материјала, осим лана или ремије,
памука, плетених или кукичаних, постељног рубља, јоргана и проштепаног
јоргана пуњеног перјем

1

6304 20 00

Мреже за кревете против комараца, плетени по основи, антималаријско

1

6304 91 00

Производи за унутрашње опремање, плетени или кукичани, осим ћебади,
постељног и стоног рубља, тоалетног и кухињског рубља, завеса, унутрашњих
ролетни, завеса и мрежа за кревете против комараца (драперија изнад прозора),
прекривача за кревете, мрежа за кревете за заштиту од маларије, абажура за
лампе и производа из поз. 9404)

1

6304 92 00

Производи за унутрашње опремање од памука, осим плетених или кукичаних,
ћебади и путних покривача, постељног и стоног рубља, тоалетног и кухињског
рубља, завеса, укључујући драперије, и унутрашњих платнених ролетни;
кратких украсних драперија за прозоре или кревете и производа из NHM-а
9404 00 00

1

6304 93 00

Производи за унутрашње опремање од синтетичких влакана, осим плетених
или кукичаних, ћебади и путних покривача, постељног и стоног рубља,
тоалетног и кухињског рубља, завеса, укључујући драперије, и унутрашњих
платнених ролетни; кратких украсних драперија за прозоре или кревете и
производа из NHM-а 9404 00 00

1
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6304 99 00

Производи за унутрашње опремање од текстилних материјала, осим од памука
или синтетичких влакана, плетених или кукичаних, ћебади и путних
покривача, постељног и стоног рубља, тоалетног и кухињског рубља, завеса,
укључујући драперије, и унутрашњих платнених ролетни; кратких украсних
драперија за прозоре или кревете и производа из NHM-а 9404 00 00

1

6305 00 00
6305 10 00
6305 10 10
6305 10 90
6305 20 00
6305 32 00

Вреће и врећице за паковање робе од свих врста текстилних материјала
Вреће и врећице за паковање робе од јуте или осталих најбољих текстилних
влакана из NHM-а 5303 00 00
Вреће и врећице за паковање робе од јуте или осталих најбољих текстилних
влакана из NHM-а 5303 00 00, употребљаване
Вреће и врећице за паковање робе од јуте или осталих најбољих текстилних
влакана из NHM-а 5303 00 00, осим употребљаваних
Вреће и врећице за паковање робе од памука
Прилагодљиви контејнери за расуте материјале, за паковање робе, од
синтетичких или вештачких текстилних материјала

1
1
1
1
1
1

6305 32 11

Прилагодљиви контејнери за расуте материјале, за паковање робе, од
полиетиленских или полипропиленских трака или сличних облика, плетени
или кукичани

1

6305 32 19

Прилагодљиви контејнери за расуте материјале, за паковање робе, од
полиетиленских или полипропиленских трака или сличних облика, осим
плетених или кукичаних

1

6305 32 90

Прилагодљиви контејнери за расуте материјале, за паковање робе, од
вештачких текстилних материјала, осим од полиетиленских или
полипропиленских трака или сличних облика

1

6305 33 00

Вреће и врећице за паковање робе од вештачких текстилних материјала од
полиетиленских или полипропиленских трака или сличних облика, осим
прилагодљивих контејнера за расуте материјале

1

6305 33 10

Вреће и врећице за паковање робе од вештачких текстилних материјала од
полиетиленских или полипропиленских трака или сличних облика, плетене или
кукичане, осим прилагодљивих контејнера за расуте материјале

1

6305 33 90

Вреће и врећице за паковање робе од полиетиленских или полипропиленских
трака или сличних облика, осим плетених или кукичаних и прилагодљивих
контејнера за расуте материјале

1

6305 39 00

Вреће и врећице за паковање робе од вештачких текстилних материјала, осим
од полиетиленских или полипропиленских трака или сличних облика и
прилагодљивих контејнера за расуте материјале

1

6305 90 00

Вреће и врећице за паковање робе од текстилних материјала, осим од памука,
вештачких влакана, јуте и осталих најбољих текстилних влакана из NHM-а
5303 00 00

1

6306 00 00

6306 12 00

6306 19 00
6306 22 00
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Цераде, платнени кровови и спољне платнене ролетне (тенде); шатори;
једра (за пловила, даске за једрење или сувоземна возила); производи за
камповање од свих врста текстилних материјала, осим равних заштитних
покривача од јасно тканих материјала, заштитних шатора, ранчева, торби
од рудичне чоје и слични контејнери, врећа за спавање, мадраца и јастука
и њихових пуњења
Цераде, платнене надстрешнице и спољне платнене ролетне (тенде), од
синтетичких влакана, осим равних заштитних покривача од јасно тканих
материјала начињених као церада
Цераде, платнене надстрешнице и спољне платнене ролетне (тенде), од
текстилних материјала, осим од синтетичких влакана и равних заштитних
покривача од јасно тканих материјала начињених као церада
Шатори од синтетичких влакана, осим плоча за летење

1

1

1
1
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Тарифски
разред
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1

2

3

4

6306 29 00
6306 30 00
6306 40 00
6306 90 00

6307 00 00
6307 10 00
6307 10 10
6307 10 30
6307 10 90
6307 20 00
6307 90 00
6307 90 10
6307 90 91
6307 90 92

6307 90 98

Шатори од текстилних материјала, осим од синтетичких влакана и плоча за
летење
Једра за пловила, даске за једрење или сувоземна возила, од текстилних
материјала
Душеци на надувавање од текстилних материјала
Производи за камповање од текстилних материјала, осим цирада, тенди,
шатора, једара за пловила, душека, врећа за спавање, ранчева, руксака и
сличних спремишта, пуњених јастука
Готови производи од текстилних материјала, укључујући модне кројеве за
одећу н.д.м.н.
Крпе за под, судове, прашину и сличне крпе за чишћење од свих врста
текстилних материјала
Крпе за под, судове, прашину и сличне крпе за чишћење, плетене или кукичане
Крпе за под, судове, прашину и сличне крпе за чишћење од нетканог текстила
Крпе за под, судове, прашину и сличне крпе за чишћење од свих врста
текстилних материјала, осим плетених или кукичаних и неткане
Прслуци и појасеви за спасавање од свих врста текстилних материјала
Готови производи од текстилних материјала, укључујући модне кројеве за
одећу, остали, н.д.м.н.
Готови производи од текстилних материјала, укључујући модне кројеве за
одећу, плетени или кукичани, н.д.м.н.
Готови производи од филца, укључујући модне кројеве за одећу, н.д.м.н.
Тканина за једнократну употребу, неткана, која се користи приликом
хируршких интервенција
Готови производи од текстилних материјала, укључујући модне кројеве за
одећу н.д.м.н., осим од филца, плетених или кукичаних и тканина за
једнократну употребу, нетканих, које се користе приликом хируршких
интервенција

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

6308 00 00

Сетови који се састоје од комада тканине и предива с прибором или без
прибора, за израду простирки, таписерија, везених столњака и салвета или
сличних производа од текстила, припремљени у паковањима за продају на
мало, осим сетова који су сврстани у производе за облачење

1

6309 00 00

Изношена - дотрајала одећа и други дотрајали производи од текстила,
ћебад и путни покривачи, кућни прекривачи и производи за унутрашње
опремање, од свих врста текстилних материјала укључујући све врсте
обуће и наглавака, са видљивим знацима ношења у расутом стању или у
балама, у врећама или сличном паковању, осим тепиха, подних
прекривача или зидних ћилима

1

6310 00 00
6310 10 00
6310 90 00

Крпе, канапи, ужад, конопци и каблови у облику отпадака или
неупотребљивих производа, од текстилног материјала
Крпе, канапи, ужад, конопци и каблови у облику отпадака или неупотребљивих
производа, од текстилног материјала, сортирани
Крпе, канапи, ужад, конопци и каблови у облику отпадака или неупотребљивих
производа, од текстилног материјала, несортирани

1
1
1

ГЛАВА 64
6400 00 00
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6401 00 00

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, осим ортопедске обуће, обуће за играчке,
обуће са клизаљкама и сличне спортске заштитне обуће

1

6401 10 00

Непромочива обућа са заштитном металном капном, 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, осим ортопедске
обуће, обуће за играчке, обуће са клизаљкама и сличне спортске заштитне
обуће

1

6401 92 00

Непромочива обућа која покрива глежањ, али не и колена, са ђоновима од
каучука, гуме или пластичне масе, са горњиштем од гуме или каучука, чије
лице није причвршћено за ђон нити спојено с њим ушивањем, закивањем
закивцима или ексерима, помоћу вијака, чепова или сличним поступцима, осим
обућа са заштитном металном капном, ортопедске и спортске обуће, обуће за
играчке

1

6401 92 10

Непромочива обућа која покрива глежањ, али не и колена, са ђоновима од
каучука, гуме или пластичне масе, са горњиштем од гуме или каучука, чије
лице није причвршћено за ђон нити спојено с њим ушивањем, закивањем
закивцима или ексерима, помоћу вијака, чепова или сличним поступцима, осим
обућа са заштитном металном капном, ортопедске и спортске обуће, обуће за
играчке

1

6401 92 90

Непромочива обућа која покрива глежањ, али не и колена, са ђоновима од
каучука, гуме или пластичне масе, са горњиштем од пластичних маса, чије
лице није причвршћено за ђон нити спојено с њим ушивањем, закивањем
закивцима или ексерима, помоћу вијака, чепова или сличним поступцима, осим
обућа са заштитном металном капном, ортопедске и спортске обуће, обуће за
играчке

1

6401 99 00

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, осим обуће која покрива глежањ, али не и колена, обућа
са заштитном металном капном, ортопедске и спортске обуће, обуће за играчке

1

6402 00 00

Обућа са ђоновима и лицем (горњиштем) од каучука, гуме или пластичне
масе, осим непромочиве обуће из NHM-а 6401 00 00, ортопедске и спортске
обуће, обуће за играчке

1

6402 12 00

Спортска обућа, скијашке ципеле, ципеле за скијашки крос - кантри и ципеле за
даску за снег, са ђоновима и лицем (горњиштем) од каучука, гуме или
пластичне масе, осим непромочиве обуће из NHM-а 6401 00 00

1

6402 12 10

Спортска обућа скијашке ципеле и ципеле за скијашки крос - кантри са
ђоновима и лицем (горњиштем) од каучука, гуме или пластичне масе, осим
непромочиве обуће из NHM-а 6401 00 00

1

6402 12 90

Спортска обућа ципеле за даску за снег са ђоновима и лицем (горњиштем) од
каучука, гуме или пластичне масе, осим непромочиве обуће из NHM-а 6401 00
00

1

6402 19 00

Спортска обућа са ђоновима и лицем (горњиштем) од каучука, гуме или
пластичне масе, осим непромочиве обуће из NHM-а 6401 00 00, скијашких
ципела, ципела за скијашки крос - кантри и ципела за даску за снег и клизаљки

1

6402 20 00

Обућа са ђоновима и лицем (горњиштем) од каучука, гуме или пластичне масе,
са лицем (горњиштем) од трака или каишева спојених са ђоном укивањем
чепова, осим обуће за играчке

1
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6402 91 00

Обућа која покрива глежањ, са ђоновима и лицем (горњиштем) од каучука,
гуме или пластичне масе, осим непромочиве обуће из NHM-а 6401 00 00,
ортопедске и спортске обуће, обуће за играчке

1

6402 91 10

Обућа са заштитном металном капном, са ђоновима и лицем (горњиштем) од
каучука, гуме или пластичне масе, осим непромочиве обуће из NHM-а 6401 00
00, ортопедске и спортске обуће

1

6402 91 90

Обућа која покрива глежањ, са ђоновима и лицем (горњиштем) од каучука,
гуме или пластичне масе, осим са заштитном металном капном, непромочиве
обуће из NHM-а 6401 00 00, ортопедске и спортске обуће, обуће за играчке

1

6402 99 00

Обућа са ђоновима и лицем (горњиштем) од каучука, гуме или пластичне масе,
осим обуће која покрива глежањ, са лицем (горњиштем) од трака или каишева,
обуће са заштитном металном капном, непромочиве обуће из NHM-а 6401 00
00, ортопедске и спортске обуће, обуће за играчке

1

6402 99 05

Обућа са заштитном металном капном, са ђоновима и лицем (горњиштем) од
каучука, гуме или пластичне масе, остала, осим непромочиве обуће из NHM-а
6401 00 00, ортопедске и спортске обуће

1

6402 99 10

Обућа са ђоновима од каучука, гуме или пластичне масе, са горњиштем од
гуме или каучука, осим обуће која покрива глежањ, са лицем (горњиштем) од
трака или каишева, обуће са заштитном металном капном, непромочиве обуће
из NHM-а 6401 00 00, ортопедске и спортске обуће, обуће за играчке

1

6402 99 31

Обућа са ђоновима од каучука, гуме или пластичне масе, са горњиштем од
гуме или каучука, са лицем од трака или која има један или неколико исечених
делова, са ђоном и петом, у комбинацији, која има висину већу од 3cm, осим са
лицем (горњиштем) од трака или каишева

1

6402 99 39

Обућа са ђоновима од каучука, гуме или пластичне масе, са горњиштем од
гуме или каучука, са лицем од трака или која има један или неколико исечених
делова, са ђоном и петом, у комбинацији, која има висину мању од 3cm, осим
са лицем (горњиштем) од трака или каишева

1

6402 99 50

Папуче и остала обућа за кућу, са ђоновима и лицем (горњиштем) од каучука,
гуме или пластичне масе, осим обуће која покрива глежањ, са лицем од трака
или која има један или неколико исечених делова и обуће за играчке

1

6402 99 91

Обућа са ђоновима од каучука, гуме или пластичне масе, са горњиштем од
пластичне масе, са унутрашњим ђоновима дужине мање од 24 cm, осим обуће
која покрива глежањ, са лицем од трака или која има један или неколико
исечених делова, обуће са заштитном металном капном, обуће за кућу,
непромочиве обуће из NHM-а 6401 00 00, ортопедске и спортске обуће и обуће
за играчке

1

6402 99 93

Обућа која се се не може разликовати као мушка или женска обућа, са
ђоновима од каучука, гуме или пластичне масе, са горњиштем од пластичне
масе, са унутрашњим ђоновима дужине 24 cm и више, осим обуће која покрива
глежањ, са лицем од трака или која има један или неколико исечених делова,
обуће са заштитном металном капном, обуће за кућу, непромочиве обуће из
NHM-а 6401 00 00, ортопедске и спортске обуће

1

6402 99 96

Обућа за мушкарце, са ђоновима од каучука, гуме или пластичне масе, са
горњиштем од пластичне масе, са унутрашњим ђоновима дужине 24 cm и
више, осим обуће која покрива глежањ, са лицем од трака или која има један
или неколико исечених делова, обуће са заштитном металном капном, обуће за
кућу, непромочиве обуће из NHM-а 6401 00 00, ортопедске и спортске обуће

1

6402 99 98

Обућа за жене, са ђоновима од каучука, гуме или пластичне масе, са
горњиштем од пластичне масе, са унутрашњим ђоновима дужине 24 cm и
више, осим обуће која покрива глежањ, са лицем од трака или која има један
или неколико исечених делова, обуће са заштитном металном капном, обуће за
кућу, непромочиве обуће из NHM-а 6401 00 00, ортопедске и спортске обуће

1
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6403 00 00

Обућа са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе, коже или вештачке
коже и лицем (горњиштем) од коже, осим ортопедске обуће, клизаљки или
обуће за играчке

1

6403 12 00

Скијашке ципеле, ципеле за скијашки крос - кантри и ципеле за даску за снег са
ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе, коже или вештачке коже и лицем
(горњиштем) од коже

1

6403 19 00

Спортска обућа са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе, коже или
вештачке коже и лицем (горњиштем) од коже, осим скијашких ципела, ципела
за скијашки крос - кантри и ципела за даску за снег

1

6403 20 00

Обућа са ђоновима од коже и лицем (горњиштем) од кожних каишева, који иду
и око ножног палца

1

6403 40 00

Обућа са заштитном металном капном, са ђоновима од каучука, гуме,
пластичне масе, коже или вештачке коже и лицем (горњиштем) од коже, осим
ортопедске и спортске обуће

1

6403 51 00

Обућа која покрива глежањ са ђоновима и и лицем (горњиштем) од коже, осим
обуће са заштитном металном капном, ортопедске и спортске обуће, обуће за
играчке

1

6403 51 05

Обућа која покрива глежањ и лицем (горњиштем) од коже, са ђоновима
израђеним у виду платформе од дрвета, без табанице и без заштитне металне
капне

1

6403 51 11

Обућа која покрива глежањ али не лист, са ђоновима и лицем (горњиштем) од
коже, са унутрашњим ђоном дужине мањим од 24 cm, осим обуће са
заштитном металном капном, ортопедске и спортске обуће, обуће за играчке

1

6403 51 15

Обућа за мушкарце која покрива глежањ али не лист, са ђоновима и лицем
(горњиштем) од коже, са унутрашњим ђоном дужине 24 cm или већим, осим
обуће са заштитном металном капном, ортопедске и спортске обуће, обуће за
играчке

1

6403 51 19

Обућа за жене која покрива глежањ, али не лист, са ђоновима и лицем
(горњиштем) од коже, са унутрашњим ђоном дужине 24 cm или већим, осим
обуће са заштитном металном капном, ортопедске и спортске обуће, обуће за
играчке

1

6403 51 91

Обућа која покрива глежањ и лист, са ђоновима и лицем (горњиштем) од коже,
са унутрашњим ђоном дужине 24 cm или већим, осим обуће са заштитном
металном капном, ортопедске и спортске обуће, обуће за играчке

1

6403 51 95

Обућа за мушкарце која покрива глежањ и лист, са ђоновима и лицем
(горњиштем) од коже, са унутрашњим ђоном дужине мањим од 24 cm, осим
обуће са заштитном металном капном, ортопедске и спортске обуће, обуће за
играчке

1

6403 51 99

Обућа за жене која покрива глежањ и лист, са ђоновима и лицем (горњиштем)
од коже, са унутрашњим ђоном дужине 24 cm или већим, осим обуће са
заштитном металном капном, ортопедске и спортске обуће, обуће за играчке

1

6403 59 00

Обућа са ђоновима и лицем (горњиштем) од коже, осим обуће са заштитном
металном капном, ортопедске и спортске обуће, обуће за играчке

1

6403 59 05

Обућа са лицем (горњиштем) од коже, са ђоновима израђеним у виду
платформе од дрвета, без табанице са заштитном металном капном, осим обуће
која покрива глежањ

1

6403 59 11

6403 59 31
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Обућа са ђоновима и лицем (горњиштем) од коже, са лицем од каишева или
која има један или неколико исечених делова са комбинацијом ђона и пете,
висине преко 3 cm, осим обуће са лицем (горњиштем) од кожних каишева, који
иду и око палца
Обућа са ђоновима и лицем (горњиштем) од коже, са лицем од каишева или
која има један или неколико исечених делова са комбинацијом ђона и пете,
висине до 3 cm, са унутрашњим ђоном дужине мањим од 24 cm, осим обуће са
лицем (горњиштем) од кожних каишева, који иду и око палца и обуће за
играчке

1

1
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6403 59 35

Обућа за мушкарце са ђоновима и лицем (горњиштем) од коже, са лицем од
каишева или која има један или неколико исечених делова са комбинацијом
ђона и пете, висине до 3 cm, са унутрашњим ђоном дужине 24 cm или већим,
осим обуће са лицем (горњиштем) од кожних каишева, који иду и око палца

1

6403 59 39

Обућа за жене са ђоновима и лицем (горњиштем) од коже, са лицем од каишева
или која има један или неколико исечених делова са комбинацијом ђона и пете,
висине до 3 cm, са унутрашњим ђоном дужине 24 cm или већим, осим обуће са
лицем (горњиштем) од кожних каишева, који иду и око палца

1

6403 59 50

Папуче и остала обућа за кућу, са ђоновима и лицем (горњиштем) од коже,
осим обуће која покрива глежањ, са лицем од трака или која има један или
неколико исечених делова и обуће за играчке

1

6403 59 91

Обућа са ђоновима и лицем (горњиштем) од коже, са унутрашњим ђоном
мањим од 24 cm, осим обуће која покрива глежањ, обуће са лицем
(горњиштем) од трака или каишева, са ђоновима израђеним у виду платформе
од дрвета, без табанице, обуће за кућу, са заштитном металном капном,
ортопедске и спортске обуће, обуће за играчке

1

6403 59 95

Обућа за мушкарце са ђоновима и лицем (горњиштем) од коже, са унутрашњим
ђоном дужине 24 cm или већим, осим обуће која покрива глежањ, обуће са
лицем (горњиштем) од трака или каишева, са ђоновима израђеним у виду
платформе од дрвета, без табанице, обуће за кућу, са заштитном металном
капном, ортопедске и спортске обуће, обуће за играчке

1

6403 59 99

Обућа за жене са ђоновима и лицем (горњиштем) од коже, са унутрашњим
ђоном дужине 24 cm или већим, осим обуће која покрива глежањ, обуће са
лицем (горњиштем) од трака или каишева, са ђоновима израђеним у виду
платформе од дрвета, без табанице, обуће за кућу, са заштитном металном
капном, ортопедске и спортске обуће, обуће за играчке

1

6403 91 00

Обућа која покрива глежањ са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе или
вештачке коже и лицем (горњиштем) од коже, осим обуће са заштитном
металном капном, ортопедске и спортске обуће, обуће за играчке

1

6403 91 05

Обућа која покрива глежањ са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе или
вештачке коже и лицем (горњиштем) од коже, израђена од дрвеног ђона, без
табанице са заштитном металном капном

1

6403 91 11

Обућа која покрива глежањ, али не део листа, са ђоновима од каучука, гуме,
пластичне масе или вештачке коже и лицем (горњиштем) од коже, са
унутрашњим ђоном дужине мањим од 24 cm, осим обуће са заштитном
металном капном, ортопедске и спортске обуће, обуће за играчке

1

6403 91 13

Обућа која се не може разликовати као мушка или женска, која покрива
глежањ, али не део листа, са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе или
вештачке коже и лицем (горњиштем) од коже, са унутрашњим ђоном дужине
24 cm и већим, осим обуће из NHM-а 6403 11 00 до 6403 40 00

1

6403 91 16

Обућа за мушкарце која покрива глежањ, али не део листа, са ђоновима од
каучука, гуме, пластичне масе или вештачке коже и лицем (горњиштем) од
коже, са унутрашњим ђоном дужине 24 cm и већим, осим обуће из NHM-а 6403
11 00 до 6403 40 00

1

6403 91 18

Обућа за жене која покрива глежањ, али не део листа, са ђоновима од каучука,
гуме, пластичне масе или вештачке коже и лицем (горњиштем) од коже, са
унутрашњим ђоном дужине 24 cm и већим, осим обуће из NHM-а 6403 11 00 до
6403 40 00

1

6403 91 91

Обућа која покрива глежањ, али не део листа, са ђоновима од каучука, гуме,
пластичне масе или вештачке коже и лицем (горњиштем) од коже, са
унутрашњим ђоном дужине мањим од 24 cm, осим обуће са заштитном
металном капном, ортопедске и спортске обуће, обуће за играчке

1
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6403 91 93

Обућа која се не може разликовати као мушка или женска, која покрива
глежањ, са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе или вештачке коже и
лицем (горњиштем) од коже, са унутрашњим ђоном дужине 24 cm и већим,
осим обуће из NHM-а 6403 11 00 до 6403 40 00

1

6403 91 96

Обућа за мушкарце која покрива глежањ, са ђоновима од каучука, гуме,
пластичне масе или вештачке коже и лицем (горњиштем) од коже, са
унутрашњим ђоном дужине 24 cm и већим, осим обуће из NHM-а 6403 11 00 до
6403 40 00

1

6403 91 98

Обућа за жене која покрива глежањ, са ђоновима од каучука, гуме, пластичне
масе или вештачке коже и лицем (горњиштем) од коже, са унутрашњим ђоном
дужине 24 cm и већим, осим обуће из NHM-а 6403 11 00 до 6403 40 00

1

6403 99 00

Обућа са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе или вештачке коже и
лицем (горњиштем) од коже, осим обуће која покрива глежањ, са заштитном
металном капном, ортопедске и спортске обуће, обуће за играчке

1

6403 99 05

Обућа са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе или вештачке коже и
лицем (горњиштем) од коже, израђена од дрвеног ђона, без табанице са
заштитном металном капном, осим обуће која покрива глежањ

1

6403 99 11

Обућа са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе или вештачке коже и
лицем (горњиштем) од коже, са лицем од каишева или која има један или више
исечених делова са комбинацијом ђона и пете, висине преко 3 cm

1

6403 99 31

Обућа са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе или вештачке коже и
лицем (горњиштем) од коже, са лицем од каишева или која има један или више
исечених делова, са комбинацијом ђона и пете, висине до 3 cm, са унутрашњим
ђоном дужине мањим од 24 cm, осим обуће за играчке

1

6403 99 33

Обућа која се не може разликовати као мушка или женска обућа, са ђоновима
од каучука, гуме, пластичне масе или вештачке коже и лицем (горњиштем) од
коже, са лицем од каишева или која има један или више исечених делова, са
комбинацијом ђона и пете, висине до 3 cm, са унутрашњим ђоном дужине 24
cm и веће, осим обуће која покрива глежањ и обуће из NHM-а 6403 11 00 до
6403 40 00

1

6403 99 36

Обућа за мушкарце са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе или
вештачке коже и лицем (горњиштем) од коже, са лицем од каишева или која
има један или више исечених делова, са комбинацијом ђона и пете, висине до 3
cm, са унутрашњим ђоном дужине 24 cm и веће, осим обуће која покрива
глежањ и обуће из NHM-а 6403 11 00 до 6403 40 00

1

6403 99 38

Обућа за жене са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе или вештачке
коже и лицем (горњиштем) од коже, са лицем од каишева или која има један
или више исечених делова, са комбинацијом ђона и пете, висине до 3 cm, са
унутрашњим ђоном дужине 24 cm и веће, осим обуће која покрива глежањ и
обуће из NHM-а 6403 11 00 до 6403 40 00

1

6403 99 50

Папуче и остала обућа за кућу,са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе
или вештачке коже и лицем (горњиштем) од коже, осим обуће која покрива
глежањ, са лицем од трака или која има један или неколико исечених делова и
обуће за играчке

1

6403 99 91

Обућа са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе или вештачке коже и
лицем (горњиштем) од коже, са унутрашњим ђоном дужине мањим од 24 cm,
осим обуће која покрива глежањ, обуће са лицем (горњиштем) од трака или
каишева, са ђоновима израђеним у виду платформе од дрвета, без табанице,
обуће за кућу, са заштитном металном капном, ортопедске и спортске обуће,
обуће за играчке

1
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6403 99 93

6403 99 96

6403 99 98

6404 00 00

6404 11 00

Обућа која се не може разликовати као мушка или женска обућа, са ђоновима
од каучука, гуме, пластичне масе или вештачке коже и лицем (горњиштем) од
коже, са унутрашњим ђоном дужине 24 cm и веће, осим обуће која покрива
глежањ, обуће са лицем (горњиштем) од трака или каишева, са ђоновима
израђеним у виду платформе од дрвета, без табанице, обуће за кућу, са
заштитном металном капном, ортопедске и спортске обуће, обуће за играчке
Обућа за мушкарце, са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе или
вештачке коже и лицем (горњиштем) од коже, са унутрашњим ђоном дужине
24 cm и веће, осим обуће која покрива глежањ, обуће из NHM-а 6403 11 00 до
6403 40 00 и 6403 99 11, 6403 99 36 и 640399 50
Обућа за жене, са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе или вештачке
коже и лицем (горњиштем) од коже, са унутрашњим ђоном дужине 24 cm и
веће, осим обуће која покрива глежањ, обуће са лицем (горњиштем) од трака
или каишева, са ђоновима израђеним у виду платформе од дрвета, без
табанице, обуће за кућу, са заштитном металном капном, ортопедске и
спортске обуће, обуће која се не може разликовати као мушка или женска
обућа
Обућа са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе, од коже или
вештачке коже и лицем (горњиштем) од текстилних материјала, осим
обуће за играчке
Спортска обућа укључујући патике за тенис, кошарку, гимнастику и слично, са
ђоновима од каучука, гуме или пластичних материјала и лицем (горњиштем) од
текстилних материјала

1

1

1

1

1

6404 19 00

Обућа са ђоновима од каучука, гуме или пластичних материјала и лицем
(горњиштем) од текстилних материјала, осим спортске обуће укључујући
патике за тенис, кошарку, гимнастику и слично и обуће за играчке

1

6404 19 10

Папуче и друга обућа за кућу, са ђоновима од каучука, гуме или пластичних
материјала и лицем (горњиштем) од текстилних материјала, осим патика за
тенис, кошарку, гимнастику и слично и обуће за играчке

1

6404 19 90

Обућа са ђоновима од каучука, гуме или пластичних материјала и лицем
(горњиштем) од текстилних материјала, осим спортске обуће укључујући
патике за тенис, кошарку, гимнастику и слично, обућу за кућу и обуће за
играчке

1

6404 20 00
6404 20 10
6404 20 90

Обућа са ђоновима од коже или вештачке коже и лицем (горњиштем) од
текстилних материјала, осим обуће за играчке
Папуче и остала обућа за кућу са ђоновима од коже или вештачке коже и лицем
(горњиштем) од текстилних материјала, осим обуће за играчке
Обућа са ђоновима од коже или вештачке коже и лицем (горњиштем) од
текстилних материјала, осим обућа за кућу и обуће за играчке

1
1
1

6405 00 00

Обућа са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе и лицем (горњиштем)
од другог материјала осим од каучука, гуме, пластичне масе, коже или
текстилних материјала; обућа са ђоновима од коже или вештачке коже и
лицем (горњиштем) од другог материјала осим од коже или текстилних
материјала; обућа са ђоновима од дрвета, плуте, канапа, картона, крзна,
тканог материјала, филца, нетканог материјала, линолеума, сламе и
слично и лицем (горњиштем) од било ког материјала, н.д.м.н.

1

6405 10 00

Обућа са лицем (горњиштем) од коже или вештачке коже, осим обуће са
ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе, коже или вештачке коже и лицем
(горњиштем) од кожа, ортопедске обуће, обуће за играчке

1

6405 20 00

Обућа са лицем (горњиштем) од текстилних материјала, осим обуће са
ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе, коже или вештачке коже,
ортопедске обуће, обуће за играчке

1
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6405 20 10

Обућа са лицем (горњиштем) од текстилних материјала са ђоновима од дрвета
или плуте, осим ортопедске обуће, обуће за играчке

1

6405 20 91

Папуче и остала обућа за кућу са лицем (горњиштем) од текстилних
материјала, осим обуће са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе, коже
или вештачке коже и обуће за играчке

1

6405 20 99

Обућа са лицем (горњиштем) од текстилних материјала, осим обуће са
ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе, коже или вештачке коже, дрвета
или плуте, обућа за по кући, ортопедске обуће, обуће за играчке

1

6405 90 00

Обућа са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе и лицем (горњиштем) од
другог материјала осим од каучука, гуме, пластичне масе, коже или текстилних
материјала; обућа са ђоновима од коже или вештачке коже и лицем
(горњиштем) од другог материјала који није кожа или текстилни материјал;
обућа са ђоновима од дрвета, плуте, канапа, картона, крзна, тканог материјала,
филца, нетканог материјала, линолеума, сламе и слично и лицем (горњиштем)
од другог материјала који није кожа, вештачка кожа и текстилни материјал,
н.д.м.н.

1

6405 90 10

Обућа са ђоновима од каучука, гуме, пластичне масе, коже или вештачке коже
и лицем (горњиштем) од другог материјала који није кожа, вештачка кожа и
текстилни материјал, осим ортопедске обуће, обуће за играчке

1

6405 90 90

Обућа са ђоновима од дрвета, плуте, канапа, картона, крзна, тканог материјала,
филца, нетканог материјала, линолеума, сламе и слично и лицем (горњиштем)
од другог материјала изузев од коже, вештачке коже и текстилног материјала,
осим ортопедске обуће, обуће за играчке

1

6406 00 00

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, осим
производа од азбеста

1

6406 10 00
6406 10 10

6406 10 90
6406 20 00
6406 20 10
6406 20 90

6406 90 00

6406 90 30
6406 90 50
6406 90 60

6406 90 90

Делови обуће, лице (горњиште) и делови лица (горњишта), осим уметака за
ојачање и производа од азбеста
Делови обуће, лице (горњиште) и њихови делови, од коже, осим уметака за
ојачање
Делови обуће, лице (горњиште), причвршћени или непричвршћени за ђонове
осим за спољну старну ђонова и делови лица (горњишта), осим уметака за
ојачање и од осталих делова израђених од коже или азбеста
Делови обуће, ђонови и пете, од каучука, гуме или пластичних материјала
Делови обуће, ђонови и пете, од каучука или гуме
Делови обуће, ђонови и пете од пластичних маса
Делови обуће, улошци за обућу, умеци за пете и слични производи,
доколенице, хулахопке и слични производи, осим ђонова и пета од каучука,
гуме, пластичне масе, лица (горњишта) и делова лица (горњишта) и осталих
делова израђених од дрвета или азбеста
Делови обуће, лице (горњиште), причвршћени или непричвршћени за ђонове
осим за спољну старну ђонова и делови лица (горњишта), осим уметака за
ојачање и од осталих делова израђених од азбеста
Делови обуће, измењиви улошци и остали измењиви прибор
Делови обуће, ђонови од коже или вештачке коже
Делови обуће, доколенице, хулахопке и слични производи и њихови делови,
осим делова од азбеста, пета од каучука, гуме или пластичне масе, ђонова од
природне или вештачке коже, каучука, гуме или пластичне масе, комплет лица
- горњишта спојеног са унутрашњим ђоном или другим делом ђона, али без
спољних ђонова и делова од дрвета или азбеста и изменљивих уложака

1
1

1
1
1
1

1

1
1
1

1
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6500 00 00

ШЕШЕИРИ, КАПЕ И ОСТАЛЕ ПОКРИВКЕ ЗА ГЛАВУ И ЊИХОВИ
ДЕЛОВИ

6501 00 00

Туљци, конуси и слични производи, од филца, неуобличени и без обода;
кругови и цилиндри, укључујући сечене цилиндре, од филца

1

6502 00 00

Туљци, конуси и слични производи плетени или израђени састављањем
трака од било ког материјала, неуобличени и без обода, непостављени и
неукрашени

1

6504 00 00

Шешири и друге покривке за главу, плетени или израђени састављањем
трака од било ког материјала, постављени или непостављени, украшени
или неукрашени, осим покривки за животињске главе, за играчке и
карневале

1

6505 00 00

6505 00 10

Шешири и друге покривке за главу, плетени или кукичани, или израђени
од чипке, филца или осталих текстилних метражних материјала, изузев од
трака, постављени или непостављени, украшени или неукрашени; мреже
за косу од било ког материјала, постављене или непостављене, украшене
или неукрашене, осим покривки за животињске главе, за играчке и
карневале
Шешири и друге покривке за главу, плетени или кукичани, или израђени од
чипке, од филца од длаке или од филца од вуне и длаке, направљено од туљаца,
конуса и сличних производа из NHM-а 6501 00 00, постављене или
непостављене, украшене или неукрашене, осим направљених од састављених
трака или комада филца, покривки за играчке или карневале

1

1

6505 00 30

Капе са штитником и слично, плетене или кукичане или израђене од чипке,
филца или других текстилних материјала, у комадима, али не у тракама,
постављене или непостављене, украшене или неукрашене, осим оних који су за
играчке или карневале

1

6505 00 90

Шешири и друге покривке за главу, плетени или кукичани, или израђени од
чипке, филца или осталих текстилних метражних материјала, осим од трака,
постављене или непостављене, украшене или неукрашене, осим од филца од
длаке или од филца од вуне и длаке, беретки, шкотских капа, округлих капица,
фесова и слично, капа са штитником, покривки за главу за животиње, за
играчке и карневале

1

6506 00 00
6506 10 00
6506 10 10
6506 10 80

Покривке за главу, постављене или непостављене, украшене или
неукрашене, н.д.м.н.
Заштитне кациге, шлемови и сл., постављени или непостављени, украшени или
неукрашени
Заштитне кациге, шлемови и сл., од пластичних маса, постављени или
непостављени, украшени или неукрашени
Заштитне кациге, шлемови и сл., постављени или непостављени, украшени или
неукрашени, осим од пластичних маса

1
1
1
1

6506 91 00

Капе за купање, капуљаче и друге покривке за главу од каучука, гуме или
пластичне масе, постављене или непостављене, украшене или неукрашене,
осим заштитних покривки, за играчке или карневале

1

6506 99 00

Покривке за главу, постављене или непостављене, украшене или неукрашене,
од других материјала, н.д.м.н.

1
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6506 99 10

Шешири и друге покривке за главу од филца од длаке или од филца од вуне и
длаке, направљене од туљаца, конуса и сличних производа из NHM-а 6501 00
00, постављене или непостављене, украшене или неукрашене, осим плетених
или кукичаних или израђених од чипке, направљених од састављених трака
или комада филца, покривки за играчке или карневале

1

6506 99 90

Покривке за главу, остале, постављене или непостављене, украшене или
неукрашене, остале, н.д.м.н.

1

6507 00 00

Траке за унутрашње опшивање, поставе, навлаке, основе и скелети,
штитници и подбрадници, покривке за главу, осим знојница за спортисте,
плетених или кукичаних

1

ГЛАВА 66
6600 00 00

6601 00 00
6601 10 00
6601 91 00
6601 99 00

КИШОБРАНИ, СУНЦОБРАНИ, ШТАПОВИ, ШТАПОВИ -СТОЛИЦЕ,
БИЧЕВИ, КОРБАЧИ И ЊИХОВИ ДЕЛОВИ
Кишобрани и сунцобрани, укључујући штапове - кишобране, вртне
кишобране и сличне кишобране, осим кишобрана-играчки и шаторских
крила за плажу
Кишобрани и сунцобрани, вртни или слични, осим шаторских крила за плажу
Кишобрани, џепни или са склопивом дршком, осим кишобрана-играчки
Кишобрани и сунцобрани, укључујући кишобране-штапове за шетњу, осим
џепних или са склопивом дршком, баштенских и кишобрана-играчки

1
1
1
1

6601 99 20

Кишобрани и сунцобрани, укључујући кишобране који се не склапају, са
покривним делом од тканих текстилних материјала, осим кишобрана на
склапање, вртних сунцобрана и сличних производа и кишобрана-играчки

1

6601 99 90

Кишобрани и сунцобрани, укључујући кишобране за шетњу, осим са
покривним делом од тканих текстилних материјала, џепних или са склопивом
дршком, баштенских и кишобрана-играчки

1

6602 00 00

Штапови за шетњу, штапови-столице, бичеви, корбачи и слично, осим
мерних штапова за шетњу, штака, штапова за оружје и спортских
штапова

1

6603 00 00
6603 20 00
6603 90 00
6603 90 10
6603 90 90

Делови, украси и прибор за кишобране или сунцобране из NHM-а 6601 00
00 и за штапове и друге производе из NHM-а 6602 00 00
Костури за кишобране и сунцибране из NHM-а 6601 00 00, укључујући и
монтиране костуре на шипкама (штаповима)
Делови, украси и прибор производа из NHM-а 6601 00 00 и 6602 00 00
Ручице и округле дршке производа из NHM-а 6601 00 00 и 6602 00 00,
Делови, украси и прибор производа из NHM-а 6601 00 00 и 6602 00 00, осим
ручица и округлих дршки, костура за кишобране и сунцибране и монтажних
костура

1
1
1
1
1

ГЛАВА 67
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6701 00 00

Коже и други делови птица са њиховим перјем и паперјем, перје, делови
перја, паперје и производи од њих, осим производа из НХМ-а 0505 00 00 и
обрађених бадрљица и перја, обуће или покривки за главу, производа за
постељину или сличну унутрашњу декорацију из НХМ-а 9404 00 00,
играчака, играчких или спортских реквизита и колекционарских комада

1

6702 00 00

Вештачко цвеће, лишће и плодови и њихови делови, производи израђени
од вештачког цвећа, лишћа или плодова, везивањем, лепљењем,
причвршћивањем једно за друго и сличним методама

1

6702 10 00

Вештачко цвеће, лишће и плодови и њихови делови, производи израђени од
вештачког цвећа, лишћа или плодова од пластичних материјала, везивањем,
лепљењем, причвршћивањем једно за друго и сличним методама

1

6702 90 00

Вештачко цвеће, лишће и плодови и њихови делови, производи израђени од
вештачког цвећа, лишћа или плодова, везивањем, лепљењем, причвршћивањем
једно за друго и сличним методама, осим од пластичних маса

1

6703 00 00

Људска коса, уређена, истањена, бељена или друкчије обрађена; вуна,
длака или остали текстилни материјал, припремљени за употребу у
изради перика или сличних производа, осим плетеница од природне
људске косе, опране или неопране, али другачије необрађене

1

6704 00 00
6704 11 00
6704 19 00
6704 20 00
6704 90 00

Перике, лажне браде, обрве, трепавице, кике и слично од људске косе,
животињске длаке или од текстилних материјала; производи од људске
косе н.д.м.н.
Перике од синтетичких текстилних материјала
Лажне браде, обрве, трепавице, кике и слично, од синтетичких текстилних
материјала, осим перика
Перике, лажне браде, обрве, трепавице, кике и слично, од људске косе н.д.м.н.
Перике, лажне браде, обрве, трепавице, кике и слично, од текстилних
материјала, осим од синтетичких текстилних материјала

1
1
1
1
1

ГЛАВА 68
6800 00 00

ПРОИЗВОДИ ОД КАМЕНА, ГИПСА, ЦЕМЕНТА, АЗБЕСТА, ЛИСКУНА
ИЛИ СЛИЧНИХ МАТЕРИЈАЛА

6801 00 00

Коцке за калдрму, ивичњаци и плоче за тротоаре од природног камена,
осим од шкриљаца

6802 00 00

6802 10 00

01.05.2017.

Камен, за споменике и грађевине, изузев шкриљаца, и производи од њих,
осим производа из NHM-а 6801 00 00; 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, осим коцки за калдрму, ивичњака и плоча за
тротоаре, производа од сједињеног базалта и печеног стеатита, накита,
сатова, лампи и сличних производа, дугмета, креда, оригиналних
скулптура или кипова
Камен, природни, укључујући шкриљац, обрађен у облику плоча, коцки И
сличних производа за мозаике и слично, 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 од природног камена, укључујући
шкриљац

1

1

1
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6802 21 00

Мермер, травертин, алабастер и производи од њих, просто сечен или резан
тестером, са равним или глатким лицем, осим са потпуно или делимично
планском израдом, пешчано обрађеног, грубо или финално млевених или
полираних производа из NHM-а 6802 10 00, коцки за калдрму, ивичњаке или за
тротоаре

1

6802 23 00

Гранит производи од њега, просто сечен или резан тестером, са равним или
глатким лицем, осим са потпуно или делимично планском израдом, пешчано
обрађеног, грубо или финално млевених или полираних производа из NHM-а
6802 10 00, коцки за калдрму, ивичњаке или за тротоаре

1

6802 29 00

Камен за споменике и грађевине и производи од њега, просто сечен или резан
тестером, са равним или глатким лицем, осим мермера, травертина, алабастера,
гранита и шкриљаца, са потпуно или делимично планском израдом, пешчано
обрађеног, грубо или финално млевених или полираних производа из NHM-а
6802 10 00, коцки за калдрму, ивичњаке или за тротоаре

1

6802 91 00

Мермер, травертин и алабастер, у било ком облику, осим плочица, коцкица и
сличних производа из NHM 6802 10 00, имитације накита, сатова, лампи, и
делова ових производа, дугмади, оригиналних скулптура или кипова, камена за
плочник, камених ивичњака и плоча за плочник

1

6802 92 00

Кречњачки камен, друге врсте поред мермера, травертина и алабастера, у било
ком облику, осим плочица, коцкица и сличних производа из NHM 6802 10 00,
имитације накита, сатова, лампи, и делова ових производа, оригиналних
скулптура или кипова, камена за плочник, камених ивичњака и плоча за
плочник

1

6802 93 00

Гранит, у било ком облику, полиран, украшен или другачије обрађен, осим
коцки и сличних производа из NHM-а 6802 10 00, имитације накита, сатова,
лампи и сличних производа, оригиналних скулптура или кипова

1

6802 93 10

Гранит у било ком облику, полиран, украшен или другачије обрађен, али не
тесан, нето масе 10 kg или веће, осим сатова, лампи и сличних производа,
коцки за калдрму, ивичњака и плоча за тротоаре

1

6802 93 90

Гранит у било ком облику, полиран, украшен или другачије обрађен, нето масе
до 10 kg, тесани комади гранита, осим коцки и сличних производа из NHM-а
6802 10 00, имитације накита, сатова, лампи и сличних производа, оригиналних
скулптура или кипова, коцки за калдрму, ивичњака и плоча за тротоаре

1

6802 99 00

Камен за споменике и грађевине у било ком облику, полиран, украшен или
другачије обрађен, осим кречњачког камена, гранита и шкриљаца, плоча, коцки
и сличних производа из NHM-а 6802 10 00, имитације накита, сатова, лампи и
сличних производа, оригиналних скулптура или кипова, коцки за калдрму,
ивичњака и плоча за тротоаре

1

6802 99 10

Камен за споменике и грађевине у било ком облику, полиран, украшен или
другачије обрађен, али не тесан, нето масе 10 kg или веће, осим кречњачког
камена, гранита и шкриљаца, плоча, коцки и сличних производа из NHM-а
6802 10 00, имитације накита, сатова, лампи и сличних производа, оригиналних
скулптура или кипова, коцки за калдрму, ивичњака и плоча за тротоаре

1

6802 99 90

Камен за споменике и грађевине, природан, осим кречњачког камена, гранита и
шкриљаца, у различитом облику, полиран, украшен или другачије обрађен,
нето масе до 10 kg, тесани комади овог камена, осим кречњачког камена,
гранита и шкриљаца, плоча, коцки и сличних производа из NHM-а 6802 10 00,
имитације накита, сатова, лампи и сличних производа, оригиналних скулптура
или кипова, коцки за калдрму, ивичњака и плоча за тротоаре

1

6803 00 00

Шкриљац обрађен, производи од шкриљца или агломерисаног шкриљца,
осим гранула, љуспица или праха од шкриљаца, коцки за мозаике и
слично, оловки од шкриљаца и шкриљаца спремних за употребу или
табли за писање или цртање

1
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6803 00 10

Шкриљац за кровове и фасаде

1

6803 00 90

Шкриљац обрађен, производи од шкриљца или агломерисаног шкриљца осим
кровних и зидних плоча од шкриљаца и гранула, љуспица или праха од
шкриљаца, коцки за мозаике и слично, оловки од шкриљаца и шкриљаца
спремних за употребу или табли за писање или цртање

1

6804 00 00

Млинско камење, брусеви, брусне плоче и слично, без постоља, за
млевење, брушење, оштрење, полирање, изравнање или сечење, 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, осим парфемисаног
плавог камена и брусних точкова укључујући бургије за зубне апарате

1

6804 10 00

Млинско камење и камење за брушење, млевење, дробљење и развлакњивање,
без постоља

1

6804 21 00

Млинско камење, камење за брушење, брусне плоче и слично, без постоља, за
оштрење, полирање, изравнање или сечење, од агломерисаног синтетичког или
природног дијаманта, осим ручно оштрених или полираних и брусних точкова
укључујући бургије за зубне апарате

1

6804 22 00

Млинско камење, камење за брушење, брусне плоче и слично, без постоља, за
оштрење, полирање, изравнање или сечење, од агломерисаних абразивних
материјала или од керамике, осим од агломерисаног синтетичког или
природног дијаманта, ручно оштрених или полираних и брусних точкова
укључујући бургије за зубне апарате

1

6804 22 12

Млинско камење, камење за брушење, брусне плоче и слично, без постоља, за
оштрење, полирање, изравнање или сечење, од вештачког абразивног
материјала, са везивним средством од синтетичке или вештачке смоле,
неојачан, осим од агломерисаног синтетичког или природног дијаманта, ручно
оштрених или полираних, парфемисаног плавог камена и брусних точкова
укључујући бургије за зубне апарате

1

6804 22 18

Млинско камење, камење за брушење, брусне плоче и слично, без постоља, за
оштрење, полирање, изравнање или сечење, од вештачког абразивног
материјала, са везивним средством од синтетичке или вештачке смоле, ојачан,
осим од агломерисаног синтетичког или природног дијаманта, ручно оштрених
или полираних, парфемисаног плавог камена и брусних точкова укључујући
бургије за зубне апарате

1

6804 22 30

Млинско камење, камење за брушење, брусне плоче и слично, без постоља, за
оштрење, полирање, изравнање или сечење, од вештачког абразивног
материјала, са везивним средством од керамике или силиката, осим од
агломерисаног синтетичког или природног дијаманта, ручно оштрених или
полираних, парфемисаног плавог камена и брусних точкова укључујући
бургије за зубне апарате

1

6804 22 50

Млинско камење, камење за брушење, брусне плоче и слично, без постоља, за
оштрење, полирање, изравнање или сечење, од вештачког абразивног
материјала, са везивним средством од другог материјала изузев синтетичке или
вештачке смоле, керамике или силиката, осим од агломерисаног синтетичког
или природног дијаманта, ручно оштрених или полираних, парфемисаног
плавог камена и брусних точкова укључујући бургије за зубне апарате

1

6804 22 90

Млинско камење, камење за брушење, брусне плоче и слично, без постоља, за
оштрење, полирање, изравнање или сечење, од агломерисаних абразивних
материјала или од керамике, осим од агломерисаног синтетичког или
природног дијаманта, ручно оштрених или полираних, парфемисаног плавог
камена и брусних точкова укључујући бургије за зубне апарате

1
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6804 23 00

Млинско камење, камење за брушење, брусне плоче и слично, без постоља, за
оштрење, полирање, изравнање или сечење, од природног камена, осим од
агломерисаних абразивних материјала или од керамике, ручно оштрених или
полираних, парфемисаног плавог камена и брусних точкова укључујући
бургије за зубне апарате

1

6804 30 00

Брусеви за ручно оштрење или полирање

1

6805 00 00

Абразивни материјали, природни или вештачки, у облику праха или зрна
нанети на подлогу од текстила, хартије, картона или других материјала,
исечени или неисечени у одређене облике, прошивени или непрошивени
или друкчије састављени

1

6805 10 00

Абразивни материјали, природни или вештачки у облику праха или зрна,
нанети на подлогу од само тканих текстилних тканина, исечени или неисечени
у одређене облике, прошивени или непрошивени или друкчије састављени

1

6805 20 00

Абразивни материјали, природни или вештачки у облику праха или зрна,
нанети на подлогу само од хартије или картона, исечени или неисечени у
одређене облике, прошивени или непрошивени или друкчије састављени

1

6805 30 00

Абразивни материјали, природни или вештачки, у облику праха или зрна,
нанети на подлогу од других материјала поред текстила, хартије, картона,
исечени или неисечени у одређене облике, прошивени или непрошивени или
друкчије састављени

1

6806 00 00

6806 10 00

6806 20 00
6806 20 10
6806 20 90

6806 90 00

6807 00 00
6807 10 00
6807 90 00

6808 00 00

386

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 NHM-а 6811 00 00, 6812 00 00 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, експандиран, цепан у листове, експандирана глина, пенушава
шљака и слични експандирани минерални материјали, укључујући међусобне
мешавине
Експандирана глина
Вермикулит, експандиран, цепан у листове, пенушава шљака и слични
експандирани минерални материјали, укључујући међусобне мешавине, осим
експандиране глине
Мешавине и производи од минералних материјала за термичку или звучну
изолацију или за апсорбовање звука, осим вуне од шљаке - згуре, вуне од
камена и сличних минералних вуна, експандираних или листастих
вермикулита, експандиране глине, пенушаве згуре и сличних експандираних
минералних материјала
Производи од битумена или од сличних материјала (нпр.: од битумена од
нафте или од смоле катрана каменог угља)
Производи од битумена или од сличних материјала (нпр.: од битумена од
нафте или од смоле катрана каменог угља) у ролнама
Производи од битумена или од сличних материјала (нпр.: од битумена од
нафте или од смоле катрана каменог угља), осим у ролнама
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, осим
производа са азбесним цементом, цементом од целулозних влакана или
слично

1

1

1
1
1

1

1
1
1

1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

6809 00 00

6809 11 00

Производи од гипса или од мешавина на бази гипса, осим гипсаних повоја
за исправљање фрактура, припремљеног за продају на мало, гипсаних
трака за третман фрактура, агломерисаних гипсаних плоча или за
топлотну изолацију, за изолацију или асорпцију звука, оригиналне статуе
или скулптуре
Табле, листови, плоче, плочице и слични производи од гипса или од мешавина
на бази гипса, неукрашени, превучени или ојачани само хартијом или
картоном, осим са агломерисаним производима за топлотну изолацију, за
изолацију или асорпцију звука

1

1

6809 19 00

Табле, листови, плоче, плочице и слични производи од гипса или од мешавина
на бази гипса, осим украшених, производа који су превучени или ојачани само
хартијом или картоном, са агломерисаним производима за топлотну изолацију,
за изолацију или асорпцију звука

1

6809 90 00

Производи од гипса или од мешавина на бази гипса, осим гипсаних повоја за
исправљање фрактура, припремљеног за продају на мало, гипсаних трака за
третман фрактура, агломерисаних гипсаних плоча или за топлотну изолацију,
за изолацију или асорпцију звука, неукрашених табли, листова, плоча, плочица
и сличних производа

1

6810 00 00
6810 11 00
6810 11 10

6810 11 90

6810 19 00
6810 91 00

6810 99 00

6811 00 00
6811 40 00
6811 81 00
6811 82 00

Производи од цемента, бетона или вештачког камена, армирани или
неармирани
Блокови и цигле, грађевински, од цемента, бетона или вештачког камена,
армирани или неармирани
Блокови и цигле, грађевински од лаког бетона (на подлози од дробљене,
глачане, уситњене шљаке и др.)
Блокови и цигле, грађевински, од цемента, бетона или вештачког камена,
армирани или неармирани, осим од лаког бетона (на подлози од дробљене,
глачане, уситњене шљаке и др.)
Црепови, цигле, камене плоче за калдрмисање и слични производи, од цемента,
бетона или вештачког камена, осим грађевинских блокова и цигли
Делови за зграде или грађевинско инжењерство, монтажни, од цемента, бетона
или вештачког камена, армирани или неармирани
Производи од цемента, бетона или вештачког камена, армирани или
неармирани, осим монтажних делова за зграде или грађевинског инжењерства,
црепа, калдрме, цигли и сличног
Производи од азбестног цементна, производи од цемента са целулозним
влакнима или слично
Производи од азбестног цементна, производи од цемента са целулозним
влакнима или слично, који садрже азбест
Таласасте плоче од цементна са целулозним влакнима или слично, које не
садрже азбест
Плоче, црепови, плочице и слични производи од цемента са целулозним
влакнима или слично, који не садрже азбест, осим таласастих плоча

1
1
1

1

1
1

1

1
1
1
1

6811 89 00

Производи од цемента са целулозним влакнима или слично, који не садрже
азбест, осим таласастих и других плоча, цеви и прибора за цеви, плоча,
црепова, плочица и сличних производа

1

6812 00 00

Прерађена азбестна влакна; мешавине на бази азбеста или на бази азбеста
и магнезијум-карбоната; производи од тих мешавина или од азбеста (нпр.:
предиво, тканине, одећа, покривке за главу, обућа, заптивачи), ојачани
или неојачани, осим производа из NHM-а 6811 00 00 или 6813 00 00

1
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6812 80 00

Прерађена азбестна влакна од плавог азбеста; мешавине на бази плавог азбеста
или на бази плавог азбеста и магнезијум-карбоната; производи од тих
мешавина или од плавог азбеста (нпр.: предиво, тканине, одећа, покривке за
главу, обућа, заптивачи), ојачани или неојачани, осим производа на бази
азбеста из NHM-а 6811 00 00 или 6813 00 00

1

6812 80 10

Прерађена азбестна влакна од плавог азбеста; мешавине на бази плавог азбеста
или на бази плавог азбеста и магнезијум-карбоната

1

6812 80 90

Производи од плавог азбеста или мешавине на бази плавог азбеста или на бази
плавог азбеста и магнезијум-карбоната (нпр.: предиво, тканине, одећа,
покривке за главу, обућа, заптивачи), ојачани или неојачани, осим од
прерађених азбестних влакана од плавог азбеста, производа на бази азбеста

1

6812 91 00

Одећа, прибор за одећу, обућа и покривке за главу од азбеста или од мешавина
на бази азбеста или на бази азбеста и магнезијум-карбоната, осим од плавог
азбеста

1

6812 92 00

Хартија, картон и филц од азбеста или од мешавина на бази азбеста или на бази
азбеста и магнезијум-карбоната, осим од плавог азбеста и са садржајем азбеста
мање од 35% по маси

1

6812 93 00

Заптивни материјал од пресованих азбестних влакана у облику листова, плоча
или ролни, осим од плавог азбеста

1

6812 99 00

Прерађена азбестна влакна од плавог азбеста; мешавине на бази плавог азбеста
или на бази плавог азбеста и магнезијум-карбоната; производи од тих
мешавина или од плавог азбеста (нпр.: предиво, тканине, конопци, ужад или
плетива), ојачани или неојачани, осим од плавог азбеста, одеће, прибора за
одећу, хартија, картона и филца и заптивног материјала од пресованих
азбестних влакана у облику листова, плоча или ролни, производа на бази
азбеста из NHM-а 6811 00 00 или 6813 00 00

1

6812 99 10

Прерађена азбестна влакна; мешавине на бази азбеста или на бази азбеста и
магнезијум-карбоната, осим од плавог азбеста

1

6812 99 90

Производи од азбеста или мешавине на бази азбеста или на бази азбеста и
магнезијум-карбоната (нпр.: предиво, тканине, конопци, ужад или плетива),
ојачани или неојачани, осим од плавог азбеста, одеће, прибора за одећу,
хартија, картона И филца и заптивног материјала од пресованих азбестних
влакана у облику листова, плоча или ролни, производа на бази азбеста из
NHM-а 6811 00 00 или 6813 00 00

1

6813 00 00

Фрикциони материјал и производи 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, комбиновани или некомбиновани са текстилом
или другим материјалима, осим монтираних фрикционих материјала

1

6813 20 00

Фрикциони материјал и производи од фрикционог материјала (нпр.: плоче,
ваљци, траке, сегменти, дискови, подметачи, облоге), за квачила или слично, на
бази азбеста, осталих минералних материјала или целулозе, комбиновани или
некомбиновани са текстилом или другим материјалима

1

6813 81 00

Облоге и плочице за кочнице на бази осталих минералних материјала или
целулозе, комбиновани или некомбиновани са текстилом или другим
материјалима, који не садрже азбест

1

6813 89 00

Фрикциони материјал и производи од фрикционог материјала (нпр.: плоче,
ваљци, траке, сегменти, дискови, подметачи, облоге), за квачила или слично, на
бази азбеста, осталих минералних материјала или целулозе, комбиновани или
некомбиновани са текстилом или другим материјалима, који не садрже азбест,
осим кочионих облога и плочица

1
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6814 00 00

Лискун обрађен и производи од лискуна, укључујући агломерисани или
реконституисани лискун на подлози или без подлоге од хартије, картона
или осталих материјала, осим електричних изолатора, прибора за
изолаторе, отпорника, кондензатора, заштитних наочара од лискуна или
стакла од лискуна и за декорацију јелки

1

6814 10 00

Плоче, листови и траке од агломерисаног или реконституисаног лискуна, на
подлози или без подлоге од хартије, картона или осталих материјала, у ролнама
или исечени у облику квадрата или правоугаоника

1

6814 90 00

Лискун обрађен и производи од лискуна, осим електричних изолатора, прибора
за изолаторе, отпорника, кондензатора, заштитних наочара од лискуна или
стакла од лискуна и за декорацију јелки, плоча, листова и трака од
агломерисаног или реконституисаног лискуна, на подлози или без подлоге

1

6815 00 00
6815 10 00
6815 10 10
6815 10 90
6815 20 00
6815 91 00

6815 99 00

Производи од камена или осталих минералних материјала, укључујући
угљена влакна, производе од угљених влакана и производе од тресета,
н.д.м.н.
Производи од графита или осталог угљеника, укључујући угљена влакна, који
нису за електричне сврхе
Угљена влакна и производи од угљених влакана, који нису за електричне сврхе
Производи од графита и других угљених влакана који нису за електричне
сврхе, осим угљених влакана и производа од угљених влакана
Производи од тресета, осим текстилних производа од тресетних влакана
Производи од камена или других минералних материја, н.д.м.н., који садрже
магнезит, доломит или хромит
Производи од камена или других минералних материја, н.д.м.н., осим оних
који садрже магнезит, доломит или хромит и производа од графита или других
угљеника

1
1
1
1
1
1

1

ГЛАВА 69
6900 00 00

ПРОИЗВОДИ ОД КЕРАМИКЕ

6901 00 00

Опеке, блокови, плочице и остали производи од силикатног фосилног
брашна (нпр.: од киселгура, триполита или диатомита) или од сличних
силикатних земљи

1

6902 00 00

Ватросталне опеке, блокови, плочице и слични ватростални керамички
производи за уградњу, осим оних од силикатног фосилног брашна или од
сличних силикатних земљи

1

6902 10 00

Ватросталне опеке, блокови, плочице и слични ватростални керамички
производи за уградњу, који садрже, по маси, појединачно или заједно, више од
50% следећих елемената: Mg, Ca или Cr изражених као MgО, CaО или Cr 2О3

1

6902 20 00

Ватросталне опеке, блокови, плочице и слични ватростални керамички
производи за уградњу, са садржајем преко 50% по маси алуминијум оксида
(Аl2О3), силицијум диоксида (SiО2) или мешавина или једињења тих производа,
осим оних од силикатног фосилног брашна или од сличних силикатних земљи

1

6902 20 10

Ватросталне опеке, блокови, плочице и слични ватростални керамички
производи за уградњу, са садржајем, по маси, 93% или више силицијум
диоксида (SiО2), осим од силикатног фосилног брашна или од сличне силикатне
земље

1

6902 20 91

Ватросталне опеке, блокови, плочице и слични ватростални керамички
производи за уградњу, са садржајем, по маси, више од 7%, али мање од 45%
алумијум оксида (Аl2О3), али више од 50% по маси комбиновано са силицијум
диоксидом (SiО2)

1
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6902 20 99

Ватросталне опеке, блокови, плочице и слични ватростални керамички
производи за уградњу, са садржајем преко 50% по маси алуминијум оксида
(Аl2О3), силицијум диоксида (SiО2) или мешавина или једињења тих производа,
осим са садржајем по маси, 93% или више силицијум диоксида, више од 7%,
али мање од 45% по маси алумијум оксида и оних од силикатног фосилног
брашна или од сличних силикатних земљи

1

6902 90 00

Ватросталне опеке, блокови, плочице, ватросталне и слични ватростални
керамички производи за уградњу, осим оних који садрже више од 50%
следећих елемената: Mg, Ca или Cr изражених као MgО, CaО или Cr2О3, са
садржајем више од 50% по маси алуминијум оксида (Al 2О3), силицијум
диоксида (SiО2) или мешавина или једињења тих производа, оних од
силикатног фосилног брашна или од сличних силикатних земљи

1

6903 00 00

6903 10 00

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 и
ватросталне опеке, блокова, плочица и сличних ватросталних керамичких
производа
Ватростални керамички производи (нпр.: реторте, топионички лонци, таве,
млазнице-изливници, чепови, подлоге, купеле, цеви, облоге и шипке), са
садржајем, по маси, преко 50% графита или неког другог угљеника или
мешавине ових производа, осим атросталне опеке, блокова, плочица и сличних
ватросталних керамичких производа

1

1

6903 20 00

Ватростални керамички производи (нпр.: реторте, топионички лонци, таве,
млазнице-изливници, чепови, подлоге, купеле, цеви, облоге и шипке), са
садржајем преко 50% по маси алуминијум оксида (Al2О3) или мешавине или
једињења алуминијум оксида и силицијум диоксида (SiО 2), осим ватросталне
опеке, блокова, плочица и сличних ватросталних керамичких производа

1

6903 20 10

Ватростални керамички производи (нпр.: реторте, топионички лонци, таве,
млазнице-изливници, чепови, подлоге, купеле, цеви, облоге и шипке), са
садржајем, по маси, мање од 45% алуминијум оксида и више од 50% силицијум
диоксида, осим ватросталне опеке, блокова, плочица и сличних ватросталних
керамичких производа

1

6903 20 90

Ватростални керамички производи (нпр.: реторте, топионички лонци, таве,
млазнице-изливници, чепови, подлоге, купеле, цеви, облоге и шипке), са
садржајем, по маси, 45% или више алуминијум оксида и више од 50%
силицијум диоксида, осим ватросталне опеке, блокова, плочица и сличних
ватросталних керамичких производа

1

6903 90 00

Ватростални керамички производи (нпр.: реторте, топионички лонци, таве,
млазнице-изливници, чепови, подлоге, купеле, цеви, облоге и шипке), осим
ватросталне опеке, блокова, плочица и сличних ватросталних керамичких
производа, оне из NHM-а 6902 00 00, са садржајем преко 50% по маси
угљеника или са садржајем преко 50% по маси алуминијум оксида и мешавине
или једињења алуминијум оксида и силицијум диоксида (SiО2)

1

6903 90 10

Ватростални керамички производи (нпр.: реторте, топионички лонци, таве,
млазнице-изливници, чепови, подлоге, купеле, цеви, облоге и шипке), са
садржајем по маси преко 25%, али не више од 50% графита или других
угљеника или мешавине ових производа, осим ватросталне опеке, блокова,
плочица и сличних ватросталних керамичких производа

1

6903 90 90

Ватростални керамички производи (нпр.: реторте, топионички лонци, таве,
млазнице-изливници, чепови, подлоге, купеле, цеви, облоге и шипке), осим
ватросталне опеке, блокова, плочица и сличних ватросталних керамичких
производа, оне из NHM-а 6902 00 00, производа из NHM-а 6903 10 00 и 6903 90
10

1
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6904 00 00

Керамичке зидарске опеке, блокови за подове, блокови, носачи и слично,
осим оних од силикатног фосилног брашна или од сличних силикатних
земљи, ватросталне опеке из NHM-а 6902 00 00 и производа из NHM-а 6907
00 00 и 6908 00 00

1

6904 10 00

6904 90 00

6905 00 00
6905 10 00

Опеке, зидарске, осим оних од силикатног фосилног брашна или од сличних
силикатних земљи, ватросталне опеке из NHM-а 6902 00 00
Блокови за подове, блокови, носачи и слично, осим оних од силикатног
фосилног брашна или од сличних силикатних земљи, ватросталне опеке из
NHM-а 6902 00 00, производа из NHM-а 6907 00 00 и 6908 00 00 и зидарске
опеке
Црепови, делови димњака, украси и остали производи за грађевинарство,
од керамике, осим оних од силикатног фосилног брашна или од сличних
силикатних земљи, ватросталне опеке, канализационих цеви и сличног
Црепови (кровни)

1

1

1
1

6905 90 00

Црепови, делови димњака, украси и остали производи за грађевинарство, од
керамике, осим оних од силикатног фосилног брашна или од сличних
силикатних земљи, ватросталне опеке, канализационих цеви и црепова за
кровове

1

6906 00 00

Керамичке цеви, одводи, олуци и прибор за цеви, осим оних од силикатног
фосилног брашна или од сличних силикатних земљи, ватросталне опеке,
цеви за димњаке, за лабараторије, изолационих цеви и прибора за цеви и
других цеви за електротехничку употребу

1

6907 00 00

Керамичке плочице, неглазиране, за поплочавање и облагање пећи или
зидова; неглазиране керамичке коцкице за мозаик и слично на подлози
или без подлоге, осим оних од силикатног фосилног брашна или од
сличних силикатних земљи, ватросталне опеке, украсних стојећих
производа од плочица и плочица специјално израђених за пећи

1

6907 21 00

Керамичке плочице за поплочавање и облагање, са коефицијентом апсорпције
воде не преко 0.5% по маси, осим ватросталних, коцкица за мозаик и завршне
керамике

1

6907 22 00

Керамичке плочице за поплочавање и облагање, са коефицијентом апсорпције
воде преко 0.5%, али не преко 10%, по маси, осим ватросталних, коцкица за
мозаик и завршне керамике

1

6907 23 00

Керамичке плочице за поплочавање и облагање, са коефицијентом апсорпције
воде преко 10% по маси, осим ватросталних, коцкица за мозаик и завршне
керамике

1

6907 30 00
6907 40 00

Керамичке коцкице за мозаик и слично, на подлози или без подлоге, осим
ватросталних и завршне керамике
Керамика за завршне радове, осим ватросталних

1
1

6909 00 00

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, осим млинског камена,
камена за полирање и млевење и других производа из NHM-а 6804 00 00,
ватросталних керамичких производа, артикала за домаћинство, судова за
продају, електричних апарата, изолатора и прибора за изоловање

1

6909 11 00

Керамички производи за лабораторијску, хемијску и осталу техничку употребу,
од порцелана или кинеског порцелана, осим ватросталних керамичких
производа, електричних апарата, изолатора и прибора за изоловање

1
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6909 12 00

Керамички производи за лабораторијску, хемијску и осталу техничку употребу,
чија је тврдоћа по „Mohs” скали 9 или већа, осим од порцелана или кинеског
порцелана, ватросталних керамичких производа, електричних апарата,
изолатора и прибора за изоловање

1

6909 19 00

Керамички производи за хемијску и осталу техничку употребу, осим керамике
чија је тврдоћа по „Mohs” скали 9 или већа, од порцелана или кинеског
порцелана, млинског камена, камена за полирање и млевење и других
производа из NHM-а 6804 00 00, ватросталних керамичких производа, артикала
за домаћинство, судова за продају, електричних апарата, изолатора и прибора
за изоловање

1

6909 90 00

Керамича корита, каде и слични судови који се употребљавају у
пољопривреди; керамички лонци, тегле и слични производи који се
употребљавају за транспорт или паковање робе, осим посуда за смештање робе
за лабараторије, судова за продавнице или артикала за домаћинство

1

6910 00 00

Судопере, лавабои, стубови за лавабое, каде, бидеи, клозетске шоље,
водокотлићи, писоари и слични производи, од керамике, осим судопера,
држача за сунђер, четкицу за зубе или тоалетни папир, кука за пешкир

1

6910 10 00

Судопере, лавабои, стубови за лавабое, каде, бидеи, клозетске шоље,
водокотлићи, писоари и слични производи од порцелана или кинеског
порцелана, осим судопера, држача за сунђер, четкицу за зубе или тоалетни
папир, кука за пешкир

1

6910 90 00

Судопере, лавабои, стубови за лавабое, каде, бидеи, клозетске шоље,
водокотлићи, писоари и слични производи од порцелана, осим од кинеског
порцелана, судопера, држача за сунђер, четкицу за зубе или тоалетни папир,
кука за пешкир

1

6911 00 00

6911 10 00

Стоно посуђе, кухињско посуђе, остали предмети за домаћинство или
тоалетну употребу, од порцелана или кинеског порцелана, осим када,
бидеа, одводних цеви и сличне санитарне опреме, статуа и других
украсних предмета, лонаца, ћупова, оплетених боца и других сличних
судова за превоз или паковање робе, млина за кафу и зачине са посудом од
керамике и радним делом од метала
Стоно и кухињско посуђе од порцелана или кинеског порцелана, осим
украсних предмета, лонаца, ћупова, оплетених боца и других сличних судова
за превоз или паковање робе, млина за кафу и зачине са посудом од керамике и
радним делом од метала

1

1

6911 90 00

Предмети за тоалетну употребу од порцелана или кинеског порцелана, осим
стоног посуђа, кухињског посуђа, када, бидеа, одводних цеви и сличне
санитарне опреме, статуа и других украсних предмета, лонаца, ћупова,
оплетених боца и других сличних судова за превоз или паковање робе, млина
за кафу и зачине са посудом од керамике и радним делом од метала

1

6912 00 00

Керамичко стоно и кухињско посуђе, остали предмети за домаћинство и
тоалетну употребу од керамике, али не од порцелана или кинеског
порцелана, осим када, бидеа, одводних цеви и сличне санитарне опреме,
статуа и других украсних предмета, лонаца, ћупова, оплетених боца и
других сличних судова за превоз или паковање робе, млина за кафу и
зачине са посудом од керамике и радним делом од метала

1

6912 00 21

Стоно и кухињско посуђе, од обичне керамике, осим статуа и других украсних
предмета, лонаца, ћупова, оплетених боца и других сличних судова за превоз
или паковање робе, млина за кафу и зачине са посудом од керамике и радним
делом од метала

1
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6912 00 23

Стоно и кухињско посуђе од каменине, осим статуа и других украсних
предмета, лонаца, ћупова, оплетених боца и других сличних судова за превоз
или паковање робе, млина за кафу и зачине са посудом од керамике и радним
делом од метала

1

6912 00 25

Стоно и кухињско посуђе, од фајанса или фине керамике, осим статуа и других
украсних предмета, лонаца, ћупова, оплетених боца и других сличних судова за
превоз или паковање робе, млина за кафу и зачине са посудом од керамике и
радним делом од метала

1

6912 00 29

Стоно и кухињско посуђе, од керамике, осим од порцелана, кинеског
порцелана, обичне керамике, каменине, фајанса и фине керамике, осим статуа
и других украсних предмета, лонаца, ћупова, оплетених боца и других сличних
судова за превоз или паковање робе, млина за кафу и зачине са посудом од
керамике и радним делом од метала

1

6912 00 81

Предмети за домаћинство и тоалетну употребу од обичне керамике, осим
стоног и кухињског посуђа, када, бидеа, одводних цеви и сличне санитарне
опреме, статуа и других украсних предмета, лонаца, ћупова, оплетених боца и
других сличних судова за превоз или паковање робе, млина за кафу и зачине са
посудом од керамике и радним делом од метала

1

6912 00 83

Предмети за домаћинство и тоалетну употребу од каменине, осим стоног и
кухињског посуђа, када, бидеа, одводних цеви и сличне санитарне опреме,
статуа и других украсних предмета, лонаца, ћупова, оплетених боца и других
сличних судова за превоз или паковање робе, млина за кафу и зачине са
посудом од керамике и радним делом од метала

1

6912 00 85

Предмети за домаћинство и тоалетну употребу од фајанса и фине керамике,
осим стоног и кухињског посуђа, када, бидеа, одводних цеви и сличне
санитарне опреме, статуа и других украсних предмета, лонаца, ћупова,
оплетених боца и других сличних судова за превоз или паковање робе, млина
за кафу и зачине са посудом од керамике и радним делом од метала

1

6912 00 89

Предмети за домаћинство и тоалетну употребу од керамике, осим од
порцелана, кинеског порцелана, обичне керамике, каменине, фајанса и фине
керамике, осим стоног и кухињског посуђа, када, бидеа, одводних цеви и
сличне санитарне опреме, статуа и других украсних предмета, лонаца, ћупова,
оплетених боца и других сличних судова за превоз или паковање робе, млина
за кафу и зачине са посудом од керамике и радним делом од метала

1

6913 00 00
6913 10 00
6913 90 00
6913 90 10
6913 90 93
6913 90 98

6914 00 00
6914 10 00
6914 90 00

Статуете и остали украсни производи, од керамике н.д.м.н.
Статуете и остали украсни производи, од порцелана или кинеског порцелана,
н.д.м.н.
Статуете и украсни производи, од керамике, остали, н.д.м.н., осим од
порцелана или кинеског порцелана
Статуете и остали украсни производи, од обичне керамике, н.д.м.н.
Статуете и остали украсни производи, од фајанса или фине керамике, н.д.м.н.
Статуете и остали украсни производи, од керамичких материјала, н.д.м.н., осим
од порцелана, обичне глине, каменине или фине земље

1

Керамички производи н.д.м.н.
Керамички производи од порцелана или кинеског порцелана, н.д.м.н.
Керамички производи н.д.м.н., осим од порцелана или кинеског порцелана

1
1
1

1
1
1
1
1
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7001 00 00
7001 00 10
7001 00 91
7001 00 99

7002 00 00
7002 10 00
7002 20 00
7002 20 10
7002 20 90
7002 31 00

7002 32 00

7002 39 00

7003 00 00

7003 12 00

Стаклени крш и остали отпаци од стакла; стакло у маси, осим стакла у
праху, гранулама или љуспицама
Стаклени крш и остали отпаци од стакла, осим стакла у праху, гранулама или
љуспицама
Оптичко стакло у маси
Стакло у маси, осим оптичког стакла
Стакло, необрађено, у облику кугли, шипки или цеви, осим стаклених
куглица пречника не преко 1 mm и куглица за играчке
Кугле од стакла, необрађене, осим стаклених куглица пречника не преко 1 mm
и куглица за играчке
Шипке или цеви од стакла, необрађене
Шипке или цеви од опричког стакла, необрађене
Шипке или цеви од стакла, необрађене, осим од оптичког стакла
Цеви од топљеног кварца или другог топљеног силицијум диоксида,
необрађене
Цеви од стакла које има линеарни коефицијент ширења (дилатације) не преко
5x10-6 по Келвину на температури између 0ºC и 300ºC, необрађене, осим цеви
од топљеног силицијум диоксида
Цеви од стакла, необрађене, осим цеви од стакла које има линеарни
коефицијент ширења (дилатације) не преко 5x10-6 по Келвину на температури
између 0ºC и 300ºC или од топљеног кварца или другог топљеног силицијум
диоксида
Стакло, ливено или ваљано, у облику листова, плоча или профила, са или
без слоја за апсорпцију, рефлексију или нерефлексију, али другачије
необрађено
Стакло, ливено или ваљано, неармирани листови и плоче, непровидни, бојени у
маси, плакирани или са слојем за апсорпцију, рефлексију или нерефлексију,
али другачије необрађено

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

7003 12 10

Стакло оптичко, ливено или ваљано, неармирани листови и плоче, бојени у
маси, плакирани или са слојем за апсорпцију, рефлексију или нерефлексију,
али другачије необрађено

1

7003 12 91

Стакло, ливено или ваљано, неармирани листови и плоче, са или без
рефлектујућег слоја али другачије необрађено, осим оптичког стакла

1

7003 12 99

Стакло, ливено или ваљано, неармирани листови и плоче, бојени у маси,
непровидни, са или без слоја за апсорпцију, рефлексију или нерефлексију, али
другачије необрађено, осим оптичког стакла

1

7003 19 00

Стакло, ливено или ваљано, неармирани листови и плоче, али другачије
необрађено, осим бојеног у маси, непровидног, плакираног, са или без слоја за
апсорпцију, рефлексију или нерефлексију

1

7003 19 10

Стакло оптичко, ливено или ваљано, неармирани листови и плоче, али
другачије необрађено, осим бојеног у маси, непровидног, плакираног, са или
без слоја за апсорпцију, рефлексију или нерефлексију

1

7003 19 90

Стакло, ливено или ваљано, неармирани листови и плоче, али другачије
необрађено, осим бојеног у маси, непровидниг, плакираног, са или без
рефлектујућег слоја и опричког стакла

1

7003 20 00
7003 30 00

7004 00 00

394

Стакло, ливено или ваљано, армирани листови и плоче, са или без слоја за
апсорпцију, рефлексију или нерефлексију, али другачије необрађено
Профили од стакла, са или без слоја за апсорпцију, рефлексију или
нерефлексију, али другачије необрађени
Стакло, вучено или дувано, у облику листова или плоча, са или без слоја
за апсорпцију, рефлексију или нерефлексију, али другачије необрађено

1
1

1
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7004 20 00

Стакло, вучено или дувано, у облику листова или плоча, бојено у маси,
непровидно, плакирано или са слојем за апсорпцију, рефлексију или
нерефлексију, али другачије необрађено

1

7004 20 10

Стакло оптичко, вучено или дувано, у облику листова или плоча, бојено у
маси, непровидно, плакирано или са слојем за апсорпцију, рефлексију или
нерефлексију, али другачије необрађено

1

7004 20 91

Стакло, вучено или дувано, са нерефлектујућим слојем, али другачије
необрађено, осим оптичког

1

7004 20 99

Стакло, вучено или дувано, у облику листова или плоча, бојено у маси,
непровидно, плакирано или са слојем за апсорпцију, рефлексију или
нерефлексију, али другачије необрађено осим оптичког

1

7004 90 00

Стакло, вучено или дувано, у облику листова или плоча, али другачије
необрађено, осим бојеног у маси, непровидног, плакираног или са слојем за
апсорпцију, рефлексију или нерефлексију

1

7004 90 10

Стакло, оптичко, вучено или дувано, у облику листова или плоча, али
другачије необрађено, осим бојеног у маси, непровидног, плакираног или са
слојем за апсорпцију, рефлексију или нерефлексију

1

7004 90 80

Стакло, вучено или дувано, у облику листова или плоча, али другачије
необрађено, осим бојеног у маси, непровидног, плакирано (превучено слојем
обојеног стакла) или са слојем за апсорпцију, рефлексију или нерефлексију и
оптичког стакла

1

7005 00 00

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

1

7005 10 00

Флоат стакло и површински брушено или полирано стакло, у облику листова
или плоча, неармирано стакло, са слојем за апсорпцију, рефлексију или
нерефлексију, али другачије необрађено,

1

7005 10 05

Флоат стакло и површински брушено или полирано стакло, у облику листова
или плоча, неармирано са нерефлектујућим слојем, али другачије необрађено

1

7005 10 25

Флоат стакло и површински брушено или полирано стакло, у облику листова
или плоча дебљине не преко 3,5 mm, неармирано, са слојем за апсорпцију или
са рефлектујућим слојем, али другачије необрађено

1

7005 10 30

Флоат стакло и површински брушено или полирано стакло, у облику листова
или плоча дебљине преко 3,5 mm, али не преко 4,5 mm, неармирано, са слојем
за апсорпцију или са рефлектујућим слојем, али другачије необрађено

1

7005 10 80

Флоат стакло и површински брушено или полирано стакло, у облику листова
или плоча дебљине преко 4,5 mm, неармирано, са слојем за апсорпцију или са
рефлектујућим слојем, али другачије необрађено

1

7005 21 00

Флоат стакло и површински брушено или полирано стакло, у облику листова
или плоча, неармирано, обојено у маси, непровидно, плакирано или само
површински брушено, али другачије необрађено, осим стакла са слојем за
апсорпцију, рефлексију или нерефлексију

1

7005 21 25

Флоат стакло и површински брушено стакло, у облику листова или плоча
дебљине не преко 3,5 mm, неармирано, обојено у маси, непровидно, плакирано
или само површински брушено, али другачије необрађено, осим стакла са
слојем за апсорпцију, рефлексију или нерефлексију

1

7005 21 30

Флоат стакло и површински брушено стакло, у облику листова или плоча
дебљине преко 3,5 mm, али не преко 4,5 mm, неармирано, обојено у маси,
непровидно, плакирано или само површински брушено, али другачије
необрађено, осим стакла са слојем за апсорпцију, рефлексију или нерефлексију

1
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7005 21 80

Флоат стакло и површински брушено стакло, у облику листова или плоча
дебљине преко 4,5 mm, неармирано, обојено у маси, непровидно, плакирано
или само површински брушено, али другачије необрађено, осим стакла са
слојем за апсорпцију, рефлексију или нерефлексију

1

7005 29 00

Флоат стакло и површински брушено или полирано стакло, у облику листова
или плоча, неармирано, али другачије необрађено, осим стакла обојеног у маси,
непровидног, плакираног или само површински брушеног или стакла са слојем
за апсорпцију, рефлексију или нерефлексију

1

7005 29 25

Флоат стакло и површински брушено или полирано стакло, у облику листова
или плоча дебљине не преко 3,5 mm, неармирано, али другачије необрађено,
осим стакла обојеног у маси, непровидног, плакираног или само површински
брушеног или стакла са слојем за апсорпцију, рефлексију или нерефлексију

1

7005 29 35

Флоат стакло и површински брушено или полирано стакло, у облику листова
или плоча дебљине преко 3,5 mm, али не преко 4,5 mm, неармирано, али
другачије необрађено, осим стакла обојеног у маси, непровидног, плакираног
или само површински брушеног или стакла са слојем за апсорпцију,
рефлексију или нерефлексију

1

7005 29 80

Флоат стакло и површински брушено или полирано стакло, у облику листова
или плоча дебљине преко 4,5 mm, неармирано, али другачије необрађено, осим
стакла обојеног у маси, непровидног, плакираног или само површински
брушеног или стакла са слојем за апсорпцију, рефлексију или нерефлексију и
стакла за хортикултуру

1

7005 30 00

Флоат стакло и површински брушено или полирано стакло, у облику листова
или плоча, са слојем за апсорпцију, рефлексију или нерефлексију, или без
таквог слоја, армирано, али другачије необрађено

1

7006 00 00

7006 00 10

7006 00 90

7007 00 00
7007 11 00
7007 11 10
7007 11 90

7007 19 00
7007 19 10
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Стакло из NHM-а 7003 00 00, 7004 00 00 или 7005 00 00, савијено, са
обрађеним ивицама, гравирано, бушено, емајлирано или другачије
обрађено, али неуоквирено нити спојено са другим материјалима, осим
сигурносног стакла, вишеслојних зидних панел елемената за изолацију и
стакла за огледала
Стакло, опричко из NHM 7003 00 00, 7004 00 00 или 7005 00 00, савијено, са
обрађеним ивицама, гравирано, бушено, емајлирано или другачије обрађено,
али неуоквирено нити спојено са другим материјалима, осим сигурносног
стакла, вишеслојних зидних панел елемената за изолацију и стакла за огледала
Стакло из NHM 7003 00 00, 7004 00 00 или 7005 00 00, савијено, са обрађеним
ивицама, гравирано, бушено, емајлирано или другачије обрађено, али
неуоквирено нити спојено са другим материјалима, осим оптичког,
сигурносног стакла, вишеслојних зидних панел елемената за изолацију и стакла
за огледала
Стакло, сигурносно, од каљеног или слојевитог стакла, осим вишеслојних
зидних панел елемената за изолацију, стакла за наочаре или сатове
Стакло, каљено, сигурносно, величине и облика подесног за уграђивање у
возила, ваздухоплове, васионске бродове или пловила
Стакло, каљено, сигурносно, величине и облика подесног за уграђивање у
моторна возила
Стакло, каљено, сигурносно, величине и облика подесног за уграђивање
ваздухоплове, васионске бродове или пловила, осим у моторна возила
Стакло, каљено, сигурносно, осим стакла величине и облика подесног за
уграђивање у возила, ваздухоплове, васионске бродове или пловила, сочива за
наочаре, стакла за сатове
Стакло, каљено, сигурносно, емајлирано

1

1

1

1
1
1
1

1
1
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7007 19 20

Стакло, каљено, сигурносно, обојено у маси, непровидно, плакирано или са
слојем за апсорпцију или рефлексију, осим стакла величине и облика подесног
за уграђивање у возила, ваздухоплове, васионске бродове или пловила и остала
возила, сочива за наочаре и стакла за сатове

1

7007 19 80

Стакло, каљено, сигурносно, осим емајлираног, обојеног у маси, непровидног,
плакираног или са слојем за апсорпцију или рефлексију, стакла величине и
облика подесног за уграђивање у возила, ваздухоплове, васионске бродове или
пловила и остала возила, сочива за наочаре и стакла за сатове

1

7007 21 00

Стакло, ламинирано (слојевито), сигурносно, величине и облика погодног за
уградњу у возила ваздухоплове, васионске бродове и пловила, осим
вишеслојних зидних панел елемената за изолацију од стакла

1

7007 21 20

Стакло, ламинирано (слојевито), сигурносно, величине и облика погодног за
уградњу у моторна возила, осим вишеслојних зидних панел елемената за
изолацију од стакла

1

7007 21 80

Стакло, ламинирано (слојевито), сигурносно, величине и облика погодног за
уградњу у ваздухоплове, васионске бродове и пловила, осим за уградњу у
моторна возила и вишеслојни зидних панел елемената за изолацију од стакла

1

7007 29 00

Стакло, ламинирано (слојевито), сигурносно, осим стакла величине и облика
погодног за уградњу у возила, ваздухоплове, васионске бродове и пловила и
вишеслојних зидних панел елемената за изолацију од стакла

1

7008 00 00
7008 00 20

Вишеслојни зидни панел елементи за изолацију од стакла
Вишеслојни зидни панел елементи за изолацију од стакла, обојени у маси,
непровидни, плакирани или са слојем за апсорпцију или рефлексију

1
1

7008 00 81

Вишеслојни зидни панел елементи за изолацију од стакла састављени од две
плоче од стакла које су спојене, дуж ивица херметичким заптивачем и
раздвојене слојем ваздуха, другог гаса или вакуумом, осим обојених у маси,
непровидних, плакираних или са слојем за апсорпцију или рефлексију

1

7008 00 89

Вишеслојни зидни панел елементи за изолацију од стакла састављених од две
стаклене плоче, са уметнутим слојем од стакла и вишеслојни зидни панел
елементи за изолацију од стакла састављених од три и више стаклених плоча,
осим обојених у маси, непровидних, плакираних или са слојем за апсорпцију
или рефлексију

1

7009 00 00
7009 10 00
7009 91 00
7009 92 00

Огледала од стакла, урамљена или неурамљена, укључујући и
ретровизоре, осим оптичких огледала или за оптичку употребу и огледала
која су стара преко 100 год.
Ретровизори (огледала за возила), урамљена или неурамљена
Огледала од стакла, неурамљена, осим ретровизора за возила, оптичких
огледала или за оптичку употребу и огледала која су стара преко 100 год.
Огледала од стакла, урамљена, осим ретровизора за возила, оптичких огледала
или за оптичку употребу и огледала која су стара преко 100 год.

1
1
1
1

7010 00 00

Балони, боце, тегле, лонци, фиоле, ампуле и остали судови од стакла, за
транспорт или паковање робе; тегле од стакла за конзервирање, чепови,
поклопци и остали затварачи од стакла, осим стаклених омотача, судова
са вакумском изолацијом, парфемских распршивача, пљоснатих флаша
или боца за распршиваче

1

7010 10 00
7010 20 00

Ампуле од стакла
Чепови, поклопци и остали затварачи од стакла

1
1

7010 90 00

Балони, боце, тегле, лонци, фиоле и остали судови од стакла, за транспорт или
паковање робе; тегле од стакла за конзервирање, осим ампула, стаклених
унутрашњости судова са вакумском изолацијом, за парфем распршиваче,
пљоснатих флаша или боца за распршиваче

1
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7010 90 10

Посуде за конзервисање (стерилисање) од стакла за домаћинство
Фиоле и остали предмети, израђени од стаклених цеви, за транспорт или
паковање робе, осим ампула
Балони, боце, тегле, лонци, фиоле и остали судови од стакла, за транспорт или
паковање робе запремине од 2,5 l или више
Боце од необојеног стакла за транспорт или паковање пића и хране, запремине
од 1l до 2,5 l
Боце од необојеног стакла за транспорт или паковање пића и хране, запремине
веће од 0,33 l , али мање од 1 l
Боце од необојеног стакла за транспорт или паковање пића и хране, запремине
0,15 l или више али не више од 0,33 l
Боце од необојеног стакла за транспорт или паковање пића и хране, запремине
мање од 0,15 l
Боце од обојеног стакла за транспорт или паковање пића и хране, запремине 1 l
или веће, али мање од 2,5 l
Боце од обојеног стакла за транспорт или паковање пића и хране, запремине
веће од 0,33 l али мање од 1 l
Боце од обојеног стакла за транспорт или паковање пића и хране, запремине од
0,15 l до 0,33 l
Боце од обојеног стакла за транспорт или паковање пића и хране, запремине
мање од 0,15 l
Балони, тегле, лонци, фиоле, остали судови од стакла за транспорт или
паковање пића и хране запремине од 0,25 l до 2 l, осим боца
Балони, тегле, лонци, фиоле и остали судови од стакла за транспорт или
паковање пића и хране, запремине мање од 0,25 l, осим боца

1

7010 90 21
7010 90 31
7010 90 41
7010 90 43
7010 90 45
7010 90 47
7010 90 51
7010 90 53
7010 90 55
7010 90 57
7010 90 61
7010 90 67

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7010 90 71

Балони, тегле, лонци, фиоле и остали судови, од стакла, за транспорт или
паковање фармацеутских производа, запремине преко 0,055 l али мање од 2,5 l,
осим ампула, цевастих судова и стаклене унутрашњости судова са вакумском
изолацијом

1

7010 90 79

Балони, тегле, лонци, фиоле и остали судови, од стакла, за транспорт или
паковање за фармацеутске производе, запремине не преко 0,055 l, осим ампула,
цевастих судова и стаклене унутрашњости судова са вакумском изолацијом

1

7010 90 91

Балони, боце, тегле, лонци, фиоле и остали судови, од необојеног стакла, за
транспорт или паковање робе, запремине мање од 2,5 l, осим судова за храну,
пиће и фармацеутске производе, ампула, цевастих судова, стаклених
унутрашњости судова са вакумском изолацијом, за парфем распршиваче,
пљоснатих флаша или боца за распршиваче

1

7010 90 99

Балони, боце, тегле, лонци, фиоле и остали судови, од обојеног стакла, за
транспорт или паковање робе, запремине мање од 2,5 l, осим судова за храну,
пиће и фармацеутске производе, ампула, цевастих судова, стаклених
унутрашњости судова са вакумском изолацијом, за парфем распршиваче,
пљоснатих флаша или боца за распршиваче

1

7011 00 00
7011 10 00
7011 20 00
7011 90 00
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Стаклени омотачи, укључујући балоне и цеви, отворени, и њихови
стаклени делови без прибора, за електричне сијалице, катодне цеви или
слично
Стаклени омотачи, укључујући балоне и цеви, отворени, и њихови стаклени
делови без прибора, за електрчно осветљење
Стаклени омотачи, укључујући балоне и цеви, отворени, и њихови стаклени
делови без прибора, за катодне цеви
Стаклени омотачи, укључујући балоне и цеви, отворени, и њихови стаклени
делови без прибора, осим за електрично осветљење и за катодне цеви

1
1
1
1
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7013 00 00

7013 10 00
7013 22 00
7013 22 10
7013 22 90
7013 28 00
7013 28 10
7013 28 90
7013 33 00
7013 33 11
7013 33 19
7013 33 91
7013 33 99
7013 37 00
7013 37 10
7013 37 51
7013 37 59
7013 37 91

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 NHM-а 7010 00 00 или 7018 00 00
Производи од стаклокерамике који се употребљавају за столом, у кухињи, за
тоалетне сврхе, у канцеларијама, за унутрашњу декорацију и сличне сврхе,
осим оних из NHM-а 7010 00 00 или 7018 00 00
Чаше за пиће са стопом од оловног кристалног стакла
Чаше за пиће са стопом од оловног кристалног стакла, ручно рађене
Чаше за пиће са стопом од оловног кристалног стакла, механички рађене
Чаше за пиће са стопом, осим од стаклокерамике и од оловног кристалног
стакла
Чаше за пиће са стопом, ручно рађене, осим од стаклокерамике и од оловног
кристалног стакла
Чаше за пиће са стопом, механички рађене, осим од стаклокерамике и од
оловног кристалног стакла
Чаше за пиће од оловног кристалног стакла, осим чаша са стопом
Чаше за пиће од оловног кристалног стакла ручно рађене, брушене или
другачије декорисане, осим чаша са стопом
Чаше за пиће од оловног кристалног стакла ручно рађене, осим брушених или
другачије декорисаних и чаша са стопом
Чаше за пиће од оловног кристалног стакла механички рађене, брушене или
другачије декорисане, осим чаша са стопом
Чаше за пиће од оловног кристалног стакла механички рађене, осим брушених
или другачије декорисаних и чаша са стопом
Чаше за пиће, осим од оловног кристалног стакла или од стаклокерамике и
чаша са стопом
Чаше за пиће од каљеног стакла, осим чаша са стопом
Чаше за пиће, ручно рађене, брушене или другачије декорисане, осим од
оловног кристалног стакла, каљеног стакла, стаклокерамике и чаша са стопом
Чаше за пиће, ручно рађене, осим брушених или другачије декорисаних, чаша
од оловног кристалног стакла, каљеног стакла, стаклокерамике и чаша са
стопом
Чаше за пиће, механички рађене, брушене или другачије декорисане, осим од
оловног кристалног стакла, каљеног стакла, стаклокерамике и чаша са стопом

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7013 37 99

Чаше за пиће, механички рађене, осим брушених или другачије декорисаних,
чаша од оловног кристалног стакла, каљеног стакла, стаклокерамике и чаша са
стопом

1

7013 41 00

Производи од оловног кристалног стакла који се употребљавају за столом или
за кухињске сврхе, осим оних из NHM-а 7018 00 00, чаша за пиће, вакум стакла
и стакла за возила

1

7013 41 10

Производи од оловног кристалног стакла који се употребљавају за столом или
за кухињске сврхе, ручно рађени, осим оних из NHM-а 7018 00 00, чаша за
пиће, вакум стакла и стакла за возила

1

7013 41 90

Производи од оловног кристалног стакла који се употребљавају за столом или
за кухињске сврхе, механички рађени, осим оних из NHM-а 7018 00 00, чаша за
пиће, вакум стакла и стакла за возила

1

7013 42 00

Производи који се употребљавају за столом или за кухињске сврхе од стакла са
линеарним коефицијентом ширења (дилатације) не преко 5x10 -6 по Келвину, на
температури између 0ºC и 300ºC, осим производа од оловног кристалног стакла
или од стаклокерамике, оних из NHM-а 7018 00 00, чаша за пиће, вакум стакла
и стакла за возила

1
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7013 49 00

Производи од стакла који се употребљавају за столом или за кухињске сврхе,
осим од оловног кристалног стакла и од стакла које има линеарни коефицијент
ширења (дилатације) не преко 5x10-6 по Келвину, на температури између 0ºC и
300ºC, од стаклокерамике, оних из NHM-а 7018 00 00, чаша за пиће, вакум
стакла и стакла за возила

1

7013 49 10

Производи од каљеног стакла који се употребљавају за столом или за кухињске
сврхе, осим од оловног кристалног стакла и од стакла које има линеарни
коефицијент ширења (дилатације) не преко 5x10 -6 по Келвину, на температури
између 0ºC и 300ºC, од стаклокерамике, оних из NHM-а 7018 00 00, чаша за
пиће, вакум стакла и стакла за возила

1

7013 49 91

Производи од стакла, ручно рађени, који се употребљавају за столом или за
кухињске сврхе, осим од каљеног стакла и од стакла које има линеарни
коефицијент ширења (дилатације) не преко 5x10 -6 по Келвину, на температури
између 0ºC и 300ºC, од оловног кристалног стакла или од стаклокерамике, оних
из NHM-а 7018 00 00, чаша за пиће, вакум стакла и стакла за возила

1

7013 49 99

Производи од стакла, механички рађени, који се употребљавају за столом или
за кухињске сврхе, осим од каљеног стакла, оловног кристалног стакла и од
стакла које има линеарни коефицијент ширења (дилатације) не преко 5x10 -6 по
Келвину, на температури између 0ºC и 300ºC, од стаклокерамике, оних из
NHM-а 7018 00 00, чаша за пиће, вакум стакла и стакла за возила

1

7013 91 00

Производи од оловног кристалног стакла за тоалетне сврхе, канцеларије, за
унутрашњу декорацију и сличне сврхе, осим оних који се употребљавају за
столом или за кухињске сврхе, од оловног кристалног стакла или од
стаклокерамике, оних из NHM-а 7018 00 00, огледала, за распршиваче парфема
и сл.

1

7013 91 10

Производи од оловног кристалног стакла ручне израде, за тоалетне сврхе,
канцеларије, за унутрашњу декорацију и сличне сврхе, осим оних који се
употребљавају за столом или за кухињске сврхе, од оловног кристалног стакла
или од стаклокерамике, оних из NHM-а 7018 00 00, огледала, за распршиваче
парфема и сл.

1

7013 91 90

Производи од оловног кристалног стакла механичке израде, за тоалетне сврхе,
канцеларије, за унутрашњу декорацију и сличне сврхе, осим оних који се
употребљавају за столом или за кухињске сврхе, од оловног кристалног стакла
или од стаклокерамике, оних из NHM-а 7018 00 00, огледала, за распршиваче
парфема и сл.

1

7013 99 00

Производи од стакла за тоалетне сврхе, канцеларије, за унутрашњу декорацију
и сличне сврхе, осим оних који се употребљавају за столом или за кухињске
сврхе, од оловног кристалног стакла или од стаклокерамике, оних из NHM-а
7018 00 00, огледала, за распршиваче парфема и сл.

1

7014 00 00

Производи од стакла за сигнализацију и оптички делови од стакла,
оптички необрађени, осим оних из NHM-а 7015 00 00

1

7015 00 00

Стакла за часовнике и слична стакла, стакла за некорективне и
корективне наочаре, искривљена, савијена, издубљена и слично обрађена,
оптички необрађена, издубљена сферна стакла и сегменти за производњу
таквих стакала, осим равног стакла за сличну употребу

1

7015 10 00

Стакла за корективне наочаре, искривљена, савијена, издубљена и слично
обрађена, оптички необрађена, осим равног стакла за сличну употребу

1

7015 90 00

Стакла за часовнике и слична стакла, стакла за некорективне наочаре,
искривљена, савијена, издубљена и слично обрађена, оптички необрађена,
издубљена сферна стакла и сегменти за производњу таквих стакала, осим
равног стакла за сличну употребу и стакла за корективне наочаре

1
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7016 00 00

Блокови, цигле, коцке, плочице и остали производи, од пресованог или
ливеног стакла, армирани или неармирани, који се употребљавају у
грађевинарству, осим ламинираног сигурносног стакла и вишеслојних
зидних панел елемената за изолацију од стакла; 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; мултицелуларно или пенасто
стакло у облику блокова, панела, плоча или сличних облика, н.д.м.н.

1

7016 10 00

Стаклене коцкице и остала ситна стаклена роба, на подлози или без подлоге, за
мозаике или сличне декоративне сврхе, осим завршених плоча за декоративну
сврху израђених од стаклених коцкица у виду мозаика

1

7016 90 00

Блокови, цигле, коцке, плочице и остали производи од пресованог или ливеног
стакла, армирани или неармирани, који се употребљавају у грађевинарству,
осим ламинираног сигурносног стакла и вишеслојних зидних панел елемената
за изолацију од стакла; оловом уоквирена прозорска окна у боји ("витражно",
"катедрално", "уметничко") и слично; мултицелуларно или пенасто стакло у
облику блокова, панела, плоча или сличних облика, осим стаклених коцкица и
остале ситне стаклене робе, на подлози или без подлоге, за мозаике или сличне
декоративне сврхе

1

7016 90 10
7016 90 40

Прозорска окна у боји ("витражно", "катедрално", "уметничко") и слично,
оловом уоквирена, осим оних који су старији од 100 год.
Цигле од стакла (стаклени блокови), који се употребљавају у грађевинарству

1
1

7016 90 70

Плоче (равни блокови), плочице, кровни црепови и остали производи од
пресованог или ливеног стакла, армирани или на сл. начин ојачани, који се
употребљавају у грађевинарству, као и мултицелуларно или пенасто стакло, у
облику блокова, панела, плоча, љуски или сличних облика, осим ламинираног
сигурносног стакла (вишеслојног стакла), вишеслојних зидних панел
елемената за изолацију од стакла и оловом уоквирених прозорских окана у боји
и стаклених блокова који се употребљавају у грађевинарству

1

7017 00 00

Производи од стакла за лабораторијске, хигијенске или фармацеутске
сврхе, градуисани или неградуисани, баждарени или небаждарени, осим
судова за паковање и транспорт робе, мерење, контролу или медицинских
инструмента и сличних апарата из главе 90 (оптички, фотографски,
кинематографски, мерни, контролни, прецизни, медицински и хируршки
инструменти и апарати; њихови делови и прибор)

1

7017 10 00

Производи од стакла за лабораторијске, хигијенске или фармацеутске сврхе,
градуисани или неградуисани, баждарени или небаждарени, од топљеног
кварца или другог топљеног силицијум диоксида, осим судова за паковање и
транспорт робе, мерење, контролу или медицинских инструмента и сличних
апарата из главе 90

1

7017 20 00

Производи од стакла за лабораторијске, хигијенске или фармацеутске сврхе,
градуисани или неградуисани, баждарени или небаждарени, од осталог стакла
које има линеарни коефицијент ширења или дилатације не преко 5 x 10 -6 по
Келвину на температури између 0ºC и 300ºC, осим од топљеног кварца или
другог топљеног силицијум диоксида, судова за паковање и транспорт робе,
мерење, контролу или медицинских инструмента и сличних апарата из главе 90

1

7017 90 00

Производи од стакла за лабораторијске, хигијенске или фармацеутске сврхе,
градуисани или неградуисани, баждарени или небаждарени, осим од осталог
стакла које има линеарни коефицијент ширења или дилатације не преко 5x10 -6
по Келвину на температури између 0ºC и 300ºC или од топљеног кварца или
другог топљеног силицијум диоксида, судова за паковање и транспорт робе,
мерење, контролу или медицинских инструмента и сличних апарата из главе 90

1
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7018 00 00

7018 10 00
7018 10 11
7018 10 19
7018 10 30
7018 10 51
7018 10 59
7018 10 90
7018 20 00
7018 90 00

Перле од стакла, имитација бисера, драгог или полудрагог камења и
слична ситна стаклена роба и предмети од њих, 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 1 mm
Перле од стакла, имитација бисера, драгог или полудрагог камења и слична
ситна стаклена роба и предмети од њих, осим имитације накита
Перле од стакла, брушене и механички полиране, осим предмета од њих
Перле од стакла, осим брушених и механички полираних перли као и предмета
од њих
Имитација бисера од стакла, осим предмета од њих
Имитације драгог или полудрагог камења од стакла, брушене и механички
полиране, осим предмета од њих
Имитације драгог или полудрагог камења од стакла, осим брушених и
механички полираних и предмета од њих
Имитације корала и слична ситна стаклена роба, осим производа од њих и
имитације бисера, драгог или полудрагог камења
Стаклене куглице пречника не преко 1 mm
Очи од стакла, осим протетичких предмета; производи од стаклених перли или
имитације бисера, драгог или полудрагог камења, статуете и остали украси од
стакла израђени на дуваљкама, осим имитације накита

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

7018 90 10

Очи од стакла, производи од стаклених перли или имитације бисера, драгог
или полудрагог камења или остали производи од ситне стаклене робе, осим
протетичких предмета и имитације накита

1

7018 90 90

Статуете и остали украси од стакла израђени на дуваљкама, осим имитације
накита

1

7019 00 00

7019 11 00
7019 12 00
7019 19 00
7019 19 10
7019 19 90
7019 31 00
7019 32 00
7019 39 00
7019 40 00
7019 51 00

Стаклена влакна, укључујући стаклену вуну, и производи од њих (нпр.:
предиво, тканине), осим минералне вуне и производа од ње, оптичких
влакана, бала или конопаца од влакана, електричних изолатора и
њихових делова, четкица од стаклених влакана и слично
Стаклена влакна, сечене нити дужине не преко 50 mm
Стаклена влакна, ровинг предиво
Стаклена влакна, снопови и конци, осим сечених нити дужине не преко 50 mm
и ровинг предива
Снопови и предиво од стаклених влакана, осим сечених нити дужине не преко
50 mm и ровинг предива
Снопови и предиво од резаних стаклених влакана
Простирке и отирачи од неправилно ламинираних стаклених влакана
Копрена (воал) од неправилно ламинираних стаклених влакана
Мреже, асуре, плоче и слични неткани производи од стаклених влакана, осим
мата и копрене (воал)
Ткани материјали од стаклених влакана израђени од ровинг предива
Ткани материјали од стаклених влакана као и кратких влакана ширине не преко
30 cm, осим од ровинг предива

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7019 52 00

Ткани материјали од стаклених влакана као и кратких влакана ширине преко
30 cm, платненог преплетаја, масе мање од 250 g/m2, од филамената нумерације
по једној жици не преко 136 текса, осим од ровинг предива

1

7019 59 00

Ткани материјали од стаклених влакана као и кратких влакана ширине преко
30 cm, осим платненог преплетаја, масе мање од 250 g/m2, од филамената
нумерације по једној жици не преко 136 текса и од ровинг предива

1
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7019 90 00

7020 00 00
7020 00 05
7020 00 07
7020 00 08
7020 00 10

Стаклена влакна, укључујући стаклену вуну, и производи од њих, осим
снопова, ровинга, предива, мрежа, асура, тканих материјала укључујући и са
кратким влакнима, копрене, мате, минералне вуне и слично
Производи од стакла н.д.м.н.
Кварцне цеви и држачи за реакторе, намењене за стављање у дифузионе и
оксидационе пећи за производњу полупроводничких материјала
Улошци за термос боце или остале вакум судове, недовршени
Улошци за термос боце или остале вакум судове, довршени
Производи од стакла, од топљеног кварца или од другог топљеног силицијум
диоксида, н.д.м.н.

1

1
1
1
1
1

7020 00 30

Производи од стакла које има линеарни коефицијенат ширења или дилатације
не преко 5 x 10-6 по Келвину, на температури од 0ºC до 300ºC, н.д.м.н., осим од
топљеног кварца или од другог топљеног силицијум диоксида

1

7020 00 80

Производи од стакла, остали, н.д.м.н.

1

ГЛАВА 71

7100 00 00

ПРИРОДНИ ИЛИ КУЛТИВИСАНИ БИСЕРИ, ДРАГО ИЛИ
ПОЛУДРАГО КАМЕЊЕ, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, МЕТАЛИ
ПЛАТИРАНИ ПЛЕМЕНИТИМ МЕТАЛИМА И ПРОИЗВОДИ ОД ЊИХ;
ИМИТАЦИЈЕ НАКИТА; МЕТАЛНИ НОВАЦ

7101 00 00

Бисери, природни или култивисани, обрађени или необрађени, сортирани
или несортирани али ненанизани, немонтирани или неуглављени; бисери,
природни или култивисани, привремено нанизани ради лакшег
транспорта, осим имитације од природних бисера и седефских бисера

1

7101 10 00

Бисери, природни, обрађени или необрађени, сортирани или несортирани али
ненанизани, немонтирани или неуглављени; бисери, природни или
култивисани, привремено нанизани ради лакшег транспорта, осим седефских
бисера

1

7101 21 00
7101 22 00

7102 00 00

7102 10 00
7102 21 00

7102 29 00

7102 31 00
7102 39 00

01.05.2017.

Бисери, култивисани необрађени, несортирани или сортирани
Бисери, култивисани, обрађени, несортирани или сортирани али ненанизани,
немонтирани или неуглављени; бисери, природни или култивисани,
привремено нанизани ради лакшег транспорта
Дијаманти, обрађени или необрађени, али немонтирани нити углављени,
осим немонтираног камења за грамофонске игле, за делове машина,
мерних инструмената или производа из главе 90 (оптички, фотографски,
кинематографски, мерни, контролни, прецизни, медицински и хируршки
инструменти и апарати; њихови делови и прибор)
Дијаманти, несортирани
Дијаманти, индустријски необрађени или само сечени тестером, цепани или
тесани
Дијаманти индустријски обрађени, али немонтирани нити углављени, осим
немонтираног камења за грамофонске игле, за делове машина, мерних
инструмената или производа из главе 90
Дијаманти, необрађени или само сечени тестером, цепани или тесани, осим
индустријских
Дијаманти, обрађени али немонтирани нити углављени, осим индустријских

1
1

1

1
1

1

1
1
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1

2

3

4

7103 00 00

Драго и полудраго камење, обрађено или необрађено, сортирано или
несортирано нити углављено; несортирано драго камење и полудраго
камење привремено нанизано ради лакшег транспорта, осим дијаманата и
имитације драгог или полудрагог камења

1

7103 10 00

Драго и полудраго камење, необрађено или само сечено тестером или грубо
уобличено, сортирано или не, осим дијаманата и имитације драгог или
полудрагог камења

1

7103 91 00

Рубини, сафири и смарагди, обрађени, сортирани или не, али не нанизани,
монтирани или углављени, рубини, сафири и смарагди, обрађени, несортирани,
привремено нанизано ради лакшег транспорта, осим рубина, сафира и смарагда
који су само сечени тестером или грубо уобличени и имитације драгог или
полудрагог камења

1

7103 99 00

Драго и полудраго камење, обрађено, сортирано или несортирано,
немонтирано нити углављено; несортирано драго камење и полудраго камење,
привремено нанизано ради лакшег транспорта, осим драгог или полудрагог
камења који су само сечени тестером или грубо уобличени, дијаманата, рубина,
сафира и смарагда и имитације драгог или полудрагог камења

1

7104 00 00

7104 10 00

Драго или полудраго камење, синтетичко или реконституисано, обрађено
или необрађено, сортирано или несортирано, али ненанизано,
немонтирано, неуглављено; несортирано синтетичко или реконституисано
драго или полудраго камење, привремено нанизано ради лакшег
транспорта
Кварц, пиезоелектрични, синтетички или реконституисан, обрађен или
необрађен, сортиран или несортиран, али немонтиран или неуглављен

1

1

7104 20 00

Драго или полудраго камење, синтетичко или реконституисано, необрађено
или само сечено тестером или грубо уобличено, сортирано или не, осим
пиезоелектричног кварца

1

7104 90 00

Драго или полудраго камење, синтетичко или реконституисано, обрађено или
необрађено, несортирано или сортирано, али ненанизано, немонтирано,
неуглављено; несортирано синтетичко или реконституисано драго или
полудраго камење, привремено нанизано ради лакшег транспорта, осим драгог
или полудрагог камења које је само сечено тестером или грубо уобличено и
пиезоелектричног кварца

1

7105 00 00
7105 10 00
7105 90 00

7106 00 00
7106 10 00
7106 91 00
7106 92 00

7107 00 00

7108 00 00
7108 11 00

404

Прашина и прах од природног или синтетичког драгог или полудрагог
камења
Прашина и прах од дијаманата, осим синтетичног дијаманта
Прашина и прах од природног или синтетичког драгог или полудрагог камења,
осим од дијаманата
Сребро, укључујући сребро позлаћено или платинирано, необрађено,
сирово или у облику полупроизвода или праха
Сребро, укључујући сребро позлаћено или платинирано, у праху
Сребро, укључујући сребро позлаћено или платинирано, необрађено, осим
сребра у праху
Сребро, укључујући сребро позлаћено или платинирано, у облику
полупроизвода
Прости метали платирани сребром, необрађени, или у облику
полупроизвода
Злато, укључујући платинирано, необрађено или у облику полупроизвода
или у облику праха
Злато, укључујући платинирано, немонетарно

1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
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1

2

3

4

7108 12 00
7108 13 00
7108 13 10

7108 13 80
7108 20 00

7109 00 00

7110 00 00
7110 11 00
7110 19 00
7110 19 10
7110 19 80
7110 21 00
7110 29 00
7110 31 00
7110 39 00
7110 41 00
7110 49 00

7111 00 00

7112 00 00

7112 30 00

Злато, укључујући платинирано, немонетарно, необрађено, осим злата у облику
праха
Злато, укључујући платинирано, у облику полупроизвода, немонетарно
Шипке, цеви, жица и профиле, плоче, лимови и траке дебљине (без подлоге)
преко 0,15 mm од злата, укључујући платинираног
Злато, укључујући платинирано, у облику полупроизвода, немонетарно, осим
шипки, жица и профила, плоча, лимова и трака дебљине (без подлоге) преко
0,15 mm
Злато монетарно
Прости метали или сребро, платирани златом, необрађени или у облику
полупроизвода
Платина, укључујући паладијум, родијум, иридијум, осмијум или
рутенијум, необрађени, или у облику полупроизвода или у праху
Платина, необрађена или у праху
Платина, у облику полупроизвода
Шипке, цеви, жица и профили; плоче, лимови и траке, дебљине (без подлоге)
преко 0,15 mm, од платине
Платина, у облику полупроизвода, осим шипки, жица и профила, плоча,
лимова и трака дебљине (без подлоге) преко 0,15 mm
Паладијум, необрађен или у праху
Паладијум, у облику полупроизвода
Родијум, необрађен или у праху
Родијум, у облику полупроизвода
Иридијум, осмијум и рутенијум, необрађени или у праху
Иридијум, осмијум и рутенијум, у облику полупроизвода
Прости метали, сребро или злато, платирани платином, необрађени, или у
облику полупроизвода
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, осим оних који су
истопљени у необрађене комаде или у облику полуга или у сличним
формама
Пепео који садржи племенити метал или једињења племенитих метала

1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

7112 91 00

Отпаци и остаци, од злата, укључујући и метала који су спојени са златом;
остали остаци и отпаци који садрже злато или једињења злата оних врста које
се углавном употребљавају за поновно добијање племенитих метала, осим
пепела који садржи злато или његова једињења, отпадака или остатака злата
који су истопљени у необрађене комаде или у облику полуга или у сличним
формама, смећа или пепела који садржи племените метале

1

7112 92 00

Отпаци и остаци, од платине, укључујући од метала платираног платинум, и
остали остаци и отпаци који садрже платину или његова једињења оних врста
које се углавном употребљавају за поновно добијање племенитих метала, осим
пепела који садржи платину или његова једињења, отпадака или остатака
платине који су истопљени у необрађене комаде или у облику полуга или у
сличним формама, смећа или пепела који садржи племените метале

1
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7112 99 00

Отпаци и остаци, од сребра, укључујући и метала који су спојени са сребром, и
остали остаци и отпаци који садрже сребро или једињења сребра оних врста
које се углавном употребљавају за поновно добијање племенитих метала, осим
пепела, отпадака или остатака који садрже племените метале или њихова
једињења, истопљени у необрађене комаде или у облику полуга или у сличним
формама

1

7113 00 00
7113 11 00

Накит и делови накита, од племенитих метала или од метала платираних
племенитим металима, осим производа старих преко 100 год.
Накит и делови накита, од сребра, укључујући предмете који су превучени или
платирани племенитим металима, осим производа старих преко 100 год.

1
1

7113 19 00

Накит и делови накита, од осталих племенитих метала изузев сребра,
укључујући предмете који су превучени или платирани племенитим металима,
осим производа старих преко 100 год.

1

7113 20 00

Накит и делови накита, од простих метала, платираних племенитим металима,
осим производа старих преко 100 год.

1

7114 00 00

7114 11 00

Предмети златарства или кујунџијства и њихови делови, од племенитих
метала или од метала платираних племенитим металима, осим накита,
сатова, ручних сатова и њихових делова, музичких инструмената, оружја
и слично
Предмети златарства или кујунџијства и њихови делови, од сребра, укључујући
предмете који су превучени или платирани племенитим металима, осим
накита, сатова, ручних сатова и њихових делова, музичких инструмената,
оружја и слично

1

1

7114 19 00

Предмети златарства или кујунџијства и њихови делови, од осталих
племенитих метала изузев сребра, укључујући предмете који су превучени или
платирани племенитим металима, осим накита, сатова, ручних сатова и
њихових делова, музичких инструмената, оружја и слично

1

7114 20 00

Предмети златарства или кујунџијства и њихови делови, од простих метала,
платираних племенитим металима, осим накита, сатова, ручних сатова и
њихових делова, музичких инструмената, оружја и слично

1

7115 00 00
7115 10 00
7115 90 00

7116 00 00
7116 10 00
7116 20 00

Предмети од племенитих метала или од метала платираних племенитим
металима, н.д.м.н.
Катализатори у облику жичане тканине, решетке или мреже, од платине
Предмети од племенитих метала или од метала платираних племенитим
металима, остали, н.д.м.н.
Предмети од природних или култивисаних бисера, драгог или полудрагог
камења (природног, синтетичког или реконституисаног), н.д.м.н.
Предмети од природних или култивисаних бисера, н.д.м.н.
Предмети од драгог или полудрагог камења, природног, синтетичког или
реконституисаног, н.д.м.н.

1
1
1

1
1
1

7116 20 11

Предмети направљени у потпуности од драгог или полудрагог камења,
огрлице, наруквице и други предмети од природног драгог или полудрагог
камења у нискама, без копчи или другог прибора

1

7116 20 80

Предмети од драгог или полудрагог камења (природног, синтетичког или
реконституисаног), н.д.м.н.

1

7117 00 00
7117 11 00

406

Имитација накита
Имитација накита, дугмад за манжетне и слична дугмад, од простих метала,
превучени или непревучени златом, сребром или платином

1
1
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7117 19 00
7117 90 00

7118 00 00
7118 10 00
7118 90 00

Имитација накита од простих метала, превучена или непревучена племенитим
металима, осим дугмади за манжетне и сличне дугмади
Имитација накита, осим од простих метала и накита који је превучен или
непревучен са златом, сребром или платином
Метални новац, укључујући званично средство плаћања, осим медаља,
накита од новца, нумизматичких колекција, отпадака или остатака
Метални новац, осим званичног средства плаћања, новца од злата, медаља,
накита од новца, нумизматичких колекција, отпадака или остатака
Метални новац, укључујући званично средство плаћања, осим медаља, накита
од новца, нумизматичких колекција, отпадака или остатака

1
1

1
1
1

ГЛАВА 72
7200 00 00

7201 00 00
7201 10 00

ГВОЖЂЕ И ЧЕЛИК
Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у полугама, блоковима и
другим примарним облицима
Сирово гвожђе, у полугама, блоковима и другим примарним облицима,
нелегирано, са садржајем не преко 0,5% по маси фосфора

1
1

7201 10 11

Сирово гвожђе, у полугама, блоковима и другим примарним облицима,
нелегирано, са садржајем не преко 0,5% по маси фосфора, са садржајем
мангана 0,4% и више, по маси и са садржајем силицијума не преко 1%, по маси

1

7201 10 19

Сирово гвожђе, у полугама, блоковима и другим примарним облицима,
нелегирано, са садржајем не преко 0,5% по маси фосфора, са садржајем
мангана 0,4% и више, по маси са садржајем силицијума преко 1%, по маси

1

7201 10 30

Сирово гвожђе, у полугама, блоковима и другим примарним облицима,
нелегирано, са садржајем не преко 0,5% по маси фосфора, са садржајем
мангана више од 0,1%, али не преко 0,4%, по маси

1

7201 10 90

Сирово гвожђе, у полугама, блоковима и другим примарним облицима,
нелегирано, са садржајем не преко 0,5% по маси фосфора и са садржајем
мангана мањим од 0,1%, по маси

1

7201 20 00
7201 50 00

Сирово гвожђе, у полугама, блоковима и другим примарним облицима,
нелегирано, са садржајем преко 0,5% по маси фосфора
Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе, у полугама, блоковима и
другим примарним облицима, легирано

1
1

7201 50 10

Сирово гвожђе, у полугама, блоковима и другим примарним облицима,
легирано, са садржајем титана од 0,3%, али не преко 1%, по маси и ванадијума
од 0,5%, али не преко 1%, по маси

1

7201 50 90

Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе, у полугама, блоковима и
другим примарним облицима, легирано, осим легираног сировог гвожђа са
садржајем титана од 0,3%, али не преко 1%, по маси и ванадијума од 0,5%, али
не преко 1%, по маси

1

7202 00 00
7202 11 00
7202 11 20
7202 11 80
7202 19 00
7202 21 00
7202 29 00
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Феролегуре
Фероманган, са садржајем угљеника преко 2%, по маси
Фероманган, са садржајем угљеника преко 2%, по маси, са гранулацијом не
преко 5 mm и са садржајем мангана преко 65%, по маси
Фероманган, са садржајем угљеника преко 2%, по маси, осим са гранулацијом
не преко 5 mm и са садржајем мангана преко 65%, по маси
Фероманган, са садржајем угљеника не преко 2%, по маси
Феросилицијум, са садржајем силицијума преко 55%, по маси
Феросилицијум, осим са садржајем силицијума не преко 55%, по маси

1
1
1
1
1
1
1
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1
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4

7202 29 10
7202 29 90
7202 30 00
7202 41 00
7202 41 10
7202 41 90
7202 49 00
7202 49 10
7202 49 50
7202 49 90
7202 50 00
7202 60 00
7202 70 00
7202 80 00
7202 91 00
7202 92 00
7202 93 00
7202 99 00
7202 99 10
7202 99 30
7202 99 80

Феросилицијум, са садржајем силицијума не преко 55%, по маси и са
садржајем магнезијума преко 4%, али не преко 10%, по маси
Феросилицијум, са садржајем силицијума не преко 55%, по маси, осим са
садржајем магнезијума преко 4%, али не преко 10%, по маси
Феросиликоманган
Ферохром, са садржајем угљеника преко 4%, по маси
Ферохром, са садржајем угљеника преко 4% али не преко 6%, по маси
Ферохром, са садржајем угљеника преко 6%, по маси
Ферохром, са садржајем угљеника не преко 4%, по маси
Ферохром, са садржајем угљеника не преко 0,05%, по маси
Ферохром, са садржајем угљеника преко 0,05%, али не преко 0,5%, по маси
Ферохром, са садржајем угљеника преко 0,5%, али не преко 4%, по маси
Феросиликохром
Фероникл
Феромолибден
Фероволфрам и феросиликоволфрам
Феротитан и феросиликотитан
Ферованадијум
Ферониобијум
Феро легуре, осим феромангана, феросилицијума, феросиликоманган,
ферохром и слично
Ферофосфор
Феросиликомагнезијум
Феро легуре, осим феромангана, феросилицијума, феросиликоманган,
ферохром, ферофосфора, феросиликомагнезијума и слично

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7203 00 00

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

1

7203 10 00

Производи од гвожђа, добијени директном редукцијом руда гвожђа у
комадима, пелетама или сличним облицима

1

7203 90 00

Производи од гвожђа, сунђерасти, добијени распршавањем растопљене полуге
руде гвожђа минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетима или
сличним облицима

1

7204 00 00

Отпаци и остаци од гвожђа или челика; отпадни инготи, слабови и др. од
гвожђа или челика, за претапање, осим шљаке, љуспица и другог отпада
од производње гвожђа или челика, радиоактивних отпадака и остатака;
комади од полуга, блокова и других облика гвожђа или мангановог
(огледаластог) гвожђа

2

7204 10 00
7204 21 00

7204 21 10

7204 21 90
7204 29 00
7204 30 00

408

Отпаци и остаци, од ливеног челика, осим радиоактивног
Отпаци и остаци, од нерђајућег челика, осим радиоактивног и отпада и
остатака батерија и електричних акумулатора
Отпаци и остаци, од нерђајућег челика са садржајем никла 8% или више, по
маси, осим радиоактивног и отпада и остатака батерија и електричних
акумулатора
Отпаци и остаци, од нерђајућег челика, осим са садржајем никла мање од 8%
по маси, радиоактивног и отпада и остатака батерија и електричних
акумулатора
Отпаци и остаци, од легираног челика, осим од нерђајућег челика,
радиоактивног и отпада и остатака батерија и електричних акумулатора
Отпаци и остаци, од калајисаног гвожђа или челика, осим радиоактивног и
отпада и остатака батерија и електричних акумулатора

2
2

2

2
2
2
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7204 41 00

Отпаци и остаци, од гвожђа или челика, струготина, опиљци, одресци, изресци
и слично, укључујући и оне у балама, осим оних од ливеног гвожђа, легираног
гвожђа или калајисаног гвожђа или челика

2

7204 41 10

Отпаци и остаци, од гвожђа или челика, струготина, опиљци, и слично,
укључујући и оне у балама, осим неких делова од ливеног гвожђа, легираног
гвожђа или калајисаног гвожђа или челика

2

7204 41 91

Отпаци и остаци, од гвожђа или челика, одресци, изресци и слично у балама,
осим неких делова од ливеног гвожђа, легираног гвожђа или калајисаног
гвожђа или челика

2

7204 41 99

Отпаци и остаци, од гвожђа или челика, одресци, изресци и слично,
небалирани, осим неких делова од ливеног гвожђа, легираног гвожђа или
калајисаног гвожђа или челика

2

7204 49 00

Отпаци и остаци, од гвожђа или челика, осим шљаке, љуспица и другог отпада
од производње гвожђа или челика, радиоактивних отпадака и остатака, комада
од полуга, блокова и других облика гвожђа или мангановог (огледаластог)
гвожђа, отпада и остатака батерија и електричних акумулатора и слично

2

7204 49 10

Отпаци и остаци, од гвожђа или челика, изрезани на комаде или
фрагментирани, осим шљаке, љуспица и другог отпада од производње гвожђа
или челика, радиоактивних отпадака и остатака, комада од полуга, блокова и
других облика гвожђа или мангановог (огледаластог) гвожђа, отпада и остатака
батерија и електричних акумулатора и слично

2

7204 49 30

Отпаци и остаци, од гвожђа или челика, остали, неизрезани на комаде или
нефрагментирани, у балама, осим шљаке, љуспица и другог отпада од
производње гвожђа или челика, радиоактивних отпадака и остатака, комада од
полуга, блокова и других облика гвожђа или мангановог (огледаластог) гвожђа,
отпада и остатака батерија и електричних акумулатора и слично

2

7204 49 90

Отпаци и остаци, од гвожђа или челика, неизрезани на комаде или
нефрагментирани, небалирани, осим шљаке, љуспица и другог отпада од
производње гвожђа или челика, радиоактивних отпадака и остатака, комада од
полуга, блокова и других облика гвожђа или мангановог (огледаластог) гвожђа,
отпада и остатака батерија и електричних акумулатора и слично

2

7204 50 00

Отпадни инготи, слабови и др., за претапање, осим производа чији хемијски
састав одговара сировом гвожђу, огледастом гвожђу или легури гвожђа

2

7205 00 00

Грануле и прах, од сировог гвожђа, мангановог огледаластог гвожђа,
гвожђа или челика, осим гранула и праха од феролегура, струготине и
опиљака гвожђа и челика, честица радиоактивних изотопа гвожђа мале
вредности, нестандардних куглца за кугличне лежајеве

1

7205 10 00

Грануле од сировог гвожђа, мангановог огледаластог гвожђа, гвожђа или
челика, осим гранула од феролегура, струготине и опиљака гвожђа и челика
малих вредности и дефектних куглица за кугличне лежајеве

1

7205 21 00
7205 29 00

7206 00 00

7206 10 00

01.05.2017.

Прах од легираног челика, осим праха од феролегура и честица радиоактивних
изотопа гвожђа
Прах од сировог гвожђа, мангановог огледаластог гвожђа, гвожђа и
нелегираног челика, осим праха од феролегура и честица радиоактивних
изотопа гвожђа
Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним
облицима, осим отпадних ингота за претапање, продуката од продуженог
ливења гвожђа и гвожђа из NHM-а 7203 00 00
Инготи од гвожђа и нелегираних челика, осим отпадних ингота за претапање,
продуката од продуженог ливења гвожђа или гвожђа из NHM-а 7203 00 00

1
1

1

1
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7206 90 00

7207 00 00
7207 11 00

Гвожђе и нелегирани челик, у ливеним шипкама и другим примарним
облицима, осим ингота, отпадних ингота за претапање, продуката од
продуженог ливења гвожђа или гвожђа из NHM-а 7203 00 00
Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика
Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
мањим од 0,25%, по маси квадратног или правоугаоног попречног пресека,
ширине мање од двоструке дебљине

1

1
1

7207 11 11

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
мањим од 0,25%, по маси квадратног или правоугаоног попречног пресека,
ширине мање од двоструке дебљине, ваљани или добијени континуалним
ливењем гвожђа

1

7207 11 14

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
мањим од 0,25%, по маси квадратног или правоугаоног попречног пресека,
ширине мање од двоструке дебљине, не преко 130 mm, ваљани или добијени
континуалним ливењем, осим челика за аутомате

1

7207 11 16

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
мањим од 0,25%, по маси квадратног или правоугаоног попречног пресека,
ширине мање од двоструке дебљине, дебљине преко 130 mm, ваљани или
добијени континуалним ливењем, осим од челика за аутомате

1

7207 11 90

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
мањим од 0,25%, по маси квадратног или правоугаоног попречног пресека,
ширине мање од двоструке дебљине, ковани

1

7207 12 00

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
мањим од 0,25%, по маси, правоугаоног, изузев квадратног, попречног пресека,
ширине једнаке или веће од двоструке дебљине

1

7207 12 10

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
мањим од 0,25%, по маси, правоугаоног, изузев квадратног, попречног пресека,
ваљани или добијени континуалним ливењем, ширине једнаке или веће од
двоструке дебљине

1

7207 12 90

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
мањим од 0,25%, по маси, правоугаоног, изузев квадратног, попречног пресека,
ковани, ширине једнаке или веће од двоструке дебљине

1

7207 19 00

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
мањим од 0,25%, по маси, кружног облика или другачијег од правоугаоног
(квадратног)

1

7207 19 12

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
мањим од 0,25%, по маси, кружног или полигоналног облика, ваљани или
добијени континуалним ливењем

1

7207 19 19

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
мањим од 0,25%, по маси, кружног или полигоналног облика, ковани

1

7207 19 80

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
мањим од 0,25%, по маси, осим полупроизвода квадратног, кружног,
правоугаоног или полигоналног облика

1

7207 20 00

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
0,25% или више, по маси

1

7207 20 11

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
0,25% или више, по маси правоугаоног (укључујући квадратног) попречног
пресека, ширине мање од двоструке дебљине, ваљани или добијени
континуалним ливењем гвожђа

1

7207 20 15

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
0,25% или више, али мање од 0,6% по маси, правоугаоног (укључујући
квадратног) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине, ваљани
или добијени континуалним ливењем гвожђа, осим челика за аутомате

1
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7207 20 17

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
0,6% и више по маси, правоугаоног (укључујући квадратног) попречног
пресека, ширине мање од двоструке дебљине, ваљани или добијени
континуалним ливењем, осим од челика за аутомате

1

7207 20 19

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
0,25% или више, по маси, правоугаоног (укључујући квадратног) попречног
пресека, ширине мање од двоструке дебљине, ковани

1

7207 20 32

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
0,25% или више, по маси, остали, правоугаоног (осим квадратног) попречног
пресека, ширине веће од двоструке дебљине, ваљани или добијени
континуалним ливењем

1

7207 20 39

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
0,25% или више, по маси, правоугаоног (осим квадратног) попречног пресека,
ковани, ширине једнаке или веће од двоструке дебљине

1

7207 20 52

7207 20 59

7207 20 80

7208 00 00

7208 10 00

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
0,25% или више, по маси, кружног или многоугаоног попречног пресека,
ваљани или добијени континуалним ливењем
Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
0,6% или више, по маси, кружног или многоугаоног попречног пресека,
ковани
Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика, са садржајем угљеника
0,25% или више, по маси, осим правоугаоног, квадратног, кружног или
многоугаоног попречног пресека
Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине
600 mm или веће, топло ваљани, неплатирани и непревучени
Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600
mm или веће, неплатирани и непревучени, у котуровима, само топло ваљани, са
шарама у рељефу

1

1

1

1

1

7208 25 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600
mm или веће, неплатирани и непревучени, у котуровима, само топло ваљани,
декапирани дебљине 4,75 mm и веће, без шара у рељефу

1

7208 26 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600
mm или веће, неплатирани и непревучени, у котуровима, само топло ваљани,
декапирани дебљине 3 mm и веће, али мање од 4,75 mm, без шара у рељефу

1

7208 27 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600
mm или веће, неплатирани и непревучени, у котуровима, само топло ваљани,
декапирани дебљине мање од 3 mm, без шара у рељефу

1

7208 36 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600
mm или веће, неплатирани и непревучени, у котуровима, само топло ваљани,
недекапирани, дебљине преко 10 mm, без шара у рељефу

1

7208 37 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600
mm или веће, неплатирани и непревучени, у котуровима, само топло ваљани,
недекапирани, дебљине 4,75 mm, али не преко 10 mm, без шара у рељефу

1

7208 38 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600
mm или веће, неплатирани и непревучени, у котуровима, само топло ваљани,
недекапирани, дебљине 3 mm и веће, али мање од 4,75 mm, без шара у рељефу

1

7208 39 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600
mm или веће, неплатирани и непревучени, у котуровима, само топло ваљани,
недекапирани, дебљине мање од 3 mm, без шара у рељефу

1

7208 40 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600
mm или веће, неплатирани и непревучени, ненамотани (у таблама), само топло
ваљани, са рељефном површином

1
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7208 51 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600
mm или веће, неплатирани и непревучени, ненамотани (табле), само топло
ваљани, дебљине преко 10 mm, без шара у рељефу

1

7208 51 20

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600
mm или веће, неплатирани и непревучени, ненамотани (табле), само топло
ваљани, дебљине преко 15 mm, без шара у рељефу

1

7208 51 91

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине 2050
mm или веће, неплатирани и непревучени, ненамотани (табле), само топло
ваљани, дебљине преко 10 mm али не преко 15 mm, без шара у рељефу

1

7208 51 98

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600
mm или веће али не преко 2050 mm, неплатирани и непревучени, ненамотани
(табле), само топло ваљани, дебљине преко 10 mm али не преко 15 mm, без
шара у рељефу

1

7208 52 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600
mm или веће, неплатирани и непревучени, ненамотани (табле), само топло
ваљани, дебљине 4,75 mm, али не преко 10 mm, без шара у рељефу

1

7208 52 10

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине не
преко 1250 mm, неплатирани и непревучени, ненамотани (табле), само топло
ваљани, дебљине 4,75 mm, али не преко 10 mm, ваљани на четири стране или у
затвореном калибру, без шара у рељефу

1

7208 52 91

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине 2050
mm или веће, неплатирани и непревучени, ненамотани (табле), само топло
ваљани, дебљине 4,75 mm, али не преко 10 mm, без шара у рељефу

1

7208 52 99

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600
mm или веће али не преко 2050 mm, неплатирани и непревучени, ненамотани
(табле), само топло ваљани, дебљине 4,75 mm, али не преко 10 mm, без шара у
рељефу, осим ваљани на четири стране или у затвореном калибру ширине не
преко 1250 mm

1

7208 53 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600
mm или веће, неплатирани и непревучени, ненамотани (табле), само топло
ваљани, дебљине 3 mm и веће, али мање од 4,75 mm, без шара у рељефу

1

7208 53 10

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине не
преко 1250 mm, неплатирани и непревучени, ненамотани (табле), само топло
ваљани, дебљине 4 mm и веће, али мање од 4,75 mm, без шара у рељефу

1

7208 53 90

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600
mm или веће, неплатирани и непревучени, ненамотани (табле), само топло
ваљани, дебљине 3 mm и веће, али мање од 4,75 mm, без шара у рељефу, осим
ваљаних на четири стране или у затвореном калибру, ширине не преко 1250
mm и дебљине 4 mm и веће

1

7208 54 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600
mm или веће, неплатирани и непревучени, ненамотани (табле), само топло
ваљани, дебљине мање од 3 mm, без шара у рељефу

1

7208 90 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснати топло ваљани и даље
обрађени, ширине 600 mm или веће, неплатирани и непревучени, ненамотани
(табле)

1

7208 90 20

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснати топло ваљани и даље
обрађени, ширине 600 mm или веће, неплатирани и непревучени, ненамотани
(табле), перфорирани

1

7208 90 80

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснати топло ваљани и даље
обрађени, ширине 600 mm или веће, неплатирани и непревучени, ненамотани
(табле), неперфорирани

1

7209 00 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине
600 mm и веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани и

1
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непревучени

7209 15 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, неплатирани и непревучени, у котуровима, само хладно ваљани
(хладно редуковани), дебљине 3 mm и веће

1

7209 16 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, неплатирани и непревучени, у котуровима, само хладно ваљани
(хладно редуковани), дебљине преко 1 mm, али мање од 3 mm

1

7209 16 10

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, неплатирани и непревучени, у котуровима, хладно ваљани (хладно
редуковани), дебљине преко 1 mm, али мање од 3 mm, „електро” лимови

1

7209 16 90

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, неплатирани и непревучени, у котуровима, хладно ваљани (хладно
редуковани), дебљине преко 1 mm, али мање од 3 mm, осим „електро” лимова

1

7209 17 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, неплатирани и непревучени, у котуровима, хладно ваљани (хладно
редуковани), дебљине 0,5 mm, али не преко 1 mm

1

7209 17 10

7209 17 90

7209 18 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, неплатирани и непревучени, у котуровима, хладно ваљани (хладно
редуковани), дебљине 0,5 mm и веће, али не преко 1 mm, „електро” лимови
Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, неплатирани и непревучени, у котуровима, хладно ваљани (хладно
редуковани), дебљине 0,5 mm и веће, али не преко 1 mm, осим „електро”
лимова
Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, неплатирани и непревучени, у котуровима, хладно ваљани (хладно
редуковани), дебљине мање од 0,5 mm

1

1

1

7209 18 10

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, неплатирани и непревучени, у котуровима, хладно ваљани (хладно
редуковани), дебљине мање од 0,5 mm, „електро” лимови

1

7209 18 91

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, неплатирани и непревучени, у котуровима, хладно ваљани (хладно
редуковани), дебљине 0,35 mm и веће али не преко 0,5 mm, осим „електро”
лимова

1

7209 18 99

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, неплатирани и непревучени, у котуровима, хладно ваљани (хладно
редуковани), дебљине мање од 0,35 mm, осим „електро” лимова

1

7209 25 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, неплатирани и непревучени, ненамотани (у таблама), хладно
ваљани (хладно редуковани), дебљине 3 mm и веће

1

7209 26 00

7209 26 10

7209 26 90

7209 27 00

01.05.2017.

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, неплатирани и непревучени, ненамотани (у таблама), хладно
ваљани (хладно редуковани), дебљине преко 1 mm, али мање од 3 mm
Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, неплатирани и непревучени, ненамотани (у таблама), хладно
ваљани (хладно редуковани), дебљине преко 1 mm, али мање од 3 mm,
„електро” лимови
Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, неплатирани и непревучени, ненамотани (у таблама), хладно
ваљани (хладно редуковани), дебљине преко 1 mm, али мање од 3 mm, осим
„електро” лимова
Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, неплатирани и непревучени, ненамотани (у таблама), хладно
ваљани (хладно редуковани), 0,5 mm и веће, али не преко 1 mm

1

1

1

1
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7209 27 10

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, хладно ваљани (хладно редуковани) даље необрађени, неплатирани
и непревучени, ненамотани (у таблама), само хладно ваљани (хладно
редуковани), дебљине 0,5 mm и веће, али не преко 1 mm, „електро” лимови

1

7209 27 90

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, неплатирани и непревучени, ненамотани (у таблама), хладно
ваљани (хладно редуковани), дебљине 0,5 mm и веће, али не преко 1 mm, осим
„електро” лимова

1

7209 28 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, неплатирани и непревучени, ненамотани (у таблама), хладно
ваљани (хладно редуковани), дебљине мање од 0,5 mm

1

7209 28 10

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, неплатирани и непревучени, ненамотани (у таблама), хладно
ваљани (хладно редуковани), дебљине мање од 0,5 mm, „електро” лимови

1

7209 28 90

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, неплатирани и непревучени, ненамотани (у таблама), хладно
ваљани (хладно редуковани), дебљине мање од 0,5 mm, осим „електро” лимова

1

7209 90 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, хладно ваљани (хладно редуковани) и даље необрађени,
неплатирани и непревучени

1

7209 90 20

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, хладно ваљани (хладно редуковани) и даље необрађени,
неплатирани и непревучени, перфорирани

1

7209 90 80

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm и веће, хладно ваљани (хладно редуковани) и даље необрађени,
неплатирани и непревучени, неперфорирани

1

7210 00 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине
600 mm или веће, топло или хладно ваљани (хладно редуковани),
платирани или превучени

1

7210 11 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm или веће, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), платирани или
превучени калајем дебљине 0,5 mm и веће

1

7210 12 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm или веће, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), платирани или
превучени калајем дебљине мање од 0,5 mm

1

7210 12 20

Бели лим од гвожђа или нелегираног челика ширине 600 mm или веће,
превучени калајем дебљине мање од 0,5 mm, обрађен само површински

1

7210 12 80

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm или веће, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), платирани или
превучени калајем дебљине мање од 0,5 mm, осим „белих лимова”

1

7210 20 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm или веће, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), превучени
оловом или легуром олова и калаја

1

7210 30 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm или веће, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), електролитички
или превучени цинком

1

7210 41 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm или веће, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), превучени
цинком, таласасти, осим електролитичких или превучених цинком

1

7210 49 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm или веће, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), превучени
цинком, неталасасти, осим електролитички превучених цинком

1
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7210 50 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm или веће, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), превучени
оксидима хрома или хромом и оксидима хрома

1

7210 61 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm или веће, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), превучени
легуром алуминијума и цинка

1

7210 69 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm или веће, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), превучени
алуминијумом, осим превучених легуром алуминијума и цинка

1

7210 70 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm или веће, обојени, топло или хладно ваљани (хладно редуковани),
лакирани или превучени пластичном масом

1

7210 70 10

’’Бели лимови’’ од гвожђа или нелегираног челика ширине 600 mm или веће,
дебљине мање од 0,5 mm, калајисани, лакирани и другачије необрађени и
равни производи од гвожђа или нелегираног челика ширине 600 mm или веће,
топло или хладно ваљани (хладно редуковани), платинирани или превучени
пластичном масом и лимови превучени оксидима хрома или хромом и
оксидима хрома, лакирани

1

7210 70 80

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm или веће, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), обојени,
лакирани или превучени пластичном масом, осим „белих лимова’’ и лимова
превучених оксидима хрома или хромом и оксидима хрома који су лакирани

1

7210 90 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm или веће, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), осим
калајисаних, превучених цинком, оловом, хромом, оксидима хрома или хромом
и оксидима хрома, алуминијумом, обојених, лакираних или пластифицираних

1

7210 90 30

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине 600
mm или веће, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), платирани

1

7210 90 40

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600
mm или веће, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), калајисани и
штампани

1

7210 90 80

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600
mm или веће, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), превучени, осим
калајисаних, превучених цинком, оловом, хромом, оксидима хрома или хромом
и оксидима хрома, алуминијумом и штампаних

1

7211 00 00

7211 13 00

7211 14 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине
мање од 600 mm, топло или хладно ваљани (хладно редуковани),
неплатирани и непревучени
Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине
преко 150 mm, а мање од 600 mm, неплатирани и непревучени, само топло
ваљани на четири стране или у затвореном калибру, дебљине 4 mm и веће,
ненамотани и без шара у рељефу, познат као "широко пљоснати" или
"универзални челик"
Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање
од 600 mm, неплатирани и непревучени, топло ваљани и даље необрађен,
дебљине 4,75 mm и веће, осим "широко пљоснатог" или "универзалног челика"

1

1

1

7211 19 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање
од 600 mm, дебљине до 4,75 mm, неплатирани и непревучени, само топло
ваљани, осим "широко пљоснатог" или "универзалног челика"

1

7211 23 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање
од 600 mm, неплатирани и непревучени, само хладно ваљани (хладно
редуковани), са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%

1
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7211 23 20

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање
од 600 mm, неплатирани и непревучени, само хладно ваљани (хладно
редуковани), са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%, „електро”
лимови

1

7211 23 30

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање
од 600 mm, неплатирани и непревучени, само хладно ваљани (хладно
редуковани), са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%, дебљине 0,35
mm и веће, осим „електро” лимова

1

7211 23 80

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање
од 600 mm, неплатирани и непревучени, само хладно ваљани (хладно
редуковани), са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%, дебљине мање
од 0,35 mm, осим „електро” лимова

1

7211 29 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање
од 600 mm, неплатирани и непревучени, само хладно ваљани (хладно
редуковани), са садржајем угљеника по маси већим од 0,25%

1

7211 90 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање
од 600 mm, топло или хладно ваљани (хладно редуковани) и даље обрађени,
неплатирани и непревучени

1

7211 90 20

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање
од 600 mm, топло или хладно ваљани (хладно редуковани) и даље обрађени,
неплатирани, перфорирани

1

7211 90 80

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање
од 600 mm, топло или хладно ваљани (хладно редуковани) и даље обрађени,
неплатирани и непревучени, неперфорирани

1

7212 00 00

7212 10 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине
мање од 600 mm, топло или хладно ваљани (хладно редуковани),
платирани или превучени
Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање
од 600 mm, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), калаисани

1

1

7212 10 10

‘’Бели лимови’’ од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 mm,
дебљине мање од 0,5 mm, калаисани, површински обрађени и другачије
необрађени

1

7212 10 90

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање
од 600 mm, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), превучени калајем,
осим „белих лимова” и површински третираних и на другачији начин
необрађених

1

7212 20 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање
од 600 mm, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), електролитички
превучени или превучени цинком

1

7212 30 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање
од 600 mm, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), калајисани, осим
електролитички превучених или превучених цинком

1

7212 40 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање
од 600 mm, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), обојени, лакирани
или превучени пластичном масом

1

7212 40 20

‘’Бели лимови’’ од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 mm,
дебљине мање од о,5 mm, топло или хладно ваљани (хладно редуковани),
калајисани, лакирани и другачије необрађени и равне површине од гвожђа или
нелегираног челика ширине мање од 600 mm, топло ваљане или хладно ваљане
(хладно редуковане), превучене оксидима хрома или хромом и оксидима
хрома, лакиране

1
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7212 40 80

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање
од 600 mm, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), обојени, лакирани
или превучени пластичном масом, осим „белих лимова”, лакираних и
другачије необрађених, лимова превучених оксидима хрома или хромом и
оксидима хрома, лакираних

1

7212 50 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине мање
од 600 mm, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), платирани или
превучени, осим калајисаних, превучених цинком, обојених, лакираних или
пластифицираних

1

7212 50 20

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине мање
од 600 mm, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), превучени
оксидима хрома или хромом и оксидима хрома, осим лакираних

1

7212 50 30

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани ширине мање
од 600 mm, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), превучени хромом
или никлом

1

7212 50 40

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање
од 600 mm, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), превучени бакром

1

7212 50 61

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање
од 600 mm, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), превучени легуром
алуминијум-цинка

1

7212 50 69

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање
од 600 mm, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), превучени
алуминијумом, осим превучених легуром алуминијум-цинка

1

7212 50 90

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање
од 600 mm, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), превучени, осим
превучених калајем или цинком, бакром, оксидима хрома или хромом и
оксидима хрома, никлом или алуминијумом, обојених или лакираних,
пластифицираних

1

7212 60 00

Производи од гвожђа или нелегираног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање
од 600 mm, топло или хладно ваљани (хладно редуковани), платирани

1

7213 00 00

7213 10 00

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљане, у неправилно
намотаним котуровима
Шипке од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљане, у неправилно
намотаним котуровима са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим
деформацијама добијеним у процесу ваљања

1

1

7213 20 00

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљане, у неправилно
намотаним котуровима, за аутомате, осим шипки са удубљењима, ребрима,
жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања

1

7213 91 00

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљане, у неправилно
намотаним котуровима кружног попречног пресека пречника мањег од 14 mm,
осим шипки са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама
добијеним у процесу ваљања

1

7213 91 10

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљане, глатке, у неправилно
намотаним котуровима кружног попречног пресека, пречника мањег од 14 mm,
за армирање бетона

1

7213 91 20

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљане, глатке, у неправилно
намотаним котуровима, за производњу ауто - корда

1

7213 91 41

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљане, у неправилно
намотаним котуровима, кружног попречног пресека, пречника мањег од 14 mm
са садржајем угљеника не преко 0,06%, по маси, осим шипки од нелегираног
челика за аутомате, топло ваљаних са удубљењима, ребрима, жљебовима или
другим деформацијама добијеним у процесу ваљања, за производњу ауто корда и армирање бетона

1
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7213 91 49

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљане, у неправилно
намотаним котуровима, кружног попречног пресека пречника мањег од 14 mm,
са садржајем угљеника преко 0,06% али мање од 0,25 %, по маси, осим шипки
од нелегираног челика за аутомате, топло ваљаних са удубљењима, ребрима,
жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања, за
производњу ауто - корда и армирање бетона

1

7213 91 70

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљане, у непрописно
засеченим котуровима, кружног попречног пресека пречника мањег од 14 mm,
са садржајем угљеника 0,25%, али не преко 0,75%, по маси, осим шипки од
нелегираног челика за аутомате, топло ваљаних са удубљењима, ребрима,
жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања, за
производњу ауто - корда и армирање бетона

1

7213 91 90

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљане, у неправилно
намотаним котуровима, кружног попречног пресека пречника мањег од 14 mm
са садржајем угљеника преко 0,75%, по маси, осим шипки од нелегираног
челика за аутомате, топло ваљаних са удубљењима, ребрима, жљебовима или
другим деформацијама добијеним у процесу ваљања, за производњу ауто корда и армирање бетона

1

7213 99 00

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљане, у неправилно
намотаним котуровима, осим шипки кружног попречног пресека пречника
мањег од 14 mm, од нелегираног челика за аутомате, са удубљењима, ребрима,
жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања

1

7213 99 10

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљане, у неправилно
намотаним котуровима, са садржајем угљеника до 0,25%, по маси, осим шипки
кружног попречног пресека пречника мањег од 14 mm, од нелегираног челика
за аутомате, са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама
добијеним у процесу ваљања

1

7213 99 90

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљане, у неправилно
намотаним котуровима, са садржајем угљеника 0,25% и више по маси, осим
шипки кружног попречног пресека пречника мањег од 14 mm, од нелегираног
челика за аутомате, са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим
деформацијама добијеним у процесу ваљања

1

7214 00 00

7214 10 00
7214 20 00

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, коване и даље необрађене,
топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, укључујући оне које
су усукане после ваљања, осим у неправилно намотаним котуровима
Шипке од гвожђа или нелегираног челика, коване и даље необрађене, осим у
непрописно засеченим котуровима
Шипке од гвожђа или нелегираног челика, са удубљењима, ребрима,
жлебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања

1

1
1

7214 30 00

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, за аутомате, коване и даље
необрађене, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, осим оних са
удубљењима, ребрима, жлебовима или другим деформацијама добијеним у
процесу ваљања или усуканих после ваљања

1

7214 91 00

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљане, топло вучене или
топло екструдиране (изгуране) и даље необрађене, правоугаоног (осим
квадратног) попречног пресека, осим оних са удубљењима, ребрима,
жлебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања или
усуканих после ваљања и челика за аутомате

1
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7214 91 10

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљане, топло вучене или
топло екструдиране (изгуране) и даље необрађене, правоугаоног (осим
квадратног) попречног пресека са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по
маси, осим оних са удубљењима, ребрима, жлебовима или другим
деформацијама добијеним у процесу ваљања или усуканих после ваљања и
челика за аутомате

1

7214 91 90

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, само топло ваљане,само топло
вучене или топло екструдиране (изгуране) и даље необрађене, правоугаоног
(осим квадратног) попречног пресека са садржајем угљеника 0,25% и већим, по
маси, осим оних са удубљењима, ребрима, жлебовима или другим
деформацијама добијеним у процесу ваљања или усуканих после ваљања и
челика за аутомате

1

7214 99 00

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, само топло ваљане, само топло
вучене или само топло екструдиране (изгуране), осим правоугаоног (осим
квадратног) попречног пресека и оних са удубљењима, ребрима, жлебовима
или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања и од нелегираног
челика за аутомате

1

7214 99 10

Шипке од гвожђа или нелегираног челика за армирање бетона, гладак, само
топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране (изгуране), са садржајем
угљеника мањим од 0,25%, по маси, кружног попречног пресека или пресека
различитог од правоугаоника

1

7214 99 31

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, само топло ваљане, топло вучене
или топло екструдиране (изгуране), са садржајем угљеника мањим од 0,25% по
маси, кружног попречног пресека, пречника 80 mm и већег, осим другачијих од
челика за аутомате, глатких шипки, за армирање, оних са удубљењима,
ребрима, жлебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања
или засечених после ваљања

1

7214 99 39

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, само топло ваљане, топло вучене
или топло екструдиране (изгуране), са садржајем угљеника мањим од 0,25% по
маси, кружног попречног пресека, пречника мањег од 80 mm, осим другачијих
од челика за аутомате, глатких шипки , за армирање, оних са удубљењима,
ребрима, жлебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања
или засечених после ваљања

1

7214 99 50

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, само топло ваљане, топло вучене
или топло екструдиране (изгуране), са садржајем угљеника мањим од 0,25% по
маси, кружног попречног пресека или другачијег облика од квадратног или
кружног, осим другачијих од челика за аутомате, глатких шипки, за армирање,
оних са удубљењима, ребрима, жлебовима или другим деформацијама
добијеним у процесу ваљања или засечених после ваљања

1

7214 99 71

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, само топло ваљане, топло вучене
или топло екструдиране (изгуране), са садржајем угљеника већим од 0,25% по
маси, кружног попречног пресека, пречника 80 mm и већег, осим шипки са
удубљењима, ребрима, жлебовима или другим деформацијама добијеним у
процесу ваљања или усуканих после ваљања и челика за аутомате

1

7214 99 79

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, само топло ваљане, топло вучене
или топло екструдиране (изгуране), са садржајем угљеника већим од 0,25% по
маси, кружног попречног пресека, пречника мањег од 80 mm, осим шипки са
удубљењима, ребрима, жлебовима или другим деформацијама добијеним у
процесу ваљања или усуканих после ваљања и челика за аутомате

1

7214 99 95

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, само топло ваљане, топло вучене
или топло екструдиране (изгуране), са садржајем угљеника већим од 0,25% по
маси, кружног попречног пресека или другачијег облика од квадратног или
кружног, осим оних са удубљењима, ребрима, жлебовима или другим
деформацијама добијеним у процесу ваљања или усуканих после ваљања и
челика за аутомате

1
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7215 00 00

7215 10 00
7215 50 00

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, хладно добијене или хладно
довршене и даље необрађене или топло добијене или топло довршене и
даље необрађене, н.д.м.н.
Шипке од нелегираног челика за аутомате, хладно добијене или хладно
довршене и даље необрађене
Шипке од гвожђа или нелегираног челика, хладно добијене или хладно
довршене и даље необрађене, осим од челика за аутомате

1

1
1

7215 50 11

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, остале, хладно добијене или хладно
довршене и даље необрађене, са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси,
правоугаоног (осим квадратног) попречног пресека, осим од челика за
аутомате

1

7215 50 19

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, остале, хладно добијене или хладно
довршене и даље необрађене, са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси,
квадратног или других облика сем правоугаоног, осим од челика за аутомате

1

7215 50 80

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, остале, хладно добијене или хладно
довршене и даље необрађене, са садржајем угљеника већим од 0,25%, по маси,
осим од челика за аутомате

1

7215 90 00

Шипке од гвожђа или нелегираног челика, хладно добијене или хладно
довршене и даље необрађене или топло добијене и даље необрађене, н.д.м.н.

1

7216 00 00
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 00
7216 31 10
7216 31 90
7216 32 00

Угаоници, обличја и профили од гвожђа или нелегираног челика, н.д.м.н.
Профили U, I или H, од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљани, топло
вучени или екструдирани и даље необрађени, висине мање од 80 mm
Профили L, од гвожђа или нелегираног челика, само топло ваљани, топло
вучени или екструдирани и даље необрађени, висине мање од 80 mm
Профили Т, од гвожђа или нелегираног челика, само топло ваљани, топло
вучени или екструдирани и даље необрађени, висине мање од 80 mm
Профили U, од гвожђа или нелегираног челика, само топло ваљани, топло
вучени или екструдирани и даље необрађени, висине веће од 80 mm
Профили U, од гвожђа или нелегираног челика, само топло ваљани, топло
вучени или екструдирани, висине од 80 mm, али не преко 220 mm
Профили U, од гвожђа или нелегираног челика, само топло ваљани, топло
вучени или екструдирани, висине преко 220 mm
Профили I, од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљани, топло вучени или
екструдирани и даље необрађени, висине веће од 80 mm

1
1
1
1
1
1
1
1

7216 32 11

Профили I, са паралелним бочним странама од гвожђа или нелегираног челика,
само топло ваљани, топло вучени или екструдирани, висине од 80 mm, али не
преко 220 mm

1

7216 32 19

Профили I, од гвожђа или нелегираног челика, само топло ваљани, топло
вучени или екструдирани, висине од 80 mm, али не преко 220 mm, осим NHM-а
7216 32 11

1

7216 32 91
7216 32 99
7216 33 00
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 00

420

Профили I, са паралелним бочним странама од гвожђа или нелегираног челика,
само топло ваљани, топло вучени или екструдирани, висине преко 220 mm
Профили I, од гвожђа или нелегираног челика, само топло ваљани, топло
вучени или екструдирани, висине преко 220 mm, осим NHM-а 7216 32 91
Профили H, од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљани, топло вучени
или екструдирани и даље необрађени, висине веће од 80 mm
Профили H, од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљани, топло вучени
или екструдирани и даље необрађени, висине од 80 mm, али не преко 180 mm
Профили H, од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљани, топло вучени
или топло екструдирани и даље необрађени, висине преко 180 mm
Профили L, од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљани, топло вучени
или топло екструдирани и даље необрађени, висине од 80 mm и веће

1
1
1
1
1
1
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7216 40 10
7216 40 90
7216 50 00

Профили L, од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљани, топло вучени
или екструдирани и даље необрађени, висине од 80 mm и веће
Профили Т, од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљани, топло вучени
или екструдирани и даље необрађени, висине од 80 mm и веће
Профили од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљани, топло вучени или
топло екструдирани и даље необрађени, осим U, I, H, L и Т профила

1
1
1

7216 50 10

Профили од гвожђа или нелегираног челика, топло ваљани, топло вучени или
топло екструдирани и даље необрађени, димензија попречног пресека који
стају у квадрат са страницом мањом од 80 mm, осим U, I, H, L и Т профила

1

7216 50 91

Профили са заобљеним ивицама "заобљене равни", само топло ваљани, топло
вучени или топло екструдирани

1

7216 50 99

Профили од гвожђа или нелегираног челика, само топло ваљани, топло вучени
или топло екструдирани, осим U, I, H, L и Т профила, са заобљеним ивицама и
са димензијом попречног пресека који стају у квадрат са страницом мањом од
80 mm

1

7216 61 00

Угаоници, обличја и профили од гвожђа или нелегираног челика, само хладно
добијени или хладно довршени од пљоснатих ваљаних производа, осим
профилисаних плоча

1

7216 61 10

Профили C, L, U, Z, омега или профили са прорезом од гвожђа или
нелегираног челика, само хладно добијени или хладно довршени од пљоснатих
ваљаних производа

1

7216 61 90

Профили од гвожђа или нелегираног челика, само хладно добијени или хладно
довршени добијени из пљоснатих ваљаних производа, осим C, L, U, Z, омега
или профили са прорезом

1

7216 69 00

Угаоници, обличја и профили од гвожђа или нелегираног челика, хладно
добијени или хладно довршени од пљоснатих ваљаних производа и даље
необрађени, осим профилисаних плоча

1

7216 91 00

Угаоници, обличја и профили од гвожђа или нелегираног челика, хладно
добијени или хладно довршени од пљоснатих ваљаних производа и даље
обрађени

1

7216 91 10

Профили од гвожђа или нелегираног челика, хладно добијени или хладно
довршени од пљоснатих ваљаних производа, профилисани (ребрасти)

1

7216 91 80

7216 99 00

7217 00 00
7217 10 00

Угаоници, обличја и профили од гвожђа или нелегираног челика, хладно
добијени или хладно довршени од пљоснатих ваљаних производа и даље
обрађени, осим профилисаних плоча
Угаоници, обличја и профили од гвожђа или нелегираног челика, хладно
добијени или хладно довршени и даље обрађени или ковани или топло
обрађени на други начин, и даље обрађени, н.д.м.н., осим од равно ваљаних
производа
Жица од гвожђа или нелегираног челика у котуровима, осим шипки
Жица од гвожђа или нелегираног челика у котуровима, непревучена, полирана
или неполирана, осим шипки

1

1

1
1

7217 10 10

Жица од гвожђа или нелегираног челика у котуровиима, непревучена,
полирана или неполирана, са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси, са
максималном димензијом попречног пресека мањом од 0,8 mm

1

7217 10 31

Жица од гвожђа или нелегираног челика у котуровима, непревучена, са
садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси максималне димензије
попречног пресека 0,8 mm или веће са удубљењима, ребрима, жлебовима или
другим деформацијама добијеним у процесу ваљања

1

7217 10 39

Жица од гвожђа или нелегираног челика у котуровима, непревучена, са
садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси максималне димензије
попречног пресека 0,8 mm или веће, осим са удубљењима, ребрима, жлебовима
или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања

1
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7217 10 50

Жица од гвожђа или нелегираног челика у котуровима, непревучена, полирана
или неполирана, са садржајем угљеника 0,25% и већим, али мањим од 0,6%, по
маси, осим топло ваљаних шипки

1

7217 10 90

Жица од гвожђа или нелегираног челика у котуровима, непревучена, полирана
или неполирана, са садржајем угљеника 0,6% и већим, по маси, осим топло
ваљаних шипки

1

7217 20 00

Жица од гвожђа или нелегираног челика у котуровима, превучена цинком,
осим шипки

1

7217 20 10

Жица од гвожђа или нелегираног челика у котуровима, превучена цинком, са
садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси, максималне димензије
попречног пресека мање од 0,8 mm

1

7217 20 30

Жица од гвожђа или нелегираног челика у котуровима, превучена цинком, са
садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси, максималне димензије
попречног пресека мање од 0,8 mm, осим шипки

1

7217 20 50
7217 20 90

Жица од гвожђа или нелегираног челика у котуровима, превучена цинком, са
садржајем угљеника 0,25% и већим, али мањим од 0,6%, по маси, осим шипки
Жица од гвожђа или нелегираног челика у котуровима, превучена цинком, са
садржајем угљеника 0,6% и већим, по маси, осим шипки

1
1

7217 30 00

Жица од гвожђа или нелегираног челика у котуровима, превучена осталим
простим металима са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси, осим
шипки и жице превучене цинком

1

7217 30 41

Жица од гвожђа или нелегираног челика у котуровима, превучена бакром, са
садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси, осим шипки

1

7217 30 49

Жица од гвожђа или нелегираног челика у котуровима, превучена осталим
простим металима са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси, осим
превучених цинком или бакром и шипки

1

7217 30 50

Жица од гвожђа или нелегираног челика у котуровима, превучена осталим
простим металима са садржајем угљеника 0,25% и већим, али мањим од 0,6%,
по маси, осим превучених цинком и шипки

1

7217 30 90

Жица од гвожђа или нелегираног челика у котуровима, превучена осталим
простим металима са садржајем угљеника 0,6% или више, по маси, осим
превучених цинком и шипки

1

7217 90 00

Жица од гвожђа или нелегираног челика у котуровима, превучена, осим
превучене осталим простим металима и шипки

1

7217 90 20

Жица од гвожђа или нелегираног челика у котуровима, са садржајем угљеника
мањим од 0,25%, по маси, превучена, осим превучене осталим простим
металима и шипки

1

7217 90 50

Жица од гвожђа или нелегираног челика у котуровима, са садржајем угљеника
0,25% и већим, али мањим од 0,6%, по маси, превучена, осим превучене
осталим простим металима и шипки

1

7217 90 90

Жица од гвожђа или нелегираног челика у котуровима, са садржајем угљеника
0,6% и већим, по маси, превучена, осим превучене осталим простим металима
и шипки

1

7218 00 00

7218 10 00
7218 91 00
7218 91 10

422

Челик, нерђајући, у инготима и другим примарним облицима, осим
претопљених остатака ингота и производа од продуженог ливења;
полупроизводи од нерђајућег челика
Челик, нерђајући, у инготима и другим примарним облицима, осим
претопљених остатака ингота и производа од продуженог ливења
Полупроизводи од нерђајућег челика правоугаоног (осим квадратног)
попречног пресека
Полупроизводи од нерђајућег челика правоугаоног (осим квадратног)
попречног пресека, са садржајем никла 2,5% и већим, по маси

1

1
1
1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

7218 91 80
7218 99 00
7218 99 11
7218 99 19
7218 99 20

7218 99 80

7219 00 00
7219 11 00

Полупроизводи од нерђајућег челика правоугаоног (осим квадратног)
попречног пресека, са садржајем никла мањим од 2,5%, по маси
Полупроизводи од нерђајућег челика, осим правоугаоног (сви сем квадратног)
попречног пресека
Полупроизводи од нерђајућег челика квадратног попречног пресека, ваљани
или добијени континуалним ливењем
Полупроизводи од нерђајућег челика квадратног попречног пресека, ковани
Полупроизводи од нерђајућег челика, кружног попречног пресека или
другачијег од квадратног или правоугаоног облика, ваљани или добијени
континуалним ливењем
Полупроизводи од нерђајућег челика, ковани, осим кружног попречног пресека
или другачијег од квадратног или правоугаоног облика
Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и
веће, топло ваљани или хладно ваљани (хладно редукован)
Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
топло ваљани и даље необрађени, у котуровима, дебљине веће од 10 mm

1
1
1
1
1

1

1
1

7219 12 00

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
топло ваљани и даље необрађени, у котуровима, дебљине веће од 4,75 mm, али
не преко 10 mm

1

7219 12 10

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
топло ваљани и даље необрађени, у котуровима дебљине већим од 4,75 mm,
али не преко 10 mm, са садржајем никла 2,5% и већим, по маси

1

7219 12 90

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
топло ваљани и даље необрађени, у котуровима, дебљине већим од 4,75 mm,
али не преко 10 mm, осим са садржајем никла мањим од 2,5% , по маси

1

7219 13 00

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
топло ваљани и даље необрађени, у котуровима, дебљине 3 mm и веће, али
мање од 4,75 mm

1

7219 13 10

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
топло ваљани и даље необрађени, у котуровима, дебљине 3 mm и веће али
мање од 4,75 mm, са садржајем никла 2,5% и већим, по маси

1

7219 13 90

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
топло ваљани и даље необрађени, у котуровима, дебљине 3 mm и веће али
мање од 4,75 mm, са садржајем никла мањим од 2,5% по маси

1

7219 14 00

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
топло ваљани и даље необрађени, у котуровима, дебљине мање од 3 mm

1

7219 14 10

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
топло ваљани и даље необрађени, у котуровима, дебљине мање од 3 mm са
садржајем никла 2,5% и већим, по маси

1

7219 14 90

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
топло ваљани и даље необрађени, у котуровима, дебљине мање од 3 mm, осим
са садржајем никла мањим од 2,5%, по маси

1

7219 21 00

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
топло ваљани и даље необрађени, у котуровима, дебљине веће од 10 mm

1

7219 21 10

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
топло ваљани и даље необрађени, ненамотани (у таблама) дебљине веће од 10
mm са садржајем никла 2,5% и већим, по маси

1

7219 21 90

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
топло ваљани и даље необрађени, ненамотани (у таблама) дебљине веће од 10
mm са садржајем никла мањим од 2,5%, по маси

1

7219 22 00

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
топло ваљани и даље необрађени, ненамотани (у таблама) дебљине од 4,75 mm,
али не преко 10 mm

1
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7219 22 10

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
топло ваљани и даље необрађени, ненамотани (у таблама) дебљине од 4,75 mm,
али не преко 10 mm, са садржајем никла 2,5% и већим, по маси

1

7219 22 90

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
топло ваљани и даље необрађени, ненамотани (у таблама) дебљине од 4,75 mm,
али не преко 10 mm, са садржајем никла мањим од 2,5% по маси

1

7219 23 00

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
топло ваљани и даље необрађени, ненамотани (у таблама) дебљине 3 mm и
веће, али мање од 4,75 mm

1

7219 24 00

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
топло ваљани и даље необрађени, ненамотани (у таблама) дебљине мање од 3
mm

1

7219 31 00

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
хладно ваљани (хладно редуковани) даље необрађени, дебљине 4,75 mm и веће

1

7219 32 00

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
хладно ваљани (хладно редуковани) даље необрађени, дебљине 3 mm и веће
али мање од 4,75 mm

1

7219 32 10

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
хладно ваљани (хладно редуковани) даље необрађени, дебљине 3 mm и веће
али мање од 4,75 mm са садржајем никла 2,5% и већим, по маси

1

7219 32 90

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
хладно ваљани (хладно редуковани) даље необрађени, дебљине 3 mm и веће
али мање од 4,75 mm са садржајем никла мањим од 2,5% по маси

1

7219 33 00

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
хладно ваљани (хладно редуковани) даље необрађени, дебљине веће од 1 mm
али мање од 3 mm

1

7219 33 10

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
хладно ваљани (хладно редуковани) даље необрађени, дебљине веће од 1 mm
али мање од 3 mm, са садржајем никла 2,5% и већим, по маси

1

7219 33 90

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
хладно ваљани (хладно редуковани) даље необрађени, дебљине веће од 1 mm
али мање од 3 mm, са садржајем никла мањим од 2,5%, по маси

1

7219 34 00

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
хладно ваљани (хладно редуковани) даље необрађени, дебљине од 0,5 mm, али
не преко 1 mm

1

7219 34 10

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
хладно ваљани (хладно редуковани) даље необрађени, дебљине од 0,5 mm, али
не преко 1 mm, са садржајем никла 2,5% и већим, по маси

1

7219 34 90

7219 35 00

7219 35 10

7219 35 90

7219 90 00
7219 90 20

424

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
хладно ваљани (хладно редуковани) даље необрађени, дебљине од 0,5 mm, али
не преко 1 mm, са садржајем никла мањим од 2,5%, по маси
Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
хладно ваљани (хладно редуковани) даље необрађени, дебљине мање од 0,5
mm
Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
хладно ваљани (хладно редуковани) даље необрађени, дебљине мање од 0,5
mm, са садржајем никла 2,5% и већим, по маси
Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
хладно ваљани (хладно редуковани) даље необрађени, дебљине мање од 0,5
mm, са садржајем никла мањим од 2,5% по маси
Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
топло ваљани или хладно ваљани (хладно редуковани) и даље обрађени
Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
топло ваљани или хладно ваљани (хладно редуковани) и даље обрађени,
бушени

1

1

1

1

1
1
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7219 90 80

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине од 600 mm и веће,
топло ваљани или хладно ваљани (хладно редуковани) и даље обрађени,
небушени

1

7220 00 00
7220 11 00
7220 12 00
7220 20 00

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани ширине мање од 600
mm, топло ваљани или хладно ваљани (хладно редуковани)
Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине мање од 600 mm,
топло ваљани и даље необрађени, дебљине 4,75 mm или веће
Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине мање од 600 mm,
топло ваљани и даље необрађени, дебљине мање од 4,75 mm
Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине мање од 600 mm,
хладно ваљани (хладно редуковани) и даље необрађени

1
1
1
1

7220 20 21

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине мање од 600 mm,
хладно ваљани (хладно редуковани) и даље необрађени, дебљине 3 mm или
веће, са садржајем, по маси 2,5% или више никла

1

7220 20 29

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине мање од 600 mm,
хладно ваљани (хладно редуковани) и даље необрађени, дебљине 3 mm или
веће, са садржајем, по маси мање од 2,5% никла

1

7220 20 41

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине мање од 600 mm,
хладно ваљани (хладно редуковани) и даље необрађени, дебљине веће од 0,35
mm, али мање од 3 mm, са садржајем по маси 2,5% или више никла

1

7220 20 49

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине мање од 600 mm,
хладно ваљани (хладно редуковани) и даље необрађени, дебљине веће од 0,35
mm, али мање од 3 mm, са садржајем по маси мање од 2,5% никла

1

7220 20 81

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине мање од 600 mm,
хладно ваљани (хладно редуковани) и даље необрађени, дебљине не преко 0,35
mm, са садржајем по маси 2,5% или више никла

1

7220 20 89

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине мање од 600 mm,
хладно ваљани (хладно редуковани) и даље необрађени, дебљине не преко 0,35
mm, са садржајем по маси мање од 2,5% никла

1

7220 90 00
7220 90 20

7220 90 80

7221 00 00
7221 00 10
7221 00 90

7222 00 00
7222 11 00

7222 11 11

01.05.2017.

Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине мање од 600 mm,
топло ваљани или хладно ваљани (хладно редуковани) и даље обрађени
Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани ширине мање од 600 mm,
топло ваљани или хладно ваљани (хладно редуковани) и даље обрађени,
бушени
Производи од нерђајућег челика, пљоснато-ваљани, ширине мање од 600 mm,
топло ваљани или хладно ваљани (хладно редуковани) и даље обрађени,
небушени
Шипке и цеви, од нерђајућег челика, топло ваљане, у неправилно
намотаним котуровима
Шипке и цеви, од нерђајућег челика, топло ваљане, у неправилно намотаним
котуровима, са садржајем никла 2,5% или више, по маси
Шипке и цеви, топло ваљане од нерђајућег челика у неправилно намотаним
котуровима, са садржајем никла мањим од 2,5% по маси
Шипке и цеви, од нерђајућег челика, остали; угаоници, обличја и
профили, нерђајућег челика, н.д.м.н.
Шипке и цеви, од нерђајућег челика, само топло ваљане, само топло вучене
или само топло екструдиране, кружног попречног пресека
Шипке и цеви, од нерђајућег челика, топло ваљане, топло вучене или
екструдиране и даље необрађене, кружног попречног пресека, пречника 80 mm
и већег, са садржајем никла 2,5% или више, по маси

1
1

1

1
1
1

1
1

1
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7222 11 19

Шипке и цеви, од нерђајућег челика, топло ваљане, топло вучене или
екструдиране и даље необрађене, кружног попречног пресека, пречника 80 mm
и већег, осим са садржајем никла мање од 2,5% по маси

1

7222 11 81

Шипке и цеви, од нерђајућег челика, топло ваљане, топло вучене или
екструдиране и даље необрађене, кружног попречног пресека, пречника мањег
од 80 mm, са садржајем никла 2,5% или више, по маси

1

7222 11 89

Шипке и цеви, од нерђајућег челика, топло ваљане, топло вучене или
екструдиране и даље необрађене, кружног попречног пресека, пречника мањег
од 80 mm, са садржајем никла, по маси мање од 2,5%

1

7222 19 00

Шипке и цеви, од нерђајућег челика, само топло ваљане, само топло вучене
или само екструдиране, осим кружног попречног пресека

1

7222 19 10

Шипке и цеви, од нерђајућег челика, топло ваљане, топло вучене или
екструдиране и даље необрађене, са садржајем никла 2,5% и већим по маси,
осим кружног попречног пресека

1

7222 19 90

Шипке и цеви, од нерђајућег челика, топло ваљане, топло вучене или
екструдиране и даље необрађене, са садржајем никла мање од 2,5%, по маси,
осим кружног попречног пресека

1

7222 20 00

Шипке и цеви, од нерђајућег челика, хладно добијене или хладно довршене и
даље необрађене

1

7222 20 11

Шипке и цеви, од нерђајућег челика, само хладно добијене или хладно
довршене, кружног попречног пресека, пречника 80 mm или већег, са
садржајем никла 2,5% или више, по маси

1

7222 20 19

Шипке и цеви, од нерђајућег челика, само хладно добијене или хладно
довршене, кружног попречног пресека, пречника 80 mm или већег, са
садржајем никла мање од 2,5%, по маси

1

7222 20 21

Шипке и цеви, од нерђајућег челика, хладно добијене или хладно довршене и
даље необрађене, кружног попречног пресека, пречника 25 mm или већег, али
мањег од 80 mm, са садржајем никла 2,5% или више, по маси

1

7222 20 29

Шипке и цеви, од нерђајућег челика, хладно добијене или хладно довршене и
даље необрађене, кружног попречног пресека, пречника 25 mm или већег, али
мањег од 80 mm, са садржајем никла мање од 2,5%, по маси

1

7222 20 31

Шипке и цеви, од нерђајућег челика, само хладно добијене или хладно
довршене, кружног попречног пресека, пречника мањег од 25 mm, са
садржајем никла 2,5% или више, по маси

1

7222 20 39

Шипке и цеви од нерђајућег челика, хладно добијене или хладно довршене и
даље необрађене, кружног попречног пресека, пречника мањег од 25 mm, са
садржајем никла мање од 2,5%, по маси

1

7222 20 81

Шипке и цеви, од нерђајућег челика, хладно добијене или хладно довршене и
даље необрађене, осим кружног попречног пресека, са садржајем, по маси 2,5%
или више никла

1

7222 20 89

Шипке и цеви, од нерђајућег челика, хладно добијене или хладно довршене и
даље необрађене, осим кружног попречног пресека, са садржајем никла мање
од 2,5%, по маси

1

7222 30 00

Шипке и цеви, од нерђајућег челика, хладно добијене или хладно довршене и
даље обрађене, или коване а даље необрађене, или коване, или топло обрађене
другим начинима обраде и даље обрађене, н.д.м.н.

1

7222 30 51
7222 30 91
7222 30 97
7222 40 00

426

Шипке и цеви, од нерђајућег челика, коване, са садржајем никла више од од
2,5%, по маси, остале
Шипке и цеви, од нерђајућег челика, коване са садржајем никла мање од 2,5%,
по маси, остале
Шипке и цеви, од нерђајућег челика, хладно добијене или хладно довршене и
даље обрађене, или топло добијене и даље обрађене, н.д.м.н., осим кованих
Угаоници, обличја и профили, од нерђајућег челика, н.д.м.н.

1
1
1
1
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7222 40 10
7222 40 50

7222 40 90

7223 00 00
7223 00 11

Угаоници, обличја и профили, од нерђајућег челика, само топло ваљани, топло
вучени или екструдирани
Угаоници, обличја и профили, од нерђајућег челика, само хладно добијени или
хладно довршени
Угаоници, обличја и профили, од нерђајућег челика, хладно добијени или
хладно довршени и даље необрађени, или ковани и даље необрађени, или
ковани, или топло обрађени другим начинима обраде, и даље обрађени, н.д.м.н.
Жица од нерђајућег челика, у котуровима, осим шипки и цеви
Жица од нерђајућег челика, у котуровима, са садржајем по маси 28%, али не
преко 31% никла и 20%, али не преко 22% хрома, осим шипки и цеви

1
1

1

1
1

7223 00 19

Жица од нерђајућег челика, у котуровима, са садржајем никла више од 2,5% по
маси, осим жице са садржајем по маси 28%, али не преко 31% никла и 20%, али
не преко 22% хрома и шипки и цеви

1

7223 00 91

Жица од нерђајућег челика, у котуровима, са садржајем никла мање од 2,5%,
по маси, са садржајем по маси: 13%, али не преко 25% хрома и 3,5%, али не
преко 6% алуминијума, осим шипки и цеви

1

7223 00 99

Жица од нерђајућег челика, у котуровима, са садржајем никла мање од 2,5%,
по маси, осим жице са садржајем по маси 13%, али не преко 25% хрома и 3,5%,
али не преко 6% алуминијума, и шипки и цеви

1

7224 00 00

7224 10 00
7224 10 10
7224 10 90
7224 90 00
7224 90 02
7224 90 03

Остали легирани челици изузев нерђајућих, у инготима или другим
примарним облицима; полупроизводи од осталих легираних челика изузев
нерђајућих, осим отпада и остатака у инготима и продуката продуженог
ливења
Остали легирани челици изузев нерђајућих, у инготима или другим примарним
облицима, осим отпада и остатака у инготима и продуката продуженог ливења
Инготи и остали примарни облици, од алатног челика
Остали легирани челици изузев нерђајућих, у инготима или другим примарним
облицима, осим од алатног челика, отпада и остатака у инготима и продуката
продуженог ливења
Полупроизводи од осталих легираних челика изузев нерђајућих
Полупроизводи од алатног челика
Полупроизводи од брзорезног челика, правоугаоног, укључујући и квадратног
попречног пресека, топло ваљани или добијени континуалним ливењем,
ширине мање од двоструке дебљине

1

1
1
1
1
1
1

7224 90 05

Полупроизводи од челика, правоугаоног, укључујући и квадратног попречног
пресека, топло ваљани или добијени континуалним ливењем са садржајем по
маси: не преко 0,7% угљеника, 0,5%,али не преко 1,2% мангана и 0,6%, али не
преко 2,3% силицијума; или од челика са садржајем по маси 0,0008% и више
бора и осталих елемената, ширине мање од двоструке дебљине

1

7224 90 07

Полупроизводи осталих легираних челика изузев нерђајућих, правоугаоног,
укључујући и квадратног, попречног пресека топло ваљани или добијени
континуалним ливењем, ширине мање од двоструке дебљине, осим од алатног
челика, од брзорезног челика и наведених под NHM-ом 7224 90 05

1

7224 90 14

Полупроизводи осталих легираних челика изузев нерђајућих, правоугаоног,
укључујући и квадратног, попречног пресека, топло ваљани или добијени
континуалним ливењем, ширине веће од двоструке дебљине, осим од алатног
челика

1

7224 90 18

Полупроизводи осталих легираних челика изузев нерђајућих, правоугаоног,
укључујући и квадратног, попречног пресека, ковани, осим од алатног челика

1
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7224 90 31

Полупроизводи од челика, сечени у облике другачије од квадрата и
правоугаоника, топло ваљани или добијени континуалним ливењем, са
садржајем по маси од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, од 0,5%, али не
преко 2% хрома и без или са највише 0,5% молибдена

1

7224 90 38

Полупроизводи осталих легираних челика изузев нерђајућих, сечени у облике
другачије од квадрата и правоугаоника, топло ваљани или добијени
континуалним ливењем, осим од алатног челика и полупроизвода са садржајем
по маси од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, од 0,5%, али не преко 2% хрома
и без или са највише 0,5% молибдена

1

7224 90 90

Полупроизводи осталих легираних челика поред нерђајућих, ковани, осим од
алатног челика и сечених у облике другачије од квадрата, правоугаоника,
кружног или полигамног попречног пресека

1

7225 00 00
7225 11 00
7225 19 00
7225 19 10
7225 19 90

7225 30 00

7225 30 10
7225 30 30

Производи од осталих легираних челика изузев нерђајућих, пљоснатоваљани, ширине 600 mm и веће, топло ваљани или хладно ваљани (хладно
редуковани)
Производи од силицијум - електро челика, пљоснато-ваљани, ширине 600 mm
и веће, оријентисане структуре
Производи од силицијум - електро челика, пљоснато-ваљани, ширине 600 mm
и веће, неоријентисане струцтуре
Производи од силицијум - електро челика, пљоснато-ваљани, ширине 600 mm
и веће, топло ваљани
Производи од силицијум - електро челика, пљоснато-ваљани, ширине 600 mm
и веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неоријентисане структуре
Производи од осталих легираних челика изузев нерђајућих, пљоснато-ваљани
ширине 600 mm и веће, топло ваљани и даље необрађени, у котуровима, осим
производа од силицијум - електро челика
Производи од алатног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600 mm и веће, топло
ваљани и даље необрађени, у котуровима
Производи од брзорезног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600 mm и веће,
топло ваљани или хладно ваљани (хладно редуковани)

1
1
1
1
1

1

1
1

7225 30 90

Производи од осталих легираних челика, пљоснато-ваљани, ширине 600 mm и
већи, топло ваљани и даље необрађени, у котуровима, осим производа од
силицијум - електро челика, алатног или брзорезног челика

1

7225 40 00

Производи од осталих легираних челика, пљоснато-ваљани, ширине 600 mm и
веће, топло ваљани и даље необрађени, не у котуровима (у таблама), осим
производа од силицијум - електро челика

1

7225 40 12
7225 40 15

Производи од алатног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600 mm и веће, топло
ваљани и даље необрађени, не у котуровима
Производи од брзорезног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600 mm и веће,
топло ваљани И даље необрађени, не у котуровима

1
1

7225 40 40

Производи од осталих легираних челика изузев нерђајућих, пљоснато-ваљани,
ширине 600 mm и веће, топло ваљани и даље необрађени, не у котуровима,
дебљине преко 10 mm, осим производа од алатног, брзорезног и силицијум електро челика

1

7225 40 60

Производи од осталих легираних челика изузев нерђајућих, пљоснато-ваљани,
ширине 600 mm и веће, топло ваљани и даље необрађени, не у котуровима,
дебљине 4,75 mm, али не преко 10 mm, осим производа од алатног, брзорезног
и силицијум - електро челика

1

7225 40 90

Производи од осталих легираних челика изузев нерђајућих, пљоснато-ваљани,
ширине 600 mm и веће, топло ваљани и даље необрађени, не у котуровима,
дебљине мање од 4,75 mm, осим производа од алатног, брзорезног и силицијум
- електро челика

1
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7225 50 00

Производи од осталих легираних челика изузев нерђајућих, пљоснато-ваљани,
ширине 600 mm и веће, хладно ваљани и даље необрађени, осим производа од
силицијум - електро челика

1

7225 50 20

Производи од брзорезног челика, пљоснато-ваљани, ширине 600 mm и веће,
хладно ваљани (хладно редуковани) и даље необрађени

1

7225 50 80

Производи од осталих легираних челика изузев нерђајућих, пљоснато-ваљани,
ширине 600 mm и веће, хладно ваљани (хладно редуковани) даље необрађени,
осим производа од брзорезног или силицијум - електро челика

1

7225 91 00

Производи од осталих легираних челика изузев нерђајућих, пљоснато-ваљани,
ширине 600 mm и веће, топло ваљани или хладно ваљани (хладно редуковани)
и електролитички превучени цинком, осим производа од силицијум - електро
челика

1

7225 92 00

Производи од осталих легираних челика изузев нерђајућих, пљоснато-ваљани,
ширине 600 mm и веће, топло ваљани или хладно ваљани (хладно редуковани),
превучени цинком, осим производа од силицијум - електро челика и
електролитички превучени цинком

1

7225 99 00

Производи од осталих легираних челика изузев нерђајућих, пљоснато-ваљани,
ширине 600 mm и веће, топло ваљани или хладно ваљани (хладно редуковани)
и даље обрађени, осим производа од силицијум - електро челика и
електролитички превучени цинком

1

7226 00 00

Производи од осталих легираних челика изузев нерђајућих, пљоснатоваљани, ширине мање од 600 mm, топло ваљани или хладно ваљани
(хладно редуковани)

1

7226 11 00

Производи од силицијум - електро челика, пљоснато-ваљани, ширине мање од
600 mm, топло ваљани или хладно ваљани (хладно редуковани), оријентисане
структуре

1

7226 19 00

Производи од силицијум - електро челика, пљоснато-ваљани, ширине мање од
600 mm, топло ваљани или хладно ваљани (хладно редуковани),
неоријентисане структуре

1

7226 19 10

Производи од силицијум - електро челика, пљоснато-ваљани, ширине мање од
600 mm, топло ваљани и даље необрађени

1

7226 19 80

Производи од силицијум - електро челика, пљоснато-ваљани, ширине мање од
600 mm, хладно ваљани (хладно редуковани) и даље обрађени или необрађени,
или топло ваљани и даље обрађени, неоријентисане структуре

1

7226 20 00

Производи од брзорезног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање од 600 mm,
топло или хладно ваљани

1

7226 91 00

Производи од осталих легираних челика, пљоснато-ваљани, ширине мање од
600 mm, топло ваљани и даље необрађени, осим производа од брзорезног и
силицијум - електро челика

1

7226 91 20

Производи од алатног челика, пљоснато-ваљани, ширине мање од 600 mm,
само топло ваљани

1

7226 91 91

Производи од осталих легираних челика изузев нерђајућих, пљоснато-ваљани,
само топло ваљани, дебљине 4,75 mm и веће, ширине мање од 600 mm, осим
производа од брзорезног, алатног и силицијум - електро челика

1

7226 91 99

Производи од осталих легираних челика изузев нерђајућих, пљоснато-ваљани,
ширине мање од 600 mm, само топло ваљани, дебљине мање од 4,75 mm, осим
производа од брзорезног, алатног и силицијум - електро челика

1

7226 92 00

Производи од осталих легираних челика изузев нерђајућих, пљоснато-ваљани,
ширине мање од 600 mm, хладно ваљани (хладно редуковани) даље
необрађени, осим производа од брзорезног или силицијум - електро челика

1

7226 99 00

Производи од осталих легираних челика изузев нерђајућих, пљоснато-ваљани,
ширине мање од 600 mm, топло ваљани или хладно ваљани (хладно
редуковани) и даље обрађени, осим производа од брзорезног или силицијум -

1

01.05.2017.

429

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

електро челика

7226 99 10

Производи од осталих легираних челика изузев нерђајућих, пљоснато-ваљани,
ширине мање од 600 mm, топло и хладно ваљани (хладно редуковани),
електролитички превучени цинком, осим производа од брзорезног или
силицијум - електро челика

1

7226 99 30

Производи од осталих легираних челика изузев нерђајућих, пљоснато-ваљани,
ширине мање од 600 mm, топло и хладно ваљани (хладно редуковани),
превучени цинком, осим електролитички превучених цинком и производа од
брзорезног или силицијум - електро челика

1

7226 99 70

Производи од осталих легираних челика изузев нерђајућих, пљоснато-ваљани,
ширине мање од 600 mm, топло и хладно ваљани (хладно редуковани) и даље
обрађени, осим превучених цинком и производа од брзорезног или силицијум електро челика

1

7227 00 00
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 00
7227 90 10

Шипке и цеви, од осталих легираних челика изузев нерђајућих, топло
ваљане, у неправилно намотаним котуровима
Шипке и цеви, од брзорезног челика, у неправилно намотаним котуровима
Шипке и цеви, од силицијум-манганских челика, у неправилно намотаним
котуровима
Шипке и цеви, од осталих легираних челика, топло ваљане, у неправилно
намотаним котуровима, осим од брзорезног или електро челика
Шипке и цеви, топло ваљане, у неправилно намотаним котуровима, са
садржајем по маси 0,0008% или више бора са неким другим елементом

1
1
1
1
1

7227 90 50

Шипке и цеви, од осталих легираних челика изузев нерђајућих, топло ваљане, у
неправилно намотаним котуровима, са садражајем по маси: од 0,9%, али не
преко 1,15% угљеника, од 0,5%, али не преко 2% хрома и без или са највише
0,5% молибдена

1

7227 90 95

Шипке и цеви, од осталих легираних челика изузев нерђајућих, топло ваљане, у
неправилно намотаним котуровима, осим од силицијум-манганских челика или
од брзорезног челика и наведених у NHM-у 7227 90 10 и 7227 90 50

1

7228 00 00

7228 10 00

Шипке и цеви, од осталих легираних челика изузев нерђајућих; угаоници,
обличја и профили од осталих легираних челика изузев нерђајућих,
н.д.м.н.; шупље бушаће шипке или цеви од легираних или нелегираних
челика
Шипке и цеви, од брзорезног челика, осим полупроизвода, пљоснато ваљаних,
и топло ваљаних шипки и цеви, у неправилно намотаним котуровима

1

1

7228 10 20

Шипке и цеви, од брзорезног челика, топло ваљане, топло вучене или
екструдиране и даље необрађене; топло ваљане, топло вучене или
екструдиране, превучене и даље необрађене,осим полупроизвода, пљоснато
ваљаних, и топло ваљаних шипки и цеви, у неправилно намотаним котуровима

1

7228 10 50

Шипке и цеви, од брзорезног челика, коване, осим полупроизвода, пљоснато
ваљаних, и топло ваљаних шипки и цеви, у неправилно намотаним котуровима

1

7228 10 90

7228 20 00
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Шипке и цеви, од брзорезног челика, хладно добијене или хладно довршене,
било да су после тога обрађиване или не, или топло добијене или топло
довршене, осим кованих производа, полупроизвода, пљоснато ваљаних и топло
ваљаних шипки и цеви, у неправилно намотаним котуровима
Шипке и цеви, од силицијум-манганског челика, осим полупроизвода,
пљоснато ваљаних и топло ваљаних шипки и цеви, у неправилно намотаним
котуровима

1

1
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7228 20 10

Шипке и цеви, од силицијум-манганског челика, правоугаоног изузев
квадратног попречног пресека, топло ваљане на четири стране, осим
полупроизвода, пљоснато ваљаних и топло ваљаних шипки и цеви у
неправилно намотаним котуровима

1

7228 20 91

Шипке и цеви, од силицијум-манганског челика, квадратног изузев
правоугаоног попречног пресека, топло ваљане, топло вучене или
екструдиране и даље необрађене и топло ваљане, топло вучене или
екструдиране, превучене и даље необрађане, осим полупроизвода, пљоснато
ваљаних и топло ваљаних шипки и цеви у неправилно намотаним котуровима

1

7228 20 99

Шипке и цеви, од силицијум-манганског челика, угаоног и другог облика
изузев правоугаоног попречног пресека, само хладно добијене или хладно
довршене укључујући даље обрађене, или топло ваљане и даље обрађене, осим
топло ваљаних, топло вучених или екструдираних, превучених, осим
полупроизвода, пљоснато ваљаних и топло ваљаних шипки и цеви, у
неправилно намотаним котуровима

1

7228 30 00

Шипке и цеви, од осталих легираних челика изузев нерђајућих, топло ваљане,
топло вучене или екструдиране и даље необрађене, осим производа од
брзорезног или силицијум-манганског челика, полупроизвода, пљоснато
ваљаних и топло ваљаних шипки и цеви у неправилно намотаним котуровима

1

7228 30 20

Шипке и цеви, од алатног челика, само топло ваљане, само топло вучене или
само екструдиране, осим полупроизвода, пљоснато ваљаних и топло ваљаних
шипки и цеви, у неправилно намотаним котуровима

1

7228 30 41

Шипке и цеви, од осталих легираних челика, само топло ваљане, топло вучене
или топло екструдиране, са садржајем по маси: од 0,9%, али не преко 1,15%
угљеника, од 0,5%, али не преко 2% хрома и без или са највише 0,5%
молибдена кружног попречног пресека пречника 80 mm или већег, осим
полупроизвода, пљоснато ваљаних и топло ваљаних шипки и цеви, у
неправилно намотаним котуровима

1

7228 30 49

Шипке и цеви, од осталих легираних челика, само топло ваљане, топло вучене
или топло екструдиране, са садржајем по маси: од 0,9%, али не преко 1,15%
угљеника, од 0,5%, али не преко 2% хрома и без или са највише 0,5%
молибдена кружног попречног пресека пречника 80 mm или већег, осим
полупроизвода, пљоснато ваљаних и топло ваљаних шипки и цеви, у
неправилно намотаним котуровима

1

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70
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Шипке и цеви, од осталих легираних челика изузев нерђајућих, само топло
ваљане, топло вучене или топло екструдиране, кружног попречног пресека
пречника 80 mm или већег, осим производа од брзорезног, силицијумманганског челика, производа из NHM-а 7228 30 41 и полупроизвода,
пљоснато ваљаних и топло ваљаних шипки и цеви, у неправилно намотаним
котуровима
Шипке и цеви, од осталих легираних челика изузев нерђајућих, само топло
ваљане, топло вучене или топло екструдиране, кружног попречног пресека
пречника мањег од 80 mm, осим производа од брзорезног, силицијумманганског челика, производа из NHM-а 7228 30 49 и полупроизвода,
пљоснато ваљаних и топло ваљаних шипки и цеви, у неправилно намотаним
котуровима
Шипке и цеви, од осталих легираних челика изузев нерђајућих, топло ваљане
на четири стране, правоугаоног (осим квадратног) попречног пресека, осим
производа од брзорезног, силицијум-манганског челика, алатног челика,
производа из NHM-а 7228 30 41 и 7228 30 49 и полупроизвода, пљоснато
ваљаних и топло ваљаних шипки и цеви, у неправилно намотаним котуровима

1

1

1
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7228 30 89

Шипке и цеви, од осталих легираних челикаизузев нерђајућих, само топло
ваљане, топло вучене или топло екструдиране, попречног пресека облика
другачијег од правоугаоника, топло ваљане на четири стране или кружног
попречног пресека, осим производа од брзорезног, силицијум-манганског
челика, алатног челика, производа из NHM-а 7228 30 49 и полупроизвода,
пљоснато ваљаних и топло ваљаних шипки и цеви, у неправилно намотаним
котуровима

1

7228 40 00

Шипке и цеви, од осталих легираних челика изузев нерђајућих, коване и даље
необрађене, осим производа од брзорезног, силицијум-манганског челика,
полупроизвода, пљоснато ваљаних и топло ваљаних шипки и цеви у
неправилно намотаним котуровима

1

7228 40 10

Шипке и цеви, од алатног челика, само коване, осим полупроизвода, пљоснато
ваљаних и топло ваљаних шипки и цеви, у неправилно намотаним котуровима

1

7228 40 90

Шипке и цеви, од осталих легираних челика изузев нерђајућих, само коване,
осим производа од брзорезног, силицијум-манганског челика, алатног челика,
полупроизвода, пљоснато ваљаних и топло ваљаних шипки и цеви, у
неправилно намотаним котуровима

1

7228 50 00

Шипке и цеви, од осталих легираних челика изузев нерђајућих, хладно
добијене или хладно довршене и даље необрађене, осим производа од
брзорезног, силицијум-манганског челика, полупроизвода, пљоснато ваљаних
и топло ваљаних шипки и цеви, у неправилно намотаним котуровима

1

7228 50 20

Шипке и цеви, од алатног челика, само хладно добијене или хладно довршене,
осим полупроизвода, пљоснато ваљаних и топло ваљаних шипки и цеви, у
неправилно намотаним котуровима

1

7228 50 40

Шипке и цеви, од челика, само хладно добијене или хладно довршене, са
садржајем по маси: од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника од 0,5%, али не
преко 2% хрома и без или са највише до 0,5% молибдена, осим полупроизвода,
пљоснато ваљаних и топло ваљаних шипки и цеви, у неправилно намотаним
котуровима

1

7228 50 61

7228 50 69

Шипке и цеви, од осталих легираних челика изузев нерђајућих, хладно
добијене или хладно довршене и даље необрађене, кружног попречног пресека,
пречника 80 mm или већег, осим производа од брзорезног, силицијумманганског челика, алатног челика, производа из NHM-а 7228 50 40,
полупроизвода, пљоснато ваљаних и топло ваљаних шипки и цеви, у
неправилно намотаним котуровима
Шипке и цеви, од осталих легираних челика изузев нерђајућих, хладно
добијене или хладно довршене и даље необрађене, кружног попречног пресека,
пречника мањег од 80 mm, осим производа од брзорезног, силицијумманганског челика, алатног челика, производа из NHM-а 7228 50 40,
полупроизвода, пљоснато ваљаних и топло ваљаних шипки и цеви, у
неправилно намотаним котуровима

1

1

7228 50 80

Шипке и цеви, од осталих легираних челика изузев нерђајућих, хладно
добијене или хладно довршене и даље необрађене, осим кружног попречног
пресека, производа од брзорезног, силицијум-манганског челика, алатног
челика, производа из NHM-а 7228 50 40, полупроизвода, пљоснато ваљаних и
топло ваљаних шипки и цеви у неправилно намотаним котуровима

1

7228 60 00

Шипке и цеви, од осталих легираних челика изузев нерђајућих, хладно
добијене или хладно довршене и даље обрађене, или топло добијене и даље
обрађене, н.д.м.н., осим производа од брзорезног, силицијум-манганског
челика, полупроизвода, пљоснато ваљаних и топло ваљаних шипки и цеви, у
неправилно намотаним котуровима

1

7228 60 20

Шипке и цеви, од алатних челика, хладно добијене или хладно довршене и
даље обрађене, или топло добијене и даље обрађене, осим полупроизвода,
пљоснато ваљаних и топло ваљаних шипки и цеви, у неправилно намотаним
котуровима

1
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7228 60 80

7228 70 00
7228 70 10

7228 70 90
7228 80 00

7229 00 00
7229 20 00
7229 90 00
7229 90 20
7229 90 50

7229 90 90

Шипке и цеви, од осталих легираних челика изузев нерђајућих, хладно
добијене или хладно довршене и даље обрађене, или топло добијене и даље
обрађене, осим шипки и цеви и шупљих профила од брзорезног челика, од
силицијум-манганског или алатног челика, полупроизвода, пљоснато ваљаних
и топло ваљаних шипки и цеви, у неправилно намотаним котуровима
Угаоници, обличја и профили, од осталих легираних челика изузев нерђајућих,
н.д.м.н.
Угаоници, обличја и профили, од осталих легираних челика изузев нерђајућих,
топло ваљани, топло вучени или екструдирани и даље необрађени
Угаоници, обличја и профили, од осталих легираних челика изузев нерђајућих,
н.д.м.н., осим производа насталих топлим ваљањем, топлим вучењем или
екструдирањем и даље необрађених
Шупље бушаће шипке или цеви, од легираних или нелегираних челика
Жица од осталих легираних челика изузев нерђајућих, у котуровима, осим
шипки и цеви
Жица од силицијум-манганског челика, у котуровима, осим шипки и цеви
Жица од осталих легираних челика изузев нерђајућих, у котуровима, осим
шипки и цеви и жице од силицијум-манганског челика
Жица од брзорезног челика, у котуровима, осим шипки и цеви
Жица од челика, са садржајем по маси: од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника,
0,5%, али не преко 2% хрома и без или са највише до 0,5% молибдена, у
котуровима, осим ваљаних шипки и цеви
Жица од силицијум-манганског челика, у котуровима, осим ваљаних шипки и
цеви, жице од брзорезног челика, од силицијум-манганског челика и производа
из NHM-а 7229 90 50

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1

1

ГЛАВА 73
7300 00 00

7301 00 00
7301 10 00
7301 20 00

7302 00 00

7302 10 00
7302 10 10
7302 10 22
7302 10 28
7302 10 40
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ПРОИЗВОДИ ОД ГВОЖЂА И ЧЕЛИКА
Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене
од састављених елемената; заварени профили, од гвожђа или челика
Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од
састављених елемената
Угаоници, обличја и профили од гвожђа или челика, заварени
Материјал од гвожђа или челика за изградњу железничких и трамвајских
колосека: 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
Шине од гвожђа или челика за железничке или трамвајске шине, осим шина
вођица
Шине - проводници (контактне шине) од гвожђа или челика са деловима од
обојених метала за железничке или трамвајске шине, осим шина вођица
Шине (вигноле) од гвожђа или челика за железничке или трамвајске шине,
нове, масе 36 kg/m и веће
Шине (вигноле) од гвожђа или челика за железничке или трамвајске шине,
нове, масе до 36 kg/m
Шине са жлебом од гвожђа или челика за железничке или трамвајске шине,
нове
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7302 10 50

Шине са жлебом од гвожђа или челика за железничке или трамвајске шине,
нове, осим шина вођица, вигноле, са жлебом, контактне шине са деловима од
обојених метала

1

7302 10 90

Шине од гвожђа или челика за железничке или трамвајске шине,
употребљиване, осим шина вођица и контактних шина са деловима од обојених
метала

1

7302 30 00
7302 40 00

7302 90 00

7303 00 00
7303 00 10
7303 00 90

7304 00 00
7304 11 00
7304 19 00
7304 19 10

7304 19 30

7304 19 90
7304 22 00

7304 23 00

7304 24 00

Скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, од
гвожђа или челика за железничке или трамвајске шине
Везице и подложне плочице, од гвожђа или челика, за железничке или
трамвајске шине
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, од
гвожђа или челика за железничке или трамвајске шине, осим шина, скретнички
језичака, срцишта, потезних мотки и слично
Цеви, цевовод и шупљи профили, од ливеног гвожђа
Цеви и цевовод, од ливеног гвожђа, за системе под притиском
Цеви, цевовод и шупљи профили, од ливеног гвожђа, осим за системе под
притиском
Цеви, цевовод и шупљи профили, бешавни, од гвожђа или челика, осим од
ливеног гвожђа
Цевовод, линијски за нафтоводе или гасоводе, од нерђајућег челика, бешавни
Цевовод, линијски за нафтоводе или гасоводе, од гвожђа или челика, бешавни,
осим од нерђајућег или ливеног гвожђа
Цевовод, линијски за нафтоводе или гасоводе, од гвожђа или челика, бешавни,
спољашњег пречника не преко 168,3 mm, осим од нерђајућег или ливеног
гвожђа
Цевовод, линијски за нафтоводе или гасоводе, од гвожђа или челика, бешавни,
спољашњег пречника преко 168,3 mm, али не преко 406,4 mm, осим од
нерђајућег или ливеног гвожђа
Цевовод, линијски за нафтоводе или гасоводе, од гвожђа или челика, бешавни,
спољашњег пречника преко 406,4 mm, осим од нерђајућег или ливеног гвожђа
Бушаће цеви и шупљи профили, од нерђајућег челика, бешавни, који се
користе при бушењу за добијање нафте или гаса
Бушаће цеви и шупљи профили, од гвожђа или челика, бешавни, који се
користе при бушењу за добијање нафте или гаса, осим од нерђајућег или
ливеног гвожђа
Цеви „casing” (заштитне) и „tubing” (производне), од нерђајућег челика,
бешавне, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса, осим
бушаћих цеви
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7304 29 00

Цеви „casing” (заштитне) и „tubing” (производне), од гвожђа или челика,
бешавне, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса, осим од
ливеног гвожђа

1

7304 29 10

Цеви „casing” (заштитне) и „tubing” (производне), од гвожђа или челика,
бешавне, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса, спољашњег
пречника не преко 168,3 mm, осим од ливеног гвожђа

1

7304 29 30

Цеви „casing” (заштитне) и „tubing” (производне), од гвожђа или челика,
бешавне, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса, спољашњег
пречника преко 168,3 mm, али не преко 406,4 mm, осим од ливеног гвожђа

1

7304 29 90

Цеви „casing” (заштитне) и „tubing” (производне), од гвожђа или челика,
бешавне, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса, спољашњег
пречника преко 406,4 mm, осим од ливеног гвожђа

1
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7304 31 00

7304 31 20

7304 31 80

Цеви, цевоводи и шупљи профили од гвожђа или нелегираног челика, бешавни,
кружног попречног пресека, хладно вучени или хладно ваљани (хладно
редуковани), осим производа од ливеног гвожђа, линијских цевовода за
нафтоводе или гасоводе или заштитних и производних цеви
Цеви прецизне од гвожђа или нелегираног челика, бешавне, кружног
попречног пресека, хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане),
осим линијских цевовода за нафтоводе или гасоводе или заштитних и
производних цеви
Цеви, цевоводи и шупљи профили, од гвожђа или нелегираног челика,
бешавни, кружног попречног пресека, хладно вучени или хладно ваљани
(хладно редуковани), осим производа од ливеног гвожђа, линијских цевовода
за нафтоводе или гасоводе или заштитних и производних цеви

1

1

1

7304 39 00

Цеви, цевоводи и шупљи профили, од гвожђа или нелегираног челика,
бешавни, кружног попречног пресека, који нису хладно вучени или хладно
ваљани (хладно редуковани), осим производа од ливеног гвожђа, линијских
цевовода за нафтоводе или гасоводе или заштитних и производних цеви

1

7304 39 10

Цеви, цевоводи и шупљи профили, од гвожђа или нелегираног челика,
бешавни, кружног попречног пресека, који нису хладно вучени или хладно
ваљани (хладно редуковани), необрађени, равни и са једнаком дебљином
зидова, за коришћење искључиво у производњи цеви са другим попречним
пресецима и дебљинама зидова, осим производа од ливеног гвожђа

1

7304 39 52

Цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој
(плинске цеви), од гвожђа или нелегираног челика, бешавне, кружног
попречног пресека, превучене цинком, осим производа од ливеног гвожђа

1

7304 39 58

Цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој
(плинске цеви), од гвожђа или нелегираног челика, бешавне, осим превучених
цинком и производа од ливеног гвожђа

1

7304 39 92

Цеви, цевоводи и шупљи профили, од гвожђа или нелегираног челика,
бешавне, кружног попречног пресека, које нису хладно вучене или хладно
ваљане (хладно редуковане), спољашњег пречника не преко 168,3 mm, осим
производа од ливеног гвожђа, линијских цевовода за нафтоводе или гасоводе
или цеви и шупљих профила наведених у NHM-у 7304 39 10 до 7304 39 58

1

7304 39 93

Цеви, цевоводи и шупљи профили, од гвожђа или нелегираног челика,
бешавни, кружног попречног пресека, који нису хладно вучене или хладно
ваљани (хладно редуковани), спољашњег пречника преко 168,3 mm, али не
преко 406,4 mm, осим производа од ливеног гвожђа, линијских цевовода за
нафтоводе или гасоводе или цеви и шупљих профила наведених у NHM-у 7304
39 10 до 7304 39 58

1

7304 39 98

Цеви, цевоводи и шупљи профили, од гвожђа или нелегираног челика,
бешавни, кружног попречног пресека, који нису хладно вучени или хладно
ваљани, спољашњег пречника преко 406,4 mm, осим производа од ливеног
гвожђа, као и линијских цевовода који се користе за нафтоводе или гасоводе
или за бушење или транспорт нафте или гаса као и цеви и шупљих профила
NHM 7304 39 52 и 7304 39 58

1

7304 41 00

Цеви, цевоводи и шупљи профиле, од нерђајућег челика, бешавни, кружног
попречног пресека, хладно вучени или хладно ваљани (хладно редуковани),
осим линијских цевовода за нафтоводе или гасоводе или заштитних и
производних цеви

1

7304 49 00

Цеви, цевоводи и шупљи профили, од нерђајућег челика, бешавни, кружног
попречног пресека, које нису хладно вучени или хладно ваљани (хладно
редуковани), осим линијских цевовода за нафтоводе или гасоводе или оних
које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса

1
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7304 49 10

Цеви, цевоводи и шупљи профили, од нерђајућег челика, бешавни, кружног
попречног пресека, који нису хладно вучени или хладно ваљани (хладно
редуковани) необрађени, равни и са једнаком дебљином зидова, за употребу
искључиво у производњи цеви са другим попречним пресецима и дебљинама
зидова

1

7304 49 93

Цеви, цевоводи и шупљи профили, од нерђајућег челика, бешавни, кружног
попречног пресека, који нису хладно вучене или хладно ваљани (хладно
редуковани), спољашњег пречника не преко 168,3 mm, осим линијских
цевовода за нафтоводе или гасоводе или оних који се користе при бушењу за
добијање нафте или гаса, цеви и шупљих профила из NHM-а 7304 49 10

1

7304 49 95

Цеви, цевоводи и шупљи профили, од нерђајућег челика, бешавни, кружног
попречног пресека, који нису хладно вучени или хладно ваљани (хладно
редуковани), спољашњег пречника преко 168,3 mm, али мање од 406,4 mm,
осим линијских цевовода за нафтоводе или гасоводе или оних који се користе
при бушењу за добијање нафте или гаса, цеви и шупљих профила из NHM-а
7304 49 10

1

7304 49 99

Цеви, цевоводи и шупљи профили, од нерђајућег челика, бешавни, кружног
попречног пресека, који нису хладно вучени или хладно ваљани (хладно
редуковани), спољашњег пречника преко 406,4 mm, осим линијских цевовода
за нафтоводе или гасоводе или оних који се користе при бушењу за добијање
нафте или гаса, цеви и шупљих профила из NHM-а 7304 49 10

1

7304 51 00

Цеви, цевоводи и шупљи профили, од осталих легираних челика изузев
нерђајућих, бешавни, кружног попречног пресека, хладно вучени или хладно
ваљани (хладно редуковани), осим линијских цевовода за нафтоводе или
гасоводе или оних које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса

1

7304 51 12

Цеви, цевоводи и шупљи профили, од осталих легираних челика изузев
нерђајућих, бешавни, кружног попречног пресека, хладно вучени или хладно
ваљани (хладно редуковани), равни и са једнаком дебљином зидова, од
легираног челика са садржајем по маси од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника,
од 0,5 %, али не преко 2% хрома и без или са највише 0,5% молибдена, дужине
не преко 0,5 m, осим цеви, цевовода или шупљих профила из NHM-а 7304 19 и
7304 29

1

7304 51 18

Цеви, цевоводи и шупљи профили, од осталих легираних челика изузев
нерђајућих, бешавни, кружног попречног пресека, хладно вучени или хладно
ваљани (хладно редуковани), равни и са једнаком дебљином зидова, од
легираног челика са садржајем по маси: од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника,
од 0,5 %, али не преко 2% хрома и без или са највише 0,5% молибдена, дужине
преко 0,5 m, осим цеви, цевовода или шупљих профила из NHM-а од 7304 19
00 до 7304 29 00

1

7304 51 81

Цеви, цевоводи и шупљи профиле, прецизни, од осталих легираних челика
изузев нерђајућих, бешавни, кружног попречног пресека, хладно вучени или
хладно ваљани (хладно редуковани), осим линијских цевовода за нафтоводе
или гасоводе или оних који се користе при бушењу за добијање нафте, равних
и са једнаком дебљином зидова, од легираног челика са садржајем по маси: од
0,9%, али не преко 1,15% угљеника, од 0,5 %, али не преко 2% хрома и без или
са највише 0,5% молибдена

1

7304 51 89

Цеви, цевоводи и шупљи профиле, од осталих легираних челика изузев
нерђајућих, бешавни, кружног попречног пресека, који нису хладно вучени или
хладно ваљани (хладно редуковани), осим линијских цевовода за нафтоводе
или гасоводе или оних који се користе при бушењу за добијање нафте, равних
и са једнаком дебљином зидова, од легираног челика са садржајем по маси: од
0,9%, али не преко 1,15% угљеника, од 0,5 %, али не преко 2% хрома и без или
са највише 0,5% молибдена

1
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7304 59 00

Цеви, цевоводи и шупљи профиле, од осталих легираних челика изузев
нерђајућих, бешавни, кружног попречног пресека, који нису хладно вучени или
хладно ваљани (хладно редуковани), осим линијских цевовода за нафтоводе
или гасоводе или оних који се користе при бушењу за добијање нафте

1

7304 59 10

Цеви, цевоводи и шупљи профили, од осталих легираних челика изузев
нерђајућих, бешавни, кружног попречног пресека, који нису хладно вучени или
хладно ваљани (хладно редуковани), необрађени, равни и са једнаком
дебљином зидова, за коришћење искључиво у производњи цеви са другим
попречним пресецима и дебљинама зидова

1

7304 59 32

Цеви, цевоводи и шупљи профили, од легираних челика изузев нерђајућих,
бешавни, кружног попречног пресека, који нису хладно вучени или хладно
ваљани (хладно редуковани), равни и са једнаком дебљином зидова, садржајем
по маси: од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, од 0,5 %, али не преко 2%
хрома и без или са највише 0,5% молибдена, дужине не преко 0,5 m, за
коришћење искључиво у производњи цеви са другим попречним пресецима и
дебљинама зидова, осим цеви, цевовода или шупљих профила из NHM-а од
7304 19 00 до 7304 29 00 и 7304 59 10

1

7304 59 38

Цеви, цевоводи и шупљи профили, од легираних челика изузев нерђајућих,
бешавни, кружног попречног пресека, који нису хладно вучени или хладно
ваљани (хладно редуковани), равни и са једнаком дебљином зидова, садржајем
по маси: од 0,9%, али не преко 1,15% угљеника, од 0,5 %, али не преко 2%
хрома и без или са највише 0,5% молибдена, дужине преко 0,5 m, за
коришћење искључиво у производњи цеви са другим попречним пресецима и
дебљинама зидова, осим цеви, цевовода или шупљих профила из NHM-а од
7304 19 до 7304 29 и 7304 59 10

1

7304 59 92

Цеви, цевоводи и шупљи профили, од осталих легираних челика изузев
нерђајућих, бешавни, кружног попречног пресека, који нису хладно вучени или
хладно ваљани (хладно редуковани), спољашњег пречника не преко 168,3 mm,
осим линијских цевовода за нафтоводе или гасоводе или оних који се користе
при бушењу за добијање нафте и цеви, цевовода или шупљих профила из
NHM-а 7304 59 10 до 7304 59 38

1

7304 59 93

Цеви, цевоводи и шупљи профили, од осталих легираних челика изузев
нерђајућих, бешавни, кружног попречног пресека, који нису хладно вучени или
хладно ваљани (хладно редуковани), спољашњег пречника преко 168,3 mm, али
мање од 406,4 mm, осим линијских цевовода за нафтоводе или гасоводе или
оних који се користе при бушењу за добијање нафте и цеви, цевовода или
шупљих профила из NHM-а 7304 59 10 до 7304 59 38

1

7304 59 99

Цеви, цевоводи и шупљи профили, од осталих легираних челика изузев
нерђајућих, бешавни, кружног попречног пресека, који нису хладно вучени или
хладно ваљани (хладно редуковани), спољашњег пречника преко 406,4 mm,
осим линијских цевовода за нафтоводе или гасоводе или оних који се користе
при бушењу за добијање нафте и цеви, цевовода или шупљих профила из
NHM-а 7304 59 10 до 7304 59 38

1

7304 90 00

Цеви, цевоводи и шупљи профили, од гвожђа или челика, бешавни, попречног
пресека који није кружни, осим од ливеног гвожђа

1

7305 00 00

Цеви и цевоводи, од гвожђа или челика (нпр.: заварене, заковане или
затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи
пречник прелази 406,4 mm

1

7305 11 00

Цевоводи од гвожђа или челика, за нафтоводе или гасоводе, кружног
попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406,4 mm, подужно
заварени, електролучно, под заштитним слојем

1
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7305 12 00

Цевоводи од гвожђа или челика, за нафтоводе или гасоводе, кружног
попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406,4 mm, подужно
заварени, осим заварених електролучно, под заштитним слојем

1

7305 19 00

Цеви од гвожђа или челика, за нафтоводе или гасоводе, кружног попречног
пресека, чији спољашњи пречник прелази 406,4 mm, од гвожђа или челика,
остале, осим заварених електролучно

1

7305 20 00

Заштитне цеви („casing”) од гвожђа или челика, које се користе при бушењу за
добијање нафте или гаса, кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник
прелази 406,4 mm

1

7305 31 00

Цеви и шупљи профили, од гвожђа или челика кружног попречног пресека,
чији спољашњи пречник прелази 406,4 mm, подужно заварени, осим оних који
се користе за гасне или нафтне цевоводе или за бушење при добијању нафте
или гаса

1

7305 39 00

Цеви и шупљи профиле, од гвожђа или челика кружног попречног пресека,
чији спољашњи пречник прелази 406,4 mm, заварени, осим подужно заварених,
оних који се користе за гасне или нафтне цевоводе или за бушење при
добијању нафте или гаса

1

7305 90 00

Цеви и шупљи профили, од гвожђа или челика, кружног попречног пресека,
заварени, чији спољашњи пречник прелази 406,4 mm, од равно ваљаних
производа, осим заварених производа, оних који се користе за гасне или
нафтне цевоводе или за бушење при добијању нафте или гаса

1

7306 00 00

Цеви и шупљи профили, од гвожђа или челика (нпр.: са отвореним
спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), осим
ливених, бешавних цеви, са кружним попречним пресеком спољашњег
пречника већег од 406,4 mm

1

7306 11 00
7306 11 10
7306 11 90

Цевоводи од нерђајућег челика за нафтоводе или гасоводе, заварени, од равно
ваљаних производа, спољашњег пречника мањег од 406,4 mm
Цевоводи од нерђајућег челика за нафтоводе или гасоводе, подужно заварени,
од равно ваљаних производа, спољашњег пречника мањег од 406,4 mm
Цевоводи од нерђајућег челика за нафтоводе или гасоводе, спирално заварени,
од равно ваљаних производа, спољашњег пречника мањег од 406,4 mm

1
1
1

7306 19 00

Цевоводи од гвожђа или челика за нафтоводе или гасоводе, заварени, од равно
ваљаних производа, спољашњег пречника мањег од 406,4 mm, осим производа
од нерђајућег челика или од ливеног гвожђа

1

7306 19 10

Цевоводи од гвожђа или челика за нафтоводе или гасоводе, подужно заварени,
од равно ваљаних производа, осим производа од нерђајућег челика или од
ливеног гвожђа

1

7306 19 90

Цевоводи од нерђајућег челика за нафтоводе или гасоводе, спирално заварени,
од равно ваљаних производа, спољашњег пречника не преко 406,4 mm, осим
производа од нерђајућег челика или од ливеног гвожђа

1

7306 21 00

Цеви „casing” (заштитне) и „tubing” (производне) од нерђајућег челика које се
користе при бушењу за добијање нафте или гаса, од равно ваљаних производа,
заварене, спољашњег пречника мањег од 406,4 mm

1

7306 29 00

Цеви „casing” (заштитне) и „tubing” (производне) од гвожђа или челика које се
користе при бушењу за добијање нафте или гаса, од равно ваљаних производа,
заварене, спољашњег пречника мањег од 406,4 mm, осим производа од
нерђајућег челика или од ливеног гвожђа

1

7306 30 00

Цеви и шупљи профили, од гвожђа или нелегираног челика, заварени, кружног
попречног пресека, осим производа спољашњег пречника већег од 406,4 mm,
оних који се користе за гасне или нафтне цевоводе или за бушење при
добијању нафте или гаса

1

7306 30 11

Цеви, прецизне, од гвожђа или нелегираног челика, заварене, кружног
попречног пресека, са зидом дебљине не преко 2 mm

1
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7306 30 19

Цеви, прецизне, од гвожђа или нелегираног челика, заварене, кружног
попречног пресека, са зидом дебљине преко 2 mm

1

7306 30 41

Цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој
(плинске цеви), од гвожђа или нелегираног челика, заварене, кружног
попречног пресека превучене цинком

1

7306 30 49

Цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој
(плинске цеви), од гвожђа или нелегираног челика, заварене, кружног
попречног пресека, осим превучених цинком

1

7306 30 72

Цеви и шупљи профили, од гвожђа или нелегираног челика, заварени, кружног
попречног пресека, спољашњег пречника не преко 168,3 mm превучени
цинком, осим оних који се користе за гасне или нафтне цевоводе или за
бушење при добијању нафте или гаса

1

7306 30 77

Остале цеви и шупљи профили, од гвожђа или нелегираног челика, заварени,
кружног попречног пресека, спољашњег пречника не преко 168,3 mm, осим
превучених цинком, оних који се користе за гасне или нафтне цевоводе или за
бушење при добијању нафте или гаса

1

7306 30 80

Цеви и шупљи профили, од гвожђа или челика, заварени, кружног попречног
пресека, спољашњег пречника преко 168,3 mm, али мање од 406,4 mm, осим
оних који се користе за гасне или нафтне цевоводе или за бушење при
добијању нафте или гаса, прецизних цеви, заштитних и производних цеви, цеви
са навојем или плинских цеви

1

7306 40 00

Цеви и шупљи профиле, од нерђајућег челика, заварене, кружног попречног
пресека, осим оних које имају спољашњи пречник преко 406,4 mm, оних који
се користе за гасне или нафтне цевоводе или за бушење при добијању нафте
или гаса

1

7306 40 20

Цеви и шупљи профили, од нерђајућег челика, заварени, кружног попречног
пресека, хладно вучени или хладно ваљани (хладно редуковани)", осим оних
које имају спољашњи пречник преко 406,4 mm, оних који се користе за гасне
или нафтне цевоводе или за бушење при добијању нафте или гаса

1

7306 40 80

Цеви и шупљи профили, од нерђајућег челика, заварени, кружног попречног
пресека, осим хладно вучених или хладно ваљаних, оних који имају спољашњи
пречник преко 406,4 mm, оних који се користе за гасне или нафтне цевоводе
или за бушење при добијању нафте или гаса

1

7306 50 00

Цеви и шупљи профили, од осталих легираних челика изузев нерђајућих,
заварени, кружног попречног пресека, осим оних који имају спољашњи
пречник преко 406,4 mm, оних који се користе за гасне или нафтне цевоводе
или за бушење при добијању нафте или гаса

1

7306 50 20

Цеви, прецизне, од осталих легираних челика изузев нерђајућих, заварене,
кружног попречног пресека

1

7306 50 80

Цеви и шупљи профили, од осталих легираних челика изузев нерђајућих,
заварени, кружног попречног пресека, осим оних који имају спољашњи
пречник преко 406,4 mm, оних који се користе за гасне или нафтне цевоводе
или за бушење при добијању нафте или гаса, прецизних цеви

1

7306 61 00
7306 61 10
7306 61 92

7306 61 99

01.05.2017.

Цеви и шупљи профили, од гвожђа или челика, заварени, квадратног или
правоугаоног попречног пресека
Цеви и шупљи профили, од нерђајућег челика, заварени, квадратног или
правоугаоног попречног пресека
Цеви и шупљи профили, од гвожђа или челика који није нерђајући, заварени,
квадратног или правоугаоног попречног пресека, са зидом дебљине преко 2
mm
Цеви и шупљи профили, од осталих легираних челика изузев нерђајућих,
изузев квадратног или правоугаоног попречног пресека, са зидом дебљине
преко 2 mm

1
1
1

1
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7306 69 00

Цеви и шупљи профили, од гвожђа или челика, заварени, од осталих
попречних пресека који нису кружни, осим оних који имају спољашњи
пречник преко 406,4 mm, оних који се користе за гасне или нафтне цевоводе
или за бушење при добијању нафте или гаса, цеви и шупљих профила
квадратног или правоугаоног попречног пресека

1

7306 69 10

Цеви и шупљи профили, од нерђајућег челика, заварени, од осталих попречних
пресека који нису кружни, осим оних који имају спољашњи пречник преко
406,4 mm, оних који се користе за гасне или нафтне цевоводе или за бушење
при добијању нафте или гаса, цеви и шупљих профила квадратног или
правоугаоног попречног пресека

1

7306 69 90

Цеви и шупљи профили, од осталих легираних челика изузев нерђајућих,
заварени, од осталих попречних пресека који нису кружни, осим оних који
имају спољашњи пречник преко 406,4 mm, оних који се користе за гасне или
нафтне цевоводе или за бушење при добијању нафте или гаса, цеви и шупљих
профила квадратног или правоугаоног попречног пресека

1

7306 90 00

Цеви и шупљи профили, од гвожђа или челика, са отвореним спојевима или
заковани, осим ливених или бешавних и оних које имају спољашњи пречник
преко 406,4 mm

1

7307 00 00
7307 11 00
7307 11 10
7307 11 90
7307 19 00
7307 19 10
7307 19 90
7307 21 00
7307 22 00
7307 22 10
7307 22 90
7307 23 00
7307 23 10
7307 23 90
7307 29 00
7307 29 10

7307 29 80
7307 91 00
7307 92 00
7307 92 10
7307 92 90

440

Прибор за цеви (нпр.: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика
Прибор за цеви од нетемперованог ливеног гвожђа
Прибор за цеви од нетемперованог ливеног гвожђа, погодан за цевне системе
под притиском
Прибор за цеви од нетемперованог ливеног гвожђа, осим погодних за цевне
системе под притиском
Прибор за цеви од ливеног гвожђа или челика, осим од нетемперованог
ливеног гвожђа
Прибор за цеви од темперованог (ковног) ливеног гвожђа
Прибор за цеви од ливеног гвожђа или челика
Прирубнице за цеви од нерђајућег челика, осим ливених производа
Колена, лукови и муфови, са навојем, од нерђајућег челика, осим ливених
производа
Муфови са навојем, од нерђајућег челика, осим ливених производа
Колена и лукови, са навојем, од нерђајућег челика, осим ливених производа
Прибор за цеви који се сучеоно заварује, од нерђајућег челика, осим ливених
производа
Колена и лактови који се сучеоно заварују, од нерђајућег челика, осим ливених
производа
Прибор за цеви који се сучеоно заварује, од нерђајућег челика, осим ливених
производа и колена и лактова
Прибор за цеви од нерђајућег челика, осим ливених производа, колена и
лактова, прирубница, завојних колена, муфова и за сучеоно заваривање
Прибор за цеви, са навојем, од нерђајућег челика, осим ливених производа и
колена и лактова, муфова и за сучеоно заваривање и за сучеоно заваривање
Прибор за цеви и шупљи профили од нерђајућег челика, осим ливених
производа, производа са навојем или производа сучеоно заварених и
прирубница
Прирубнице ог гвожђа или челика, осим ливених или нерђајућих производа
Колена, лактови и муфови, са навојем, од нерђајућег челика, осим ливених или
нерђајућих производа
Муфови са навојем од гвожђа или челика, осим ливених или нерђајућих
производа
Колена и лактови, са навојем, од гвожђа или челика, осим ливених или
нерђајућих производа

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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7307 93 00
7307 93 11

Прибор за цеви који се сучеоно заварују, од гвожђа или челика, осим ливених
или нерђајућих производа и прирубница
Колена и лактови који се сучеоно заварују, од гвожђа или челика, са највећим
спољашњим пречником до 609,6 mm, осим ливених или нерђајућих производа

1
1

7307 93 19

Прибор за цеви који се сучеоно заварују, од гвожђа или челика, са највећим
спољашњим пречником до 609,6 mm, осим ливених или нерђајућих производа,
колена, лактова и прирубница

1

7307 93 91

Колена и лактови који се сучеоно заварују, од гвожђа или челика, са највећим
спољашњим пречником већим од 609,6 mm, осим ливених или нерђајућих
производа

1

7307 93 99

Прибор за цеви који се сучеоно заварују, од гвожђа или челика, са највећим
спољашњим пречником већим од 609,6 mm, осим ливених или нерђајућих
производа, колена, лактова и прирубница

1

7307 99 00
7307 99 10
7307 99 80

Прибор за цеви од гвожђа или челика, осим ливених или нерђајућих
производа, колена, лактова и прирубница, прибора за сучеоно заваривање
Прибор за цеви, са навојем, од гвожђа или челика, осим ливених или
нерђајућих производа, колена, лактова и прирубница
Прибор за цеви и шупљи профили од гвожђа или челика, осим ливених или
нерђајућих производа, производа са навојем или производа сучеоно заварених

1
1
1

7308 00 00

Конструкције, изузев монтажних зграда из NHM-а 9406 00 00, 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, цеви и слично, припремљени за употребу у
конструкцијама, од гвожђа или челика

1

7308 10 00
7308 20 00
7308 30 00
7308 40 00

Мостови и секције мостова, од гвожђа или челика
Торњеви и решеткасти стубови, од гвожђа или челика
Врата, прозори и оквири за њих као и прагови за врата, од гвожђа или челика
Елементи за скеле, оплату, подупирање и јамско подупирање

1
1
1
1

7308 90 00

Конструкције и делови конструкција, од гвожђа или челика, н.д.м.н., осим
мостова и секција мостова, врата за уставе, торњева, решеткастих стубова,
кровова, кровних костура, врата и прозора и оквира за њих, прагова за врата,
ролои и слично

1

7308 90 51

Панели од гвожђа или челика, састављени од два профилисана (ребраста) лима
и једног изолационог средњег слоја

1

7308 90 59

Конструкције и делови конструкција, од гвожђа или челика, само или претежно
од панела, н.д.м.н., осим врата за уставе, торњева, решеткастих стубова,
кровова, кровних костура, врата и прозора и оквира за њих, прагова за врата,
ролои и слично

1

7308 90 98

Конструкције и делови конструкција, од гвожђа, челика или ливени, н.д.м.н.,
осим мостова и секција мостова, врата за уставе, торњева, решеткастих
стубова, кровова, кровних костура, врата и прозора и оквира за њих, прагова за
врата, ролои, елементи за скеле, оплату, подупирање и лимених производа

1

7309 00 00

Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери од гвожђа или челика, за
било који материјал, изузев компримованих или течних гасова, запремине
преко 300 l, са или без облоге или топлотне изолације али неопремљени
механичким или термичким уређајима, осим контејнера (судова)
специјалне конструкције или опреме за једну или више врста транспорта

1
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7309 00 10

Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од гвожђа или челика, за
гасовите материјале изузев компримованих или течних гасова, запремине
преко 300 l осим контејнера опремљен механичком или термичком опремом и
контејнера (судова) специјалне конструкције или опреме за једну или више
врста транспорта

1

7309 00 30

Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од гвожђа или челика за
течности, са облогом или топлотном изолацијом, запремине преко 300 l, осим
контејнера опремљених механичком или термичком опремом и контејнера
(судова) специјалне конструкције или опреме за једну или више врста
транспорта

1

7309 00 51

Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од гвожђа или челика за
течности са облогом или топлотном изолацијом, запремине преко 100 000 l,
осим контејнера опремљених механичком или термичком опремом и
контејнера (судова) специјалне конструкције или опреме за једну или више
врста транспорта

1

7309 00 59

Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери од гвожђа или челика за
течности са облогом или топлотном изолацијом, запремине преко 300 l али не
преко 100 000 l, осим контејнера опремљених механичком или термичком
опремом и контејнера (судова) специјалне конструкције или опреме за једну
или више врста транспорта

1

7309 00 90

Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од гвожђа или челика за
чврсте материјале, запремине преко 300 l, осим контејнера опремљен
механичком или термичком опремом и контејнера (судова) специјалне
конструкције или опреме за једну или више врста транспорта

1

7310 00 00

Танкови, бурад, бачве, лимене кутије и слични контејнери, од гвожђа или
челика, за било који материјал изузев компримованих или течних гасова,
запремине не преко 300 l, са или без облоге или топлотне изолације, али
неопремљени механичким или термичким уређајима, н.д.м.н.

1

7310 10 00

Танкови, бурад, бачве, лимене кутије (котлови) и слични контејнери, од гвожђа
или челика, за било који материјал, запремине од 50 l али не преко 300 l,
н.д.м.н., осим за компримоване или течне гасове и контејнера опремљених
механичком или термичком опремом

1

7310 21 00

Лимене кутије (котлови) од гвожђа или челика, запремине до 50 l, које ће се
затворити лемљењем или пертловањем, осим контејнера за компресију или
течни гас

1

7310 21 11
7310 21 19

Лимене кутије (котлови) од гвожђа или челика, запремине до 50 l за очување
прехрамбених производа, које ће се затворити лемљењем или пертловањем
Лимене кутије (котлови) од гвожђа или челика, запремине до 50 l за очување
пића, које ће се затворити лемљењем или пертловањем

1
1

7310 21 91

Лимене кутије (котлови) од гвожђа или челика, запремине до 50 l, дебљине
зидова мање од 0,5 mm, које ће се затворити лемљењем или пертловањем, осим
контејнера за компресију или течни гас или лимених кутија за очување
прехрамбених производа и пића

1

7310 21 99

Лимене кутије (котлови) од гвожђа или челика, запремине до 50 l, дебљине
зидова веће од 0,5 mm, које ће се затворити лемљењем или пертловањем, осим
контејнера за компресију или течни гас или лимених кутија за очување
прехрамбених производа и пића

1

7310 29 00

Танкови, бурад, бачве, лимене кутије (котлови) и слични контејнери од гвожђа
или челика, за било који материјал, запремине мање од 50 l, н.д.м.н., осим за
компримоване или течне гасове и контејнера опремљених механичком или
термичком опремом и и лимених кутија које ће се затворити лемљењем или
пертловањем

1
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7310 29 10

Танкови, бурад, бачве, лимене кутије (котлови) и слични контејнери, од гвожђа
или челика, за било који материјал, запремине мање од 50 l, и дебљине зидова
мање од 0,5 mm, н.д.м.н., осим за компримоване или течне гасове и контејнера
опремљених механичком или термичком опремом и лимених кутија које ће се
затворити лемљењем или пертловањем

1

7310 29 90

Танкови, бурад, бачве, лимене кутије (котлови) и слични контејнери од гвожђа
или челика, за било који материјал, запремине мање од 50 l, и дебљине зидова
веће од 0,5 mm, н.д.м.н., осим за компримоване или течне гасове и контејнера
опремљених механичком или термичком опремом и и лимених кутија које ће
се затворити лемљењем или пертловањем

1

7311 00 00

Контејнери од гвожђа или челика за компримоване или течне гасове, осим
контејнера специјалне конструкције или опреме за једну или више врста
транспорта

1

7311 00 11

Контејнери од гвожђа или челика, бешавни, за компримоване или течне гасове,
за притисак од 165 и више бари, капацитета мањег од 20 l, осим контејнера за
робу специјалне конструкције или опреме за једну или више врста транспорта

1

7311 00 13

Контејнери од гвожђа или челика, бешавни, за компримоване или течне гасове,
за притисак не преко 165 бари, капацитета 20 l и више алине преко 50 l, осим
контејнера за робу специјалне конструкције или опреме за једну или више
врста транспорта

1

7311 00 19

Контејнери од гвожђа или челика, бешавни, за компримоване или течне гасове,
за притисак од 165 и више бари, капацитета преко 50 l, осим контејнера за робу
специјалне конструкције или опреме за једну или више врста транспорта

1

7311 00 30

Контејнери од гвожђа или челика, бешавни, за компримоване или течне гасове,
за притисак до 165 бари, осим контејнера за робу специјалне конструкције или
опреме за једну или више врста транспорта

1

7311 00 91

Контејнери од гвожђа или челика, за компримоване или течне гасове,
запремине мање од 1000 l, осим бешавних контејнера и контејнера специјалне
конструкције или опреме за једну или више врста транспорта

1

7311 00 99

Контејнери од гвожђа или челика, за компримоване или течне гасове,
запремине веће од 1000 l, осим бешавних контејнера и контејнера специјалне
конструкције или опреме за једну или више врста транспорта

1

7312 00 00

7312 10 00
7312 10 20

Жица, ужад, каблови, плетене траке и слично, од гвожђа или челика,
упредени, осим електрноизолованих производа, упредене жице за ограду и
бодљикаве жице
Жица, ужад, каблови, од гвожђа или челика, осим електроизолованих
производа, упредене жице за ограду и бодљикаве жице
Жица, ужад, каблови, од нерђајућег челика, осим електроизолованих
производа, упредене жице за ограду и бодљикаве жице

1

1
1

7312 10 41

Жица, ужад, каблови, од гвожђа или челика који нису нерђајућих, упредени, са
највећим попречним пресеком мањим од 3 mm, платинирани или превучени
легуром бакара-цинка "месинг", осим електроизолованих производа, упредене
жице за ограду и бодљикаве жице

1

7312 10 49

Жица, ужад, каблови, од гвожђа или челика који нису нерђајући, упредени, са
највећим попречним пресеком мањим од 3 mm, осим електроизолованих
производа, упредене жице за ограду, бодљикаве жице и платинираних или
превучених легуром бакар-цинка "месингом"

1

7312 10 61

Жица од гвожђа или челика који нису нерђајући, упредена, непревучена, са
највећим попречним пресеком већим од 3 mm, осим електроизолованих
производа, упредене жице за ограду и бодљикаве жице

1
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7312 10 65

Жица од гвожђа или челика који нису нерђајући, упредена, платинирана или
превучена цинком, са највећим попречним пресеком већом од 3 mm, осим
електроизолованих производа, упредене жице за ограду и бодљикаве жице

1

7312 10 69

Жица од гвожђа или челика који нису нерђајући, упредена, превучена, са
највећим попречним пресеком већим од 3 mm, осим електроизолованих
производа, упредене жице за ограду и бодљикаве жице

1

7312 10 81

Ужад и каблови, укључујући и оне затворене конструкције, од гвожђа или
челика који нису нерђајући, са највећим попречним пресеком већим од 3 mm
али мањим од 12 mm, непревучени или само превучени цинком, осим
електроизолованих производа, упредене жице за ограду и бодљикаве жице

1

7312 10 83

Ужад и каблови, укључујући и оне затворене конструкције, од гвожђа или
челика који нису нерђајући, са највећим попречним пресеком већим од 12 mm
али мањим од 24 mm, непревучени или само превучени цинком, осим
електроизолованих производа, упредене жице за ограду и бодљикаве жице

1

7312 10 85

Ужад и каблови, укључујући и оне затворене конструкције, од гвожђа или
челика који нису нерђајући, са највећим попречним пресеком већим од 24 mm
али мањим од 48 mm, непревучени или само превучени цинком, осим
електроизолованих производа, упредене жице за ограду и бодљикаве жице

1

7312 10 89

Ужад и каблови, укључујући и оне затворене конструкције, од гвожђа или
челика који нису нерђајући, са највећим попречним пресеком већим од 48 mm,
непревучени или само превучени цинком, осим електроизолованих производа,
упредене жице за ограду и бодљикаве жице

1

7312 10 98

Ужад и каблови, укључујући и оне затворене конструкције, од гвожђа или
челика који нису нерђајући, са највећим попречним пресеком већим од 3 mm,
осим непревучених или само превучених цинком, електроизолованих
производа, упредене жице за ограду и бодљикаве жице

1

7312 90 00

Плетене траке и слично, од гвожђа или челика, осим електроизолованих
производа

1

7313 00 00

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

1

7314 00 00

7314 12 00
7314 14 00

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, осим вунених
производа од металних влакана који се користе за облачење, облагање и
сличну намену
Бесконачне траке за машине, од нерђајућег челика
Ткани производи укључујући бесконачне траке, од нерђајућег челика, осим
вунених производа од металних влакана који се користе за облачење, облагање
и сличну намену и бесконачних трака за машине

1

1
1

7314 19 00

Ткани производи укључујући бесконачне траке, од гвоздене или челичне жице,
осим вунених производа од металних влакана који се користе за облачење,
облагање и сличну намену

1

7314 20 00

Решетке, мреже и ограде, од гвоздене или челичне жице, заварене на местима
укрштања, максималне димензије попречног пресека од 3 mm или већег и које
имају отворе величине 100 cm2 или веће

1

7314 20 10

Решетке, мреже и ограде, од ребрасте гвоздене или челичне жице, заварене на
местима укрштања, максималне димензије попречног пресека од 3 mm или
већег и које имају отворе величине 100 cm2 или веће

1

7314 20 90

Решетке, мреже и ограде, од гвоздене или челичне жице, заварене на местима
укрштања, максималне димензије попречног пресека од 3 mm или већег и који
имају отворе величине 100 cm2 или веће, осим од ребрасте жице

1
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7314 31 00

Решетке, мреже и ограде, од гвоздене или челичне жице, заварене на местима
укрштања, платиниране или превучене цинком, осим производа од жице
максималне димензије попречног пресека од 3 mm или већег и које имају
отворе величине 100 cm2 или веће

1

7314 39 00

Решетке, мреже и ограде, од гвоздене или челичне жице, заварене на местима
укрштања, осим од жице платиниране или превучене цинком, производа од
жице максималне димензије попречног пресека од 3 mm или већег и које имају
отворе величине 100 cm2 или веће

1

7314 41 00
7314 42 00

Решетке, мреже и ограде, од гвоздене или челичне жице, незаварене на
местима укрштања, платиниране или превучене цинком
Решетке, мреже и ограде, од гвоздене или челичне жице, незаварене на
местима укрштања, превучене пластичном масом

1
1

7314 49 00

Решетке, мреже и ограде, од гвоздене или челичне жице, незаварене на
местима укрштања, осим превучених пластичном масом или платинираних или
превучених цинком

1

7314 50 00

Решетке од гвожђа или челика добијене просецањем и развлачењем једног
комада лима или траке

1

7315 00 00
7315 11 00
7315 11 10
7315 11 90
7315 12 00
7315 19 00
7315 20 00
7315 81 00
7315 82 00

Ланци и њихови делови, од гвожђа или челика, осим ланаца за сатове,
огрлице или слично, за сечење или тестерисање, кочење, ланаца за
стругање код транспортера, зупчастих ланаца за текстилне машине и
слично
Ланци од гвожђа или челика, ваљкасти
Ланци од гвожђа или челика, ваљкасти, за бицикле и моторцикле
Ланци од гвожђа или челика, ваљкасти, осим ланаца за бицикле и моторцикле
Ланци од гвожђа или челика, зглобно - чланкасти, осим ваљкастих ланаца
Делови зглобно - чланкастих ланаца од гвожђа или челика
Ланци од гвожђа или челика, ваљкасти, против клизања, за моторна возила
Ланци од гвожђа или челика, распоначни
Ланци од гвожђа или челика, са завареним чланцима, осим зглобно чланкастих, кочионих или распоначних

1
1
1
1
1
1
1
1
1

7315 89 00

Ланци од гвожђа или челика, осим зглобно - чланкастих, кочионих или
распоначних, ланаца за сатове, огрлице или слично, за сечење или тестерисање,
кочење, ланаца за стругање код транспортера, зупчастих ланаца за текстилне
машине и слично

1

7315 90 00

Делови кочионих ланаца, распоначних и осталих из NHM-а 7315 00 00 од
гвожђа или челика, осим зглобно - чланкастих

1

7316 00 00

Сидра (котве), чакље и њихови делови, од гвожђа или челика

1

7317 00 00

7317 00 20
7317 00 60

7317 00 80

01.05.2017.

Ексери, клинци, ексерчићи за цртаће табле, валовити ексери, зашиљени
крампони, изузев оних из NHM-а 8305 00 00 и слични предмети, од гвожђа
или челика, са или без главе од другог материјала, али искључујући такве
производе са главом од бакра
Ексери од гвоздене или челичне жице у тракама или котуровима
Ексери, клинци, валовити ексери, споне и слични производи од гвожђа или
челика, осим ексера у каишевима или ланцима, каљених ексера и спона у
каишевима
Ексери, клинци, валовити ексери, споне и слични производи ливени од гвожђа
или челика, осим оних који нису од гвоздене или челичне жице и спона у
каишевима

1

1
1

1
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4

7318 00 00
7318 11 00
7318 12 00
7318 12 10
7318 12 90
7318 13 00
7318 14 00
7318 14 10
7318 14 91
7318 14 99

Вијци, завртњи, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни
клинови, подлошке, укључујући еластичне подлошке, и слични производи
од гвожђа или челика, осим задњих вијака, чепова и затварача и слично,
са навојем
Тирфони од гвожђа или челика
Вијци од гвожђа или челика, за дрво, осим тирфона
Вијци од нерђајућег челика, за дрво, осим тирфона
Вијци од гвожђа или челика који није нерђајући, за дрво, осим тирфона
Вијци са куком и вијци са прстеном, од гвожђа или челика
Вијци, самоурезни, од гвожђа или челика, осим за дрво
Вијци, самоурезни, од гвожђа или челика који није нерђајући, осим за дрво
Вијци, размакнуто назубљени, од осталих легура гвожђа
Вијци, самоурезни, од осталих легура гвожђа, осим за дрво и размакнуто
назубљених

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7318 15 00

Вијци и завртњи, са навојем, од гвожђа или челика, са својим наврткама и
подложним плочицама или без њих, осим тирфона, и других вијака за дрво,
самоурезаних, размакнуто назубљених, са куком и вијака са прстеном, задњих
вијака, чепова и затварача и слично, са навојем

1

7318 15 20

Вијци и завртњи, од гвожђа или челика, са својим наврткама и подложним
плочицама или без њих, за спајање делова за изградњу железничких колосека,
осим тирфона

1

7318 15 35

7318 15 42

7318 15 48

7318 15 52

Вијци и завртњи, од нерђајућег челика, са својим наврткама и подложним
плочицама или без њих, без глава, осим за спајање делова за изградњу
железничких колосека
Вијци и завртњи, од гвожђа или челика који није нерђајући, са својим
наврткама и подложним плочицама или без њих, без глава, затезне чврстоће
мање од 800 MPa, осим оних за спајање делова за изградњу железничких
колосека
Вијци и завртњи, од гвожђа или челика који није нерђајући, са својим
наврткама и подложним плочицама или без њих, без глава, затезне чврстоће
веће од 800 MPa, осим оних за спајање делова за изградњу железничких
колосека
Вијци и завртњи, од нерђајућег челика, са својим наврткама и подложним
плочицама или без њих, са главама које имају прави или укрштени прорез,
осим за дрво и самоурезних

1

1

1

1

7318 15 58

Вијци и завртњи, од гвожђа или челика који није нерђајући, са својим
наврткама и подложним плочицама или без њих, са главама које имају прави
или укрштени прорез, осим за дрво и самоурезних

1

7318 15 62

Вијци и завртњи, од нерђајућег челика, са својим наврткама и подложним
плочицама или без њих, са главама које имају шестострану рупу, осим за дрво,
самоурезних и за спајање делова за изградњу железничких колосека

1

7318 15 68

Вијци и завртњи, од гвожђа или челика који није нерђајући, са својим
наврткама и подложним плочицама или без њих, са главама које имају
шестострану рупу, осим за дрво, самоурезних и за спајање делова за изградњу
железничких колосека

1

7318 15 75

Вијци и завртњи, од нерђајућег челика, шестоугаони, са својим наврткама и
подложним плочицама или без њих, осим са главама које имају шестострану
рупу, за дрво, самоурезних и за спајање делова за изградњу железничких
колосека

1

7318 15 82

Вијци и завртњи, од гвожђа или челика који није нерђајући, шестоугаони, са
својим наврткама и подложним плочицама или без њих, са главама, затезне
чврстоће мање од 800 МPа, осим са главама које имају шестострану рупу, за
дрво, самоурезних и за спајање делова за изградњу железничких колосека

1
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7318 15 88

Вијци и завртњи, од гвожђа или челика који није нерђајући, шестоугаони, са
својим наврткама или подложним плочицама или без њих, са главама, затезне
чврстоће веће од 800 МPа, осим са главама које имају шестострану рупу, за
дрво, самоурезних и за спајање делова за изградњу железничких колосека

1

7318 15 95

Вијци и завртњи, од гвожђа или челика, са својим наврткама и подложним
плочицама или без њих, са главама, осим са прорезом или укрштеним прорезом
или шестоугаоном главом , за дрво, самоурезних и за спајање делова за
изградњу железничких колосека, вијака са куком и вијака са прстеном

1

7318 16 00
7318 16 31
7318 16 39
7318 16 40
7318 16 60
7318 16 92
7318 16 99
7318 19 00
7318 21 00
7318 22 00
7318 23 00
7318 24 00
7318 29 00

7319 00 00
7319 40 00
7319 90 00
7319 90 10
7319 90 90

7320 00 00

7320 10 00
7320 10 11
7320 10 19
7320 10 90

7320 20 00

7320 20 20
7320 20 81
7320 20 85
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Навртке од гвожђа или челика
Слепе закивне матице од нерђајућег челика
Навртке од нерђајућег челика, осим слепих закивних матица
Слепе закивне матице од гвожђа и челика који нису нерђајући
Самоосигуравајуће навртке од гвожђа или челика који нису нерђајући
Навртке од гвожђа или челика, који није нерђајући, са отворима пречника не
преко 12 mm, осим слепих закивних матица и самоосигуравајућих навртки
Навртке од гвожђа или челика који није нерђајући, са отворима пречника
преко 12 mm, осим слепих закивних матица и самоосигуравајућих навртки
Производи са навојем од гвожђа или челика, н.д.м.н.
Подлошке, еластичне и друге сигурносне врсте, од гвожђа или челика
Подлошке од гвожђа или челика, осим еластичних подлошки и других
сигурносних подлошки
Закивци од гвожђа или челика, осим цилидричних и рачвастих повезивача за
посебне намене
Затезни клинови и расцепке, од гвожђа или челика
Производи без навоја од гвожђа или челика
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, н.д.м.н.
Сигурносне игле од гвожђа или челика, н.д.м.н.
Игле за плетење, тупе игле, игле за кукичање, игле за везење и слични
производи, од гвожђа или челика
Игле за плетење, крпљење или вез, за употребу у руци, од гвожђа или челика
Игле за плетење, тупе игле, игле за кукичање, игле за везење и слични
производи, од гвожђа или челика, осим игала за плетење, крпљење или вез
Опруге и листови за опруге, од гвожђа или челика, осим опруга за сатове,
опруга за штапове и рукохвате кишобрана и сунцобрана, амортизера и
торзионих шипки или опруга торзионих мотки
Опруге, лиснате, и листови за њих од гвожђа или челика, осим опруга за
сатове, амортизера и торзионих шипки или опруга торзионих мотки
Опруге, вишелисне, и њихови листови, од гвожђа или челика
Опруге, лиснате, и листови за њих, од гвожђа или челика, топло обрађени,
осим вишелисних
Опруге, вишелисне и њихови листови, од гвожђа или челика, осим топло
обрађених
Опруге, спиралне, од гвожђа или челика, осим опруга за сатове, опруга за
штапове и рукохвата кишобрана и сунцобрана, амортизера и торзионих шипки
или опруга торзионих мотки
Опруге, спиралне, од гвожђа или челика, топло обрађени, осим опруга за
сатове, опруга за штапове и рукохвата кишобрана и сунцобрана, амортизера и
торзионих шипки или опруга торзионих мотки
Опруге, спиралне компресионе, од гвожђа или челика
Опруге, спиралне затезне, од гвожђа или челика

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

1
1
1
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7320 20 89

Опруге, спиралне, од гвожђа или челика, осим топло обрађених, затезних или
спирално компресионих

1

7320 90 00

Опруге и листови за опруге, од гвожђа или челика, укључујући равне спиралне
опруге, осим завојних, спиралних, вишелисних опруга и њихових листова,
опруга за сатове, опруга за штапове и рукохвата кишобрана и сунцобрана,
амортизера и торзионих шипки или опруга торзионих мотки

1

7320 90 10
7320 90 30

Опруге, равне спиралне, од гвожђа или челика
Опруге, плочасте, од гвожђа или челика

1
1

7320 90 90

Опруге и листови за опруге, од гвожђа или челика, укључујући равне спиралне
опруге, осим плочастих, равних спиралних, завојних, спиралних, вишелисних
опруга и њихових листова, опруга за сатове, опруга за штапове и рукохвате
кишобрана и сунцобрана, амортизера и торзионих шипки или опруга
торзионих мотки

1

7321 00 00

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, осим бојлера и
радијатора за централно грејање цилиндара за гејзерску и топлу воду

1

7321 11 00

Апарати за кување, печење, пржење, грил и грејачи тањира, за кућну употребу,
од гвожђа или челика, на гас или и на гас и на друга горива, осим великих
апарата за кување

1

7321 11 10

Апарати за кување, печење, пржење, грил са пећницом, укључујући одвојене
(за уградњу) пећнице, за кућну употребу, од гвожђа или челика, на гас или и на
гас и на друга горива, осим великих апарата за кување

1

7321 11 90

Апарати за кување, печење, пржење, грил и грејачи тањира, за кућну употребу,
од гвожђа или челика, на гас или и на гас и на друга горива, осим великих
апарата за кување и апарате за кување са пећницом

1

7321 12 00

Апарати за кување, печење, пржење, грил и грејачи тањира, за кућну употребу,
од гвожђа или челика, на течна горива, осим великих апарата за кување и
апарате за кување са пећницом

1

7321 19 00

Апарати за кување, печење, пржење, грил и грејачи тањира, за кућну употребу,
од гвожђа или челика, на чврста горива и друге изворе енергије, осим великих
апарата за кување и апарате за кување са течним или гасним горивом

1

7321 81 00

Пећи, бојлери, роштиљи, штедњаци, грејалице и слични апарати за употребу у
домаћинству, од гвожђа или челика, на гас или и на гас и на друга горива, осим
кућних апарата било да су са пећницом или не, одвојене пећнице, грејача
тањира, бојлера са централним грејањем

1

7321 82 00

Пећи, бојлери, роштиљи, штедњаци, грејалице и слични апарати за употребу у
домаћинству, од гвожђа или челика, за течно гориво, осим кућних апарата било
да су са пећницом или не, одвојене пећнице, грејача тањира, бојлера са
централним грејањем

1

7321 89 00

Пећи, бојлери, роштиљи, штедњаци, грејалице и слични апарати за употребу у
домаћинству, од гвожђа или челика, на чврсто гориво или друге изворе
енергије, осим кућних апарата било да су са пећницом или не, одвојене
пећнице, грејача тањира, бојлера са централним грејањем

1

7321 90 00

Делови апарата за домаћинство без електричног грејања, из NHM-а 7321 00 00,
н.д.м.н.

1

7322 00 00

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

1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

7322 11 00

Радијатори за централно грејање, неелектрично загревани и њихови делови, од
гвожђа или челика, осим делова који су укључени на другом месту и бојлера са
централним грејањем

1

7322 19 00

Радијатори за централно грејање, неелектрично загревани и њихови делови, од
гвожђа које није ливено, осим делова који су укључени на другом месту и
бојлера са централним грејањем

1

7322 90 00

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

1

7323 00 00

7323 10 00

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, осим канти, кутија и сличних судова из NHM-а 7310 00 00, канти
за отпадке
Вуна од гвожђа или челика; сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање
или полирање, рукавице или слично од гвожђа или челика

1

1

7323 91 00

Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од
ливеног гвожђа, неемајлирани, осим канти, кутија и сличних судова из NHM-а
7310 00 00, канти за отпадке, ашова и других алатки, производа за кување,
кашика, кутлача, виљушки и осталог из NHM-а 8211 00 00 до 8215 00 00,
украсних предмета и санитарне робе

1

7323 92 00

Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од
ливеног гвожђа, емајлирани, осим канти, кутија и сличних судова из NHM-а
7310 00 00, канти за отпадке, ашова и других алатки, производа за кување,
кашика, кутлача, виљушки и осталог из NHM-а 8211 00 00 до 8215 00 00,
украсних предмета и санитарне робе

1

7323 93 00

Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од
нерђајућег челика, осим канти, кутија и сличних судова из NHM-а 7310 00 00,
канти за отпадке, ашова и других алатки, производа за кување, кашика,
кутлача, виљушки и осталог из NHM-а 8211 00 00 до 8215 00 00, украсних
предмета и санитарне робе

1

7323 94 00

Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од
гвожђа које није ливено или челика који није нерђајући, емајлирани, осим
канти, кутија и сличних судова из NHM-а 7310 00 00, канти за отпадке, ашова и
других алатки, производа за кување, кашика, кутлача, виљушки и осталог из
NHM-а 8211 00 00 до 8215 00 00, украсних предмета и санитарне робе

1

7323 99 00

Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од
гвожђа које није ливено или челика који није нерђајући, осим емајлираних,
канти, кутија и сличних судова из NHM-а 7310 00 00, канти за отпадке, ашова и
других алатки, производа за кување, кашика, кутлача, виљушки и осталог из
NHM-а 8211 00 00 до 8215 00 00, украсних предмета и санитарне робе

1

7324 00 00

7324 10 00
7324 21 00
7324 29 00

7324 90 00

01.05.2017.

Санитарни производи и њихови делови, од гвожђа или челика, осим
лимених канти, кутија и сличних судова из NHM-а 7310 00 00, кутија
танких зидова за медицинско снадбевање или тоалетне или друге опреме
из главе 94 и делова опреме
Судопере и лавабои, од нерђајућег челика
Каде, од ливеног гвожђа, емајлиране или неемајлиране
Каде од челичног лима
Санитарни производи, укључујући њихове делове, осим лимених канти, кутија
и сличних судова из NHM-а 7310 00 00, кутија танких зидова за медицинско
снадбевање или тоалетне или друге опреме из главе 94 и делова опреме,
судопера и лавабоа од нерђајућег челика, када и њених делова

1

1
1
1

1
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Тарифски
разред
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1

2

3

4

7325 00 00
7325 10 00
7325 91 00
7325 99 00
7325 99 10
7325 99 90

7326 00 00
7326 11 00
7326 19 00
7326 19 10
7326 19 90
7326 20 00
7326 90 00
7326 90 30
7326 90 40
7326 90 50
7326 90 60
7326 90 92
7326 90 94
7326 90 96
7326 90 98

Производи од гвожђа или челика, ливени, н.д.м.н.
Производи од некованог ливеног гвожђа, н.д.м.н.
Кугле и слични производи за млинове, ливени, осим таквих производа од
нетемперованог ливеног гвожђа
Производи од гвожђа или челика, ливени, н.д.м.н., осим производа од
нетемперованог ливеног гвожђа, кугли и сличних производа за млинове
Производи од темперованог (ковног) ливеног гвожђа, н.д.м.н., осим кугли и
сличних производа за млинове
Производи од гвожђа или челика, ливени, н.д.м.н., осим од темперованог
(ковног) ливеног гвожђа, кугли и сличних производа за млинове

1
1

Производи од гвожђа или челика, н.д.м.н., осим ливених производа
Кугле и слични производи за млинове, од гвожђа или челика, откивци или
отпресци, даље необрађивани
Производи од гвожђа или челика, откивци или отпресци, даље необрађивани
н.д.м.н., осим кугли и сличних производа за млинове
Производи од гвожђа или челика, слободно ковани, даље необрађивани
н.д.м.н., осим кугли и сличних производа за млинове
Производи од гвожђа или челика, ковани у затвореном сандуку или пресован,
даље необрађивани н.д.м.н., осим кугли и сличних производа за млинове
Производи од гвоздене или челичне жице, н.д.м.н.
Производи од гвожђа или челика, н.д.м.н., осим ливених производа и
производа од гвоздене или челичне жице
Лествице и мердевине, од гвожђа или челика
Палете и сличне платформе за манипулисање са робом, од гвожђа или челика
Калемови за каблове, цеви и слично, од гвожђа или челика
Вентилатори, немеханички, олуци, куке и слични прозводи за грађевинарство,
н.д.м.н., од гвожђа или челика
Производи од гвожђа или челика, ковани у отвореном калупу, н.д.м.н.
Производи од гвожђа или челика, ковани у затвореном калупу, н.д.м.н.
Производи од гвожђа или челика, синтеровани, н.д.м.н.
Производи од гвожђа или челика, н.д.м.н.

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ГЛАВА 74
7400 00 00

БАКАР И ПРОИЗВОДИ ОД БАКРА

7401 00 00

Бакренац; цемент бакар (преципитат бакра)

1

7402 00 00

Бакар, нерафинисани; бакарне аноде за електролитичку рафинацију

1

7403 00 00
7403 11 00
7403 12 00
7403 13 00
7403 19 00
7403 21 00
7403 22 00
7403 29 00

450

Бакар, рафинисани и легуре бакра, сирови, осим легура бакра из NHM-а
7405 00 00
Бакар, рафинисани, у облику катода и секција катода
Бакар, рафинисани, у облику ваљаоничких гредица
Бакар, рафинисани, у облику ваљаоничких трупаца
Бакар, рафинисани, сирови, осим бакра у облику ваљаоничких трупаца,
гредица, катода и секција катода
Легуре бакра и цинка (месинг), сирове
Легуре бакра и калаја (бронза), сирове
Легуре бакра, сирове, осим легура бакра и цинка (месинга), легура бакра и
калаја (бронзе) и легура бакра из NHM-а 7405 00 00

1
1
1
1
1
1
1
1
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Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

7404 00 00

Отпаци и остаци, од бакра, осим ингота или других сличних сирових
облика, отпада и остатака растопљеног бакра, пепела и талога који
садржи бакар и отпада и остатака примарних елемената, примарних
батерија и електричних акумулатора

2

7404 00 10

Отпаци и остаци, од рафинисаног бакра, осим ингота или других сличних
сирових облика, отпада и остатака растопљеног рафинисаног бакра, пепела и
талога који садржи рафинисани бакар и отпада и остатака примарних
елемената, примарних батерија и електричних акумулатора

2

7404 00 91

Отпаци и остаци, од легура бакра и цинка (месинг), осим ингота или других
сличних сирових облика, отпада и остатака растопљене легуре бакар-цинка,
пепела и талога који садржи рафинисану легуру бакар-цинк и отпада и остатака
примарних елемената, примарних батерија и електричних акумулатора

2

7404 00 99

Отпаци и остаци, од легура бакра, осим легуре бакар-цинк, ингота или других
сличних сирових облика, отпада и остатака растопљених легура бакра, пепела
и талога који садржи легуре бакра и отпада и остатака примарних елемената,
примарних батерија и електричних акумулатора

2

7405 00 00

Предлегуре бакра, осим једињења фосфор-бакар "бакарфосфида" који
садржи више од 15% фосфора

1

7406 00 00
7406 10 00
7406 20 00

7407 00 00
7407 10 00
7407 21 00
7407 21 10
7407 21 90
7407 29 00

7408 00 00

7408 11 00
7408 19 00
7408 19 10
7408 19 90
7408 21 00
7408 22 00
7408 29 00

01.05.2017.

Прах и љуспице, од бакра, осим бакра у зрну и шљокица из NHM-а 8308 00
00
Бакарни прах, неламеларне структуре, осим бакра у зрну
Бакарни прах, ламеларне структуре; љуспице од бакра, осим бакра у зрну и
шљокица из NHM-а 8308 00 00
Шипке, цеви и профили, од бакра, н.д.м.н.
Шипке, цеви и профили, од рафинисаног бакра, н.д.м.н.
Шипке, цеви и профили, од легура бакра и цинка (месинг), н.д.м.н.
Шипке и цеви и шупљи профили од легура бакра и цинка (месинг), н.д.м.н.
Профили од легура бакра и цинка (месинг), н.д.м.н.
Шипке, цеви и профили, од легура бакра, н.д.м.н., осим артикала од легура
бакра и цинка (месинга)
Жица од бакра, осим за хирушко шивење, стандардне жице, каблова,
плаинираних (превучених) ланаца и слично као и других производа из
NHM-а 7413 00 00, електроинсталиране жице и струна за музичке
инструменте
Жица од рафинисаног бакра, максималне димензије попречног пресека преко 6
mm
Жица од рафинисаног бакра, максималне димензије попречног пресека не
преко 6 mm
Жица од рафинисаног бакра, максималне димензије попречног пресека преко
0,5 mm али не преко 6 mm
Жица од рафинисаног бакра, максималне димензије попречног пресека не
преко 0,5 mm
Жица од легура бакра и цинка (месинг)
Жица од легура бакра и никла (купро-никл) или бакра, никла и цинка (ново
сребро)
Жица од легура бакра, осим од легура бакра и цинка (месинг) и легура бакра и
никла (купро-никл) или бакра, никла и цинка (ново сребро)

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
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2

3

4

7409 00 00

7409 11 00

Плоче, лимови и траке, од бакра, дебљине преко 0,15 mm, осим
експандираних бакарних лимова и трака и електрично изолованих трака
Плоче, лимови и траке, од рафинисаног бакра, у колутовима, дебљине преко
0,15 mm, осим експандираних бакарних лимова и трака и електрично
изолованих трака

1

1

7409 19 00

Плоче, лимови и траке, од рафинисаног бакра, који нису у колутовима,
дебљине преко 0,15 mm, осим експандираних бакарних лимова и трака и
електрично изолованих трака

1

7409 21 00

Плоче, лимови и траке од легура бакра и цинка (месинг), дебљине преко 0,15
mm, у колутовима, осим експандираних бакарних лимова и трака и електрично
изолованих трака

1

7409 29 00

Плоче, лимови и траке од легура бакра и цинка (месинг), дебљине преко 0,15
mm, који нису у колутовима, осим експандираних бакарних лимова и трака и
електрично изолованих трака

1

7409 31 00

Плоче, лимови и траке од легура бакра и калаја (бронза), дебљине преко 0,15
mm, у колутовима, осим експандираних бакарних лимова и трака и електрично
изолованих трака

1

7409 39 00

Плоче, лимови и траке од легура бакра и калаја (бронза), дебљине преко 0,15
mm, који нису у колутовима, осим експандираних бакарних лимова и трака и
електрично изолованих трака

1

7409 40 00

Плоче, лимови и траке од легура бакра и никла (купро-никл) или бакра, никла
и цинка (ново сребро), дебљине преко 0,15 mm, који нису у колутовима, осим
експандираних бакарних лимова и трака и електрично изолованих трака

1

7409 90 00

Плоче, лимови и траке од легура бакра, дебљине преко 0,15 mm, осим од
легура бакра и цинка (месинг), од легура бакра и калаја (бронза), од легура
бакра и никла (купро-никл) или бакра, никла и цинка (ново сребро),
експандираних бакарних лимова и трака и електрично изолованих трака

1

7410 00 00

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), осим фолија за штампање из NHM-а 3212 00
00, металних нити или метализираних нити и фолија за декорацију

1

7410 11 00

Бакарне фолије од рафинисаног бакра, без подлоге, дебљине не преко 0,15 mm,
осим фолија за штампање из NHM-а 3212 00 00, металних нити или
метализираних нити и фолија за декорацију

1

7410 12 00

Бакарне фолије од легура бакра, без подлоге, дебљине не преко 0,15 mm, осим
фолија за штампање из NHM-а 3212 00 00, металних нити или метализираних
нити и фолија за декорацију

1

7410 21 00

Бакарне фолије од рафинисаног бакра, са подлогом, дебљине (не рачунајући
подлогу) не преко 0,15 mm, осим фолија за штампање из NHM-а 3212 00 00,
металних нити или метализираних нити и фолија за декорацију

1

7410 22 00

Бакарне фолије од легура бакра, са подлогом, дебљине (не рачунајући подлогу)
не преко 0,15 mm, осим фолија за штампање из NHM-а 3212 00 00, металних
нити или метализираних нити и фолија за декорацију

1

7411 00 00
7411 10 00
7411 10 10
7411 10 90
7411 21 00
7411 21 10
7411 21 90
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Цеви од бакра
Цеви од рафинисаног бакра
Цеви од рафинисаног бакра, праве
Цеви од рафинисаног бакра, у облику ланаца или кривина друге врсте
Цеви од легура бакра и цинка (месинг)
Цеви од легура бакра и цинка (месинг), праве
Цеви од легура бакра и цинка (месинг), у облику ланаца или кривина друге
врсте

1
1
1
1
1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

7411 22 00
7411 29 00

Цеви од легура бакра и никла (купро-никл) или бакра, никла и цинка (ново
сребро)
Цеви од легура бакра, осим од легура бакра и цинка (месинг), легура бакра и
никла (купро-никл) или бакра, никла и цинка (ново сребро)

1
1

7412 00 00
7412 10 00
7412 20 00

Прибор за цеви, од бакра (нпр.: спојнице, колена, муфови)
Прибор за цеви, од рафинисаног бакра (нпр.: спојнице, колена, муфови)
Прибор за цеви, од легура бакра (нпр.: спојнице, колена, муфови)

1
1
1

7413 00 00

Жица, ужад, плетене траке и слично од бакра, упредени, осим електрично
изолованих производа

1

7415 00 00

Ексери, клинци, ексерчићи за цртаће табле, појединачне прошивне
спајалице, изузев оних из NHM-а 8305 00 00, 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

1

7415 10 00
7415 21 00
7415 29 00

7415 33 00
7415 39 00

Ексери и клинци; ексерчићи за цртаће табле, појединачне прошивне спајалице
и слични производи од бакра или гвожђа и челика са бакарном главом, осим
прошивних спајалица у „траци”
Подлошке, укључујући еластичне подлошке, од бакра
Закивци, клинови, расцепке и слични производи, без навоја, од бакра, осим
подлошки и електричних подлошки
Вијци, навртке и матице и слични производи, са навојем, од бакра, осим кука
са шрафом, прстена и ушица клина, спорих вијака, малих и великих запушача и
слично, са завојем
Вијци са куком, са навојем, од бакра, осим обичних вијака, навртки и матица

1
1
1

1
1

7418 00 00

Стони, кухињски и други производи 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, осим металних канти, кутија и сличних судова из NHM-а 7419 00
00, алатки и сличних производа, ножарских производа, кашика, кутлача и
слично, украсних предмета и прибора

1

7418 10 00

Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од
бакра, сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање,
рукавице и слично, од бакра, осим металних канти, кутија и сличних судова из
NHM-а 7419 00 00, алатки и сличних производа, ножарских производа, кашика,
кутлача, виљушака и слично, украсних предмета и прибора

1

7418 10 10

Апарати за кување и загревање, за домаћинство, неелектрични, и њихови
делови од бакра, осим грејалица и грејача за воду

1

7418 10 90

Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од
бакра, сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање,
рукавице и слично, од бакра, осим апарата за кување и загревање,
неелектричних, металних канти, кутија и сличних судова из NHM-а 7419 00 00,
алатки и сличних производа, ножарских производа, кашика, кутлача, виљушака
и слично, украсних предмета и прибора

1

7418 20 00

Санитарни предмети и њихови делови, од бакра, осим апарата за кување и
загревање из NHM-а 7417 и прибора

1

7419 00 00
7419 10 00
7419 91 00
7419 99 00

Остали производи од бакра, н.д.м.н.
Ланци и њихови делови, од бакра, осим ланаца за сатове, огрлице и слично
Производи од бакра, одливци, отпресци и откивци, даље необрађени, н.д.м.н.
Производи од бакра, н.д.м.н.

1
1
1
1

01.05.2017.

453

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
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1

2

3

4

7419 99 10

Тканине, укључујући бесконачне траке, решетке и мреже, од бакарне жице
попречног пресека до 6 мм; решетке добијене просецањем и развлачењем
једног комада лима или траке, од бакра, осим одеће од металних влакана,
превучених бакарних материјала за тврдо лемљење, ручно или фабрички
плетене мреже и сукна за печење

1

7419 99 30
7419 99 90

Опруге од бакра, осим опруга за сатове и остале часовнике
Производи од бакра, н.д.м.н.

1
1

ГЛАВА 75
7500 00 00

7501 00 00
7501 10 00
7501 20 00

НИКЛ И ПРОИЗВОДИ ОД НИКЛА
Никлов каменац, синтеровани оксиди никла и други међупроизводи
металургије никла
Никлов каменац
Синтеровани оксиди никла и други међупроизводи металургије никла, осим
никловог каменаца

1
1
1

7502 00 00
7502 10 00
7502 20 00

Никл, сирови
Никл, нелегирани,сирови
Легуре никла, сирове

1
1
1

7503 00 00

Отпаци и остаци, од никла, осим ингота или других сличних сирових
облика, отпада и остатака растопљеног никла, пепела и талога који
садржи никл и отпада и остатака примарних елемената, примарних
батерија и електричних акумулатора

2

7503 00 10

Отпаци и остаци, од нелегираног никла, осим ингота или других сличних
сирових облика, отпада и остатака растопљеног нелегираног никла, пепела и
талога који садржи нелегирани никл и отпада и остатака примарних елемената,
примарних батерија и електричних акумулатора

2

7503 00 90

Отпаци и остаци, од легираног никла, осим ингота или других сличних сирових
облика, отпада и остатака растопљеног легираног никла, пепела и талога који
садржи легирани никл

2

7504 00 00

Прах и љуспице, од никла, осим синтерованих оксида никла

1

7505 00 00
7505 11 00
7505 12 00
7505 21 00
7505 22 00

7506 00 00
7506 10 00
7506 20 00

7507 00 00

454

Шипке, цеви, профили и жица, од никла, осим електрично изолованих
производа
Шипке, цеви, профили и жица, од нелегираног никла, н.д.м.н., осим електрично
изолованих производа
Шипке, цеви, профили и жица ,од легираног никла, н.д.м.н., осим електрично
изолованих производа
Жица од нелегираног никла, осим електрично изолованих производа
Жица од легираног никла, осим електрично изолованих производа
Плоче, лимови, траке и фолије, од никла, осим експандираних плоча,
лимова и трака
Плоче, лимови, траке и фолије, од нелегираног никла, осим експандираних
плоча, лимова и трака
Плоче, лимови, траке и фолије, од легираног никла, осим експандираних плоча,
лимова и трака
Цеви и прибор за цеви (нпр.: спојнице, муфови, колена), од никла

1
1
1
1
1

1
1
1

1
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2

3

4

7507 11 00
7507 12 00
7507 20 00

7508 00 00
7508 10 00
7508 90 00

Цеви од нелегираног никла
Цеви од легираног никла
Прибор за цеви, од никла

1
1
1

Производи од никла, н.д.м.н., осим праха, љуспица, шипки, профила,
жице, плоча, лимова, трака, фолија, цеви и прибора за цеви
Ткани производи, решетке и мреже, од никловане жице
Производи од никла, н.д.м.н.

1
1
1

ГЛАВА 76
7600 00 00

АЛУМИНИЈУМ И ПРОИЗВОДИ ОД АЛУМИНИЈУМА

7601 00 00
7601 10 00
7601 20 00
7601 20 20
7601 20 80

Алуминијум, сирови
Алуминијум, нелегирани, сирови
Легуре алуминијума, сирове
Легуре алуминијума, сирове, у облику плоча или шипки
Легуре алуминијума, сирове, осим плоча и шипки

1
1
1
1
1

7602 00 00

Отпаци и остаци од алуминијума, осим згуре, љуспица и других продуката
гвожђа или челика који садрже алуминијум у облику силиката, ингота
или других сличних сирових облика, отпада и остатака растопљеног
алуминијума, пепела и талога од производње алуминијума

2

7602 00 11

Отпаци од алуминијума, струготина, опиљци и слично; отпаци од обојених,
превучених или лимова са подлогом и фолија, дебљине не преко 0,2 mm (не
рачунајући подлогу)

2

7602 00 19

Отпаци од алуминијума, укључујући фабрикате са грешком или фабрикате који
су постали бескорисни у даљем процесу производње, осим згуре, љуспица и
других продуката гвожђа или челика који садрже алуминијум у облику
силиката, ингота или других сличних сирових облика, отпада и остатака
растопљеног алуминијума, пепела и талога од производње алуминијума

2

7602 00 90

Остаци од алуминијума, осим згуре, љуспица и других продуката гвожђа или
челика који садрже алуминијум у облику силиката, ингота или других сличних
сирових облика, отпада и остатака растопљеног алуминијума, пепела и талога
од производње алуминијума

2

7603 00 00
7603 10 00
7603 20 00

7604 00 00
7604 10 00
7604 10 10
7604 10 90
7604 21 00
7604 29 00
7604 29 10
7604 29 90

01.05.2017.

Прах и љуспице, од алуминијума, осим куглица и шљокица од
алуминијума
Прах од алуминијума, неламеларне структуре, осим куглица од алуминијума
Прах од алуминијума, ламеларне структуре и љуспице од алуминијума, осим
куглица и шљокица од алуминијума
Шипке, цеви и профили од алуминијума, н.д.м.н.
Шипке и цеви и профили, од нелегираног алуминијума, н.д.м.н.
Шипке и цеви и профили, од нелегираног алуминијума
Профили од нелегираног алуминијума, н.д.м.н.
Профили од легура алуминијума, шупљи, н.д.м.н.
Шипке, цеви и пуни профили од легура алуминијума, н.д.м.н.
Шипке и цеви, од легура алуминијума
Профили, пуни, од легура алуминијума, н.д.м.н.

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
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3

4

7605 00 00

Жица од алуминијума, осим стандардне жице, каблова, платинираних
(превучених) ланаца и слично као и других производа из NHM-а 7614 00
00, електроинсталиране жице и струна за музичке инструменте

1

7605 11 00

Жица од нелегираног алуминијума, максималне димензије попречног пресека
преко 7 mm, осим стандардне жице, каблова, платинираних (превучених)
ланаца и слично као и других производа из NHM-а 7614 00 00,
електроинсталиране жице и струна за музичке инструменте

1

7605 19 00

7605 21 00

7605 29 00

7606 00 00

7606 11 00

Жица од нелегираног алуминијума, максималне димензије попречног пресека
мање од 7 mm, осим стандардне жице, каблова, платинираних (превучених)
ланаца и слично као и других производа из NHM-а 7614 00 00,
електроинсталиране жице и струна за музичке инструменте
Жица од легура алуминијума, максималне димензије попречног пресека преко
7 mm, осим стандардне жице, каблова, платинираних (превучених) ланаца и
слично као и других производа из NHM-а 7614 00 00 и електроинсталиране
жице
Жица од легура алуминијума, максималне димензије попречног пресека не
преко 7 mm, осим стандардне жице, каблова, платинираних (превучених)
ланаца и слично као и других производа из NHM-а 7614 00 00,
електроинсталиране жице и струна за музичке инструменте
Плоче, лимови и траке од алуминијума, дебљине преко 0,20 mm, осим
проширених или продужених плоча, лимова и трака
Плоче, лимови и траке, од нелегираног алуминијума, дебљине преко 0,20 mm,
правоугаони (укључујући и квадратне), осим проширених или продужених
плоча, лимова и трака

1

1

1

1

1

7606 11 10

Плоче, лимови и траке, од нелегираног алуминијума, дебљине преко 0,20 mm,
правоугаони (укључујући и квадратне), премазани, лакирани или превучени
пластичном масом

1

7606 11 91

Плоче, лимови и траке, од нелегираног алуминијума, дебљине преко 0,20 mm,
али мање од 3 mm, правоугаони (укључујући и квадратне), осим премазаних,
лакираних или превучених пластичном масом, проширених или продужених
плоча, лимова и трака

1

7606 11 93

Плоче, лимови и траке, од нелегираног алуминијума, дебљине 3 mm и веће, али
мање од 6 mm, правоугаони (укључујући и квадратне), осим премазаних,
лакираних или превучених пластичном масом

1

7606 11 99

Плоче, лимови и траке, од нелегираног алуминијума, дебљине 6 mm и веће,
правоугаони (укључујући и квадратне), осим премазаних, лакираних или
превучених пластичном масом

1

7606 12 00

Плоче, лимови и траке од легура алуминијума, дебљине преко 0,20 mm,
правоугаони (укључујући и квадратне), осим проширених или продужених
плоча, лимова и трака

1

7606 12 20

Плоче, лимови и траке од легура алуминијума, дебљине преко 0,20 mm,
квадратни или правоугаони, премазани, лакирани или превучени пластичном
масом

1

7606 12 92

Плоче, лимови и траке од легура алуминијума, дебљине преко 0,20 mm, али
мање од 3 mm, квадратни или правоугаони, осим премазаних, лакираних или
превучених пластичном масом, експандираних плоча, лимова и трака

1

7606 12 93

Плоче, лимови и траке од легура алуминијума, дебљине 3 mm и веће али мање
од 6 mm, правоугаони (укључујући и квадратне), осим премазаних, лакираних
или превучених пластичном масом

1

7606 12 99

Плоче, лимови и траке од легура алуминијума, дебљине 6 mm и веће,
правоугаони (укључујући и квадратне), осим премазаних, лакираних или
превучених пластичном масом

1
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7606 91 00
7606 92 00

Плоче, лимови и траке од нелегираног алуминијума, дебљине преко 0,20 mm,
осим правоугаоних (укључујући и квадратне)
Плоче, лимови и траке од легура алуминијума, дебљине преко 0,20 mm, осим
правоугаоних (укључујући и квадратне)

1
1

7607 00 00

Алуминијумске фолије, штампане или нештампане или са подлогом од
хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала, дебљине не
преко 0,20 mm (не рачунајући подлогу), осим пресованих фолија из NHM-а
3212 00 00 и декоративних материјала

1

7607 11 00

Алуминијумске фолије без подлоге, ваљане и другачије необрађене, дебљине
не преко 0,20 mm, осим пресованих фолија из NHM-а 3212 00 00 и
декоративних материјала

1

7607 11 11

Алуминијумске фолије и танке траке, без подлоге, ваљане и другачије
необрађене, дебљине мање од 0,021 mm, у котуровима, тежине не преко 10кг,
осим пресованих фолија из NHM 3212 00 00 и фолија за декорацију божићне
јелке (декоративних материјала)

1

7607 11 19

Алуминијумске фолије и танке траке, без подлоге, ваљане и другачије
необрађене, дебљине мање од 0,021 mm, осим пресованих фолија из NHM 3212
00 00 и фолија за декорацију божићне јелке (декоративних материјала) и у
котуровима, тежине не преко 10кг

1

7607 11 90

Алуминијумске фолије без подлоге, ваљане и другачије необрађене, дебљине
од 0,021 mm, али не преко 0,2 mm, осим пресованих фолија из NHM-а 3212 00
00 и декоративних материјала

1

7607 19 00

Алуминијумске фолије без подлоге, ваљане и другачије обрађиване, дебљине
не преко 0,2 mm, осим пресованих фолија из NHM-а 3212 00 00 и декоративних
материјала

1

7607 19 10

Алуминијумске фолије без подлоге, ваљане и другачије обрађиване, дебљине
мање од 0,021 mm, осим пресованих фолија из NHM-а 3212 00 00 и
декоративних материјала

1

7607 19 90

Алуминијумске фолије и танке траке, без подлоге, ваљане и другачије
обрађиване, дебљине од 0,021 mm до 0,2 mm, осим пресованих фолија из NHM
3212 00 00 као и фолија припремљених као декоративни укарс за јелку

1

7607 20 00

Алуминијумске фолије са подлогом, дебљине мање од 0,2 mm (не рачунајући
подлогу), осим пресованих фолија из NHM-а 3212 00 00 и декоративних
материјала

1

7607 20 10

Алуминијумске фолије са подлогом, дебљине мање од 0,021 mm (не рачунајући
подлогу), осим пресованих фолија из NHM-а 3212 00 00 и декоративних
материјала

1

7607 20 90

Алуминијумске фолије и танке траке, на подлози, дебљине од 0,021 mm до 0,2
mm (не рачунајући подлогу), осим пресованих фолија из NHM 3212 00 00 као и
фолија припремљених као декоративни укарс за јелку

1

7608 00 00
7608 10 00
7608 20 00
7608 20 20
7608 20 81
7608 20 89

7609 00 00

01.05.2017.

Цеви од алуминијума, осим шупљих профила
Цеви од нелегираног алуминијума, осим шупљих профила
Цеви од легура алуминијума, осим шупљих профила
Цеви од легура алуминијума, заварене, осим шупљих профила
Цеви од легура алуминијума, екструдиране и другачије необрађене, осим
шупљих профила
Цеви од легура алуминијума, осим екструдираних и другачије необрађених,
заварених и шупљих профила

1
1
1
1

Прибор за цеви од алуминијума (нпр.: спојнице, колена, муфови)

1

1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

7610 00 00

7610 10 00

7610 90 00
7610 90 10
7610 90 90

Конструкције од алуминијума, изузев монтажних зграда из NHM-а 9406 00
00, 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 и цеви,
профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у
конструкцијама
Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата, од алуминијума, осим врата
од намештаја
Мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни
костури, од алуминијума, н.д.м.н., осим за монтажне зграде из NHM-а 9406 00
00, врата и прозора и оквира за њих, прагова за врата
Мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови, од алуминијума
Кровови, кровни костури, од алуминијума, осим монтажних зграда из NHM-а
9406 00 00, врата и прозора и оквира за њих, прагова за врата, ограда и стубова,
мостова и секција мостова, торњева, решеткастих стубова

1

1

1
1
1

7611 00 00

Резервоари, танкови, бачве и слични предмети, од алуминијума, за било
који материал, изузев компримованих или течних гасова, запремине веће
од 300 l, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени
механичким или термичким уређајима, осим контејнера или опреме за
један или више врста транспорта

1

7612 00 00

Бурад, добоши, лименке, кутије и слични предмети, укључујући круте и
савитљиве цевасте контејнере, од алуминијума, за било који материјал
изузев компримованих или течних гасова, запремине која не прелази 300 l,
са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким
или термичким уређајима, н.д.м.н.

1

7612 10 00
7612 90 00
7612 90 20
7612 90 30

Савитљиви цевасти предмети (тубе), од алуминијума
Бурад, добоши, лименке, кутије и слични предмети, укључујући круте цевасте
контејнере, од алуминијума, за било који материјал изузев компримованих или
течних гасова, запремине која не прелази 300 l, н.д.м.н.
Контејнери са опремом за распршивање, од алуминијума
Бурад, бачве, лимене кутије, кутије и слични контејнери од алуминијума,
произведени од фолије дебљине до 0,2mm.

1
1
1
1

7612 90 80

Бурад, бачве, лименке, кутије и слични контејнери који не прелазе 300 l, од
алуминијума, за било који садржај, осим компресованог и течног гаса, н.д.м.н.,
осим савитљивих цевастих контејнера, контејнера за распршиваче и контејнера
произведених од фолије дебљине не преко 0,2 mm

1

7613 00 00

Контејнери (судови) од алуминијума за компримоване или течне гасове

1

7614 00 00
7614 10 00
7614 90 00

458

Жица, стандардна и упредена, ужад, плетене траке и слично од
алуминијума, електрично неизоловани
Жица, стандардна и упредена, ужад, плетене траке и слично од алуминијума,
електрично неизоловани са челичним језгром
Жица, стандардна и упредена, ужад, плетене траке и слично од алуминијума,
електрично неизоловани, осим са челичним језгром

1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

7615 00 00

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, осим металних канти, кутија и сличних
судова из NHM-а 7612 00 00, алатки и сличних производа, ножарских
производа, кашика, кутлача и слично, вила и осталих производа из NHM-а
8211 00 00 до 8215 00 00, украсних предмета и прибора и санитарне робе

1

7615 10 00

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, осим металних канти, кутија и сличних судова из NHM-а 7612 00
00, алатки и сличних производа, ножарских производа, кашика, кутлача и
слично, вила и осталих производа из NHM-а 821100 00 до 8215 00 00, украсних
предмета и прибора и санитарне робе

1

7615 10 10

Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од
алуминијума, ливени, сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или
полирање, рукавице и слично, од алуминијума, осим металних канти, кутија и
сличних судова из NHM-а 7612 00 00, алатки и сличних производа, ножарских
производа, кашика, кутлача и слично, вила и осталих производа из NHM-а 8211
00 00 до 8215 00 00, украсних предмета и прибора и санитарне робе

1

7615 10 30

Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од
алуминијума, произведени од фолије дебљине до 0,2 mm, осим лимених кутија,
кутија и сличних контејнера из NHM-а 7612 00 00

1

7615 10 80

Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, сунђери
за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, рукавице или слично,
од неливеног алуминијума, осим лимених кутија, кутија и сличних контејнера
из NHM-а 7612 00 00, производа произведених од фолије дебљине до 0,2 mm,
производа сличне намене, кашика, кутлача, виљушака и осталих проивода из
NHM-а 8211 00 00 до 8215 00 00, орнаменталних производа, санитарних
предмета и прибора

1

7615 20 00

Санитарни предмети и њихови делови, од алуминијума, осим металних канти,
кутија и сличних судова из NHM-а 7612 00 00 и прибора

1

7616 00 00

7616 10 00

7616 91 00
7616 99 00
7616 99 10
7616 99 90

Производи од алуминијума, н.д.м.н.
Ексери, клинци, жичане копче изузев оних из NHM-а 8305, вијци, навртке,
вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи, од
алуминијума, осим спојница у кајишевима, чепова, запушача и сличног, са
навојем
Ткани производи, решетке, мреже и ограде од алуминијумске жице, осим
платна тканог од металних нити за одела, поставе и слично и платна и мреже за
печење ручне или машинске израде
Производи од алуминијума, остали, н.д.м.н.
Производи од алуминијума, ливени, н.д.м.н.
Производи од алуминијума, неливени, н.д.м.н.

1

1

1
1
1
1

ГЛАВА 77
РЕЗЕРВИСАНО
ГЛАВА 78
7800 00 00

ОЛОВО И ПРОИЗВОДИ ОД ОЛОВА

7801 00 00

Олово, сирово

01.05.2017.

1

459

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

7801 10 00

Олово, сирово, рафинисано
Олово, сирово, са садржајем антимона који по маси преовладава над другим
елементима
Олово, сирово, осим рафинисаног олова и са садржајем антимона који по маси
преовладава над другим елементима
Олово, сирово, за рафинисање, са садржајем 0,02% по маси или више сребра
(олово у полугама)

1

7801 91 00
7801 99 00
7801 99 10

1
1
1

7801 99 90

Олово, сирово, осим олова са садржајем антимона, који по маси преовладава
над другим елементима, олова за рафинисање са количином сребра од 0,02% и
више по маси (олово у полугама) и рафинисаног олова

1

7802 00 00

Отпаци и остаци, од олова, осим пепела и остатака од производње олова из
NHM-а 2620 00 00, ингота или других сличних сирових облика,
растопљених отпада и остатака од водећих производа из NHM-а 7801 00 00,
отпада и остатака основних елемената, примарних батерија и електричних
акумулатора

2

7804 00 00
7804 11 00
7804 19 00
7804 20 00

7806 00 00
7806 00 10
7806 00 80

Плоче, лимови, траке и фолије, од олова; прах и љуспице, од олова, осим
куглица од олова и шљокица из NHM-а 8308 00 00
Лимови, траке и фолије, од олова, дебљине не преко 0,2 mm (не рачунајући
подлогу)
Плоче од олова; лимови, траке и фолије, од олова, дебљине преко 0,2 mm (не
рачунајући подлогу)
Прах и љуспице, од олова, осим куглица од олова и шљокица из NHM-а 8308
00 00
Производи од олова, н.д.м.н.
Контејнери са анти-радиоактивном облогом од олова, за транспорт и смештање
радиоактивних материја, осим контејнера или опреме за један или више врста
транспорта
Производи од олова, н.д.м.н.

1
1
1
1

1
1
1

ГЛАВА 79
7900 00 00

ЦИНК И ПРОИЗВОДИ ОД ЦИНКА

7901 00 00
7901 11 00
7901 12 00

Цинк, сирови
Цинк, сирови, нелегирани, са садржајем цинка 99,99% или више, по маси
Цинк, сирови, нелегирани, са садржајем цинка мање од 99,99%, по маси
Цинк, сирови, нелегирани, са садржајем цинка 99,95% или више, али мање од
99,99%, по маси
Цинк, сирови, нелегирани, са садржајем цинка 98,5% или више, али мање од
99,95%, по маси
Цинк, сирови, нелегирани, са садржајем цинка 97,5% или више, али мање од
98,5%, по маси
Легуре цинка

7901 12 10
7901 12 30
7901 12 90
7901 20 00

7902 00 00

460

Отпаци и остаци, од цинка, осим пепела и остатака од производње цинка
из NHM-а 2620 00 00, ингота или других сличних сирових облика,
растопљених отпада и остатака од водећих производа из NHM-а 7901 00 00,
отпада и остатака основних елемената, примарних батерија и електричних
акумулатора

1
1
1
1
1
1
1

2
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

7903 00 00
7903 10 00
7903 90 00

Прашина, прах и љуспице, од цинка, осим куглица од олова и шљокица из
NHM-а 8308 00 00
Прашина од цинка
Прах и љуспице, од цинка, осим куглица од олова и шљокица из NHM-а 8308
00 00 и прашине од цинка

1
1
1

7904 00 00

Шипке и цеви, профили и жица, од цинка, н.д.м.н.

1

7905 00 00

Плоче, лимови, траке и фолије, од цинка

1

7907 00 00

Производи од цинка, н.д.м.н.

1

ГЛАВА 80
8000 00 00

КАЛАЈ И ПРОИЗВОДИ ОД КАЛАЈА

8001 00 00
8001 10 00
8001 20 00

Калај, сирови
Калај, сирови, нелегирани
Легуре калаја, сирове

1
1
1

8002 00 00

Отпаци и остаци, од калаја, осим пепела и талога из индустрије од калаја
из NHM-а 2620 00 00, и ингота и сличних производа добијених топљењем
отпадака и остатака од калаја из NHM-а 8001 00 00

2

8003 00 00

Шипке, цеви, профили и жица, од калаја, н.д.м.н.

1

8007 00 00
8007 00 10
8007 00 80

Производи од калаја, н.д.м.н.
Плоче, лимови и траке дебљине веће од 0,2 mm, од калаја
Производи од калаја, н.д.м.н

1
1
1

ГЛАВА 81
8100 00 00

8101 00 00
8101 10 00
8101 94 00
8101 96 00
8101 97 00
8101 99 00
8101 99 10
8101 99 90

8102 00 00
8102 10 00
8102 94 00
8102 95 00
8102 96 00
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ОСТАЛИ ПРОСТИ МЕТАЛИ; КЕРМЕТИ; ПРОИЗВОДИ ОД ЊИХ
Волфрам (тунгстен) и производи од волфрама, н.д.д.м. отпаци и остаци од
волфрама, осим пепела и остатака који садрже волфрам
Волфрам у праху
Волфрам (тунгстенсирови ) сиров, укључујући шипке добијене само
синтеровањем
Жица од волфрама
Отпаци и остаци од волфрама, осим пепела и остатака који садрже волфрам
Производи од волфрама, н.д.м.н.
Шипке, профили, плоче, лимови, траке и фолије од волфрама, осим шипки
добијених само синтеровањем, н.д.м.н.
Производи од волфрама, остали, н.д.м.н.
Молибден и производи од молибдена, н.д.м.н., остаци и отпаци од
молибдена, осим пепела и остатака који садрже молибден
Молибден у праху
Молибден, сирови, укључујући шипке добијене само синтеровањем
Шипке, профили, плоче, лимови, траке и фолије од молибдена, н.д.м.н. осим
добијених само синтеровањем
Жица од молибдена

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

461

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8102 97 00
8102 99 00

8103 00 00
8103 20 00
8103 30 00
8103 90 00
8103 90 10
8103 90 90

8104 00 00
8104 11 00
8104 19 00
8104 20 00

8104 30 00
8104 90 00

8105 00 00

8105 20 00
8105 30 00
8105 90 00

8106 00 00
8106 00 10
8106 00 90

8107 00 00
8107 20 00
8107 30 00
8107 90 00

8108 00 00
8108 20 00
8108 30 00
8108 90 00
8108 90 30
8108 90 50
8108 90 60
8108 90 90
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Отпаци и остаци од молибдена, осим пепела и остатака који садрже молибден
Производи од молибдена, н.д.м.н.
Тантал и производи од тантала, н.д.м.н.; отпаци и остаци од тантала, осим
пепела и остатака који садрже тантал
Тантал, сиров, укључујући шипке добијене само синтеровањем; тантал у праху
Отпаци и остаци од тантала, осим пепела и остатака који садрже тантал
Производи од тантала, н.д.м.н.
Шипке, профили, жица, плоче, траке, лимови и фолије, од тантала, н.д.м.н.,
осим добијених само синтеровањем
Производи од тантала, остали, н.д.м.н.
Магнезијум и производи од магнезијума, н.д.м.н.; отпаци и остаци од
магнезијума, осим пепела и остатака који садрже магнезијум
Магнезијум, сирови, са садржајем магнезијума најмање 99,8% по маси
Магнезијум, сирови, са садржајем магнезијума мање од 99,8% по маси
Отпаци и остаци од магнезијума, осим пепела и остатака који садрже
магнезијум и опиљака, струготина и гранула од магнезијума сортираних према
величини
Опиљци, струготина и грануле од магнезијума, сортирани према величини;
магнезијум у праху
Производи од магнезијума, н.д.м.н.
Кобалтни мате и други међупроизводи металургије кобалта; кобалт и
производи од кобалта, н.д.м.н.; отпаци и остаци од кобалта, осим пепела и
остатака који садрже кобалт
Кобалтни мате и други међупроизводи металургије кобалта; сирови кобалт;
кобалт у праху
Отпаци и остаци од кобалта, осим пепела и остатака који садрже кобалт
Производи од кобалта, н.д.м.н.
Бизмут и производи од бизмута, н.д.м.н.; отпаци и остаци од бизмута, осим
пепела и остатака који садрже бизмут
Бизмут сиров; бизмут у праху, отпаци и остаци од бизмута, осим пепела и
остатака који садрже бизмут
Производи од бизмута, н.д.м.н.
Кадмијум и производи од кадмијума н.д.м.н.; отпаци и остаци, осим
пепела и остатака који садрже кадмијум
Кадмијум сирови; кадмијум у праху
Отпаци и остаци од кадмијума, осим пепела и остатака који садрже кадмијум
Производи од кадмијума, н.д.м.н.
Титан и производи од титана, н.д.м.н.; отпаци и остаци, осим пепела и
остатака који садрже титан
Титан сирови; титан у праху
Отпаци и остаци од титана, осим пепела и остатака који садрже титан
Производи од титана, н.д.м.н.
Шипке, цеви, профили и жица од титана, н.д.м.н.
Плоче, лимови, траке и фолије од титана
Цеви од титана
Производи од титана, остали, н.д.м.н.
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8109 00 00
8109 20 00
8109 30 00
8109 90 00

8110 00 00
8110 10 00
8110 20 00
8110 90 00

8111 00 00
8111 00 11
8111 00 19
8111 00 90

8112 00 00

8112 12 00
8112 13 00
8112 19 00
8112 21 00
8112 21 10

8112 21 90
8112 22 00
8112 29 00
8112 51 00
8112 52 00
8112 59 00
8112 92 00

8112 92 10
8112 92 21
8112 92 31
8112 92 81
8112 92 89
8112 92 91
8112 92 95

01.05.2017.

Цирконијум и производи од цирконијума н.д.м.н., отпаци И остаци, осим
пепела и остатака који садрже цирконијум
Цирконијум сирови; цирконијум у праху
Отпаци и остаци од цирконијума, осим пепела и остатака који садрже
цирконијум
Производи од цирконијума, н.д.м.н.
Антимон и производи од антимона, н.д.м.н. отпаци и остаци, осим пепела и
остатака који садрже антимонy
Антимон сирови; антимон у прах
Отпаци и остаци од антимона, осим пепела и остатака који садрже антимон
Производи од антимона, н.д.м.н.
Манган и производи од мангана, н.д.м.н., отпаци и остаци, осим пепела и
остатака који садрже мангана
Манган сирови; манган у праху
Отпаци и остаци од мангана, осим пепела и остатака који садрже манган
Производи од мангана, н.д.м.н.
Берилијум, хром, германијум, ванадијум, галијум, хафнијум (целтијум),
индијум, ниобијум (колумбијум), ренијум и талијум и производи од ових
метала, н.д.м.н. отпаци и остаци, осим пепела и остатака који садрже ове
метале
Берилијум сирови; берилијуму праху
Отпаци и остаци од берилијума, осим пепела и остатака који садрже берилијум
Производи од берилијума, н.д.м.н.
Хром, сирови; хром у праху
Хром, легирани, са садржајем никла више од 10%, по маси, сиров; прах од
његове легуре, осим пепела и остатака који садрже хром или легуре хрома свих
врста
Хром сирови; хром у праху, осим легираног хрома са садржајем никла више од
10% по маси
Отпаци и остаци од хрома, осим пепела и остатака који садрже хром или
садрже легирани хром са садржајем никла више од 10% по маси
Производи од хрома, н.д.м.н.
Талијум сирови; талијум у праху
Отпаци и остаци од талијума, осим пепела и остатака који садрже талијум
Производи од талијума, н.д.м.н.
Хафнијум (целтијум), ниобијум (колумбијум), ренијум, галијум, индијум,
ванадијум и германијум, сирови, и производи од ових метала, н.д.м.н., осим
пепела и остатака који садрже ове метале
Хафнијум (целтијум) сирови; хафнијум у праху; отпаци и остаци од хафнијума,
осим пепела и остатака који садрже хафнијум
Отпаци и остаци од ниобијума (колумбијум), ренијума, галијума, индијума,
ванадијума и германијума, осим пепела и остатака који садрже ове метале
Ниобијум (колумбијум) и ренијум, сирови; ниобијум (колумбијум) или ренијум
у праху
Индијум сирови; индијум у праху
Галијум сирови; галијум у праху
Ванадијум сирови; ванадијум у праху; отпаци и остаци од ванадијума, осим
пепела и остатака који садрже ванадијум
Германијум сирови; германијум у праху
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8112 99 00
8112 99 20
8112 99 30
8112 99 70

8113 00 00
8113 00 20
8113 00 40
8113 00 90

Производи од хафнијума (целтијум), ниобијума (колумбијум), ренијума,
галијума, индијума и ванадијума, н.д.м.н.
Производи од хафнијума (целтијум) и германијума, н.д.м.н.
Производи од ниобијума (колумбијум) или ренијума, н.д.м.н.
Производи од галијума, индијума и ванадијума, н.д.м.н.
Кермети и производи од кермета н.д.м.н. отпаци и остаци, осим пепела и
остатака који садрже кермете
Кермети, сирови
Отпаци и остаци од кермета, осим пепела и остатака који садрже кермете
Производи од кермета, н.д.м.н.

1
1
1
1

1
1
1
1

ГЛАВА 82
8200 00 00

8201 00 00

8201 10 00
8201 30 00
8201 40 00
8201 50 00
8201 60 00

8201 90 00

8202 00 00

8202 10 00
8202 20 00
8202 31 00
8202 39 00
8202 40 00
8202 91 00
8202 99 00
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АЛАТИ, НОЖАРСКИ ПРОИЗВОДИ, КАШИКЕ И ВИЉУШКЕ ОД
ПРОСТИХ МЕТАЛА; ЊИХОВИ ДЕЛОВИ ОД ПРОСТИХ МЕТАЛА
Ручни алат: ашови, лопате, крампови, будаци, мотике, виле и грабуље, од
простих метала; секире, косири и сличан алат за сечење од простих
метала; 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, од простих
метала
Ашови и лопате, са радним деловима од простих метала
Крампови, будаци, мотике и грабуље са радним деловима од простих метала,
осим секира за лед
Секире, косири и сличан алат за сечење, са радним деловима од простих
метала, осим секира за лед
Маказе које се користе једном руком, укључујући маказе за живу ограду, са
радним деловима од простих метала
Маказе за живу ограду, маказе за резање грана и сличне маказе које се користе
помоћу две руке, са радним деловима од простих метала
Српови, ножеви за сено, маказе за живу ограду, клинови за цепање стабала и
остали алат који се користи у пољопривреди, хортикултури или шумарству, са
радним деловима од простих метала, осим ашова, лопата, крампова, будака,
мотика, вила и грабуља, секира, косира и сличних алата за сечење, маказа свих
врста за резање грана
Тестере, ручне, осим електричних ручних тестера, са радним деловима од
простих метала; листови за тестере свих врста, укључујући листове
тестера за урезивање, пререзивање као и листови тестера без зубаца, од
простих метала
Тестере, ручне, са радним деловима од простих метала, осим електричних
ручних тестера
Листови за трачне тестере од простих метала
Листови за тестере, кружни, укључујући тестераста глодала, од простих
метала, са радним деловима од челика
Листови за тестере, кружни, укључујући тестераста глодала, и њихови делови,
од простих метала, са радним деловима од другог материјала који није челик
Резни ланци за тестере од простих метала
Листови за тестере, прави (равни), од простих метала, за обраду метала
Листови за тестере, укључујући листове тестера без зубаца, од простих метала,
осим листова за трачне тестере, кружних листова за тестере, тестерастих
глодала, резних ланаца за тестере и правих (равних) листова за тестере за
обраду метала
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8202 99 20

Листови за тестере, укључујући листове тестера без зубаца, од простих метала,
за обраду метала, осим листова за трачне тестере, кружних листова за тестере,
тестерастих глодала, резних ланаца за тестере и правих (равних) листова за
тестере за обраду метала

1

8202 99 80

Листови тестере, укључујући листове тестера без зубаца, од простих метала, за
обраду других материјала који нису метали, осим листова за трачне тестере,
кружних листова за тестере, тестерастих глодала, резних ланаца за тестере и
правих (равних) листова за тестере за обраду метала

1

8203 00 00
8203 10 00
8203 20 00
8203 30 00
8203 40 00

8204 00 00

8204 11 00
8204 12 00
8204 20 00

8205 00 00

8205 10 00
8205 20 00
8205 30 00
8205 40 00
8205 51 00
8205 59 00
8205 59 10
8205 59 80
8205 60 00
8205 70 00
8205 90 00

8205 90 10
8205 90 90

01.05.2017.

Турпије, рашпе, клешта, укључујући клешта за сечење, пинцете и клешта
који се не користе у медицини, маказе за сечење метала, секачи цеви,
секачи сворњака, клешта за бушење и слични ручни алати, од простих
метала
Турпије, рашпе и слични ручни алати, од простих метала
Клешта, укључујући и клешта за сечење, клешта и пинцете које се не користе у
медицини и слични ручни алати, од простих метала
Маказе за сечење метала и сличан ручни алат, од простих метала
Секачи цеви, секачи сворњака, клешта за бушење и сличан ручни алат, од
простих метала
Кључеви за вијке, обични и француски, ручни, укључујући момент
кључеве, од простих метала; изменљиви улошци за кључеве, са или без
дршке, од простих метала
Кључеви за вијке, обични и француски, ручни, укључујући момент кључеве, од
простих метала, неподесиви
Кључеви за вијке, обични и француски, ручни, укључујући момент кључеве, од
простих метала, подесиви
Изменљиви улошци за кључеве, са или без дршке, од простих метала
Алат, ручни и справе, укључујући стаклорезачке дијаманте, од простих
метала, н.д.м.н.; 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, ручни за бушење, нарезивање и урезивање навоја
Чекићи и ковачки чекићи, са радним деловима од простих метала
Ренда, длета (равна и полуокругла) и сличан алат за обраду дрвета
Одвртке, ручне
Справе за домаћинство, немеханичке, ручне, са радним деловима од простих
метала, н.д.м.н.
Алат, ручни и справе, укључујући стаклорезачке дијаманте, од простих метала,
н.д.м.н.
Алат, ручни, за зидарске раднике, моделаре, раднике са цементом, гипсаре и
молере, од простих метала, н.д.м.н.
Алат, ручни и справе, укључујући стаклорезачке дијаманте, од простих метала,
н.д.м.н.
Лампе за лемљење, осим гасних лампи
Менгеле, стеге и слично, осим прибора и делова за машине алатке
Наковњи, преносне ковачнице, тоцила са постољем, окретана руком или
педалом, сетови алата састављени од два или више алата поменутих у NHM-у
8205 00 00
Наковњи, преносне ковачнице, тоцила са постољем, окретана руком или
педалом
Сетови предмета из два или више алата поменутих у NHM-у 8205 00 00
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене
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8206 00 00

Алат из два или више NHM-а од 8202 00 00 до 8205 00 00, у сетовима за
продају на мало

1

8207 00 00

Алати, изменљиви, за ручне алатке, са или без механичког погона, или за
машине алатке нпр. за просецање, нарезивање и урезивање навоја,
бушење, проширивање отвора, стругање, провлачење, глодање, умеци за
одвртке, укључујући матрице за извлачење или екструдирање метала и
алат за бушење стена и земље

1

8207 13 00
8207 19 00
8207 19 10

8207 19 90
8207 20 00
8207 20 10
8207 20 90
8207 30 00
8207 30 10
8207 30 90
8207 40 00
8207 40 10
8207 40 30
8207 40 90
8207 50 00

8207 50 10

8207 50 30
8207 50 50
8207 50 60

8207 50 70

8207 50 90
8207 60 00
8207 60 10
8207 60 30
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Алат за бушење стена и земље, изменљив, са радним делом од синтерованог
метала карбида или кермета
Алат за бушење стена и земље, изменљив, укључујући делове, са радним делом
који није од синтерованог метала карбида или кермета
Алат за бушење стена и земље, изменљив, са радним делом од дијаманта или
од агломерисаног дијаманата
Алат за бушење стена и земље, изменљив, са радним делом који није од
синтерованог метала карбида или кермета, дијаманта или од агломерисаног
дијаманата
Матрице за вучење или екструдирање метала, изменљиве
Матрице за вучење или екструдирање метала са радним делом од дијаманта
или агломерисаног дијаманта, изменљиве
Матрице за вучење или екструдирање метала са радним делом од осталих
материјала изузев од дијаманта или агломерисаног дијаманта, изменљиве
Алат за пресовање, ковање, извлачење или просецање, изменљив
Алат за пресовање, ковање, извлачење или просецање, изменљив, за обраду
метала
Алат за пресовање, ковање, извлачење или просецање, изменљив, за обраду
материјала изузев метала
Алат за нарезивање или урезивање навоја, изменљив
Алат за нарезивање навоја на металу, изменљив
Алат за урезивање навоја на металу, изменљив
Алат за нарезивање или урезивање навоја на осталим материјалима изузев на
металу, изменљив
Алат за бушење, изменљив, осим алата за бушење стена и земље и алата за
нарезивање
Алат за бушење, изменљив, са радним деловима од дијаманта или
агломерисаног дијаманта, осим алата за бушење стена и земље и алата за
нарезивање
Зидарске бургије, изменљиве, са радним делом од осталих материјала изузев од
дијаманта или агломерисаног дијаманта
Алат за бушење, изменљив, са радним делом од синтерованог метала карбида
или кермета, осим алата за нарезивање
Алат за бушење, изменљив, за обраду метала, са радним делом од брзорезног
челика, осим алата за нарезивање
Алат за бушење, изменљив, са радним делом од осталих материјала изузев од
дијаманта, агломерисаног дијаманта, синтерованог метал карбида или кермета,
осим алата за нарезивање
Алат за бушење, изменљив, за обраду осталих материјала изузев метала, са
радним делом од осталих материјала изузев од дијаманата или агломерисаног
дијаманта, осим алата за бушење стена,и земље и алата за нарезивање
Алат за бушење или брушење, изменљив
Алат за бушење или брушење, изменљив, са радним делом од дијаманта или
агломерисаног дијаманта
Алат за бушење или брушење метала, изменљив

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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8207 60 50
8207 60 70
8207 60 90
8207 70 00
8207 70 10
8207 70 31

8207 70 37
8207 70 90
8207 80 00
8207 80 11
8207 80 19
8207 80 90
8207 90 00

8207 90 10
8207 90 30
8207 90 50

8207 90 71

Алат за бушење материјала изузев метала, изменљив, са радним делом од
осталих материјала изузев од дијамант а или агломерисаног дијаманта
Алат за брушење метала, изменљив
Алат за брушење материјала који није метал, изменљив, са радним деловима од
материјала који није дијамант или агломерисани дијамант
Алат за глодање, изменљив
Алат за глодање метала, изменљив, са радним делом од синтерованог метала
карбида или кермета
Алат за глодање метала, вретенаст, изменљив, са радним делом од материјала
који није синтеровани метал карбид или кермет
Алат за глодање метала, ваљкаст, изменљив, са радним делом од материјала
који није синтеровани метал карбид или кермет, осим вретенастих и ваљкастих
глодала
Алат за глодање других маретијала осим метала, изменљив
Алат за стругање, изменљив
Алат за стругање метала, изменљив, са радним делом од синтерованог метала
карбида или кермета
Алат за стругање, изменљив, за обраду метала, са радним делом од материјала
који није синтеровани метал карбид или кермет
Алат за стругање материјала, изменљив, осим метала
Алати за ручне алатке, изменљиви, са или без механичког погона или за
машинске алатке, н.д.м.н.
Алати за ручне алатке, изменљиви, са или без механичког погона или за
машинске алатке, са радним деловима од дијаманта или агломерисаног
дијаманта, н.д.м.н.
Умеци за одвијање и завијање вијака, од простих метала
Алат за израду озубљења, изменљив, осим глодалског алата за израду
озубљења
Алати за ручне алатке, изменљиви, са или без механичког погона или за
машинске алатке, за обраду метала, са радним деловима од синтерованог
метала карбида или кермета, н.д.м.н.

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

8207 90 78

Алат, изменљив, за употребу код механичких справа или справа са ручним
погоном или за машинске алатке, за обраду другог материјала изузев метала, са
радним делом од синтерованог метала карбида или кермета, н.д.м.н.

1

8207 90 91

Алат, изменљив, за употребу код механичких справа или справа са ручним
погоном или за машинске алатке, за обраду метала, са радним делом који није
од дијаманта, агломерисаног дијаманта, синтерованог метала карбида или
кермета, н.д.м.н.

1

8207 90 99

Алат, изменљив, за употребу код механичких справа или справа са ручним
погоном или за машинске алатке, за обраду другог материјала изузев метала, са
радним делом који није од дијаманта, агломерисаног дијаманта, синтерованог
метала карбида или кермета, н.д.м.н.

1

8208 00 00
8208 10 00
8208 20 00
8208 30 00
8208 40 00

01.05.2017.

Ножеви и сечива, од простих метала, за машине или механичке справе
Ножеви и сечива, од простих метала, за машине или механичке справе за
обраду метала
Ножеви и сечива, од простих метала, за машине или механичке справе за
обраду дрвета
Ножеви и сечива, од простих метала, за кухињске уређаје или за машине које
се користе у прехрамбеној индустрији
Ножеви и сечива, од простих метала, за машине за пољопривреду,
хортикултуру и шумарство, осим за обраду дрвета

1
1
1
1
1
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8208 90 00

Ножеви и сечива, од простих метала, за машине или механичке справе, осим за
машине или механичке справе за обраду метала и дрвета, за кухињске уређаје
или за машине које се користе у прехрамбеној индустрији и за машине за
пољопривреду, хортикултуру

1

8209 00 00
8209 00 20
8209 00 80

8210 00 00

8211 00 00

8211 10 00
8211 91 00
8211 92 00
8211 93 00
8211 94 00
8211 95 00

8212 00 00
8212 10 00
8212 10 10
8212 10 90
8212 20 00
8212 90 00

Плочице, штапићи, врхови и слично за алат, немонтирани, од
синтерованог метала карбида или кермета
Наставци за алат, неварени, немонтирани, од синтерованог метала карбида или
кермета
Плочице, штапићи, врхови и слично за алат, немонтирани, од синтерованог
метала карбида или кермета, осим неварених наставака
Механичке справе на ручни погон, од простих метала, масе од 10 kg или
мање, које се употребљавају за припремање или послуживање хране или
пића
Ножеви са сечивом, назубљени или неназубљени, укључујући вртне
ножеве, од простих метала, осим ножева из NHM-а 8208 00 00 и сечива за
ножеве и ножева из NHM-а 8214 00 00
Ножеви, комплет артикала из NHM-а 8211 00 00; комплети у којима је највећи
број ножева из NHM-а 8211 00 00, у односу на остале артикле
Ножеви стони, са фиксираним сечивом, од простих метала, укључујући са
дршком, осим ножева за путер и рибу
Ножеви са фиксираним сечивом од простих метала, осим ножева из NHM-а
8208 00 00 и сечива за ножеве и ножева из NHM-а 8214 00 00
Ножеви са нефиксираним сечивима, укључујући ножеве за поткресивање, од
простих метала, осим жилета
Сечива од простих метала, за стоне ножеве, џепне ножеве и остале ножеве из
NHM-а 8211 00 00
Дршке за ножеве, од простих метала, за стоне ножеве, џепне и остале ножеве
из NHM-а 8211 00 00
Апарати за бријање, бријачи и сечива за бријање, жилети и др. од простих
метала, укључујући недовршена сечива у траци
Апарати за бријање и бријачи, од простих метала
Апарати за бријање са неизменљивм сечивом, од простих метала
Апарати за бријање и бријачи од простих метала, осим са неизменљивм
сечивом
Сечива за бријање (жилети и др.), укључујући и недовршена сечива у траци
Делови апарата за бријање од простих метала, осим са неизменљивм сечивом и
недовршених сечива у траци

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

8213 00 00

Маказе, укључујући кројачке и сличне маказе и сечива за њих, од простих
метала, осим маказа за живу ограду, маказа које се користе помоћу две
руке и слично, маказа за орезивање и сличне једноручне маказе за
поткресивање и стрижење и ковачких клешта за копита

1

8214 00 00

Производи за сечење, н.д.м.н., нпр. машине за шишање или стрижу,
месарске или кухињске сатаре, месарске секире и ножеви за сецкање меса,
ножеви за папир од простих метала; сетови и справе за маникир и
педикир, укључујући и турпије за нокте, од простих метала

1

8214 10 00

Ножеви за папир, отварање писама, брисање (стругање – радирање), оштрење
оловки и сечива за њих, од простих метала, осим апарата и механичких уређаја
из Главе 84

1
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8214 20 00
8214 90 00

Сетови и справе за маникир и педикир (укључујући турпије за нокте), од
простих метала, осим обичних маказа
Машине за шишање или стрижу, месарске или кухињске сатаре, месарске
секире и ножеви за сецкање меса, од простих метала, н.д.м.н.

1
1

8215 00 00

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, од простих метала, осим ножева за јастога и
маказа за живину из NHM-а 8201 00 00 и 8213 00 00

1

8215 10 00

Сетови (стони прибор) и други артикли из NHM-а 8215 00 00, који могу
садржати највише једнак број ножева од простог метала и који садрже најмање
један производ превучен племенитим металом

1

8215 10 20

Сетови (стони прибор) састављени са једним или више ножева из NHM-а 8211
00 00 или једнаким бројем кашика, виљушки и других артикала из NHM-а 8215
00 00, од простог метала, који садрже само производе који су превучени
племенитим металом

1

8215 10 30

Сетови (стони прибор) састављени са једним или више ножева из NHM-а 8211
00 00 или једнаким бројем кашика, виљушки и других артикала из NHM-а 8215
00 00, од нерђајућег челика, који садрже најмање један производ превучен
племенитим металом

1

8215 10 80

Сетови (стони прибор) састављени са једним или више ножева из NHM-а 8211
00 00 или једнаким бројем кашика, виљушки и других артикала из NHM-а 8215
00 00, од простог метала осим од нерђајућег челика, који садрже најмање један
производ превучен племенитим металом

1

8215 20 00

Сетови (стони прибор) састављени са једним или више ножева из NHM-а 8211
00 00 или једнак број кашика, виљушки и других артикала из NHM-а 8215 00
00, од простог метала, који не садрже производ превучен племенитим металом

1

8215 20 10

Сетови (стони прибор) састављени са једним или више ножева из NHM-а 8211
00 00 или једнаким бројем кашика, виљушки и других артикала из NHM-а 8215
00 00, од нерђајућег челика, који не садрже производ превучен племенитим
металом

1

8215 20 90

Сетови (стони прибор) састављени са једним или више ножева из NHM-а 8211
00 00 или једнаким бројем кашика, виљушки и других артикала из NHM-а 8215
00 00, од простог метала осим од нерђајућег челика, који не садрже производ
превучен племенитим металом

1

8215 91 00

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 од простих метала, превучени племенитим металом, осим ножева
за јастога и маказа за живину

1

8215 99 00

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 од простих метала, непревучени племенитим металом, осим
ножева за јастога и маказа за живину

1

8215 99 10

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 од нерђајућег челика, непревучени племенитим металом, осим
ножева за јастога и маказа за живину

1

8215 99 90

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 од простог метала изузев нерђајућег челика, непревучени
племенитим металом, осим ножева за јастога и маказа за живину

1

ГЛАВА 83

01.05.2017.

469

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8300 00 00

8301 00 00
8301 10 00
8301 20 00
8301 30 00
8301 40 00
8301 40 11
8301 40 19
8301 40 90
8301 50 00
8301 60 00
8301 70 00

8302 00 00

8302 10 00
8302 20 00
8302 30 00
8302 41 00
8302 41 10
8302 41 50
8302 41 90
8302 42 00

РАЗНИ ПРОИЗВОДИ ОД ПРОСТИХ МЕТАЛА
Катанци и браве (на кључ, шифру или електричне), од простих метала;
затварачи и окови са затварачима који имају уграђене браве, од простих
метала; кључеви за било који од поменутих производа, од простих метала
Катанци од простих метала
Браве за моторна возила од простих метала
Браве за намештај од простих метала
Браве од простих метала, осим катанаца и брава за моторна возила и брава за
намештај
Браве са цилиндром, за врата у зградама, од простих метала
Браве за врата у зградама, од простих метала, осим цилиндричних брава и
катанаца
Браве од простих метала, осим брава за моторна возила, брава за намештај или
за врата у зградама
Затварачи и окови са затварачима, који имају уграђене браве, од простих
метала
Делови за катанце, браве, затвараче и окове са затварачима који имају уграђене
браве, од простих метала, н.д.м.н.
Кључеви испоручени посебно за катанце, браве, затвараче и окове са
затварачима, који имају уграђене браве, од простих метала, н.д.м.н.
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 причвршћивање, од
простих метала, аутоматски затварачи врата, од простих метала
Шарке свих врста од простих метала
Точкићи од простих метала
Оков, прибор и слични производи, за моторна возила, од простих метала, осим
шарки и точкића
Окови и прибори погодни за зграде, од простих метала, осим брава са кључем
и шарки
Окови од простих метала за врата, осим брава и сигурносних реза са кључем и
шарки
Окови од простих метала за прозоре и прозоре за балконску терасу (француски
прозор), осим брава и сигурносних реза са кључем и шарки
Окови од простих метала, осим за врата, прозоре и француске прозоре и брава
и сигурносних реза са кључем и шарки
Оков, прибор и слични производи за намештај, осим брава са кључем, шарки и
точкића

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

8302 49 00

Оков, прибор и слични производи, од простих метала, осим брава за
кључевима, окова са затварачима, који имају уграђене браве, шарки, точкића и
окова, прибора и сличних производа погодних за зграде, моторна возила и
намештај

1

8302 50 00
8302 60 00

Куке за вешање шешира, конзоле и слично од простих метала
Аутоматски затварачи врата од простих метала

1
1

8303 00 00
8303 00 40
8303 00 90
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Касе, сефови, врата и преградци за трезоре, преносиве сигурносне касете
за новац или документа и слично, од простих метала
Трезори, врата и преградци за трезоре, од простих метала
Преносиве сигурносне касете за новац или документа, од простих метала, осим
каса, сефова, сигурносних врата и преградака за трезоре

1
1
1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8304 00 00

Ормани за архиве, ормани за картотеке, ормани 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 NHM-а 9403 00 00 и корпи за отпатке

1

8305 00 00

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), спона у каишевима и слично, од простих метала,
осим игала за цртање и копчи за књиге и регистре

1

8305 10 00
8305 20 00

8305 90 00

8306 00 00

8306 10 00
8306 21 00
8306 29 00
8306 30 00

8307 00 00
8307 10 00
8307 90 00

8308 00 00

8308 10 00
8308 20 00

8308 90 00

8309 00 00
8309 10 00

01.05.2017.

Механизми за корице са слободним листовима или за фасцикле, од простих
метала, осим игала за цртање и копчи за књиге и регистре
Прошивне спајалице у „траци”
Канцеларијски предмети као што су спајалице за акта и писма, јахачи за
картотеке и слично, од простих метала, укључујући поједине производе из
NHM-а 8305 00 00, осим механизма за корице са слободним листовима или за
фасцикле, игала за цртање и копчи за књиге и регистре
Звона, гонгови и слично, неелектрични, од простих метала, осим музичких
инструмената; статуете и други украси од простих метала, осим
уметничких дела и антиквитета; рамови за фотографије, слике и слично,
од простих метала; огледала од простих метала, осим опричких
инструмената
Звона, гонгови и слично, неелектрични од простих метала, осим музичких
инструмената
Статуете и други украси, од простих метала, превучени племенитим металом,
осим уметничких дела и антиквитета
Статуете и други украси, од простих метала, који нису превучени племенитим
металом, осим уметничких дела и антиквитета
Рамови за фотографије, слике и слично, од простих метала; огледала од
простих метала, осим оптичких елемената
Цеви, савитљиве, од простих метала, са или без прибора
Цеви, савитљиве, од гвожђа или челика, са или без прибора
Цеви, савитљиве, од осталих простих метала, изузев од гвожђа и челика, са или
без прибора
Затварачи, окови са затварачима, пређице, затварачи са пређицама,
копче, ринглице и слично, од простих метала, за одећу, обућу, ручне торбе,
путне предмете и друге готове производе; цевасти или рачвасти закивци,
од простих метала; перле и шљокице, од простих метала
Копче, ринглице, од обичних материјала, за одећу, обућу, ручне торбе, путне
предмете и друге готове производе
Цевасти или рачвасти закивци, од базних метала
Затварачи, окови са затварачима (без брава), пређице, затварачи са пређицама,
споне и слично, од простих материјала, за одећу, обућу, ручне торбе, путне
предмете и друге готове производе, укључујући и делове за производе из
NHM-а 8308 00 00, осим копчи, ринглица, цевастих или рачвастих закивака
Затварачи, укључујући крунске 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
Затварачи, крунски, од простих метала

1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1

1

1
1

1

1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8309 90 00

Затварачи, укључујући навојне затвараче и затвараче кроз које се сипа,
поклопци од лима са или без навоја, пломбе и други прибор за паковање, од
простих метала, осим крунских затварача

1

8309 90 10

Поклопци од олова; поклопци од алуминијума пречника преко 2mm, осим
крунских затварача

1

8309 90 90

Затварачи, укључујући навојне затвараче и затвараче кроз које се сипа,
поклопци од лима са или без навоја, пломбе и други прибор за паковање, од
простих метала, осим крунских затварача, поклопаца од олова и поклопаца од
алуминијума пречника преко 2 mm

1

8310 00 00

Плоче са натписима, ознакама, адресама и сличне плоче, бројеви, слова и
други знаци, од простих метала, осим оних из NHM-а 9405 00 00,
сигналних плоча, дискова и сличних помагала за саобраћај из NHM-а 8608
00 00

1

8311 00 00

Жице, шипке, цеви, плоче, 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

1

8311 10 00
8311 20 00

Електроде, обложене, од простих метала, за електролучно заваривање
Жица, обложена, од простих метала, за електролучно заваривање

1
1

8311 30 00

Шипке и жица са језгром, обложене, од простих метала, за меко лемљење,
тврдо лемљење и заваривање пламеном, осим жице и шипки чија срж је од
материјала за лемљење укључујући и пресвучене материјале са садржајем више
од 2% племенитих материјала

1

8311 90 00

Жице, шипке, цеви, плоче, 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 н.д.м.н. и жице и шипке агломерисане од праха
простих метала, за метализацију прскањем, н.д.м.н.

1

ГЛАВА 84
8400 00 00

8401 00 00
8401 10 00
8401 20 00
8401 30 00
8401 40 00

8402 00 00
8402 11 00
8402 12 00
8402 19 00

472

НУКЛЕАРНИ РЕАКТОРИ, КОТЛОВИ, МАШИНЕ И МЕХАНИЧКИ
УРЕЂАЈИ И ЊИХОВИ ДЕЛОВИ
Нуклеарни реактори; горивни елементи (патроне), неозрачени, за
нуклеарне реакторе; машине и апарати за сепарацију изотопа, њихови
делови
Нуклеарни реактори [Euratom]
Машине и апарати за сепарацију изотопа и њихови делови, н.д.м.н. [Euratom]
Гориви елементи (патроне), неозрачени, у случају руковања уређајима, за
нуклеарне реакторе, [Euratom]
Делови нуклеарних реактора, н.д.м.н. [Euratom]
Котлови за производњу водене и друге паре, осим котлова за централно
грејање који могу да произведу пару ниског притиска; котлови за
прегрејану воду; њхови делови
Котлови са водогрејним цевима и производњом паре преко 45 t/h
Котлови са водогрејним цевима и производњом паре не преко 45 t/h, осим
котлова за централно грејање који могу да произведу пару ниског притиска
Котлови за производњу паре, укључујући хибридне котлове, осим котлова за
централно грејање који могу да произведу пару ниског притиска

1
1
1
1
1

1
1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8402 19 10

8402 19 90
8402 20 00
8402 90 00

8403 00 00
8403 10 00

8403 10 10

8403 10 90
8403 90 00
8403 90 10
8403 90 90

8404 00 00

8404 10 00
8404 20 00
8404 90 00

Котлови са пламеним цевима, осим котлова за централно грејање који могу да
произведу пару ниског притиска
Котлови за производњу паре, укључујући хибридне котлове, осим котлова са
водогрејним цевима, са пламеним цевима и котлова за централно грејање који
могу да произведу пару ниског притиска
Котлови за прегрејану воду
Делови за котлове за производњу паре и котлова за прегрејану воду, н.д.м.н.
Котлови за централно грејање, неелектрични; њихови делови, осим
котлова за производњу паре и котлова за прегрејану воду из NHM-а 8402
00 00
Котлови за централно грејање, неелектрични, осим котлова за производњу паре
и котлова за прегрејану воду из NHM-а 8402 00 00
Котлови за централно грејање, неелектрични, од ливеног гвожђа; њихови
делови, осим котлова за производњу паре и котлова за прегрејану воду из
NHM-а 8402 00 00
Котлови за централно грејање, неелектрични и њихови делови, од осталих
материјала изузев ливеног гвожђа, осим котлова за производњу паре и котлова
за прегрејану воду из NHM-а 8402 00 00
Делови за котлове за централно грејање, н.д.м.н.
Делови за котлове за централно грејање, од ливеног гвожђа, н.д.м.н.
Делови за котлове за централно грејање, остали, н.д.м.н.
Уређаји, помоћни, за котлове из NHM-а 8402 00 00 или 8403 00 00 (нпр.:
економајзери, прегрејачи, одстрањивачи чађи, рекуператори гаса);
кондензатори за енергетске јединице на водену или другу пару; њихови
делови
Уређаји, помоћни, за котлове из NHM-а 8402 00 00 или 8403 00 00 (нпр.:
економајзери, прегрејачи, одстрањивачи чађи, рекуператори гаса)
Кондензатори за енергетске јединице на водену или другу пару
Делови помоћних уређаја за котлове из NHM-а 8402 00 00 или 8403 00 00 и
кондензатора за енергетске јединице на водену или другу пару, н.д.м.н.

1

1
1
1

1
1

1

1
1
1
1

1

1
1
1

8405 00 00

Генератори за генераторски или водени гас, са или без својих пречистача;
ацетиленски генератори и слични генератори влажног поступка, са или
без својих пречистача; њихови делови, осим коксних пећи, гасних
генератора са електролитичким процесом и карбидних лампи

1

8405 10 00

Генератори за генераторски или водени гас, са или без својих пречистача;
ацетиленски генератори и слични генератори влажног поступка, са или без
својих пречистача, осим коксних пећи, гасних генератора са електролитичким
процесом и карбидних лампи

1

8405 90 00

Делови генератора за генераторски или водени гас и ацетиленских генератора
или сличних генератора влажног поступка, н.д.м.н.

1

8406 00 00
8406 10 00
8406 81 00
8406 82 00
8406 90 00
8406 90 10
8406 90 90

01.05.2017.

Турбине на водену и другу пару; њихови делови
Турбине на водену и другу пару за погон пловила
Турбине на водену и другу пару, снаге преко 40 МW, осим за погон пловила
Турбине на водену и другу пару, снаге не преко 40 МW, осим за погон
пловила
Делови од турбина на водену и другу пару, н.д.м.н.
Статори, ротори и њихове лопатице, од турбине
Делови од турбина на водену и другу пару, н.д.м.н., осим статора, ротора и
њиховах лопатица

1
1
1
1
1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8407 00 00
8407 10 00
8407 21 00

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу
свећице, са наизменичним или обртним кретањем клипа
Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу свећице, са
наизменичним или обртним кретањем клипа, за ваздухоплове
Мотори, клипни, на паљење помоћу свећица, за погон пловила, ванбродски

1
1
1

8407 21 10

Мотори, клипни, на паљење помоћу свећица, за погон пловила, ванбродски,
запремине не преко 325 cm3

1

8407 21 91

Мотори, клипни, на паљење помоћу свећица, за погон пловила, ванбродски,
запремине преко 325 cm3 и снаге не преко 30 кW

1

8407 21 99

Мотори, клипни, на паљење помоћу свећица, за погон пловила, ванбродски
запремине преко 325 cm3 снаге преко 30 кW

1

8407 29 00

Мотори, на паљење помоћу свећица, са наизменичним или обртним кретањем
клипа, за погон пловила, осим ванбродских мотора

1

8407 31 00

8407 32 00

8407 32 10

Мотори, клипни, на паљење помоћу свећица, са наизменичним кретањем
клипа, за погон возила из Главе 87 запремине не преко 50 cm3
Мотори, клипни, на паљење помоћу свећица, са наизменичним кретањем
клипа, за погон возила из Главе 87 запремине преко 50 cm3, али не преко 250
cm3
Мотори, клипни, на паљење помоћу свећица, са наизменичним кретањем
клипа, за погон возила из Главе 87 запремине преко 50 cm3, али не преко 125
cm3

1

1

1

8407 32 90

Мотори, клипни, на паљење помоћу свећица, са наизменичним кретањем
клипа, за погон возила из Главе 87 запремине преко 125 cm3, али не преко 250
cm3

1

8407 33 00

Мотори, клипни, на паљење помоћу свећице, са наизменичним кретањем
клипа, за погон возила из Главе 87 запремине преко 250 cm³ , али не преко
1000 cm³

1

8407 33 20

Мотори, клипни, на паљење помоћу свећице, са наизменичним кретањем
клипа, за погон возила из Главе 87 запремине преко 250 cm3 , али не преко 500
cm3

1

8407 33 80

Мотори, клипни, на паљење помоћу свећице, са наизменичним кретањем
клипа, за погон возила из Главе 87 запремине преко 500 cm³ , али не преко
1000 cm³

1

8407 34 00

Мотори, клипни, на паљење помоћу свећица, са наизменичним кретањем
клипа, за погон возила из Главе 87 запремине преко 1 000 cm3

1

8407 34 10

Мотори, клипни, на паљење помоћу свећица, са наизменичним кретањем
клипа, запремине преко 1 000 cm3, за индустријску монтажу једноосовинских
трактора из NHM-а 8701 10 00, моторних возила из NHM-а 8703 00 00, 8704 00
00 и 8705 00 00

1

8407 34 30

Мотори, клипни, на паљење помоћу свећица са наизменичним кретањем клипа,
за погон возила из Главе 87 запремине преко 1000 cm3, употребљавани

1

8407 34 91

Мотори, клипни, на паљење помоћу свећица, са наизменичним кретањем
клипа, за погон возила из Главе 87 запремине преко 1000 cm3 али не преко
1500 cm3, нови, осим мотора из NHM-а 8407 34 10

1

8407 34 99

Мотори, клипни, на паљење помоћу свећица, са наизменичним кретањем
клипа, за погон возила из Главе 87 запремине преко 1 500 cm3, нови, осим
мотора за индустријску монтажу једноосовинских трактора из NHM-а 8701 10
00, моторних возила из NHM-а 8703 00 00, 8704 00 00 и 8705 00 00

1

8407 90 00

Мотори, клипни, на паљење помоћу свећица, са наизменичним или обртним
кретањем клипа, осим за ваздухоплове или пловила, са наизменичним
кретањем клипа за погон возила из Главе 87

1
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8407 90 10

Мотори, клипни, на паљење помоћу свећица, са наизменичним или обртним
кретањем клипа, запремине не преко 250 cm3, осим за ваздухоплове или
пловила, са наизменичним кретањем клипа за погон возила из Главе 87

1

8407 90 50

Мотори, клипни, на паљење помоћу свећица, са наизменичним или обртним
кретањем клипа, запремине преко 250 cm3 за индустријску монтажу:
једноосовинских трактора из NHM-а 8701 10 00; моторних возила из NHM-а
8703 00 00; моторних возила из NHM-а 8704 00 00 са мотором запремине мање
од 2 800 cm3; моторних возила из NHM-а 8705 000

1

8407 90 80

Мотори, клипни, на паљење помоћу свећица, са наизменичним или обртним
кретањем клипа, запремине преко 250 cm3 остали снаге не преко 10 кW, осим
мотора из NHM-а 8407 90 50, са наизменичним кретањем клипа за погон
возила из Главе 87, мотора за авионе и пловила

1

8407 90 90

Мотори, клипни, на паљење помоћу свећица, са наизменичним или обртним
кретањем клипа, запремине преко 250 cm3 остали снаге преко 10 кW, осим
мотора из NHM-а 8407 90 50, са наизменичним кретањем клипа за погон
возила из Главе 87, мотора за авионе и пловила

1

8408 00 00
8408 10 00

8408 10 11

8408 10 19

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу
компресије (дизел или полудизел)
Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), за пловила
Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), употребљавани за поморске бродове из NHM-а 890100
00 до 8906 00 00, тегљаче из NHM-а 8904 00 10 и ратне бродове из NHM-а 8906
00 10
Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије,
употребљавани, за бродове, осим мотора за поморске бродове из NHM-а NHMа 890100 00 до 8906 00 00, тегљаче из NHM-а 8904 00 10 и ратне бродове из
NHM-а 8906 00 10

1
1

1

1

8408 10 23

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полу-дизел), за поморске бродове из NHM-а 890100 00 до 8906 00
00, тегљаче из NHM-а 8904 00 10 и ратне бродове из NHM-а 8906 10 00, нови,
снаге не преко 50 кW

1

8408 10 27

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полу-дизел), за бродове, нови, снаге не преко 50 кW, осим за
поморске бродове из NHM-а 8901 00 00 до 8906 00 00, тегљаче из NHM-а 8904
00 10 и ратне бродове из NHM-а 8906 10 00)

1

8408 10 31

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), нови, за поморске бродове из NHM-а 8901 00 00 до 8906
00 00, тегљаче из NHM-а 8904 00 10 и ратне бродове из NHM-а 8906 00 10,
снаге преко 50 кW, али не преко 100 кW

1

8408 10 39

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), за бродове, нови, снаге преко 50 кW, али не преко 100
кW , осим за поморске бродове из NHM-а 8901 00 00 до 8906 00 00, тегљаче из
NHM-а 8904 00 10 и ратне бродове из NHM-а 8906 00 10

1

8408 10 41

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), нови, за поморске бродове из NHM-а 8901 00 00 до 8906
00 00, тегљаче из NHM-а 8904 00 10 и ратне бродове из NHM-а 8906 00 10,
снаге преко 100 кW, али не преко 200 кW

1

8408 10 49

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), за бродове, нови, снаге преко 100 кW, али не преко 200
кW, осим за поморске бродове из NHM-а 8901 00 00 до 8906 00 00, тегљаче из
NHM-а 8904 00 10 и ратне бродове из NHM-а 8906 00 10

1
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8408 10 51

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), нови, за поморске бродове из NHM-а 8901 00 00 до 8906
00 00, тегљаче из NHM-а 8904 00 10 и ратне бродове из NHM-а 8906 00 10,
снаге преко 200 кW, али не преко 300 кW

1

8408 10 59

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), за бродове, нови, снаге преко 200 кW, али не преко 300
кW, осим за поморске бродове из NHM-а 8901 00 00 до 8906 00 00, тегљаче из
NHM-а 8904 00 10 и ратне бродове из NHM-а 8906 00 10

1

8408 10 61

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), нови, за поморске бродове из NHM-а 8901 00 00 до 8906
00 00, тегљаче из NHM-а 8904 00 10 и ратне бродове из NHM-а 8906 00 10,
снаге преко 300 кW, али не преко 500 кW

1

8408 10 69

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), за бродове, нови, снаге преко 300 кW, али не преко 500
кW, осим за поморске бродове из NHM-а 8901 00 00 до 8906 00 00, тегљаче из
NHM-а 8904 00 10 и ратне бродове из NHM-а 8906 00 10

1

8408 10 71

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), нови, за поморске бродове из NHM-а 8901 00 00 до 8906
00 00, тегљаче из NHM-а 8904 00 10 и ратне бродове из NHM-а 8906 00 10,
снаге преко 500 кW, али не преко 1 000 кW

1

8408 10 79

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), за бродове, нови, снаге преко 500 кW , али не преко 1
000 кW , осим за поморске бродове из NHM-а 8901 00 00 до 8906 00 00,
тегљаче из NHM-а 8904 00 10 и ратне бродове из NHM-а 8906 00 10

1

8408 10 81

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), нови, за поморске бродове из NHM-а 8901 00 00 до 8906
00 00, тегљаче из NHM-а 8904 00 10 и ратне бродове из NHM-а 8906 00 10,
нови, снаге преко 1 000 кW, али не преко 5 000 кW

1

8408 10 89

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), за бродове, нови, снаге преко 1 000 кW, али не преко 5
000 кW, осим за поморске бродове из NHM-а 8901 00 00 до 8906 00 00, тегљаче
из NHM-а 8904 00 10 и ратне бродове из NHM-а 8906 00 10

1

8408 10 91

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), нови, за поморске бродове из NHM-а 8901 00 00 до 8906
00 00, тегљаче из NHM-а 8904 00 10 и ратне бродове из NHM-а 8906 00 10,
снаге преко 5 000 кW

1

8408 10 99

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), за бродове, нови, снаге преко 5 000 кW, осим за
поморске бродове из NHM-а 8901 00 00 до 8906 00 00, тегљаче из NHM-а 8904
00 10 и ратне бродове из NHM-а 8906 00 10

1

8408 20 00

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел) за погон возила из Главе 87

1

8408 20 10

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел) за индустријску монтажу: једноосовинских трактора из
NHM-а 8701 10 00; моторних возила из NHM-а 8703 00; моторних возила из
NHM-а 8704 00 00 са мотором запремине мање од 2 500 cm3; моторних возила
из NHM-а 8705 00 00

1

8408 20 31

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел) за пољопривредне или шумске тракторе точкаше, снаге
не преко 50 кW

1

8408 20 35

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел) за пољопривредне или шумске тракторе точкаше, снаге
преко 50 кW, али не преко 100 кW

1
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8408 20 37

8408 20 51

8408 20 55

8408 20 57

8408 20 99

8408 90 00

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел) за пољопривредне или шумске тракторе точкаше, снаге
преко 100 кW
Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел) за погон возила из Главе 87, снаге не преко 50 кW, осим
мотора из NHM-а 8408 20 10 и за пољопривредне или шумске тракторе
точкаше
Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел) за погон возила из Главе 87, снаге преко 50 кW, али не
преко 100 кW, осим мотора из NHM-а 8408 20 10 и за пољопривредне или
шумске тракторе точкаше
Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел) за погон возила из Главе 87, снаге преко 100 кW, али не
преко 200 кW, осим мотора из NHM-а 8408 20 10 и за пољопривредне или
шумске тракторе точкаше
Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел) за погон возила из Главе 87, снаге преко 200 кW, осим
мотора из NHM-а 8408 20 10 и за пољопривредне или шумске тракторе
точкаше
Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), осим мотора за бродове и мотора за погон возила из
Главе 87

1

1

1

1

1

1

8408 90 21

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел) за шинска возила

1

8408 90 27

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), употребљавани, осим за шинска возила, мотора за
бродове и мотора за погон возила из Главе 87

1

8408 90 41

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), нови, снаге не преко 15 кW, осим за шинска возила,
мотора за бродове и мотора за погон возила из Главе 87

1

8408 90 43

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), нови, снаге преко 15 кW, али не преко 30 кW, осим за
шинска возила, мотора за бродове и мотора за погон возила из Главе 87

1

8408 90 45

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), нови,снаге преко 30 кW, али не преко 50 кW, осим за
шинска возила, мотора за бродове и мотора за погон возила из Главе 87

1

8408 90 47

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), нови, снаге преко 50 кW, али не преко 100 кW, осим за
шинска возила, мотора за бродове и мотора за погон возила из Главе 87

1

8408 90 61

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), нови, снаге преко 100 кW, али не преко 200 кW, осим за
шинска возила, мотора за бродове и мотора за погон возила из Главе 87

1

8408 90 65

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), нови,снаге преко 200 кW, али не преко 300 кW, осим за
шинска возила, мотора за бродове и мотора за погон возила из Главе 87

1

8408 90 67

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), нови, снаге преко 300 кW, али не преко 500 кW, осим за
шинска возила, мотора за бродове и мотора за погон возила из Главе 87

1

8408 90 81

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), нови, снаге преко 500 кW, али не преко 1 000 кW, осим
за шинска возила, мотора за бродове и мотора за погон возила из Главе 87

1

8408 90 85

Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), нови, снаге преко 1 000 кW, али не преко 5 000 кW,
осим за шинска возила, мотора за бродове и мотора за погон возила из Главе 87

1
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8408 90 89

8409 00 00
8409 10 00
8409 91 00
8409 99 00

8410 00 00
8410 11 00
8410 12 00
8410 13 00
8410 90 00
8411 00 00
8411 11 00
8411 12 00
8411 12 10
8411 12 30
8411 12 80
8411 21 00
8411 22 00
8411 22 20
8411 22 80
8411 81 00
8411 82 00
8411 82 20
8411 82 60
8411 82 80
8411 91 00
8411 99 00

8412 00 00
8412 10 00
8412 21 00
8412 21 20
8412 21 80
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Мотори, клипни, са унутрашњим сагоревањем, на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел), нови, снаге преко 5 000 кW, осим за шинска возила,
мотора за бродове и мотора за погон возила из Главе 87
Делови погодни искључиво или углавном за моторе из NHM-а 8407 00 00
или 8408 00 00
Делови погодни искључиво или углавном за моторе ваздухоплова, н.д.м.н.
Делови погодни искључиво или углавном за клипне моторе са унутрашњим
сагоревањем, на паљење помоћу свећице, н.д.м.н.
Делови погодни искључиво или углавном за моторе на паљење помоћу
компресије (дизел или полудизел), н.д.м.н.
Турбине, хидрауличне, водена кола и њихови регулатори, осим
хидрауличних мотора из NHM-а 8412 00 00
Турбине, хидрауличне и водена кола, снаге не преко 1 000 кW, осим
хидрауличних мотора из NHM-а 8412 00 00
Турбине, хидрауличне и водена кола, снаге преко 1 000 кW, али не преко 10
000 кW, осим хидрауличних мотора из NHM-а 8412 00 00
Турбине, хидрауличне и водена кола, снаге преко 10 000 кW, осим
хидрауличних мотора из NHM-а 8412 00 00
Делови од хидрауличних турбина и водених кола, укључујући регулаторе
Мотори, турбомлазни, турбопропелерни, клипни, и остале гасне турбине
Мотори, турбомлазни, са силом потиска не преко 25 кN
Мотори, турбомлазни, са силом потиска преко 25 кN
Мотори, турбомлазни, са силом потиска преко 25 кN, али не преко 44 кN
Мотори, турбомлазни, са силом потиска преко 44 kN, али не преко 132 kN
Мотори, турбомлазни, са силом потиска преко 132 kN
Мотори, турбопропелерни, снаге не преко 1 100 кW
Мотори, турбопропелерни, снаге преко 1 100 кW
Мотори, турбопропелерни, снаге преко 1 100 кW, али не преко 3 730 кW
Мотори, турбопропелерни, снаге преко 3 730 кW
Турбине, гасне, снаге не преко 5 000 кW, осим турбомлазних и
турбопропелерних мотора
Турбине, гасне, снаге преко 5 000 кW, осим турбомлазних и турбопропелерних
мотора
Турбине, гасне, снаге преко 5 000 кW, али не преко 20 000 кW, осим
турбомлазних и турбопропелерних мотора
Турбине, гасне, снаге преко 20 000 кW, али не преко 50 000 кW, осим
турбомлазних и турбопропелерних мотора
Турбине, гасне, снаге преко 50 000 кW, осим турбомлазних и
турбопропелерних мотора
Делови турбомлазних или турбопропелерних мотора, н.д.м.н.
Делови гасних турбина, н.д.м.н.
Машине и мотори, осим парних турбина, клипних мотора са унутрашњим
сагоревањем, водених кола, гасних турбина и електричних мотора;
њихови делови
Мотори, реактивни, осим турбомлазних мотора
Машине и мотори, хидраулични, погонски, са линеарним кретањем (цилиндри)
Хидраулични системи са линеарним кретањем (цилиндри)
Машине и мотори, хидраулични, погонски, са линеарним кретањем
(цилиндри), осим хидрауличних система

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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8412 29 00

8412 29 20
8412 29 81

8412 29 89
8412 31 00
8412 39 00

Машине и мотори, хидраулични, погонски, осим хидрауличних турбина и
водених кола из NHM-а 8410 00 00, парних турбина и хидрауличних погонских
машина и хидрауличних мотора са линеарним кретањем
Хидраулични системи који користе хидрауличне моторе, осим хидрауличних
погонских машина и хидрауличних мотора са линеарним кретањем
(цилиндара)
Мотори, хидраулични, осим мотора са линеарним кретањем (цилиндри) и
хидрауличних система
Машине и мотори, хидраулични, осим мотора са линеарним кретањем
(цилиндри), хидрауличних система, хидрауличним мотора, хидрауличних
турбина и водених кола из NHM-а 8410 00 00 и парних турбина
Машине и мотори, пнеуматски, погонски, са линеарним кретањем (цилиндри)
Машине и мотори, пнеуматски, погонски, осим са линеарним кретањем
(цилиндри)

1

1
1

1
1
1

8412 80 00

Машине и мотори, неелектрични, осим парних турбина, мотора са
унутрашњим сагоревањем, хидрауличних турбина, гасних турбина, водених
кола, реактивних мотора, хидрауличних погонских машина и хидрауличних
мотора, пнеуматских погонских машина и пнеуматских мотора и електричних
мотора

1

8412 80 10

Погонске машине на водену или другу пару, осим парних котлова и парних
турбина

1

8412 80 80

Машине и мотори, неелектрични, осим парних турбина, мотора са
унутрашњим сагоревањем, хидрауличних турбина, гасних турбина, водених
кола, реактивних мотора, хидрауличних погонских машина и хидрауличних
мотора, пнеуматских погонских машина и пнеуматских мотора и електричних
мотора

1

8412 90 00
8412 90 20
8412 90 40
8412 90 80

Делови од неелектричних машина и мотора, н.д.м.н.
Делови од реактивних мотора, н.д.м.н. осим турбомлазних
Делови хидрауличних погонских машина и хидрауличних мотора, н.д.м.н.
Делови од неелектричних машина и мотора, остали, н.д.м.н.

1
1
1
1

8413 00 00

Пумпе за течности, опремљене или неопремљене мерним уређајима, осим
керамичких пумпи и аспираторских пумпи за медицинске сврхе и
медицинских пумпи које се носе на телу или се уграђују у тело; елеватори
течности, осим пумпи; њхови делови

1

8413 11 00

Пумпе, опремљене или предвиђене да буду опремљене мерним уређајима, за
гориво или мазиво, које се употребљавају на бензинским станицама или
гаражама

1

8413 19 00
8413 20 00
8413 30 00
8413 30 20
8413 30 80
8413 40 00
8413 50 00

8413 50 20

01.05.2017.

Пумпе, опремљене или предвиђене да буду опремљене мерним уређајима, за
гориво или мазиво, осим оних које се употребљавају на бензинским станицама
или гаражама
Пумпе за течности, ручне, осим оних из NHM-а 8413 11 00 и 8413 19 00
Пумпе за гориво, мазиво и расхладне медијуме клипних мотора са
унутрашњим сагоревањем
Пумпе, ињекционе (за убризгавање горива), за клипне моторе са унутрашњим
сагоревањем
Пумпе за гориво, мазиво и расхладне медијуме клипних мотора са
унутрашњим сагоревањем, осим ињекционих пумпи
Пумпе за бетон
Пумпе за потискивање са наизменичним кретањем, на механички погон, осим
пумпи из NHM-а 8413 11 00 и 8413 19 00, пумпи за гориво, мазиво и расхладне
медијуме клипних мотора са унутрашњим сагоревањем и пумпи за бетон
Хидраулични агрегати у којима су пумпе за потискивање са наизменичним
кретањем

1
1
1
1
1
1
1

1
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8413 50 40
8413 50 61

Пумпе за потискивање са наизменичним кретањем које служе као дозирне
пумпе
Пумпе, клипне, хидрауличне, осим хидрауличних агрегата

1
1

8413 50 69

Пумпе, клипне, на механички погон, осим пумпи из NHM-а 8413 11 00 и 8413
19 00, пумпи за гориво, мазиво и расхладне медијуме клипних мотора са
унутрашњим сагоревањем, пумпи за бетон, хидрауличних агрегата и дозирних
пумпи

1

8413 50 80

Пумпе за потискивање са наизменичним кретањем, на механички погон, осим
пумпи из NHM-а 8413 11 00 и 8413 19 00, пумпи за гориво, мазиво и расхладне
медијуме клипних мотора са унутрашњим сагоревањем, пумпи за бетон,
хидрауличних агрегата, дозирних пумпи и уопштено клипних пумпи

1

8413 60 00

Пумпе за потискивање течности, са ротационим кретањем, на механички
погон, осим пумпи из NHM-а 8413 11 00 и 8413 19 00, пумпи за гориво, мазиво
и расхладне медијуме клипних мотора са унутрашњим сагоревањем и пумпи за
бетон

1

8413 60 20
8413 60 31

Хидраулични агрегати у којима су пумпе за потискивање са ротационим
кретањем
Пумпе за потискивање течности, зупчасте, хидрауличне, осим хидрауличних
агрегата

1
1

8413 60 39

Пумпе, зупчасте, осим оних из NHM-а 8413 11 00 и 8413 19 00, пумпи за
гориво, мазиво и расхладне медијуме клипних мотора са унутрашњим
сагоревањем и пумпи за бетон укључујући хидрауличне агрегате

1

8413 60 61

Пумпе за потискивање течности, клипне, хидрауличне, осим хидрауличних
агрегата

1

8413 60 69

Пумпе са лопатицом, на механички погон, осим пумпи из NHM-а 8413 11 00 и
8413 19 00, пумпи за гориво, мазиво и расхладне медијуме клипних мотора са
унутрашњим сагоревањем и пумпи за бетон укључујући хидрауличне агрегате

1

8413 60 70

Пумпе, вијачне, на механички погон, осим пумпи из NHM-а 8413 11 00 и 8413
19 00, пумпи за гориво, мазиво и расхладне медијуме клипних мотора са
унутрашњим сагоревањем и пумпи за бетон и хидрауличних агрегата

1

8413 60 80

Пумпе за потискивање течности, осим оних из NHM-а 8413 11 00 и 8413 19 00,
пумпи за гориво, мазиво и расхладне медијуме клипних мотора са унутрашњим
сагоревањем и пумпи за бетон и хидрауличних агрегата

1

8413 70 00
8413 70 21
8413 70 29
8413 70 30
8413 70 35
8413 70 45

Пумпе, центрифугалне, на механички погон, осим пумпи из NHM-а 8413 11 00
и 8413 19 00, пумпи за гориво, мазиво и расхладне медијуме клипних мотора
са унутрашњим сагоревањем и пумпи за бетон
Пумпе, потапајуће, једностепене
Пумпе, потапајуће, вишестепене
Пумпе, циркулационе, за грејне системе и снабдевање топлом водом
Пумпе на механички погон, са излазним пречником не преко 15 mm, осим
пумпи из NHM-а 8413 11 00 и 8413 19 00, пумпи за гориво, мазиво и расхладне
медијуме клипних мотора са унутрашњим сагоревањем и потапајућих пумпи
Пумпе са каналним и бочноканалним лопатичним колом (ободне)

1
1
1
1
1
1

8413 70 51

Пумпе, центрифугалне, проточне, радијалне, са излазним пречником преко 15
mm, једностепене, са једним улазним лопатичним колом, у једном блоку, осим
пумпи из NHM-а 8413 11 00 и 8413 19 00, пумпи за гориво, мазиво и расхладне
медијуме клипних мотора са унутрашњим сагоревањем и потапајућих пумпи

1

8413 70 59

Пумпе, центрифугалне, проточне, радијалне, са излазним пречником преко 15
mm, једностепене, са једним улазним лопатичним колом, осим пумпи у једном
блоку и пумпи из NHM-а 8413 11 00 и 8413 19 00 и потапајућих пумпи

1

8413 70 65

Пумпе, центрифугалне, проточне, радијалне, са излазним пречником преко 15
mm, једностепене, са више од једног улазног лопатичног кола, осим пумпи из
NHM-а 8413 11 00 и 8413 19 00 и потапајућих пумпи

1
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8413 70 75

Пумпе, центрифугалне, проточне, радијалне, са излазним пречником преко 15
mm, јвишестепене, осим пумпи из NHM-а 8413 11 00 и 8413 19 00 и
потапајућих пумпи

1

8413 70 81

Пумпе, центрифугалне, проточне, радијалне, са излазним пречником преко 15
mm, једностепене, осим пумпи из NHM-а 8413 11 00 и 8413 19 00, пумпи за
гориво, мазиво и расхладне медијуме клипних мотора са унутрашњим
сагоревањем, пумпи за бетон, потапајућих пумпи, циркулационих пумпи за
грејне системе и снабдевање топлом водом, пумпи са каналним и
бочноканалним лопатичним колом и уопштено радијалних, поточних пумпи

1

8413 70 89

Пумпе, центрифугалне, на механички погон, са излазним пречником преко 15
mm, једностепене, осим пумпи из NHM-а 8413 11 00 и 8413 19 00, пумпи за
гориво, мазиво и расхладне медијуме клипних мотора са унутрашњим
сагоревањем, пумпи за бетон, потапајућих пумпи, циркулационих пумпи за
грејне системе и снабдевање топлом водом, пумпи са каналним и
бочноканалним лопатичним колом и уопштено радијалних, поточних пумпи

1

8413 81 00

Пумпе за течности, на механички погон, осим оних из NHM-а 8413 11 00 и
8413 19 00, пумпи за гориво, мазиво и расхладне медијуме клипних мотора са
унутрашњим сагоревањем и уопштено пумпи за потискивање са наизменичним
кретањем И центрифугалних пумпи свих врста

1

8413 82 00
8413 91 00
8413 92 00

Елеватори течности, осим пумпи
Делови од пумпи за течности, н.д.м.н.
Делови од елеватора течности, н.д.м.н.

1
1
1

8414 00 00

8414 10 00
8414 10 10
8414 10 20

Пумпе, ваздушне или вакум, осим емулзијских пумпи, пнеуматских
елеватор И уздужних транспортера; ваздушни или гасни компресори и
вентилатори; вентилациони или рециркулациони одстрањивачи мириса
са уграђеним вентилатором, опремљене или неопремљене филтерима;
њихови делови
Пумпе, вакум
Пумпе, вакум, које се користе, искључиво или углавном, за производњу
полупроводника или дисплеја са равним панелом
Пумпе, вакум, које се користе само за производњу секундарних
полупроводника

1

1
1
1

8414 10 25

Пумпе, вакум, ротационе клипне, клизне - крилне ротационе пумпе,
молекуларне -вучне пумпе и „Roots” пумпе, осим пумпе које се користе
углавном за производњу полупроводника или дисплеја са равним панелом

1

8414 10 81

Пумпе, дифузионе, крио - пумпе и адсорпционе пумпе, осим пумпи које се
користе углавном за производњу полупроводника или дисплеја са равним
панелом

1

8414 10 89

Пумпе, вакум, осим пумпи које се користе углавном у производњи
полупроводника, или дисплеја са равним панелом, ротационих клипних пумпи,
клизних - крилних ротационих пумпи, молекуларних-вучних пумпи и „ Roots”
пумпи, дифузионих пумпи, крио - пумпи и адсорпционих пумпи

1

8414 20 00
8414 20 20
8414 20 80
8414 30 00
8414 30 20
8414 30 81
8414 30 89
8414 40 00

01.05.2017.

Пумпе, ваздушне, на ручни или ножни погон
Пумпе, ручне, за бицикле
Пумпе, ваздушне, на ручни или ножни погон, осим ручних пумпи за бицикле
Компресори за расхладне уређаје
Компресори за расхладне уређаје, снаге мање од 0,4 кW
Компресори за расхладне уређаје, снаге преко 0,4 кW , херметички и
полухерметички
Компресори за расхладне уређаје, снаге преко 0,4 кW, осим херметичких и
полухерметичких компресора
Компресори, ваздушни, уграђени на шасији приколице

1
1
1
1
1
1
1
1
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8414 40 10

Компресори, ваздушни, уграђени на шасији приколице капацитета не преко
2m3/min

1

8414 40 90

Компресори, ваздушни, уграђени на шасији приколице капацитета преко 2
m3/min

1

8414 51 00
8414 59 00

Вентилатори, стони, подни, зидни, прозорски, плафонски или кровни са
уграђеним електромотором снаге не преко 125 W
Вентилатори, осим стоних, подних, зидних, прозорских, плафонских или
кровних са уграђеним електромотором снаге не преко 125 W

1
1

8414 59 15

Вентилатори, који се користе, искључиво или углавном, за хлађење
микропроцесора, телекомуникационих апарата, машина за аутоматску обраду
података или јединица машина за аутоматску обраду података

1

8414 59 25

Вентилатори аксијални, осим стоних, подних, зидних, прозорских, плафонских
или кровних са уграђеним електромотором снаге не преко 125W, и вентилатора
за хлађење ИТ опреме 8414 59 15

1

8414 59 35

Вентилатори центрифугални, осим стоних, подних, зидних, прозорских,
плафонских или кровних са уграђеним електромотором снаге не преко 125W, и
вентилатора за хлађење ИТ опреме 8414 59 15

1

8414 59 95

Вентилатори, осим стоних, подних, зидних, прозорских, плафонских или
кровних са уграђеним електромотором снаге не преко 125 W, аксијалних и
центрифугалних, и вентилатора за хлађење ИТ опреме 8414 59 15

1

8414 60 00

Одстрањивачи мириса са уграђеним вентилатором, са филтером или без
филтера, са максималном хоризонталном страницом не преко 120 cm

1

8414 80 00

Пумпе, ваздушне, ваздушни или гасни компресори, вентилациони или
рециркулациони одстрањивачи мириса са уграђеним вентилатором са
максималном хоризонталном страницом не преко 120 cm, са филтером или без
филтера, осим вакум пумпи, ваздушних на ручни или ножни погон, компресора
за расхладне уређаје и сл.

1

8414 80 11
8414 80 19

Турбокомпресори, једностепени, осим компресора за расхладне уређаје и
ваздушних компресора уграђених на шасији приколице
Турбокомпресори, вишестепени, осим компресора за расхладне уређаје и
ваздушних компресора уграђених на шасији приколице

1
1

8414 80 22

Компресори са наизменичним кретањем, притиска не преко 15 bar, капацитета
не преко 60 m3/h, осим компресора за расхладне уређаје и ваздушних
компресора уграђених на шасији приколице

1

8414 80 28

Компресори са наизменичним кретањем, притиска не преко 15 bar, капацитета
преко 60 m3/h, осим компресора за расхладне уређаје и ваздушних компресора
уграђених на шасији приколице

1

8414 80 51

Компресори са наизменичним кретањем, притиска преко 15 bar, капацитета не
преко 120 m3/h, осим компресора за расхладне уређаје и ваздушних компресора
уграђених на шасији приколице

1

8414 80 59

Компресори са наизменичним кретањем, притиска преко 15 bar, капацитета
преко 120 m3/h, осим компресора за расхладне уређаје и ваздушних компресора
уграђених на шасији приколице

1

8414 80 73
8414 80 75
8414 80 78

8414 80 80

482

Компресори, ротациони, једноосовински, осим компресора за расхладне
уређаје и ваздушних компресора уграђених на шасији приколице
Компресори, ротациони, вишеосовински, вијчани, осим компресора за
расхладне уређаје и ваздушних компресора уграђених на шасији приколице
Компресори, ротациони, вишеосовински, осим компресора за расхладне
уређаје и ваздушних компресора уграђених на шасији приколице
Пумпе, ваздушне, вентилациони или рециркулациони одстрањивачи мириса са
уграђеним вентилатором са максималном хоризонталном страницом не преко
120 cm, са филтером или без филтера, осим вацум пумпи, ручних и ножних
пумпи и компресора

1
1
1

1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8414 90 00

Делови од вацум пумпи, ваздушних или гасних компресора и вентилатора,
вентилационих или рециркулационих одстрањивача мириса са уграђеним
вентилатором н.д.м.н.

1

8415 00 00

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; њихови делови

1

8415 10 00
8415 10 10
8415 10 90
8415 20 00

Уређаји за климатизацију, прозорски или зидни, врсте као самосталне
(компактне) јединице или као раздвојене јединице - „сплит-системи”
Уређаји за климатизацију, прозорски или зидни, врсте као самосталне
(компактне) јединице
Уређаји за климатизацију, прозорски или зидни, врсте као раздвојене јединице
- „сплит-системи”
Уређаји за климатизацију који се употребљавају у моторним возилима

1
1
1
1

8415 81 00

Уређаји за климатизацију, реверзибилне топлотне пумпе са вентилатором на
моторни погон и елементима за мењање температуре и влажности, осим
уређаја за климатизацију који се употребљавају у моторним возилима и уређаја
за климатизацију, прозорских или зидних, врста као самосталне (компактне)
јединице или као раздвојене јединице - „сплит-системи”

1

8415 82 00

Уређаји за климатизацију, са уграђеном расхладном јединицом, али без
вентилатор и елемената за мерење температуре и влажности, осим уређаја за
климатизацију који се употребљавају у моторним возилима и уређаја за
климатизацију, прозорских или зидних, врста као самосталне (компактне)
јединице или као раздвојене јединице - „сплит-системи”

1

8415 83 00

Уређаји за климатизацију, са вентилатором на моторни погон и елементима за
мерење температуре и влажности, али без уграђене расхладне јединице, осим
уређаја за климатизацију који се употребљавају у моторним возилима и уређаја
за климатизацију, прозорских или зидних, врста као самосталне (компактне)
јединице или као раздвојене јединице - „сплит-системи”

1

8415 90 00

Делови од уређаја за климатизацију који се састоје од вентилатора на моторни
погон и елемената за мењање температуре и влажности ваздуха, н.д.м.н.

1

8416 00 00
8416 10 00
8416 10 10
8416 10 90
8416 20 00
8416 20 10
8416 20 20

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; њихови
делови
Горионици за ложишта на течно гориво
Горионици за ложишта на течно гориво са уграђеним уређајем за аутоматску
контролу
Горионици за ложишта на течно гориво, осим са уграђеним уређајем за
аутоматску контролу
Горионици за ложишта на чврсто гориво у праху или на гас, укључујући
комбиноване горионике
Горионици за ложишта само за гас, у једном кућишту (моноблок), укључујући
вентилатор и контролни уређај
Горионици, комбиновани, за ложишта који раде на чврсто гориво у праху или
на гас

1
1
1
1
1
1
1

8416 20 80

Горионици за ложишта на чврсто гориво у праху или на гас, осим горионика
искључиво на гас, у једном кућишту (моноблок) и са уграђеним вентилатором
и контролним уређајем и комбинованих горионика

1

8416 30 00

Уређаји за ложење, механички, укључујући њихове механичке решетке,
механичке одстрањиваче пепела и сличне уређаје, осим ложишта

1

01.05.2017.
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Тарифски
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1

2

3

4

8416 90 00

Делови од горионика и механички уређаји за ложење, укључујући њихове
механичке решетке, механичке одстрањиваче пепела и сличне уређаје, н.д.м.н.

1

8417 00 00

8417 10 00
8417 20 00
8417 20 10
8417 20 90

Пећи, индустријске високе или лабораторијске пећи, неелектричне,
укључујући пећи за спаљивање отпада, осим пећи за сушење и пећи за
крековање
Пећи, индустријске високе или лабораторијске пећи, неелектричне, за пржење,
топљење или другу топлотну обраду руда, пирита или метала, осим пећи за
сушење
Пећи, пекарске, укључујући пећи за кекс, неелектричне
Пећи, пекарске тунелске, укључујући пећи за кекси, неелектричне
Пећи, пекарске, укључујући пећи за кекс, неелектричне, осим тунелских пећи

1

1
1
1
1

8417 80 00

Пећи, индустријске високе или лабораторијске пећи, неелектричне, укључујући
пећи за спаљивање отпада, осим пећи за пржење, топљење или другу топлотну
обраду руда, пирита или метала, пекарских пећи, пећи за сушење и пећи за
крековање

1

8417 80 30
8417 80 50

Пећи за печење керамичких производа
Пећи за печење цемента, стакла или хемијских производа

1
1

8417 80 70

Пећи индустријске и лабораторијске пећи, неелектричне, укључујући пећи за
спаљивање, осим пећи за пржење, топљење или другу топлотну обраду руда,
пирита или метала, пећи пекарских, пећи за сушење, пећи за печење
керамичких производа, пећи за печење цемента, стакла или хемијских
производа као и пећи за поступак крековања

1

8417 90 00

Делови од индустријских или лабораторијских пећи, неелектричних,
укључујући пећи за спаљивање, н.д.м.н.

1

8418 00 00

8418 10 00
8418 10 20
8418 10 80
8418 21 00
8418 21 10
8418 21 51
8418 21 59
8418 21 91
8418 21 99
8418 29 00
8418 30 00
8418 30 20
8418 30 80
8418 40 00
8418 40 20
8418 40 80

8418 50 00

484

Уређаји за хлађење, фрижидери, замрзивачи и остали уређаји за хлађење
или замрзавање, електрични или неелектрични; топлотне пумпе; њихови
делови, осим уређаја за климатизацију ваздуха из NHM-а 8415 00 00
Уређаји за хлађење, комбинације фрижидера и замрзивача, са засебним
вратима
Уређаји за хлађење, комбинације фрижидера и замрзивача запремине преко
340 l, са засебним вратима
Уређаји за хлађење, комбинације фрижидера и замрзивача запремине мање од
340 l, са засебним вратима
Фрижидери за домаћинство, компресиони
Фрижидери за домаћинство запремине преко 340 l, компресиони
Фрижидери за домаћинство, компресиони, стони
Фрижидери за домаћинство, компресиони, за уградњу
Фрижидери за домаћинство, компресиони, запремине не преко 250 l, осим
стоних и за уградњу
Фрижидери за домаћинство, компресиони, запремине преко 250 l, али не преко
340 l, осим стоних и за уградњу
Фрижидери за домаћинство, апсорпциони
Замрзивачи у облику сандука, запремине не преко 800 l
Замрзивачи у облику сандука, запремине не преко 400 l
Замрзивачи у облику сандука, запремине преко 400 l али не преко 800 l
Замрзивачи у облику ормара, запремине не преко 900 l
Замрзивачи у облику ормара, запремине не преко 250 l
Замрзивачи у облику ормара, запремине преко 250 l али не преко 900 l
Расхладна опрема (сандуци, ормани, пултови, витрине и слично) за чување и
излагање, са уграђеним уређајима за хлађење или замрзавање, осим
комбинације фрижидера и замрзивача са засебним вратима, фрижидера за
домаћинство и замрзивача у облику сандука или ормара

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
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1

2

3

4

8418 50 11
8418 50 19

8418 50 90
8418 61 00
8418 69 00
8418 91 00
8418 99 00
8418 99 10
8418 99 90

Расхладне витрине и пултови са уграђеном расхладном јединицом или
испаривачем, за чување замрзнуте хране
Расхладне витрине и пултови са уграђеном расхладном јединицом или
испаривачем, али не за чување замрзнуте хране
Расхладна опрема са расхладном јединицом или испаривачем, осим
комбинације фрижидера и замрзивача са засебним спољним вратима,
фрижидера за домаћинство и расхладних витрина и пултова
Топлотне пумпе, осим уређаја за климатизацију из NHM-а 8415 00 00
Уређаји за хлађење или замрзавање, осим расхладних витрина и пултова
Кућишта за уградњу уређаја за хлађење или замрзавање
Делови уређаја за хлађење или замрзавање и топлотних пумпи, н.д.м.н.
Испаривачи и кондензатори, за расхладне уређаје, осим оних за апарате за
домаћинство
Делови уређаја за хлађење или замрзавање и топлотних пумпи, н.д.м.н.

1
1

1
1
1
1
1
1
1

8419 00 00

Машине, уређаји или лабораторијска опрема, електрично загревани или
незагревани (изузев пећи и остале опреме из NHM-а 8514 00 00), 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 акумалациони
електрични грејачи воде, неелектрични; њихови делови

1

8419 11 00

Проточни грејачи воде на гас, осим парних колтлова и грејача воде за
централно грејање

1

8419 19 00
8419 20 00
8419 31 00
8419 32 00
8419 39 00
8419 40 00
8419 50 00
8419 50 20

8419 50 80
8419 60 00
8419 81 00
8419 81 20
8419 81 80

8419 89 00

01.05.2017.

Проточни и акумулациони електрични грејачи воде, неелектрични, осим
проточних грејача воде на гас, парних колтлова и грејача воде за централно
грејање
Медицински, хируршки или лабораторијски апарати за стерилизацију
Сушаре пољопривредних производа
Сушаре дрвета, хартијине масе, хартије или картона
Сушаре, осим сушара за пољопривредне производе, дрво, хартијине масе,
хартије или картона, за пређу, тканине и остале текстилне производе, сушара за
флаше и остале посуде, осим фенова, сушача за руке и апарата за домаћинство
Уређаји за дестилацију или ректификацију
Измењивачи топлоте, осим проточних грејача, акумулационих грејача воде,
парних колтлова и грејача воде за централно грејање
Измењивачи топлоте израђени од флуорополимера са пречником унутрашњег
отвора улазне и излазне цеви 3 cm или мањим
Измењивачи топлоте, осим оних који се користе код котлова и оних који су
израђени од флуорополимера са пречником унутрашњег отвора улазне и
излазне цеви 3 cm или мањим
Машине за претварање ваздуха и других гасова у течност
Машине, уређаји и опрема за припрему топлих напитака или за кување или
грејање хране, осим кућних апарата
Перколатори и остали апарати за припремање кафе и осталих топлих пића,
осим кућних апарата
Машине, уређаји и опрема за кување или грејање хране, осим перколатора и
апарата за припремање кафе и осталих топлих пића и кућних апарата
Машине, уређаји или лабораторијска опрема, електрично загревани или
незагревани, за обраду материјала променом температуре, као што је: грејање,
кување, пржење, дестилација, ректификација,стерилизација, пастеризација,
парење, сушење, евапоризација, вапоризација, кондензација или расхлађивање,
н.д.м.н., осим кућних апарата, пећи и опреме из NHM-а 8514 00 00

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
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3

4

8419 89 10
8419 89 30
8419 89 98

Расхладни торњеви и слична постројења за директно хлађење (без разделног
зида), помоћу воде која рециркулише
Уређаји за вакум испарења за наношење метала
Машине, уређаји или лабораторијска опрема, електрично загревани или
незагревани, за обраду материјала променом температуре, н.д.м.н.

1
1
1

8419 90 00

Делови од машина, уређаја или лабораторијске опрема, електрично загревани
или незагревани, за обраду материјала променом температуре, проточних и
акумулационих електричних грејача воде, неелектричних, н.д.м.н.

1

8419 90 15

Делови од медицинских, хируршких или лабораторијских апарата за
стерилизацију, н.д.м.н.

1

8419 90 85

Делови од машина, уређаја или лабораторијске опрема, електрично загревани
или незагревани, за обраду материјала променом температуре, проточних и
акумулационих електричних грејача воде, неелектричних, н.д.м.н., осим делова
од медицинских, хируршких или лабораторијских апарата за стерилизацију,
машина и уређаја за израду полупроводничких подметача, електронских
интегралних кола, пећи и опреме из NHM-а 8514 00 00

1

8420 00 00
8420 10 00
8420 10 10
8420 10 30
8420 10 81

8420 10 89

8420 91 00
8420 91 10
8420 91 80
8420 99 00

8421 00 00
8421 11 00
8421 12 00
8421 19 00
8421 19 20
8421 19 70
8421 21 00
8421 22 00
8421 23 00
8421 29 00

486

Каландери и остале машине за ваљање, (изузев за метале или стакло) и
ваљци за њих; њихови делови
Каландери и остале машине за ваљање, осим за метале или стакло
Каландери и остале машине за ваљање за употребу у индустрији текстила
Каландери и остале машине за ваљање за употребу у индустрији хартије
Ваљци за ламинирање врсте која се користи, искључиво или углавном, за
производњу супстрата штампаних кола или штампаних кола
Каландери и остале машине за ваљање, осим машина које се користе у
индустрији текстила, хартије или за метале или стакло и ваљака за ламинирање
врсте која се користе, искључиво или углавном, за производњу супстрата
штампаних кола или штампаних кола
Ваљци за каландере и остале машине за ваљање, осим за метале или стакло
Ваљци за каландере и остале машине за ваљање од ливеног гвожђа, осим за
метале или стакло
Ваљци за каландере и остале машине за ваљање, осим од ливеног гвожђа и за
метале или стакло
Делови од каландера и осталих машина за ваљање, н.д.м.н. осим за метале или
стакло и осим ваљака
Центрифуге, укључујући машине за центрифугално сушење, осим за
издвајање изотопа; уређаји за филтрирање и пречишћавање течности или
гасова; њихови делови, осим вештачког бубрега
Сепаратори павлаке
Машине за центрифугално сушење рубља
Центрифуге, укључујући машине за центрифугално сушење, осим машина за
центрифугално сушење рубља, за издвајање изотопа и сепаратора павлаке
Центрифуге које се користе у лабораторијама
Центрифуге, укључујући машине за центрифугално сушење, осим за
сепарацију изотопа, павлаке, сушење рубља, лабараторијских и сл.
Машине и уређаји за филтрирање и пречишћавање воде
Машине и уређаји за филтрирање и пречишћавање пића, осим воде
Филтери за уље или гориво за моторе са унутрашњим сагоревањем
Машине и уређаји за филтрирање пречишћавање течности, осим машина и
уређаја за филтрирање и пречишћавање воде и осталих пића, филтера за уље
или гориво за моторе са унутрашњим сагоревањем

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8421 29 20

Машине и уређаји за филтрирање или пречишћавање течности, израђени од
флуорополимера и са филтером или мембраном за пречишћавање дебљине не
веће од 140 микрона, осим оних за филтрирање или пречишћавање воде и
осталих пића и вештачких бубрега

1

8421 29 80

Машине и уређаји за филтрирање или пречишћавање течности, осим машина и
уређаја за филтрирање и пречишћавање воде и осталих пића, филтера за уље
или гориво за моторе са унутрашњим сагоревањем, вештачких бубрега и оних
израђени од флуорополимера и са филтером или мембраном за пречишћавање
дебљине не веће од 140 микрона

1

8421 31 00
8421 39 00

Филтери за усисни ваздух за моторе са унутрашњим сагоревањем
Машине и уређаји за филтрирање и пречишћавање гасова, осим сепаратора
изотопа и филтера за усисни ваздух за моторе са унутрашњим сагоревањем

1
1

8421 39 15

Машине и уређаји за филтрирање или пречишћавање гасова, са кућиштем од
нерђајућег челика и пречником унутрашњег отвора улазне и излазне цеви не
преко 1,3 cm

1

8421 39 25

Машине и уређаји за филтрирање или пречишћавање ваздуха, осим филтера за
усисни ваздух за моторе са унутрашњим сагоревањем и оних са кућиштем од
нерђајућег челика и пречником унутрашњег отвора улазне и излазне цеви не
преко 1,3 cm

1

8421 39 35

Машине и уређаји за филтрирање или пречишћавање гасова, изузев ваздуха,
каталитичким поступком, осим оних са кућиштем од нерђајућег челика и
пречником унутрашњег отвора улазне и излазне цеви не преко 1,3 cm

1

8421 39 85

Машине и уређаји за филтрирање или пречишћавање гасова, изузев ваздуха,
осим сепаратора изотопа, и оних који користе каталитички поступак и оних са
кућиштем од нерђајућег челика и пречником унутрашњег отвора улазне и
излазне цеви не преко 1,3 cm

1

8421 91 00
8421 99 00
8421 99 10
8421 99 90

8422 00 00

8422 11 00
8422 19 00
8422 20 00
8422 30 00

8422 40 00

8422 90 00
8422 90 10

01.05.2017.

Делови центрифуга и машина за центрифугално сушење, н.д.м.н.
Делови машина и уређаја за филтрирање и пречишћавање течности или гасова,
н.д.м.н.
Делови машина и уређаја из тарифних
подбројева 8421 29 20 или 8421 39 15, н.д.м.н
Делови машина и уређаја за филтрирање или пречишћавање течности или
гасова, н.д.м.н
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; њихови делови
Машине за прање посуђа за домаћинство
Машине за прање посуђа, осим за домаћинство
Машине за чишћење и сушење боца и других судова, осим машина за прање
Машине за пуњење, затварање, херметичко затварање и етикетирање боца,
лименки, кутија, врећа и других контејнера; машине за капслирање боца, тегли,
туба и сличних контејнера; машине за газирање пића
Машине за паковање и завијање, укључујући машине које раде помоћу
термоскупљајућих фолија, осим машина за пуњење, затварање, херметичко
затварање и етикетирање боца, лименки, кутија, врећа и других контејнера и
машине за капслирање боца, тегли, туба и сличних контејнера
Делови од машина за прање посуђа, машина за паковање и завијање и других
машина и апарата из NHM-а 8422 00 00, н.д.м.н.
Делови машина за прање посуђа, н.д.м.н.

1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

1
1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8422 90 90

Делови од машина за паковање и завијање и других машина и апарата из NHMа 8422 00 00, н.д.м.н., осим делова од машина за прање посуђа

1

8423 00 00
8423 10 00
8423 10 10
8423 10 90
8423 20 00
8423 20 10
8423 20 90

Ваге укључујући и машине за бројање и контролу, осим вага осетљивости
до 5 центиграма, које раде на бази мерења масе; тегови за ваге свих врста;
њихови делови
Ваге за мерење масе особа, укључујући ваге за бебе; ваге за домаћинство
Ваге за домаћинство, осим вага за мерење масе особа и вага за бебе
Ваге за мерење масе особа, укључујући ваге за бебе
Ваге за континуално мерење робе на конвејерима
Ваге за континуално мерење робе на конвејерима, које користе електронска
средства за мерење масе
Ваге за континуално мерење робе на конвејерима, које користе неелектронска
средства за мерење масе

1
1
1
1
1
1
1

8423 30 00

Ваге за константну масу и ваге за испуштање унапред одређене масе
материјала у кесе, вреће или контејнере, укључујући дозирне ваге, осим вага за
континуално мерење робе на конвејерима

1

8423 30 10

Ваге за константну масу и ваге за испуштање унапред одређене масе
материјала у кесе, вреће или контејнере, укључујући дозирне ваге, које користе
електронска средства за мерење масе

1

8423 30 90

Ваге за константну масу и ваге за испуштање унапред одређене масе
материјала у кесе, вреће или контејнере, укључујући дозирне ваге, које користе
неелектронска средства за мерење масе

1

8423 81 00

Ваге максималног опсега мерења масе не већег од 30 kg, осим вага
осетљивости до 5 центиграма, вага за мерење масе особа, вага за бебе, вага за
домаћинство, континуално мерење робе на конвејерима, вага за константну
масу и вага за испуштање унапред одређене масе материјала у кесе, вреће или
контејнере, укључујући дозирне ваге

1

8423 81 21

Контролни мерачи (за проверавање масе - сортирачи) и машине за аутоматску
контролу које раде упоређивањем са унапред одређеном масом са опсегом
мерења масе не већег од 30 kg, које користе електронска средства за мерење
масе

1

8423 81 23

Ваге за мерење и обележавање претходно упаковане робе, са опсегом мерења
масе не већег од 30 kg, које користе електронска средства за мерење масе

1

8423 81 25

Ваге за трговине, са опсегом мерења масе не већег од 30 kg, које користе
електронска средства за мерење масе, осим машина за вагање и обележавање
претходно упаковане робе

1

8423 81 29
8423 81 80

Ваге, максималног опсега мерења масе не већег од 30 kg, које користе
електронска средства за мерење масе, н.д.м.н
Ваге, максималног опсега мерења масе не већег од 30 kg, које користе
неелектронска средства за мерење масе, н.д.м.н

1
1

8423 82 00

Ваге максималног опсега мерења масе преко 30 kg али не већег од 5 000 kg,
осим вага за мерење масе особа, вага за бебе, вага за домаћинство,
континуално мерење робе на конвејерима, вага за константну масу и вага за
испуштање унапред одређене масе материјала у кесе, вреће или контејнере,
укључујући дозирне ваге

1

8423 82 20

Ваге максималног опсега мерења масе преко 30 kg али не већег од 5 000 kg,
која користе електронска средства за мерење масе, осим машина за мерење
моторних возила,
контролних мерача, константно мерење робе на конвејерима, вага за
константну масу и вага за испуштање унапред одређене масе материјала у кесе,
вреће или контејнере, укључујући дозирне ваге

1
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8423 82 81

8423 82 89
8423 89 00
8423 89 20
8423 89 80
8423 90 00
8423 90 10
8423 90 90

8424 00 00

8424 10 00
8424 20 00

8424 30 00
8424 30 01
8424 30 08
8424 30 10

8424 30 90
8424 41 00
8424 49 00
8424 49 10
8424 49 90
8424 81 00
8424 82 10

Контролни мерачи (за проверавање масе - сортирачи) и аутоматски уређаји са
унапред одређеном масом највећег опсега мерења масе преко 30 kg али не
већег од 5 000 kg, које користе неелектронска средства за мерење масе
Ваге максималног опсега мерења масе преко 30 kg али не већег од 5 000 kg,
н.д.м.н
Ваге максималног опсега мерења масе преко 5 000 kg
Ваге максималног опсега мерења масе преко 5 000 kg, које користе
електронска средства за мерење масе
Ваге максималног опсега мерења масе преко 5 000 kg, које користе
неелектронска средства за мерење масе
Тегови за ваге свих врста; делови вага, н.д.м.н.
Делови вага из NHM-a 84232010, 84233010, 84238121, 84238123 , 84238125,
84238129, 84238220 или 84238920, н.д.м.н
Тегови за ваге свих врста, делови вага, н.д.м.н
Уређаји, механички, укључујући на ручни погон, за избацивање,
дисперзију или распршавање течности или праха н.д.м.н.; апарати за
гашење пожара, напуњени или ненапуњени, осим бомби и граната за
гашење пожара; пиштољи за прскање и слични уређаји, осим електричних
машина и апарата за топло прскање или синтеровање метала из NHM-а
8515 00 00; машине за избацивање паре или песка и сличне машине за
избацивање млаза; њихови делови, н.д.м.н.
Апарати за гашење пожара, напуњени или ненапуњени
Пиштољи за прскање и слични уређаји, осим електричних машина и апарата за
топло прскање или синтеровање метала из NHM-а 8515 00 00, машина са
распршивањем песка и слично
Машине за избацивање паре или песка и сличне машине за избацивање млаза,
уређаји за прање водом са уређајем за загревање, са уграђеним мотором, осим
средстава за чишћење специјалних контејнера
Уређаји за прање водом са уређајем за загревање, са уграђеним мотором
Уређаји за прање водом без уређаја за загревање, са уграђеним мотором,
Машине за избацивање паре или песка и сличне машине за избацивање млаза
које раде помоћу компримованог ваздуха
Машине за избацивање паре или песка и сличне машине за избацивање млаза,
осим машина које раде помоћу компримованог ваздуха, уређаја за прање водом
са уређајем за загревање
Прскалице за пољопривреду или хортикултуру, преносиве
Прскалице за пољопривреду или хортикултуру, осим преносивих
Прскалице за пољопривреду или хортикултуру и распршивачи праха
конструисани тако да их вуку трактори или да буду монтирани на њих
Прскалице за пољопривреду или хортикултуру, осим преносивих и оних
конструисаних тако да их вуку трактори или да буду монтирани на њих
Уређаји за пољопривреду или хортикултуру, механички, ручни или не, за
избацивање, дисперзију или распршавање течности или праха
Уређаји, механички, за пољопривреду или хортикултуру за наводњавање,
ручни или не

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

8424 82 90

Уређаји, механички, за пољопривреду или хортикултуру, ручни или не, за
дисперзију или распршавање течности или праха, осим прскалица и уређаја за
наводњавање

1

8424 89 00

Уређаји механички, ручни или не, за избацивање, дисперзију или распршавање
течности или праха, н.д.м.н.

1

8424 89 40

Уређаји, механички, за избациање, дисперзију или распршивање течности или
праха, који се користе, искључиво или углавном, за
производњу штампаних кола или склопова штампаних кола

1
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1

2

3

4

8424 89 70

Уређаји механички, ручни или не, за избацивање, дисперзију или распршавање
течности или праха, н.д.м.н

1

8424 90 00

Делови од уређаја за избацивање, дисперзију или распршавање течности или
праха, од апарата за гашење пожара, напуњених или не, пиштоља за прскање и
сличних уређаја, машина за избацивање паре или песка и сличних машина за
избацивање млаза, н.д.м.н.

1

8424 90 20

Делови од механичких уређаја за избацивање, дисперзију или распршавање
течности или праха, који се користе, искључиво или углавном, за производњу
штампаних кола или склопова штампаних кола

1

8424 90 80

Делови од механичких уређаја за избацивање, дисперзију или распршавање
течности или праха, од апарата за гашење пожара, пиштоља за прскање и
сличних
уређаја, машина за избацивање паре или песка и сличних машина за
избацивање млаза, н.д.м.н.

1

8425 00 00
8425 11 00
8425 19 00
8425 31 00
8425 39 00
8425 41 00
8425 42 00
8425 49 00

8426 00 00

8426 11 00
8426 12 00

Дизалице котураче и чекрци, осим скип чекрка; хоризонтална и
вертикална витла; дизалице за велике терете са малом висином дизања
Дизалице котураче и чекрци на електрични погон, осим скип чекрка или
дизалица које се користе за подизање возила
Дизалице котураче и чекрци без електричног погона, осим скип чекрка или
дизалица које се користе за подизање возила
Витла на електрични погон
Витла без електричног погона
Дизалице за уградњу у радионице за оправку друмских возила, непокретне
Дизалице за велике терете са малом висином дизања, хидрауличне, осим
дизалица за уградњу у радионице за оправку друмских возила
Дизалице за велике терете са малом висином дизања, нехидрауличне
Дизалице бродске (дерик дизалице), укључујући кабловску дизалицу, осим
дизалица са точком и возних дизалица за железницу; остале дизалице са
краком и кабл дизалице; мостне дизалице и претоварни мостови, порталне
дизалице, порталне аутокаре и аутокаре опремљене дизалицама
Дизалице, мостне, на фиксним стубовима
Дизалице, порталне, на пнеуматским точковима и порталне аутокаре

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

8426 19 00

Дизалице, мостне, и претоварни мостови, порталне дизалице и покретне
лифтне дизалице, осим фиксираних мосних дизалица, мобилних лифтних
дизалица са конзолом на точковима, порталних аутокара и порталних дизалица
са обртном стрелом

1

8426 20 00
8426 30 00
8426 41 00
8426 49 00
8426 91 00
8426 91 10
8426 91 90

Дизалице, торањске
Дизалице, порталне, са обртном стрелом
Дизалице, самоходне, на точковима
Дизалице, самоходне, осим дизалице на точковима и са опкораченим носачем
Дизалице конструисане за уградњу на друмска возила
Дизалице, хидрауличне, конструисане за утовар и истовар возила
Дизалице конструисане за уградњу на друмска возила, н.д.м.н.

1
1
1
1
1
1
1

8426 99 00

Дизалице, бродске (дерик дизалице) укључујући кабловску дизалицу, осим
фиксираних мостних дизалица, мобилних лифтних дизалица са конзолом на
точковима, порталних аутокара и порталних дизалица са обртном стрелом,
торањских диталица, самоходних И конструисаних за утовар и иставар возила

1

8427 00 00
8427 10 00

490

Виљушкари и остале аутокаре са уређајима за дизање или манипулацију,
осим дизалице на возилима и са опкораченим носачем
Виљушкари, самоходни, на електромоторни погон, са уређајима за дизање или
манипулацију

1
1

01.05.2017.

NHM
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1

2

3

4

8427 10 10
8427 10 90
8427 20 00
8427 20 11

8427 20 19

8427 20 90
8427 90 00

8428 00 00

8428 10 00
8428 10 20
8428 10 80
8428 20 00
8428 20 20
8428 20 80
8428 31 00
8428 32 00
8428 33 00
8428 39 00
8428 39 20
8428 39 90
8428 40 00
8428 60 00
8428 90 00
8428 90 71
8428 90 79
8428 90 90

8429 00 00
8429 11 00
8429 19 00
8429 20 00
8429 30 00

01.05.2017.

Виљушкари, самоходни, на електромоторни погон са уређајима за дизање, са
висином дизања 1 м или више
Виљушкари самоходни, на електромоторни погон са уређајима за дизање, са
висином дизања мање од 1 m
Виљушкари за дизање, самоходни, али не на електромоторни погон
Виљушкари за неравне терене и остала „возила” за складиштење, самоходни,
са висином дизања 1 m или више
Аутокаре, самоходнеи, али не на електромоторни погон, са висином дизања 1
m или више, осим виљушкара за неравне терене и осталих „возила” за
складиштење
Аутокаре, самоходне, али не на електромоторни погон, са висином дизања 1 m
или више
Аутокаре са уређајима за дизање или манипулацију, несамоходне
Машине за дизање, манипулацију, утовар или истовар, (нпр.: лифтови и
покретне степенице, транспортери и жичаре), осим дизалица котурача и
чекрка, хоризонталних и вертикалних витла, дизалица за велике терете са
малом висином дизања, бродских дизалица (дерик дизалице), осталих
дизалица са краком и кабл дизалица, мостних дизалица и претоварних
мостова, порталних дизалица, порталних аутокара и аутокара
опремљених дизалицама
Лифтови и скипови
Лифтови и скипови на електрични погон
Лифтови и скипови, без електричног погона
Транспортери, пнеуматски
Лифтови и транспортери, пнеуматски, за расуте материјале
Лифтови и транспортери, пнеуматски, осим оних за расуте материјале
Транспортери који раде континуално, за робу или материјал, посебно
конструисани за употребу испод земље, осим пнеуматских транспортера
Транспортери који раде континуално, за робу или материјал, с ведрицама, осим
за употребу испод земље
Транспортери који раде континуално, за робу или материјал, с траком, осим за
употребу испод земље
Транспортери који раде континуално, за робу или материјал, осим за употребу
испод земље и с ведрицама, тракама или пнеуматских
Транспортери ваљкасти
Транспортери који раде континуално, за робу или материјал, осим посебно
конструисаних за употребу испод земље, који раде континуално са ведрицама
или тракама, транспортера са точковима и осталих ваљкастих транспортера и
сл.
Покретне степенице и покретне стазе
Жичаре и ски - лифтови; вучни механизми за шинске успињаче
Машине за манипулацију, утовар или истовар, н.д.м.н.
Утоваривачи, конструисани за прикључак на пољопривредне тракторе
Утоваривачи, специјално конструисани за употребу у пољопривреди, осим
конструисаних за прикључак на пољопривредне тракторе
Машине за подизање, манипулацију, утовар или истовар, н.д.м.н.
Булдожери, англдозери, машине за равнање (гредери), скрепери, багери,
утоваривачи са лопатом, машине за набијање и друмски ваљци,
самоходни
Булдожери и англдозери, самоходни, гусеничари
Булдожери и англдозери, самоходни, осим гусеничари
Машине за равнање (гредери), самоходне
Скрепери, самоходни

1
1
1
1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
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8429 40 00
8429 40 10
8429 40 30
8429 40 90
8429 51 00

Машине за набијање и друмски ваљци, самоходни
Друмски ваљци, вибрациони, самоходни
Друмски ваљци, самоходни, осим вибрационих
Машине за набијање, самоходни, осим друмских ваљака
Утоваривачи са предњом лопатом, самоходни
Утоваривачи са предњом лопатом, специјално конструисани за употребу под
земљом, самоходни
Утоваривачи са предњом лопатом, самоходни, гусеничари, осим специјално
конструисаних за употребу под земљом
Утоваривачи са предњом лопатом, самоходни, осим специјално конструисаних
за употребу под земљом или гусеничара
Багери и утоваривачи са надградњом, која се обрће 360º, самоходни
Багери и утоваривачи са надградњом, која се обрће 360º, са гусеницама,
самоходни
Багери и утоваривачи машине са надградњом, која се обрће 360º, осим
самоходни
Багери и утоваривачи машине са надградњом, која се обрће 360º, самоходни,
осим са гусеницама

1
1
1
1
1

8429 51 10
8429 51 91
8429 51 99
8429 52 00
8429 52 10
8429 52 90
8429 59 00

8430 00 00

8430 10 00
8430 20 00
8430 31 00
8430 39 00

8430 41 00

8430 49 00
8430 50 00
8430 61 00
8430 69 00

8431 00 00
8431 10 00
8431 20 00
8431 31 00
8431 39 00
8431 41 00
8431 42 00
8431 43 00
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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, осим оних који се монтирају на железничка
кола, моторна колица или камион, машина са споственим погоном из
NHM-а 8429 00 00 и машина из NHM-а 8425 00 00 до 8428 00 00
Макаре и машине за вађење шипова, осим оних који се монтирају на
железничка кола, моторна колица или камион
Снежни плугови и дуваљке за снег, осим оних који се монтирају на железничка
кола, моторна колица или камион
Машине за подсецање и друге машине за откоп/ископ, укључујући машине за
бушење тунела, самоходне, осим хидрауличних машина за копање
Машине за подсецање и друге машине за откоп/ископ, укључујући машине за
бушење тунела, несамоходне
Машине за бушење, за дубинско бушење, за земљу или вађење руде,
самоходне, осим оних који се монтирају на железничка кола, моторна колица
или камион и за бушење тунела
Машине за бушење, за дубинско бушење, за земљу или вађење руде,
несамоходне, осим ручних машина и за бушење тунела
Машине за премештање земље, самоходне, н.д.м.н.
Машине за набијање, несамоходне, осим ручних машина
Машине, несамоходне, н.д.м.н.
Делови погодни за употребу искључиво или углавном са машинама из
NHM-а 8425 00 00 до 8430 00 00, н.д.м.н.
Делови од дизалица котурача и чекрка (осим скип чекрка), хоризонталних и
вертикалних витал, дизалица за велике терете са малом висином дизања,
н.д.м.н.
Делови од виљушкара и осталих аутокаре са уређајима за дизање или
манипулацију, н.д.м.н.
Делови од лифтова, скипова или покретних степеница, н.д.м.н.
Делови од машина из NHM-а 8428 , н.д.м.н.
Ведрице, кашике, лопате, грабилице и хватачи за машине из NHM-а 8426 00 00,
8429 00 00 и 8430 00 00
Раоници за булдожере или англдозере, н.д.м.н.
Деловиод машина за бушење из NHM-а 8430 41 00 или 8430 49 00, н.д.м.н.
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8431 49 00
8431 49 20
8431 49 80

8432 00 00
8432 10 00
8432 21 00
8432 29 00
8432 29 10
8432 29 30
8432 29 50
8432 29 90
8432 31 00
8432 39 11
8432 39 19

Делови од машина из NHM-а 8426 00 00, 8429 00 00 или 8430 00 00, н.д.м.н.
Делови за котлове и апарате из позиција NHM-а 8426 00 00, 8429 00 00 или
8430 00 00, од ливеног гвожђа или челика, н.м.д.н.
Делови за котлове и апарате из позиција NHM-а 8426 00 00, 8429 00 00 или
8430 00 00, н.д.м.н.
Машине за припремање и култивисање земље у пољопривреди,
хортикултури и шумарству, осим распрашивача и пајалица; ваљци за
травњаке и спортске терене; њихови делови
Плугови за употребу у пољопривреди, хортикултури и шумарству
Тањираче за употребу у пољопривреди, хортикултури и шумарству
Дрљаче, аератори, култиватори, плевилице и копачице за употребу у
пољопривреди, хортикултури и шумарству, осим тањирача
Аератори и култиватори, за употребу у пољопривреди, хортикултури и
шумарству
Дрљаче за употребу у пољопривреди, хортикултури и шумарству, осим
тањирача
Ротокултиватори за употребу у пољопривреди, хортикултури и шумарству
Плевилице и копачице за употребу у пољопривреди, хортикултури и
шумарству, осим ротокултиватора
Машине за непосредно сејање, сађење и пресађивање
Машине са централним управљањем размаком сејања, осим за непосредно
сејање
Машине за сејање, осим за непосредно сејање и са централним управљањем
размаком сејања

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8432 39 90

Машине за сађење и пресађивање, осим непосредних машина

1

8432 40 00
8432 41 00
8432 42 00

Растурачи ђубрива за употребу у пољопривреди, хортикултури и шумарству
Растурачи ђубрива, осим прскалице
Дистрибутери ђубрива, осим прскалице и растурача ђубрива
Машине за припремање и култивисање земље у пољопривреди, хортикултури и
шумарству; ваљци за травњаке и спортске терене, осим распршивача, плугова,
тањирача, дрљача, аератора, култиватора, плевилица, копачица и сл.

1
1
1

8432 80 00

1

8432 90 00

Делови од машина за припремање и култивисање земље у пољопривреди,
хортикултури и шумарству или од ваљака за травњаке и спортске терене,
н.д.м.н.

1

8433 00 00

Машине за бербу, жетву и вршидбу, укључујући пресе за балирање сламе
и сточне хране; травокосачице и друге машине за кошење; машине за
чишћење, сортирање или селекцију јаја, воћа или других пољопривредних
производа; њихови делови, осим машина за чишћење или сортирање
семена, зрневља или сушеног махунастог поврћа из NHM-а 8437 00 00

1

8433 11 00
8433 11 10

Травокосачице за травњаке, паркове и спортске терене са мотором и
хоризонтално ротирајућим резним уређајем
Травокосачице за травњаке, паркове и спортске терене са мотором и
хоризонтално ротирајућим резним уређајем електричне

1
1

8433 11 51

Травокосачице за травњаке, паркове и спортске терене са мотором и
хоризонтално ротирајућим резним уређајем, неелектричне, самоходне са
седиштем

1

8433 11 59

Травокосачице за травњаке, паркове и спортске терене са мотором и
хоризонтално ротирајућим резним уређајем, неелектричне, самоходне без
седишта

1

8433 11 90

Травокосачице за травњаке, паркове и спортске терене са мотором и
хоризонтално ротирајућим резним уређајем, неелектричне, несамоходне

1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8433 19 00
8433 19 10

Травокосачице за травњаке, паркове и спортске терене, са мотором и
вертикално ротирајућим резним уређајем
Травокосачице за травњаке, паркове и спортске терене, са мотором и
вертикално ротирајућим резним уређајем, електричне

1
1

8433 19 51

Травокосачице за травњаке, паркове и спортске терене, са мотором и
вертикално ротирајућим резним уређајем, неелектричне, самоходне са
седиштем

1

8433 19 59

Травокосачице за травњаке, паркове и спортске терене, са мотором и
вертикално ротирајућим резним уређајем, неелектричне, самоходне без
седишта

1

8433 19 70
8433 19 90
8433 20 00
8433 20 10
8433 20 50
8433 20 90
8433 30 00
8433 40 00
8433 51 00
8433 52 00
8433 53 00
8433 53 10
8433 53 30
8433 53 90

Травокосачице за травњаке, паркове и спортске терене, са мотором и
вертикално ротирајућим резним уређајем, несамоходне
Травокосачице за травњаке, паркове и спортске терене, без мотора
Косачице, укључујући полужне прикључне косачице за монтажу на трактору,
осим косачица за травњаке, паркове и спортске терене
Косачице са мотором, осим косачица за травњаке, паркове и спортске терене
Косачице, без мотора, укључујући полужне косачице, конструисане да их
трактор носи или вуче
Косачице, осим косачица за монтажу на трактору и косачица за травњаке,
паркове и спортске терене
Машине за сено, осим косачица
Пресе за балирање сламе и сточне хране, укључујући и машине за скупљање и
везивање у бале
Машине за убирање пољопривредних производа (жетву, бербу итд)
Машине за одвајање зрна од биљке (вршидбу, круњење итд), осим машина за
убирање пољопривредних производа (жетву, бербу итд)
Машине за вађење коренастих или гомољастих плодова
Комбајни и машине за вађење кромпира
Комбајни и машине за вађење репе
Машине за вађење коренастих или гомољастих плодова, осим комбајна и
машина за кромпир и комбајна и машина за репу

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8433 59 00

Машине за жетву пољопривредних производа, осим косачица, машина за сено,
преса за балирање сламе и сточне хране, машина за скупљање и везивање у
бале, машина за убирање пољопривредних производа, машина за одвајање зрна
од биљке и машина за вађење коренастих или гомољастих плодова

1

8433 59 11
8433 59 19

Комбајни за силажу самоходни
Комбајни за силажу несамоходни

1
1

8433 59 85

Машине, апарати и оруђа за жетву пољопривредних производа, осим косачица,
машина за сено, (машина за балирање сена), преса за балирање сламе и сточне
хране, укључујући машине за скупљање и везивање у бале, комбајне и остале
вршалице и постројења за вршидбу, машине за вађење коренастих или
гомољастих плодова и комбајна за силажу

1

8433 60 00

Машине за чишћење или сортирање јаја, воћа или других пољопривредних
производа

1

8433 90 00

Делови од машина за бербу, жетву, вршидбу, преса за балирање сламе и сточне
хране, травокосачица и других машина за кошење, машина за чишћење,
сортирање или селекцију пољопривредних производа, н.д.м.н.

1

8434 00 00
8434 10 00

494

Машине за мужу и друге машине за млекарство, осим опреме за
замрзавање или загревање млека, за одвајање павлаке, центрифугално
пречишћавање, филтрирање и слично; њихови делови
Машине за мужу

1
1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8434 20 00
8434 90 00

Машине за млекарство, осим опреме за замрзавање или загревање млека, за
одвајање павлаке, центрифугално пречишћавање, филтер преса и друге опреме
за филтрирање; њихови делови
Делови од машина за мужу и машина за млекарство, н.д.м.н.

1
1

8435 00 00

Пресе, муљаче и сличне машине, које се користе у производњи вина,
јабуковаче, воћних сокова или сличних напитака и пића, осим машина за
добијање ових пића, укључујући центрифуге,филтер пресе, друге опреме
за филтрирање и апарате за домаћинство

1

8435 10 00

Машине које се користе у производњи вина, јабуковаче, воћних сокова или
сличних напитака и пића, осим машина за добијање ових пића, укључујући
центрифуге, филтер пресе, друге опреме за филтрирање и апарате за
домаћинство

1

8435 90 00

Делови од преса, муљача и сличнних машина, које се користе у производњи
вина, јабуковаче, воћних сокова или сличних напитака и пића, н.д.м.н.

1

8436 00 00

8436 10 00
8436 21 00
8436 29 00

8436 80 00
8436 80 10
8436 80 90
8436 91 00
8436 99 00

Машине за пољопривреду, хортикултуру, шумарство, живинарство и
пчеларство, укључујући уређаје за клијање снабдевене механичком или
термичком опремом; инкубатори и топле батерије за пилиће; њихови
делови
Машине за припремање сточне хране у пољопривредној производњи и слично,
осим машина за индустријску производњу сточне хране, комбајна за силирање
и аутоклава за кување сточне хране
Инкубатори и топле батерије за пилиће
Машине за живинарство, осим машина за чишћење или сортирање јаја, машина
за припремање живинског или другог меса из NHM-а 8438 00 00 и инкубатора
и топлих батерија за пилиће
Машине за пољопривреду, хортикултуру, шумарство, живинарство и
пчеларство, н.д.м.н.
Машине за шумарство, н.д.м.н.
Машине, апарати и оруђа за пољопривреду, хортикултуру, или пчеларство,
н.д.м.н.
Делови од машина за живинарство, инкубатора и топлих батерија за пилиће,
н.д.м.н.
Делови од машина за пољопривреду, хортикултуру, шумарство, живинарство и
пчеларство, н.д.м.н.

1

1
1
1

1
1
1
1
1

8437 00 00

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, опреме за топлотно третирање,
центрифугално сушење и ваздушних филтера; њихови делови

1

8437 10 00

Машине за чишћење или сортирање семена, зрневља или сушеног махунастог
поврћа

1

8437 80 00

Машине за млинарску индустрију или за прераду житарица или сушеног
махунастог поврћа, осим машина за пољопривредна газдинства, опреме за
топлотно третирање, центрифугално сушење и ваздушних филтера; њихови
делови

1

8437 90 00

Делови од машина за чишћење или сортирање семена, зрневља или сушеног
махунастог поврћа, машина за млинарску индустрију или за прераду житарица
или сушеног махунастог поврћа, н.д.м.н.

1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8438 00 00

8438 10 00
8438 10 10
8438 10 90
8438 20 00
8438 30 00
8438 40 00
8438 50 00

8438 60 00
8438 80 00
8438 80 10
8438 80 91
8438 80 99
8438 90 00

8439 00 00

8439 10 00
8439 20 00
8439 30 00
8439 91 00
8439 99 00

8440 00 00

8440 10 00
8440 10 10
8440 10 20
8440 10 30

496

Машине које се не сврставају у друге NHM-а ове главе, за индустријско
припремање или производњу хране или пића, осим машина за
екстракцију или припремање животињских или биљних масти или уља;
њихови делови
Машине, пекарске и машине за индустријску производњу макарона, шпагета
или сличних производа, осим пећи, машина за сушење макарона и ваљака за
тесто
Машине, пекарске, осим пећи и ваљака за тесто
Машине за индустријску производњу макарона, шпагета или сличних
производа, осим пећи и ваљака за тесто
Машине за производњу слаткиша, какаоа или чоколаде, осим центрифуги,
филтера и апарата за грејање или хлађење
Машине за производњу шећера, осим центрифуги, филтера и апарата за
грејање или хлађење
Машине за пиварство, осим центрифуги, филтера и апарата за грејање или
хлађење
Машине за припремање живинског или другог меса, осим за кување и осталих
апарата за грејање или хлађење
Машине за припремање воћа, језграстог воћа или поврћа, осим за кување и
осталих апарата за грејање или хлађење, и машина за сортирање воћа,
језграстог воћа или поврћа
Машине за индустријско припремање или производњу хране или пића, н.д.м.н.
Машине за индустријско припремање чаја или кафе, осим центрифуга, филтер
апарата, апарата за пржење и осталих апарата за грејање
Машине за индустријско припремање или производњу пића, осим центрифуга,
филтера, апарата за загревање или хлађење
Машине за индустријско припремање или производњу хране или пића, остале,
н.д.м.н.
Делови од машина за индустријско припремање или производњу хране или
пића, н.д.м.н.
Машине за производњу целулозе од влакнастих целулозних материјала
или за производњу и довршавање хартије или картона, осим аутоклава,
парних котлова, сушилица, осталих апарата за грејање и машина за
глачање; њихови делови
Машине за производњу целулозе од влакнастих целулозних материјала, осим
аутоклава, парних котлова и осталих апарата за грејање
Машине за производњу хартије или картона, осим сушилица и осталих апарата
за загревање, машина за глачање и сл.
Машине за довршавање хартије или картона, осим машина за глачање
Делови за машине за производњу целулозе од влакнастих целулозних
материјала, н.д.м.н.
Делови за машине за производњу или довршавање хартије или картона, н.д.м.н.
Машине књиговезачке, укључујући машине за прошивање књига, осим
машина из NHM-а 8441 00 00, штампарских машина из NHM-а 8443 00 00 и
њихових помоћних машина; њихови делови
Машине књиговезачке, укључујући машине за прошивање књига, осим машина
из NHM-а 8441 00 00, штампарских машина из NHM-а 8443 00 00 и њихових
помоћних машина
Машине за савијање, књиговезачке
Машине за слагање и скупљање, књиговезачке
Машине за шивење, спајање жичаним копчама и прошивање жицом,
књиговезачке

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8440 10 40
8440 10 90
8440 90 00

8441 00 00
8441 10 00
8441 10 10

8441 10 20
8441 10 30

Машине за увезивање без шивења (лепљењем), књиговезачке
Машине књиговезачке, осим машина из NHM-а 8441 00 00, штампарских
машина из NHM-а 8443 00 00 и њихових помоћних машина, машина за
савијање, машина за слагање, купљање, за шивење
Делови од књиговезачких машина, н.д.м.н.
Машине за прераду хартијине масе, хартије или картона, укључујући
машине за сечење свих врста, н.д.м.н.; њихови делови
Машине за сечење хартијине масе, хартије или картона, осим књиговезачких
машина из NHM-а 8440 00 00
Машине, комбиноване, за сечење са калема у траке и поновно намотавање
хартијине масе, хартије или картона
Машине за сечење у траке или попречно сечење хартијине масе, хартије или
картона, осим комбинованих машина за сечење са калема у траке и поновно
намотавање
Машине типа гиљотине за сечење хартије или картона

1
1
1

1
1
1

1
1

8441 10 70

Машине за сечење хартије или картона, осим књиговезачких машина из NHM-а
8440 00 00, комбинованих машина за сечење са калема у траке и поновно
намотавање, осталих машина за сечење и попречно сечење и машина типа
гиљотине

1

8441 20 00

Машине за израду кеса, врећа или коверата, од хартијине масе, хартије или
картона, осим машина за шивење и машина за прављење отвора

1

8441 30 00

Машине за израду кутија, фишека, цеви, добоша или сличних контејнера, али
не ливењем, од хартијине масе, хартије и картона, осим опреме за сушење и
машина за шивење

1

8441 40 00
8441 80 00
8441 90 00
8441 90 10
8441 90 90

8442 00 00

8442 30 00
8442 40 00

Машине за обликовање производа од хартијине масе, хартије и картона, осим
опреме за сушење
Машине за прераду хартијине масе, хартије и картона, н.д..м.н.
Делови машина за прераду хартијине масе, хартије или картона, н.д.м.н.
Делови машина за сечење и прераду хартијине масе, хартије или картона,
н.д.м.н.
Делови машина за прераду хартијине масе, хартије или картона, н.д.м.н.
Машине, апарати и уређаји, осим машина алатки наведених од NHM-а
8456 00 00 до 8465 00 00, 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); њихови делови
Машине, апарати и уређаји, за припремање или израду плоча, цилиндара или
других штампарских форми, осим машина из NHM-а 8456 до 8465
Делови од машина, апарата и уређаја за припремање или израду
плоча,цилиндара и других штампарских форми, н.д.м.н.

1
1
1
1
1

1

1
1

8442 50 00

Плоче, цилиндри и друге штампарске форме; плоче, цилиндри и литографско
камење, припремљени за штампарске сврхе нпр. брушени, гранулисани или
полирани

1

8443 00 00

Машине за штампање помоћу плоча, цилиндара и других штампарских
форми из NHM-а 8442 00 00, осим машина за умножавање - хектографске
или на матрице, машина за адресирање и осталих канцеларијских машина
за штампање наведених од NHM-а 8469 00 00 до 8472 00 00; остали
штампачи, машине за копирање и телефакс машине, комбиноване или не;
њихови делови и прибор

1

8443 11 00

Машине за офсет штампу, на хартији у ролни

1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8443 12 00

Машине за офсет штампу, на хартији у табацима (листовима) канцеларијског
типа (користе листове чија једна страна не прелази 22 cm а друга не прелази 36
cm када су непресавијени)

1

8443 13 00

Машине за офсет штампу, осим машина за офсет штампу на хартији у
табацима (листовима) канцеларијског типа (користе листове чија једна страна
не прелази 22 cm а друга не прелази 36 cm када су непресавијени) и машина за
офсет штампу на хартији у ролнама

1

8443 13 10
8443 13 31
8443 13 35
8443 13 39
8443 13 90
8443 14 00
8443 15 00
8443 16 00
8443 17 00

8443 19 00

8443 19 20
8443 19 40

Машине за офсет штампу на хартији у табацима, употребљаване, за штампање
на листовима величине преко 22 x 36 cm
Машине за офсет штампу на хартији у табацима, нове, за штампање на
листовима величине не преко 52 x 74 cm
Машине за офсет штампу на хартији у табацима, нове, за штампање на
листовима величине преко 52 x 74 cm, али не преко 74 x 107 cm
Машине за офсет штампу на хартији у табацима, нове, за штампање на
листовима величине преко 74 x 107 cm
Машине за офсет штампу, осим машина за оффсет штампу на хартији у
табацима или у ролни
Машине за високу штампу на хартији у ролни, осим машина за флексографску
штампу
Машине за високу штампу, осим за штампу на хартији у табацима и ролни и
машина за флексографску штампу
Машине за флексографску штампу
Машине за дубоку штампу
Машине за штампање помоћу штампарских плоча, цилиндара и других
штампарских форми из NHM-а 8442 00 00, осим машина за умножавање хектографске или на матрице, машина за адресирање и осталих канцеларијских
машина за штампање наведених од NHM-а 8469 00 00 до 8472 00 00, за офсет
штампу, за високу штампу, флексографску и дубоку штампу
Машине за штампање текстилних материјала, осим машина за офсет, високу,
флексографску и дубоку штампу
Машине за штампање за употребу у производњи полупроводника

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

8443 19 70

Машине за штампање помоћу штампарских плоча, цилиндара и других
штампарских форми из NHM-а 8442 00 00, осим машина за штампање
текстилних материјала, машина које се употребљавају у производњи
полупроводника, машина за умножавање - хектографске или на матрице,
машина за адресирање и осталих канцеларијских машина за штампање
наведених од NHM-а 8469 00 00 до 8472 00 00, за офсет штампу, за високу
штампу, флексографску и дубоку штампу

1

8443 31 00

Машине које обављају две или више функција штампања, копирања или
телефакс преноса, способне за повезивање на машину за аутоматску обраду
података или на мрежу

1

8443 32 00

Машине које врше само једну функцију (штампање, копирање или телефакс),
способне за повезивање на машину за аутоматску обраду података или на
мрежу

1

8443 32 10

Машине које се могу повезати на машину за аутоматску обраду података или
на мрежу, штампачи

1

8443 32 80

Машине које само обављају једну од функција копирања или телефакс преноса,
способне за повезивање на машину за аутоматску обраду података или на
мрежу

1

8443 39 00

Штампачи, машине за копирање и телефакс машине, комбиновани или не,
осим оних који су способне за повезивање на машину за аутоматску обраду
података или на мрежу и машина за штампање које се употребљавају за
штампање помоћу плоча, цилиндара и других штампарских форми из NHM-a
8442

1
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2
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4

8443 91 00
8443 91 10

Делови и прибор машина за штампање помоћу штампарских плоча, цилиндара
и других штампарских форми из NHM-а 8442 00 00
Делови и прибор машина за штампање за употребу у производњи
полупроводника, н.д.м.н.

1
1

8443 91 91

Делови и прибор машина за штампање помоћу штампарских плоча, цилиндара
и других штампарских форми из NHM-а 8442 00 00, од ливеног гвожђа или
ливеног челика, н.д.м.н., осим делова и прибора за штампарске машине које се
употребљавају у производњи полупроводника

1

8443 91 99

Делови и прибор машина за штампање помоћу штампарских плоча, цилиндара
и других штампарских форми из NHM-а 8442 00 00, н.д.м.н., осим делова и
прибора за штампарске машине које се употребљавају у производњи
полупроводника и од ливеног гвожђа или ливеног челика

1

8443 99 00

Делови и прибор машина за штампање, копирање и телефакс, н.д.м.н., осим
оних које се употребљавају за штампање помоћу плоча, цилиндара и других
штампарских форми из NHM-а 8442 00 00

1

8443 99 10

Електронски склопови за машине за штампање, копирање и телефакс, осим
оних које се употребљавају за штампање помоћу плоча, цилиндара и других
штампарских форми из NHM-а 8442 00 00

1

8443 99 90

Делови и прибор машина за штампање, копирање и телефакс, н.д.м.н., осим
електронских склопова и оних које се употребљавају за штампање помоћу
плоча, цилиндара и других штампарских форми из NHM-а 8442 00 00

1

8444 00 00
8444 00 10
8444 00 90

8445 00 00

8445 11 00
8445 12 00
8445 13 00
8445 19 00
8445 20 00
8445 30 00
8445 40 00
8445 90 00

8446 00 00
8446 10 00
8446 21 00
8446 29 00
8446 30 00

01.05.2017.

Машине за екструдирање (истискивање), извлачење, текстурирање и
сечење вештачких или синтетичких текстилних материјала
Машине за екструдирање (истискивање) филамената вештачких или
синтетичких текстилних материјала
Машине за извлачење, текстурирање и сечење филамената вештачких или
синтетичких текстилних материјала
Машине за припремање текстилних влакана; машине за предење,
дублирање или кончање и остале машине за производњу текстилног
предива, осим машина из NHM-а 8444 00 00; текстилне машине за
намотавање, укључујући намотавање потке, и машине за припремање
текстилног предива за употребу на машинама из NHM-а 8446 00 00 или
8447 00 00
Машине за припремање текстилних влакана, карде (влачаре)
Машине за чешљање текстилних влакана
Машине, развлачице и предпредилице
Машине за припремање текстилних влакана, осим карди (влачаре), машина за
чешљање, развлачица и предпредилица
Текстилне предилице, осим машина за развлачива или предпредилица и
машина за извлачење
Текстилне машине за дублирање или кончање
Текстилне машине за намотавање, укључујући намотавање потке
Машине за производњу текстилног предива и за припремање текстилног
предива за употребу на машинама из NHM-а 8446 00 00 или 8447 00 00, осим
машина из NHM-а 8444 00 00 и машина за предење, дублирање или кончање
Машине за ткање (разбоји)
Машине за ткање тканина ширине не веће од 30 cm
Машине за ткање тканина ширине веће од 30 cm, са чунком, са мотором
Машине за ткање тканина ширине веће од 30 cm, са чунком ручне
Машине за ткање тканина ширине веће од 30 cm, без чунка

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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8447 00 00
8447 11 00
8447 12 00
8447 20 00
8447 20 20
8447 20 80
8447 90 00

Машине за плетење, шиваћо - преплетаће машине и машине за обавијање
предивом, за производњу тила, чипке, веза, позамантерије, плетеница или
мрежа и тафтинг машине, осим машина за порубљивање
Машине за кружно плетење са цилиндром пречника не преко 165 mm
Машине за кружно плетење са цилиндром пречника преко 165 mm
Машине за равно плетење; шиваћо - преплетаће машине
Машине за преплетање основе, укључујући Рашел тип, и шиваћо - преплетаће
машине
Машине за кружно плетење, осим машине за преплетање основе, укључујући
Рашел тип
Машине за производњу тила, чипке, веза, позамантерије, плетеница или мрежа
и тафтинг машине, осим машина за плетење ланаца или ћебади

1
1
1
1
1
1
1

8448 00 00

Машине, помоћне, и уређаји за употребу са машинама из NHM-а 8444 00
00, 8445 00 00, 8446 00 00 и 8447 00 00 (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 NHM-а или са машинама из
NHM-а 8444 00 00, 8445 00 00, 8446 00 00 и 8447 00 00 (нпр.:и крилца за
вретена, облоге за карде, чешљеви, вретена екструзионе млазнице,
чункови, ничанице и листови за ничанице, игле)

1

8448 11 00

Машине нитне и жакард; машине за смањивање, копирање, бушење картица
или машине за спајање избушених картица

1

8448 19 00

Машине, помоћне, и уређаји за машине из NHM-а 8444 00 00, 8445 00 00, 8446
00 00 и 8447 00 00, осим нитних и жакард машина, машина за смањивање,
копирање, бушење картица или машина за спајање избушених картица

1

8448 20 00
8448 31 00
8448 32 00
8448 33 00
8448 39 00
8448 42 00
8448 49 00
8448 51 00
8448 51 10
8448 51 90
8448 59 00

8449 00 00

8450 00 00
8450 11 00

500

Делови и прибор за машине за екструдирање (истискивање), извлачење,
текстурирање и сечење вештачких или синтетичких текстилних филамената
или њихове помоћне машине и уређаји. н.д.м.н.
Облоге за карде за машине за припремање текстилних влакана
Делови и прибор за машине за припремање текстилних влакана, н.д.м.н., осим
облога за карде
Вретена, крилца вретена, предионички прстенови и прстенасти тркачи за
машине из NHM-а 8445 00 00
Делови и прибор за машине из NHM-а 8445 00 00, н.д.м.н.
Брда за разбоје, ничанице и листови за ничанице
Делови и прибор машина за ткање (разбоја) или њихових помоћних машина и
уређаја, н.д.м.н.
Платине, игле и остали предмети који се користе у формирању петљи, за
машине из NHM-а 8447 00 00
Платине које се користе у формирању петљи, за машине из NHM-а 8447 00 00
Игле и остали предмети који се користе у формирању петљи, за машине из
NHM-а 8447 00 00
Делови и прибор за машине из NHM-а 8447 00 00, н.д.м.н.
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; њихови делови,
осим машина за обраду влакана за филц и за глачање
Машине за прање, за домаћинство и перионице, укључујући машине које
перу и суше; њихови делови
Машине за прање за домаћинство и перионице, потпуно аутоматске,
капацитета сувог рубља не већег од 6 kg

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8450 11 11
8450 11 19
8450 11 90
8450 12 00

8450 19 00

8450 20 00
8450 90 00

8451 00 00

8451 10 00
8451 21 00

8451 29 00
8451 30 00
8451 40 00
8451 50 00

Машине за прање за домаћинство и перионице које се пуне са предње стране,
потпуно аутоматске, капацитета сувог рубља не преко 6 kg
Машине за прање за домаћинство и перионице које се пуне одозго, потпуно
аутоматске, капацитета сувог рубља не преко 6 kg
Машине за прање за домаћинство и перионице, потпуно аутоматске,
капацитета сувог рубља преко 6 kg, али не преко 10 kg
Машине за прање за домаћинство и перионице, са уређајем за центрифугално
сушење, осим аутоматских машина
Машине за прање за домаћинство и перионице, капацитета сувог рубља не
већег од 6 kg, осим аутоматских и машина са уређајем за центрифугално
сушење
Машине за прање за домаћинство и перионице, капацитета сувог рубља преко
10 kg
Делови од машина за прање, за домаћинство и перионице, н.д.м.н.
Машине 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, осим
машина из NHM-а 8450 00 00; машине за намотавање, одмотавање,
савијање, сечење или зупчасто изрезивање текстилних тканина; њихови
делови
Машине за хемијско чишћење готових текстилних предмета
Машине за сушење, капацитета сувог рубља не преко 10 kg, осим
центрифугалних
Машине за сушење текстилног предива, тканина, плетенина или готових
текстилних предмета, осим машина за сушење, капацитета сувог рубља не
преко 10 kg и центрифугалних
Машине и пресе за пеглање, осим пегли
Машине за прање, бељење или бојење текстилног предива, осим машина за
прање, за домаћинство и перионице
Машине за намотавање, одмотавање, савијање, сечење или зупчасто
изрезивање текстилних материјала

1
1
1
1

1

1
1

1

1
1

1
1
1
1

8451 80 00

Машине за цеђење, 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, осим машина за материјале
за облачење или филц, глачање и пресовање

1

8451 80 10

Машине за наношење препарата на основну тканину или другу подлогу која се
користи у производњи линолеума или других подних покривки, осим машина
за глачање и пресовање

1

8451 80 30

Машине за апретирање или довршавање текстилног предива, тканина и других
готових текстилних производа, осим машина за материјале за облачење или
филц, глачање и пресовање

1

8451 80 80

Машине за превлачење или импрегнисање текстилног предива, тканина,
плетенина, осим машина за глачање и пресовање

1

8451 90 00

Делови од машина за прање, чишћење, цеђење, сушење, пеглање, бељење,
бојење, апретирање, довршавање, превлачење или импрегнисање текстилног
предива, тканина, плетенина и др., или готових текстилних предмета; делови
машина за наношење препарата на основну тканину или другу подлогу која се
користи у производњи подних покривки као што је линолеум; делови машина
за намотавање, одмотавање, савијање, сечење или зупчасто изрезивање
текстилних тканин, н.д.м.н.

1

01.05.2017.

501

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8452 00 00
8452 10 00
8452 10 11

Машине за шивење, осим машина за прошивање књига из NHM-а 8440 00
00; намештај, сталци и поклопци предвиђени за машине за шивење; игле
за машине за шивење; њихови делови
Машине за шивење за домаћинство
Машине за шивење за домаћинство (само затворена петља), са главом масе не
преко 16 kg без мотора или масе не преко 17 kg укључујући мотор, појединачне
вредности (не рачунајући рамове, стоне плоче или намештај) преко 65 €

1
1
1

8452 10 19

Машине за шивење за домаћинство (само затворена петља), са главом масе не
преко 16 kg без мотора или масе не преко 17 kg укључујући мотор, појединачне
вредности (не рачунајући рамове, стоне плоче или намештај) не преко 65 €;
главе шиваћих машина (само затворена петља), масе не преко 16 kg без мотора
или масе не преко 17 kg укључујући мотор

1

8452 10 90

Машине за шивење и главе машина за шивење, за домаћинство, осим машина
са главом масе не преко 16 kg без мотора или масе не преко 17 kg укључујући
мотор и глава шиваћих машина масе не преко 16 kg без мотора или не преко 17
kg укључујући мотор

1

8452 21 00
8452 29 00
8452 30 00
8452 90 00

8453 00 00

8453 10 00

Машине за шивење, аутоматске, индустријског типа
Машине за шивење, индустријске, осим аутоматских
Игле за шиваће машине
Намештај, постоља и поклопци за машине за шивење и њихови делови, осим
делова машина 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 сушење, пиштоља са распршивањем, машина за глачање и пресовање;
њихови делови
Машине за припремање, штављење и обраду сирових или штављених кожа,
осим машина за сушење, пиштоља са распршивањем, машина за глачање и
пресовање

1
1
1
1

1

1

8453 20 00

Машине за производњу или оправку обуће од сирове или штављене коже (са
или без длаке), осим машина за шивење

1

8453 80 00

Машине за производњу или оправку предмета од сирове или штављене коже
(са или без длаке), осим машина за производњу или оправку обуће и шиваћих
машина

1

8453 90 00

Делови од машина 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), н.д.м.н.

1

8454 00 00
8454 10 00
8454 20 00
8454 30 00
8454 30 10
8454 30 90
8454 90 00

502

Конвертори, лонци за ливење, калупи за инготе и машине за ливење, који
се користе у металургији или ливницама метала, осим машина за
пресовање праха; њихови делови
Конвертори који се користе у металургији или ливницама метала
Калупи за инготе и лонци за ливење, који се користе у металургији или
ливницама метала
Машине за ливење, које се користе у металургији или ливницама метала
Машине за ливење под притиском, који се користе у металургији или
ливницама метала
Машине за ливење, које се користе у металургији или ливницама метала, осим
машина за ливење под притиском
Делови од конвертора, лонаца за ливење, калупа за инготе и машина за ливење,
који се користе у металургији или ливницама метала, н.д.м.н.

1
1
1
1
1
1
1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8455 00 00
8455 10 00
8455 21 00
8455 22 00
8455 30 00
8455 30 10
8455 30 31
8455 30 39
8455 30 90
8455 90 00

Машине за ваљање метала и ваљци за њих: делови од машина за ваљање
метала
Машине за ваљање металних цеви
Машине за ваљање метала, за топло или комбиновано топло и хладно ваљање,
осим за ваљање цеви
Машине за хладно ваљање метала, осим за ваљање цеви
Ваљци за машине за ваљање метала
Ваљци од ливеног гвожђа за машине за ваљање метала
Ваљци, радни, за топло ваљање; потпорни ваљци од челика кованог у
отвореном (једноделном) калупу, за хладно и топло ваљање метала
Ваљци од челика кованог у отвореном (једноделном) калупу, за хладно ваљање
метала
Ваљци за машине за ваљање метала од ливеног или кованог челика
Делови од машина за ваљање метала, н.д.м.н.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8456 00 00

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 или воде, осим машина за чишћење са ултрасоничним
процесом, машина за лемљење или заваривање, укључујући оне које се
могу користити за сечење и за тестирање материјала

1

8456 11 00

Машине алатке за обраду (скидањем) материјала свих врста, ласером, осим
машина за лемљење и заваривање, укључујући оне које се могу користити за
сечење и за тестирање материјала, машина за производњу полупроводника или
електронских интегралних кола

1

8456 11 10

Машине алатке за обраду (скидањем) материјала свих врста, ласером, које се
користе, искључиво или углавном, за производњу штампаних кола, склопова
штампаних кола, делова из NHM-a 8517, или делова машина за аутоматску
обраду података

1

8456 11 90

Машине алатке за обраду (скидањем) материјала свих врста, ласером, осим
машина за лемљење и заваривање, укључујући оне које се могу користити за
сечење и за тестирање материјала, машина за производњу полупроводника,
електронских интегралних кола, штампаних кола, делова из NHM-a 8517 или
рачунара

1

8456 12 00

Машине алатке за обраду (скидањем) материјала свих врста, које раде
поступком светлосним или фотонским снопом осим ласером, машина за
лемљење и заваривање, укључујући оне које се могу користити за сечење и за
тестирање материјала, машина за производњу полупроводника или
електронских интегралних кола

1

8456 12 10

Машине алатке за обраду (скидањем) материјала свих врста, које раде
поступком светлосним или фотонским снопом осим ласером, искључиво или
углавном, за производњу штампаних кола, склопова штампаних кола, делова из
NHM-a 8517, или делова машина за аутоматску обраду података

1

8456 12 90

Машине алатке за обраду (скидањем) материјала свих врста, које раде
поступком светлосним или фотонским снопом осим ласером, осим машина за
лемљење и заваривање, укључујући оне које се могу користити за сечење и за
тестирање материјала, машина за производњу полупроводника или
електронских интегралних кола, штампаних кола, делова из NHM-a 8517 или
рачунара

1

8456 20 00
8456 30 00
8456 30 11

01.05.2017.

Машине алатке за обраду (скидањем) материјала свих врста ултразвуком, осим
машина за чишћење са ултрасоничним процесом и за тестирање материјала
Машине алатке за обраду (скидањем) материјала свих врста, електроерозијом
Машине алатке за обраду (скидањем) материјала свих врста, електроерозијом,
нумерички управљане за резање помоћу жице (са електродом у облику жице)

1
1
1

503

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8456 30 19

8456 30 90
8456 40 00
8456 50 00

Машине алатке за обраду (скидањем) материјала свих врста, електроерозијом,
нумерички управљане, осим за резање помоћу жице (са електродом у облику
жице)
Машине алатке за обраду (скидањем) материјала свих врста, електроерозијом,
нумерички неуправљане
Машине алатке за обраду (скидањем) материјала свих врста које раде
поступком са луком плазме
Машине за сечење воденим млазом

1

1
1
1

8456 90 00

Машине алатке за обраду (скидањем) материјала свих врста, електрохемијским
поступком, електронским снопом или јонским снопом, осим машина за
лемљење или заваривање и за тестирање материјала и машина за производњу
полупроводника или електронских интегралних кола

1

8457 00 00
8457 10 00
8457 10 10
8457 10 90
8457 20 00
8457 30 00
8457 30 10
8457 30 90

Машински центри, обрадне јединице и трансфер машине, за обраду метала
Машински центри за обраду метала
Машински центри за обраду метала, хоризонтални
Машински центри за обраду метала, осим хоризонталних
Машинске обрадне јединице, за обраду метала
Трансфер машине за обраду метала
Трансфер машине за обраду метала, нумерички управљане
Трансфер машине за обраду метала, нумерички неуправљане машине

1
1
1
1
1
1
1
1

8458 00 00

Стругови, укључијући центре за стругање, за обраду метала
Стругови, укључијући центре за стругање, за обраду метала, хоризонтални,
нумерички управљани
Центри за стругање метала, хоризонтални, нумерички управљани
Стругови за обраду метала, једновретени аутоматски, хоризонтални,
нумерички управљани
Стругови за обраду метала, вишевретени аутоматски, хоризонтални,
нумерички управљани
Стругови за обраду метала, хоризонтални, нумерички управљани, осим центара
за стругање и аутоматских стругова
Стругови за обраду метала и центри за стругање, хоризонтални, нумерички
неуправљани
Стругови, укључујући центаре за стругање за обраду метала, нумерички
управљани, осим хоризонталних стругова
Центри за стругање метала, нумерички управљани, осим хоризонталних
центара за стругање
Стругови за обраду метала, нумерички управљани, осим хоризонталних
стругова и центара за стругање
Стругови и центри за стругање за обраду метала, нумерички неуправљани,
осим хоризонталних стругова

1

8458 11 00
8458 11 20
8458 11 41
8458 11 49
8458 11 80
8458 19 00
8458 91 00
8458 91 20
8458 91 80
8458 99 00

8459 00 00

8459 10 00
8459 21 00
8459 29 00

504

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 NHM-а
8458 00 00, машина за резање, брушење или другу завршну обраду
зупчаника из NHM-а 8461 00 00 и ручних машина
Обрадне главе на клизним носачима за бушење, проширивање отвора, глодање,
урезивање или нарезивање навоја метала
Машине за бушење метала бургијом, нумерички управљане, осим обрадних
глава на клизним носачима
Машине за бушење метала бургијом, нумерички неуправљане, осим обрадних
глава на клизним носачима и ручних машина

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8459 31 00
8459 39 00
8459 41 00
8459 49 00
8459 51 00
8459 59 00
8459 61 00
8459 61 10
8459 61 90

8459 69 00
8459 69 10
8459 69 90

Машине за обраду отвора метала бушењем и глодањем, нумерички управљане,
осим обрадних глава на клизним носачима
Машине за обраду отвора метала бушењем и глодањем, нумерички
неуправљане, осим обрадних глава на клизним носачима
Машине за проширивање отвора метала, нумерички управљане, осим
обрадних глава на клизним носачима и комбинованих бушилица и глодалица
Машине за проширивање отвора метала, нумерички неуправљане, осим
обрадних глава на клизним носачима и комбинованих бушилица и глодалица
Глодалице за метал, конзолне, нумерички управљане
Глодалице за метал, конзолне, нумерички неуправљане
Глодалице за метал, нумерички управљане, осим обрадних глава на клизним
носачима, машина за брушење метала, конзолних глодалица и машина за
резање зупчаника
Глодалице за израду алата, нумерички управљане
Глодалице за метал, нумерички управљане, осим обрадних глава на клизним
носачима, машина за брушење метала, конзолних глодалица, глодалица за
израду алата и машина за резање зупчаника
Глодалице за метал, нумерички неуправљане, осим обрадних глава на клизним
носачима, машина за брушење метала, конзолних глодалица и машина за
резање зупчаника
Глодалице за израду алата, нумерички неуправљане
Глодалице за метал, нумерички неуправљане, осим обрадних глава на клизним
носачима, машина за брушење метала, конзолних глодалица, глодалица за
израду алата и машина за резање зупчаника

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

8459 70 00

Машине за урезивање или нарезивање навоја, осим обрадних глава на клизним
носачима

1

8460 00 00

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
NHM-а 8461 00 00 и машина за ручну обраду

1

8460 12 00
8460 19 00
8460 22 00

Машине за брушење завршних површина метала, нумерички управљане
Машине за брушење завршних површина метала, нумерички неуправљане
Машине за брушење завршних површина метала,без шиљака, нумерички
управљане, осим машина за завршну обраду зупчаника

1
1
1

8460 23 00

Машине за брушање цилиндричних завршних површина метала, нумерички
управљане, осим машина за завршну обраду зупчаника и машина за брушење
без шиљака

1

8460 24 00

Машине за брушење завршних површина метала, нумерички управљане, осим
машина за брушење равних и цилиндричних површина и машина за завршну
обраду зупчаника

1

8460 29 00

Машине за брушење метала, металних карбида или кермета, чија тачност
подешавања у било којој оси не прелази 0,01 mm, нумерички неуправљане, које
нису за завршну обраду зупчаника, осим машина за брушење равних површина
метала и машина за резање, брушење или другу завршну обраду зупчаника

1

8460 29 10

Машине за брушење цилиндричних површина метала или кермета, са
тачношћу подешавања у било којој оси од најмање 0,01 mm, нумерички
неуправљане, осим машина за завршну обраду зупчаника

1

8460 29 90

Машине за брушење метала, металних карбида или кермета, чија тачност
подешавања у било којој оси не прелази 0,01 mm, нумерички неуправљане, које
нису за завршну обраду зупчаника, осим машина за брушење равних површина
метала и машина за резање, брушење или другу завршну обраду зупчаника

1

8460 31 00

Машине за оштрење нумерички управљане

1
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1

2

3

4

8460 39 00
8460 40 00

8460 40 10
8460 40 90

Машине за оштрење, нумерички неуправљане
Машине за хоновање или леповање метала, металних карбида или кермета,
нумерички управљане, осим машина за резање, брушење или другу завршну
обраду зупчаника
Машине за хоновање или леповање метала, металних карбида или кермета,
нумерички управљане, осим машина за завршну обраду зупчаника
Машине за хоновање или леповање метала, металних карбида или кермета,
нумерички неуправљане, осим машина за завршну обраду зупчаника

1
1

1
1

8460 90 00

Машине алатке за скидање ивица,полирање или за неку другу завршну обраду
метала или керамичких метала, осим машина за брушење, оштрење, глачање и
леповање и машина за ручни рад

1

8461 00 00

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, синтерованог металног
карбида или кермета, скидањем струготине, н.д.м.н.

1

8461 20 00
8461 30 00
8461 30 10
8461 30 90
8461 40 00

Рендисаљке, краткоходе и вертикалне, за обраду метала, металног карбида или
кермета
Машине за провлачење, за обраду метала, металног карбида или кермета
Машине за провлачење, за обраду метала, металног карбида или кермета,
нумерички управљане
Машине за провлачење за обраду метала, металног карбида или кермета,
нумерички неуправљане
Машине за израду зупчаника: резањем, брушењем или другом завршном
обрадом, осим машина за рендисање и провлачење

1
1
1
1
1

8461 40 11

Машине за резање цилиндричних зупчаника, укључујући и машине за резање
зупчаника абразивом, за обраду метала, металног карбида или кермета,
нумерички управљане, осим машина за рендисање и провлачење

1

8461 40 19

Машине за резање цилиндричних зупчаника, укључујући и машине за резање
зупчаника абразивом, за обраду метала, металног карбида или кермета,
нумерички неуправљане, осим машина за рендисање и провлачење

1

8461 40 31

Машине за резање зупчаника који нису цилиндрични, укључујући и машине за
резање зупчаника абразивом, за обраду метала, металног карбида или кермета,
нумерички управљане, осим машина за рендисање и провлачење

1

8461 40 39

Машине за резање зупчаника који нису цилиндрични, укључујући и машине за
резање зупчаника абразивом, за обраду метала, металног карбида или кермета,
нумерички неуправљане, осим машина за рендисање и провлачење

1

8461 40 71

Машине за завршну обраду зупчаника опремљене са микрометарским
системом за подешавање, чија тачност подешавања у било којој оси не прелази
0,01 mm, нумерички управљане, за обраду метала, металног карбида или
кермета

1

8461 40 79

Машине за завршну обраду зупчаника опремљене са микрометарским
системом за подешавање, чија тачност подешавања у било којој оси не прелази
0,01 mm, нумерички неуправљане, за обраду метала, металног карбида или
кермета

1

8461 40 90

Машине за завршну обраду зупчаника, за обраду метала, металног карбида или
кермета, осим машина опремљених са микрометарским системом за
подешавање, чија тачност подешавања у било којој оси не прелази 0,01 mm,

1

8461 50 00
8461 50 11
8461 50 19

506

Машинске тестере и остале машине за одсецање и обраду метала, металног
карбида или кермета, осим машина за ручну обраду
Машинске тестере и остале машине за одсецање и обраду метала, металног
карбида или кермета, кружне, осим машина за ручну обраду
Машинске тестере обраду метала, металног карбида или кермета, осим машина
за ручну обраду и кружних машинских тестера

1
1
1
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2

3

4

8461 50 90
8461 90 00

8462 00 00

8462 10 00
8462 10 10
8462 10 90
8462 21 00
8462 21 10

8462 21 80

8462 29 00
8462 29 10

Машине за одсецање за обраду метала, металног карбида или кермета, осим
машина за ручну обраду и машинских тестера
Машине алатке за рендисање и остале машине алатке за обраду метала,
металног карбида или кермета, скидањем струготине, н.д.м.н.
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, осим машина наведених од NHM-а 8456 00
00 до 8461 00 00
Машине за слободно или ковање у калупу (укључујући пресе) и чекићи
Машине за слободно или ковање у калупу (укључујући пресе) и чекићи,
нумерички управљане
Машине за слободно или ковање у калупу (укључујући пресе) и чекићи,
нумерички неуправљане
Машине за обраду метала савијањем или исправљањем (укључујући пресе),
нумерички управљане
Машине за обраду пљоснатих металних производа савијањем или
исправљањем (укључујући пресе), нумерички управљане
Машине за обраду метала савијањем или исправљањем (укључујући пресе),
нумерички управљане, осим машина за израду полупроводничких направа или
за електронска интегрисана кола
Машине за обраду метала савијањем или исправљањем (укључујући пресе),
нумерички неуправљане
Машине за обраду пљоснатих металних проиyвода савијањем или
исправљањем (укључујући пресе), нумерички неуправљане

1
1

1

1
1
1
1
1

1

1
1

8462 29 91

Машине за обраду метала савијањем или исправљањем (укључујући пресе),
хидрауличне, нумерички неуправљане, осим машина за обраду пљоснатих
металних производа

1

8462 29 98

Машине за обраду метала савијањем или исправљањем (укључујући пресе),
нехидрауличне и нумерички неуправљане, осим за израду равних производа,
машина за израду полупроводничких направа или за електронска интегрисана
кола

1

8462 31 00
8462 39 00

Машинске маказе (укључујући пресе) за обраду метала, нумерички управљане,
осим комбинованих са машинама за просецање
Машинске маказе (укључујући пресе) за обраду метала, нумерички
неуправљане, осим комбинованих са машинама за просецање

1
1

8462 39 10

Машинске маказе (укључујући пресе), за обраду пљоснатих металних
производа (лимова, трака и сл.), нумерички неуправљане, осим комбинованих
са машинама за просецање

1

8462 39 91

Машинске маказе (укључујући пресе) за обраду метала, хидрауличне,
нумерички неуправљане, осим машина за обраду пљоснатих металних
производа и комбинованих са машинама за просецање

1

8462 39 99

Машинске маказе (укључујући пресе) за обраду метала, нехидрауличне,
нумерички неуправљане, осим машина за обраду пљоснатих металних
производа и комбинованих са машинама за просецање

1

8462 41 00

Машине за просецање или исецање (укључујући пресе), за обраду метала,
комбиноване са машинским маказама, нумерички управљане

1

8462 41 10

Машине за просецање или исецање (укључујући пресе) пљоснатих металних
производа (лимова, трака и сл.), комбиноване са машинским маказама,
нумерички управљане

1

8462 41 90

Машине за просецање или исецање (укључујући пресе), за обраду метала,
комбиноване са машинским маказама, нумерички управљане, осим машина за
обраду пљоснатих металних производа

1
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4

8462 49 00

Машине за просецање или исецање (укључујући пресе), за обраду метала,
комбиноване са машинским маказама, нумерички неуправљане

1

8462 49 10

Машине за просецање или исецање (укључујући пресе) пљоснатих производа
(лимова, трака и сл.), комбиноване са машинским маказама, нумерички
неуправљане

1

8462 49 90

Машине за просецање или исецање (укључујући пресе) за обраду метала,
комбиноване са маказама, нумерички неуправљане, осим машина за обраду
пљоснатих производа

1

8462 91 00
8462 91 20
8462 91 80
8462 99 00
8462 99 20
8462 99 80

8463 00 00
8463 10 00
8463 10 10
8463 10 90
8463 20 00
8463 30 00

Пресе за обраду метала, хидрауличне, осим преса за савијање, исправљање,
сечење, просецање или исецање
Пресе за обраду метала, хидрауличне, нумерички управљане, осим преса за
ковање, савијање, исправљање и равнање
Пресе за обраду метала, хидрауличне, нумерички неуправљане, осим преса за
ковање, савијање, исправљање и равнање
Пресе за обраду метала, нехидрауличне, осим преса за савијање, исправљање,
сечење, просецање или исецање
Пресе за обраду метала, нехидрауличне, нумерички управљане, осим преса за
ковање, савијање, исправљање и равнање
Пресе за обраду метала, нехидрауличне, нумерички неуправљане, осим преса
за ковање, савијање, исправљање и равнање
Машине алатке за обраду метала, синтерисаног метал карбида или
кермета, без скидања струготине, осим машина алатки за савијање,
исправљање, сечење, просецање или исецање, преса и машина за ручну
обраду
Машине за вучење металних шипки, цеви, профила, жице и слично
Машине за вучење металне жице
Машине за вучење металних шипки, цеви, профила и слично, осим машина за
вучење жице
Машине за израду навоја ваљањем
Машине за обраду металне жице, без скидања струготине, осим машина за
савијање жице из NHM-а 8461 00 00 и машина за ручну обраду

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

8463 90 00

Машине алатке за обраду метала или кермета, без скидања струготине, осим
машина за савијање, исправљање, сечење, просецање или исецање, преса,
машина за ручну обраду, за вучење

1

8464 00 00

Машине алатке за обраду камена, керамике, бетона, азбестцемента и
сличних минералних материјала или за обраду стакла на хладно, осим
машина за ручну обраду

1

8464 10 00

Машинске тестере за обраду камена, керамике, бетона, азбестцемента и
сличних минералних материјала или за обраду стакла на хладно, осим машина
за ручну обраду

1

8464 20 00
8464 20 11
8464 20 19
8464 20 80

8464 90 00

508

Машине за брушење или полирање камена, керамике, бетона, азбестцемента и
сличних минералних материјала или за обраду стакла на хладно, осим машина
за ручну обраду
Машине за брушење или полирање оптичког стакла на хладно
Машине за брушење или полирање стакла на хладно, осим оптичког стакла
Машине за брушење или полирање, за обраду камена, бетона, азбестцемента и
сличних минералних материјала, осим оних за обраду стакла на хладно,
машина за ручну обраду и машина за обраду полупроводника
Машинске алатке за обраду камена, бетона, азбестцемента или сличних
минералних материјала или за обраду стакла на хладно, осим машинских
тестера, машина за брушење и полирање, машина за ручну обраду и машина за
обележавање или зарезивање полупроводника

1
1
1
1

1
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8465 00 00

8465 10 00

Машине алатке и машине за спајање ексерима, жичаним копчама,
лепљењем или на други начин, за обраду дрвета, плуте, костију, тврде
гуме, тврде пластике или сличних тврдих материјала, осим машина за
ручну обраду
Машине за обраду дрвета, плуте, кости, тврде гуме, тврде пластике или
сличних тврдих материјала, које могу да изводе разне врсте обраде без измене
алата између таквих обрада

1

1

8465 10 10

Машине за обраду дрвета, плуте, кости, тврде гуме, тврде пластике или
сличних тврдих материјала, које могу да изводе разне врсте обраде без измене
алата између таквих обрада, са ручним премештањем радног предмета између
сваке операције

1

8465 10 90

Машине за обраду дрвета, плуте, кости, тврде гуме, тврде пластике или
сличних тврдих материјала, које могу да изводе разне врсте обраде без измене
алата између таквих обрада са аутоматским премештањем радног предмета
између сваке операције

1

8465 20 00

Машине за обраду дрвета, плуте, кости, тврде гуме,тврде пластике и сл. тврдих
материјала, које могу да изводе разне врсте обрада аутоматском променом
алата из магацина или слично у складу са програмом обраде

1

8465 91 00
8465 91 10
8465 91 20

Тестере, машинске, за обраду дрвета, плуте, кости, тврде гуме, тврде пластике
или сличних тврдих материјала, осим машина за ручну обраду
Тестере, трачне, за обраду дрвета, плуте, кости, тврде гуме, тврде пластике или
сличних тврдих материјала, осим машина за ручну обраду
Тестере, кружне, за обраду дрвета, плуте, кости, тврде гуме, тврде пластике
или сличних тврдих материјала, осим машина за ручну обраду

1
1
1

8465 91 90

Тестере, машинске, за обраду дрвета, плуте, кости, тврде гуме, тврде пластике
или сличних тврдих материјала, осим трачних и кружних тестера и машина за
ручну обраду

1

8465 92 00

Машине за рендисање, глодање или обликовање резањем дрвета, плуте, кости,
тврде гуме, тврде пластике или сличних тврдих материјала, осим машина за
ручну обраду и машина из NHM-а 8465 10 и 8465 20

1

8465 93 00

Машине за брушење или полирање дрвета, плуте, кости, тврде гуме, тврде
пластике или сличних тврдих материјала, осим машина за ручну обраду и
машина за обраду

1

8465 94 00

Машине за савијање или спајање дрвета, плуте, кости, тврде гуме, тврде
пластике или сличних тврдих материјала, осим машина за ручну обраду и
машина за обраду

1

8465 95 00
8465 96 00

Машине за бушење или дубљење дрвета, плуте, кости, тврде гуме, тврде
пластике или сличних тврдих материјала, осим машина за ручну обраду и
машина из NHM-а 8465 10 и 8465 20
Машине за дељење, цепање или љуштење дрвета, осим машина за обраду

1
1

8465 99 00

Машинске алатке за обраду дрвета, плуте, кости, тврде гуме, тврде пластике
или сличних тврдих материјала, осим машина за ручну обраду, машина из
NHM-а 8465.10 и 8465.20, машина тестера, машина за рендисање, глодање или
обликовање резањем, машина за брушење, шмирглање или полирање, машина
за савијање или спајање, машина за бушење или дубљење и машина за цепање
или љуштење

1

8466 00 00

Делови и прибор подесни за употребу искључиво или углавном са
машинама наведених од NHM-а 8456 00 00 до 8465 00 00, укључујући
држаче радних предмета и алата; самоотварајуће главе за резање навоја,
подеоне главе и други специјални додатни уређаји за машине алатке
н.д.м.н.; држачи алата за било коју врсту ручне алатке

1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8466 10 00
8466 10 20
8466 10 31
8466 10 38
8466 10 80
8466 20 00
8466 20 20
8466 20 91

8466 20 98
8466 30 00
8466 91 00

Држачи алата, укључујући држаче за било коју врсту ручног алата, и
самоотварајуће главе за резање навоја за машине алатке
Држачи алата, стезни трнови, стезне чељусти и стезне чауре за машине
укључујући држаче за било коју врсту ручног алата
Држачи алата за стругове, осим стезних трнова, стезних чељусти и стезних
чаура
Држачи алата за машине алатке, укључујући и за ручне машине, осим држача
алата за стугове, стезних трнова, стезних чељусти и стезних чаура
Самоотварајуће главе за резање навоја за машине алатке
Држачи радних предмета за машине алатке
Држачи радних предмета у форми узорка и специјални држачи за поједине
радне предмете; сетови стандардних и специјалних држача радних предмета
Држачи радних предмета за стругове, осим специјалних држача за поједине
радне предмете, сетова стандардних и специјалних држача радних предмета
Држачи радних предмета за машине алатке, осим држача радних предмета за
стругове, специјалних држача за поједине радне предмете, сетова стандардних
и специјалних држача радних предмета
Подеоне главе и други специјални додатни уређаји за машине алатке, н.д.м.н.
Делови и прибор за машине алатке за обраду камена, керамике, бетона,
азбестцемента и сличних минералних материјала или за обраду стакла на
хладно, н.д.м.н.

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

8466 91 20

Делови и прибор од ливеног гвожђа или ливеног челика за машине алатке за
обраду камена, керамике, бетона, азбестцемента и сличних минералних
материјала или за обраду стакла на хладно, н.д.м.н.

1

8466 91 95

Делови и прибор за обраду камена, керамике, бетона, азбестцемента и сличних
минералних материјала или за обраду стакла на хладно, н.д.м.н., осим делова и
прибора од ливеног гвожђа или ливеног челика

1

8466 92 00

Делови и прибор за машине алатке за обраду дрвета, плуте, кости, тврде гуме,
тврде пластике или сличних тврдих материјала, н.д.м.н.

1

8466 92 20

Делови и прибор од ливеног гвожђа или ливеног челика за машине алатке за
обраду дрвета, плуте, кости, тврде гуме, тврде пластике и сличних тврдих
материјала, н.д.м.н.

1

8466 92 80

Делови и прибор за машине алатке за обраду камена, керамике, бетона,
азбестцемента и сличних минералних материјала или за обраду стакла на
хладно, н.д.м.н., осим делова и прибора од ливеног гвожђа или ливеног челика

1

8466 93 00

Делови и прибор за машине алатке за обраду метала скидањем струготине,
н.д.м.н.

1

8466 93 40

Делови и прибор за машине из тарифног подброја 8456 11 10, 8456 12 10, 8456
20, 8456 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 или 8461 50 врста које се
користе, искључиво или углавном, за производњу штампаних кола,
склопова штампаних кола, делова из тарифног броја 8517, или делова машина
за аутоматску обраду података

1

8466 93 50
8466 93 60
8466 94 00

8467 00 00
8467 11 00
8467 11 10
8467 11 90
8467 19 00

510

Делови и прибор за машине за сечење воденим млазом, н.д.м.н.
Делови и прибор за машине алтке из тарифног броја 8456 до 8461 за обраду
материјала скидањем струготине, н.д.м.н.
Делови и прибор за машине алатке за обраду метала без скидања струготине,
н.д.м.н.
Алатке ручне, пнеуматске, хидрауличне или са уграђеним електричним
или неелектричним мотором; њихови делови
Алатке, ручне, пнеуматске, ротационе и комбиноване ротационо перкусионе
Алатке за обраду метала, ручне, пнеуматске и ротационе
Алатке, ручне, пнеуматске, ротационе, осим алатки за обраду метала
Алатке, ручне, пнеуматске, неротационе

1
1
1

1
1
1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8467 21 00

Бушилице свих врста, ручне, са уграђеним електромотором
Бушилице свих врста, ручне, са уграђеним електромотором које могу да раде
без спољног извора напајања
Бушилице свих врста, ручне, електропнеуматске
Бушилице свих врста, ручне, са уграђеним електромотором које раде са
спољним извором напајања, осим електропнеуматских брусилица
Тестере ручне са уграђеним електромотором
Тестере ланчане, ручне, са уграђеним електромотором
Тестере кружне, ручне, са уграђеним електромотором
Тестере, ручне, са уграђеним електромотором, осим ланчаних и кружних
тестера
Алатке електромеханичке, ручне, са уграђеним електромотором, осим тестера
и брусилица
Алатке, електромеханичке, ручне, са уграђеним електромотором које могу да
раде без спољњег извора напајања, осим тестера и бушилица
Брусилице, угаоне, ручне, електромеханичне, са уграђеним електромотором са
спољним напајањем
Брусилице са брусном траком, ручне, електромеханичне, са уграђеним
електромотором са спољним напајањем
Алатке за брушење,ручне, са уграђеним електромотором, са спољним
напајањем, осим угаоних брусилица и брусилица са брусном траком
Алатке за рендисање, ручне, са уграђеним електромотором са спољним
напајањем
Алатке за резање шибља или за кошење траве дуж ивица травњака, ручне, са
уграђеним електромотором са спољним напајањем

1

8467 21 10
8467 21 91
8467 21 99
8467 22 00
8467 22 10
8467 22 30
8467 22 90
8467 29 00
8467 29 20
8467 29 51
8467 29 53
8467 29 59
8467 29 70
8467 29 80

8467 29 85
8467 81 00
8467 89 00
8467 91 00
8467 92 00
8467 99 00

8468 00 00
8468 10 00
8468 20 00
8468 80 00
8468 90 00

8470 00 00

01.05.2017.

Алатке, електромеханичке, ручне, са уграђеним електромотором које могу да
раде са спољним извором напајања, осим тестера, бушилица, брусилица,
рендисаљки, тримера за живу ограду и угаоних секача за травњак
Тестере, ланчане, ручне, са уграђеним мотором који није електрични
Алати, ручни, хидраулични или са уграђеним мотором који није електрични,
осим ланчаних тестера и пнеуматских алата
Делови ручних ланчаних тестера, са уграђеним мотором који није електрични,
н.д.м.н.
Делови пнеуматских ручних алатки, н.д.м.н.
Делови ручних алатки, хидрауличних или са уграђеним мотором који није
електрични, н.д.м.н.
Машине и апарати за лемљење и заваривање и оне које могу да режу, осим
машина из NHM-а 8515 00 00; машине и апарати на гас за површинско
каљење; њихови делови
Ручни пламеници на гас за лемљење и заваривање
Машине и апарати за лемљење, заваривање и површинско каљење, на гас,
осим ручних пламеника
Машине и апарати за заваривање или површинско каљење, које нису на гас,
осим електричних машина из NHM-а 8515 00 00
Делови машина и апарата за лемљење, заваривање и површинско каљење,
неелектричних, н.д.м.н.
Машине за рачунање и машине џепних димензија не преко 170 mm x 100
mm x 45 mm, 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, осим машина за аутоматску обраду
података из NHM-а 8471 00 00 и аутоматских машина за трговину

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8470 10 00

Машине за рачунање, електронске, које могу да раде без спољног извора
електричне енергије и машине џепних димензија не преко 170 mm x 100 mm x
45 mm, за бележење, репродукцију и приказивање података, са функцијама за
рачунање

1

8470 21 00

Машине за рачунање, електронске, са уграђеним уређајем за штампање, са
главном везом, осим машина за аутоматску обраду података из NHM-а 847100
00

1

8470 29 00
8470 30 00
8470 50 00
8470 90 00

Машине за рачунање, електронске, без уграђених уређаја за штампање, са
главном везом, осим машина за аутоматску обраду података из NHM-а 847100
00
Машине за рачунање, неелектронске
Регистар касе са уграђеним уређајем за рачунање
Машине за књиговодство, машине за франкирање, машине за издавање карата
и сличне машине, са уграђеним уређајем за рачунање, осим регистар каса и
аутоматских машина за трговину

1
1
1
1

8471 00 00

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, н.д.м.н.

1

8471 30 00

Машине портабл, за аутоматску обраду података, масе до 10 kg, које се састоје
од најмање једне централне јединице, тастатуре и дисплеја, осим периферних
јединица

1

8471 41 00

Машине за аутоматску обраду података које у истом кућишту имају најмање
једну централну јединицу, као и једну улазну јединицу и једну излазну
јединицу, било да су комбиноване или не, осим портабл машина масе до 10 kg
и оних које постоје у форми система и периферних јединица

1

8471 49 00

Машине за аутоматску обраду података, испоручене као системи, које у истом
кућишту имају најмање једну централну јединицу, као и једну улазну јединицу
и једну излазну јединицу, осим портабл машина масе до 10 kg и оних које
постоје у форми система и периферних јединица

1

8471 50 00

Централне јединице, укључујући оне које у истом кућишту имају једну или две
од следећих врста јединица: меморијске јединице, улазне јединице, излазне
јединице, осим оних из NHM-а 8471 41 00 и 8471 49 00 и периферних јединица

1

8471 60 00
8471 60 60
8471 60 70
8471 70 00
8471 70 20
8471 70 30

Улазне и излазне јединице за машине за аутоматску обраду података, са или
без меморијске јединице у истом кућишту
Тастатуре за машине за аутоматску обраду података, са или без меморијске
јединице у истом кућишту
Улазне и излазне јединице за машине за аутоматску обраду података, са или
без меморијске јединице у истом кућишту, осим тастатура
Меморијске јединице за машине за аутоматску обраду података
Централне меморијске јединице за машине за аутоматску обраду података
Меморијске јединице за машине за аутоматску обраду података, са диском,
оптичке, укључујући магнетно - оптичке, осим централних меморијских
јединица

1
1
1
1
1
1

8471 70 50

Меморијске јединице хард дискова за машине са аутоматском обрадом
података, ни за оптичке ни за магнетно-оптичке, осим централних меморијских
јединица

1

8471 70 70

Меморијске јединице диска за машине са аутоматском обрадом података, ни за
оптичке ни за магнетно-оптичке, осим машина са хард диском и централних
меморијских јединица

1

8471 70 80
8471 70 98

512

Меморијске јединице са магнетном траком за машине за аутоматску обраду
података, осим централних меморијских јединица
Меморијске јединице за машине за аутоматску обраду података, осим дискова,
меморијских јединица са магнетном траком и централних меморијских

1
1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

јединица
8471 80 00
8471 90 00

8472 00 00

8472 10 00

8472 30 00
8472 90 00
8472 90 10
8472 90 30
8472 90 40
8472 90 90

8473 00 00
8473 21 00
8473 21 10
8473 21 90

Јединице за машине за аутоматску обраду података, осим централних јединица,
улазно излазних јединица и меморијских јединица
Магнетски или оптички читачи, машине за преобележавање података у
медијске податке у форми кодова и машине за процесуирање оваквих података,
н.д.м.н.
Машине канцеларијске, 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, н.д.м.н.
Машине за умножавање, осим штампарских, фотокопир машина и термо
фотокопир машина
Машине за сортирање, пресавијање, убацивање у коверте или омоте, отварање,
затварање или печаћење поште и машине за прилепљивање или поништавање
поштанских марака
Машине, канцеларијске, н.д.м.н.
Машине за сортирање, бројање и паковање новца
Машине, аутоматске за издавање, депоновање и трансфер новца
Машине за обраду текста
Машине, канцеларијске, н.д.м.н.
Делови и прибор, осим покривача, кофера за машине и сл., погодни за
употребу искључиво или углавном са машинама из NHM-а 8469 00 00 до
8472 00 00
Делови и прибор електронских машина за рачунање из NHM-а 8470 10 00, 8470
21 00 и 8470 29 00, н.д.м.н.
Електронски склопови електронских машина за рачунање из NHM-а 8470 10
00, 8470 21 00 и 8470 29 00, н.д.м.н.
Делови и прибор електронских машина за рачунање из NHM-а 8470 10 00, 8470
21 00 и 8470 29 00, н.д.м.н., осим електронских склопова

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

8473 29 00

Делови и прибор неелектронских машина за рачунање, књиговодствених
машина, регистар каса и осталих машина, са уграђеним уређајима за рачунање,
из NHM-а 8470 00 00, н.д.м.н.

1

8473 29 10

Електронски склопови машина за рачунање, књиговодствених машина,
регистар каса и осталих машина, са уграђеним уређајима за рачунање, из NHMа 8470 00 00, н.д.м.н.

1

8473 29 90

Делови и прибор неелектронских машина за рачунање, књиговодствених
машина, регистар каса и осталих машина, са уграђеним уређајима за рачунање,
из NHM-а 8470 00 00, н.д.м.н., осим електронских склопова

1

8473 30 00
8473 30 20
8473 30 80
8473 40 00
8473 40 10
8473 40 80

8473 50 00

01.05.2017.

Делови и прибор машина за аутоматску обраду података и осталих машина из
NHM-а 8471 00 00, н.д.м.н.
Електронски склопови машина за аутоматску обраду података и осталих
машина из NHM-а 8471 00 00, н.д.м.н.
Делови и прибор машина за аутоматску обраду података и осталих машина из
NHM 8471, н.д.м.н., осим електронских склопова
Делови и прибор канцеларијских машина из NHM-а 8472 00 00, н.д.м.н.
Електронски склопови за остале канцеларијске машине из NHM 8472, н.д.м.н.
Делови и прибор за остале канцеларијске машине из NHM 8472, н.д.м.н., осим
електронских склопова
Делови и прибор који су погодни за употребу са две или више писаћих
машина, машина за аутоматску обраду података, рачунарских машина и других
машина и опреме наведених од NHM-а 8469 00 00 до 8472 00 00, н.д.м.н.

1
1
1
1
1
1

1
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8473 50 20

Електронски склопови који су подједнако погодни за употребу са две или више
електронских писаћих машина, машина за обраду текста, рачунарских машина
или других машина или опреме наведених од NHM-а 8469 до 8472, н.д.м.н.

1

8473 50 80

Делови и прибор који су подједнако погодни за употребу са две или више
машина из NHM 8470 до 8472, н.д.м.н., осим електронских склопова

1

8474 00 00

8474 10 00
8474 20 00
8474 31 00
8474 32 00
8474 39 00

Машине за сортирање, просејавање, сепарацију, прање, дробљење,
млевење, мешање или гњечење земље, камена, руда или других
минералних материјала у чврстом стању, укључујући прах и масу-пасту;
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; њихови делови
Машине за сортирање, просејавање, сепарацију или прање минералних
материјала у чврстом стању, укључујући прах и масу-пасту, осим
центрифугалних и филтер преса
Машине за дробљење или млевење минералних материјала у чврстом стању
Мешалице за бетон или малтер, осим мешалица које су уграђене на
железнички вагон или шасију камиона
Машине за мешање минералних материјала са битуменом
Машине за мешање или гњечење минералних материјала у чврстом стању,
укључујући прах и масу-пасту, осим мешалица за бетон или малтер, машина за
мешање минералних материја са битуменом и каландера

1

1
1
1
1
1

8474 80 00

Машине за агломерисање, моделирање или обликовање чврстих минералних
горива, керамичке масе, цемента, гипса или других минералних производа у
облику праха или масе; машине за израду ливачких калупа од песка, осим за
ливење или пресовање стакла

1

8474 80 10

Машине за агломерисање, моделирање или обликовање керамичке масе

1

8474 80 90

8474 90 00
8474 90 10
8474 90 90

8475 00 00

8475 10 00
8475 21 00
8475 29 00

Машине за агломерисање, моделирање или обликовање чврстих минералних
горива, цемента, гипса или других минералних производа у облику праха или
масе; машине за израду ливачких калупа од песка, осим машина за керамичку
масу и ливење или пресовање стакла
Делови од машина за обраду минералних материја из NHM-а 8474 00 00,
н.д.м.н.
Делови од ливеног гвожђа или ливеног челика од машина из NHM-а 8474 00
00, н.д.м.н.
Делови од машина из NHM-а 8474 00 00, н.д.м.н., осим делова од ливеног
гвожђа или ливеног челика
Машине за склапање електричних сијалица, електронских цеви или флеш
сијалица, опремљених стакленим омотачем; машине за производњу или
топлу обраду стакла и производа од стакла, осим горионика и грејних
апарата за производњу каљеног стакла; њихови делови
Машине за склапање електричних сијалица, електронских цеви или флеш
сијалица, опремљених стакленим омотачем
Машине за производњу оптичких влакана и њихових предформи
Машине за производњу или топлу обраду стакла и производа од стакла, осим
машина за производњу оптичких влакана и њихових предформи, горионика и
грејних апарата за производњу каљеног стакла

1

1
1
1

1

1
1
1

8475 90 00

Делови од машина за склапање електричних сијалица, електронских цеви или
флеш сијалица, опремљених стакленим омотачем и машина за производњу или
топлу обраду стакла или производа од стакла, н.д.м.н.

1

8475 90 10

Делови машина за производњу оптичких влакана или њихових претходних
форми, н.д.м.н.

1
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8475 90 90

Делови машина за склапање електричних сијалица, електронских цеви или
флеш сијалица, опремљених стакленим омотачем и машина за производњу или
топлу обраду стакла и производа од стакла, н.д.м.н.

1

8476 00 00

8476 21 00
8476 29 00
8476 81 00

8476 89 00
8476 89 10
8476 89 90
8476 90 00
8476 90 10
8476 90 90

8477 00 00
8477 10 00
8477 20 00
8477 30 00
8477 40 00
8477 51 00

Аутоматске машине (аутомати) за продају робе (нпр.: машине за
поштанске марке, цигарете, храну или напитке), укључујући машине за
мењање новца; њихови делови
Аутоматске машине (аутомати) за продају напитака са уграђеним уређајем за
загревање или хлађење
Аутоматске машине (аутомати) за продају напитака, без уређаја за загревање
или хлађење
Аутоматске машине (аутомати) за продају робе са уграђеним уређајем за
загревање или хлађење, осим аутоматских машина за продају напитака
Аутоматске машине (аутомати) за продају робе без уређаја за загревање или
хлађење; укључујући машине за мењање новца, осим аутоматских машина за
продају напитака
Mашине за мењање новца
Аутоматске машине (аутомати) за продају робе без уређаја за загревање или
хлађење, осим машина за продају напитака и машина за мењање новца
Делови од аутоматских машине (аутомата) за продају робе и машина за
мењање новца, н.д.м.н.
Делови машина за мењање новца, н.д.м.н.
Делови аутоматских машина за продају напитака н.д.м.н., осим машина за
мењање новца
Машине за обраду гуме или пластичне масе или за израду производа од
тих материјала, н.д.м.н.; њихови делови
Машине за ливење бризгањем гуме или пластичне масе у калупу
Екструдери за обраду гуме или пластичне масе
Машине за обликовање гуме или пластичне масе дувањем
Машине за обликовање гуме или пластичне масе вакумом и друге машине за
термичко обликовање гуме или пластичне масе
Машине за обликовање или протектирање пнеуматских гума или за
обликовање унутрашњих гума или пластичне масе

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

8477 59 00

Машине за обликовање производа од гуме или пластичне масе, осим машина за
ливење гуме или пластичне масе у калупу, бризгањем, екструдера, машина за
обликовање гуме или пластичне масе дувањем, машина за обликовање гуме
или пластичне масе вакумом и других машина за термичко обликовање гуме
или пластичне масе; машина за обликовање или протектирање пнеуматских
гума или за обликовање унутрашњих гума

1

8477 59 10

Пресе за обликовање производа од гуме или пластичне масе, осим машина за
ливење гуме или пластичне масе у калупу, бризгањем, екструдера, машина за
обликовање гуме или пластичне масе дувањем, машина за обликовање гуме
или пластичне масе вакумом и других машина за термичко обликовање или
протектирање пнеуматских гума или за обликовање унутрашњих гума

1

8477 59 80

Машине за обликовање производа од гуме или пластичне масе, осим машина за
ливење гуме или пластичне масе у калупу, бризгањем, екструдера, машина за
обликовање гуме или пластичне масе дувањем, машина за обликовање гуме
или пластичне масе вакумом и других машина за термичко обликовање или
протектирање пнеуматских гума или за обликовање унутрашњих гума, других
преса и машина за производњу полупроводничких направа и електронских
интегралних кола

1

8477 80 00

Машине за обраду гуме или пластичне масе или за израду производа од тих
материјала, н.д.м.н.

1
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8477 80 11

Машине за прераду реактивне смоле
Машине за производњу сунђерастих производа, осим за прераду реактивне
смоле
Опрема за смањивање (редукцију) величине гуме или пластичне масе
Мешалице и гњечилице за гуму и пластичне масе или за израду производа од
гуме или пластичне масе
Машине за сечење, цепање и љуштење гуме или пластичне масе или за израду
производа од гуме или пластичне масе
Машине за обраду гуме или пластичне масе или за израду производа од тих
материјала, остале, н.д.м.н.
Делови од машина за обраду гуме или пластичне масе или за израду производа
од тих материјала, н.д.м.н.

1

8477 80 19
8477 80 91
8477 80 93
8477 80 95
8477 80 99
8477 90 00

1
1
1
1
1
1

8477 90 10

Делови од ливеног гвожђа или ливеног челика од машина за обраду гуме или
пластичне масе или за израду производа од тих материјала из NHM-а 8477 10
00 до 8477 80 99 н.д.м.н.

1

8477 90 80

Делови од машина за обраду гуме или пластичне масе или за израду производа
од тих материјала из NHM-а 8477 10 00 до 8477 80 99 н.д.м.н., осим од ливеног
гвожђа или ливеног челика, делова од машина за производњу
полупроводничких направа или за електронска интегрална кола

1

8478 00 00
8478 10 00
8478 90 00

8479 00 00
8479 10 00
8479 20 00

Машине за припрему или прераду дувана, н.д.н.м.; њихови делови
Машине за припрему или прераду дувана, осим апарата за сушење и загревање,
центрифуга и филтер преса
Делови од машина за припрему или прераду дувана, н.д.н.м.
Машине и механички уређаји са посебним функцијама, н.д.м.н.; њихови
делови
Машине за грађење и одржавање улица, путева, високо и нискоградњу и
сличне радове, н.д.м.н.
Машине за екстракцију или припремање животињских или биљних масти и
уља, осим центрифуга, филтера и апарата за грејање

1
1
1

1
1
1

8479 30 00

Пресе за производњу плоча иверица или плоча влакнатица од дрвета или
другог дрвенастог материјала и остале машине за третирање дрвета или плуте,
осим сушилица, пиштоља са распршивачем и слично, машинских алатки

1

8479 30 10

Пресе за производњу плоча иверица или плоча влакнатица од дрвета или
другог дрвенастог материјала и за третирање дрвета или плуте, осим машина
алатки из NHM-а 8465 00 00

1

8479 30 90

Машине за третирање дрвета или плуте, осим сушилица, пиштоља са
распршивачем и слично, машинских алатки, преса за производњу плоча
иверица или плоча влакнатица од дрвета или другог дрвенастог материјала

1

8479 40 00
8479 50 00
8479 60 00
8479 71 00
8479 79 00

Машине за израду ужади и каблова, осим укрштених машина које се користе у
предионици
Индустријски роботи, н.д.м.н.
Уређаји за хлађење ваздуха путем испаравања (влажењем), н.д.м.н.
Авио мостови за укрцавање путника, који се користе на аеродромима
Мостови за укрцавање путника, осим авио-мостова који се користе на
аеродромима

1
1
1
1
1

8479 81 00

Машине и механички уређаји за третирање метала, укључујући уређаје за
намотавање (викловање) електричне жице, осим индустријских робота,
високих пећи, сушилица, пиштоља са распршивачем и слично, машина за
чишћење под високим притиском и остала опрема за чишћење, ваљаоница или
машина за ваљање, машинског алата

1

8479 82 00

Машине за мешање, гњечење, дробљење, млевење, просејавање, решетање,
хомогенизацију и емулзификацију, н.д.м.н., осим индустријских робота

1
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8479 89 00
8479 89 30
8479 89 60

Машине и механички уређаји, н.д.м.н.
Мобилне хидрауличне јамске подграде
Системи за централно подмазивање
Аутоматске електронске машине за постављање компоненти врсте која се
користи, искључиво или углавном, за производњу склопова штампаних кола
Машине, уређаји и механички уређаји, н.д.м.н.
Делови од машина и механичких уређаја, н.д.м.н.
Делови аутоматских електронских машина за постављање компоненти врсте
која се користи, искључиво или углавном, за производњу склопова штампаних
кола

1
1
1

8479 89 70
8479 89 97
8479 90 00
8479 90 15

8479 90 20
8479 90 70

8480 00 00

8480 10 00
8480 20 00
8480 30 00
8480 30 10
8480 30 90

Делови машина и механичких уређаја са посебним функцијама, од ливеног
гвожђа или ливеног челика, н.д.м.н.
Делови машина и механичких уређаја са посебним функцијама, н.д.м.н. осим
од ливеног гвожђа или ливеног челика
Калупи (калупнице) за ливнице метала; моделне плоче; ливачки модели;
калупи за метал, изузев за инготе, металне карбиде, стакло, минералне
материје, гуму и пластичне масе, осим калупа од графита или осталих
угљеника, керамичких или стаклених калупа
Калупи (калупнице) за ливнице метала
Моделне плоче, осим од графита или осталих угљеника, керамичких или
стаклених плоча
Ливачки модели, осим од графита или осталих угљеника, керамичких или
стаклених модела
Ливачки модели од дрвета
Ливачки модели, осим од графита или осталих угљеника, керамичких,
стаклених или дрвених модела

1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1

8480 41 00

Калупи за метал или металне карбиде за ливење под притиском (укључујући
бризгањем), осим од графита или осталих угљеника, керамичких или стаклених
калупа

1

8480 49 00

Калупи за метал или металне карбиде, осим од графита или осталих угљеника,
керамичких или стаклених калупа и калупа за ливење под притиском
(укључујући бризгањем) и ингота

1

8480 50 00
8480 60 00
8480 71 00
8480 79 00

8481 00 00
8481 10 00
8481 10 05
8481 10 19
8481 10 99
8481 20 00
8481 20 10
8481 20 90
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Калупи за стакло, осим калупа од графита или осталих калупа од угљеника и
керамичких калупа
Калупи, за минералне материјале, осим од графита или осталих угљеника,
керамичких или стаклених калупа
Калупи за гуму или пластичне масе за ливење под притиском или бризгањем
Калупи за гуму или пластичне масе, осим калупа за ливење под притиском или
бризгањем
Славине, вентили и слични уређаји за цевоводе, котлове, резервоаре, каце
и слично, укључујући вентиле за смањење притиска и термостатски
управљане вентиле; њихови делови
Вентили за смањење притиска
Вентили за смањење притиска комбиновани са филтерима или мазалицама
(зауљивачима)
Вентили од ливеног гвожђа или челика за смањење притиска, не комбиновани
са филтерима или мазалицама (зауљивачима)
Вентили од простих метала за смањење притиска, не комбиновани са
филтерима или мазалицама (зауљивачима)
Вентили за уљно - хидрауличне или пнеуматске трансмисије
Вентили за уљно - хидрауличне трансмисије
Вентили за пнеуматске трансмисије

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

517

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8481 30 00
8481 30 91
8481 30 99
8481 40 00
8481 40 10
8481 40 90
8481 80 00

8481 80 11
8481 80 19
8481 80 31
8481 80 39
8481 80 40
8481 80 51

Вентили "неповратни", за цевоводе, котлове, резервоаре, каце и слично
Вентили "неповратни", од ливеног гвожђа или челика, за цевоводе, котлове,
резервоаре, каце и слично
Вентили "неповратни", за цевоводе, котлове, резервоаре, каце и слично, осим
од од ливеног гвожђа или челика
Вентили, сигурносни
Вентили од ливеног гвожђа или челика, сигурносни
Вентили, сигурносни, осим од ливеног гвожђа или челика
Уређаји за цевоводе, котлове, резервоаре, каце и слично, осим вентила за
смањење притиска, за уљно - хидрауличне или пнеуматске трансмисије,
"неповратних" и сигурносних вентила
Вентили за мешање, за славине и вентили за судопере, умиваонике, бидее,
котлиће за воду, каде и сл.
Славине и вентили за судопере, умиваонике, бидее, котлиће за воду, каде и сл.,
осим вентила за мешање
Вентили, термостатски, за радијаторе за централно грејање
Вентили за радијаторе за централно грејање, осим термостатских
Вентили за спољашње и унутрашње пнеуматске гуме
Вентили за регулацију температуре, осим термостатских за радијаторе за
централно грејање

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

8481 80 59

Вентили, регулациони, осим за регулацију температуре, вентила за смањење
притиска, за уљно - хидрауличне или пнеуматске трансмисије, неповратних и
сигурносних вентила, славина и вентила за судопере, умиваонике, бидее,
котлиће за воду, каде и слично и вентила за радијаторе за централно грејање

1

8481 80 61

Засуни од ливеног гвожђа за цевоводе, котлове, резервоаре, каце и слично,
осим славина и вентила за судопере, умиваонике, бидее, котлиће за воду, каде
и слично и вентила за радијаторе за централно грејање

1

8481 80 63

Засуни од челика, за цевоводе, котлове, резервоаре, каце и слично, осим
славина и вентила за судопере, умиваонике, бидее, котлиће за воду, каде и
слично и вентила за радијаторе за централно грејање

1

8481 80 69

Засуни за цевоводе, котлове, резервоаре, каце и слично, осим од ливеног
гвожђа или челика, и славина и вентила за судопере, умиваонике, бидее,
котлиће за воду, каде и слично и вентила за радијаторе за централно грејање

1

8481 80 71

Вентили, запорни од ливеног гвожђа, осим за регулацију температуре, вентила
за смањење притиска, за уљно - хидрауличне или пнеуматске трансмисије,
неповратних и сигурносних вентила, славина и вентила за судопере,
умиваонике, бидее, котлиће за воду, каде и слично и вентила за радијаторе за
централно грејање

1

8481 80 73

Вентили, запорни, од челика, осим за регулацију температуре, вентила за
смањење притиска, за уљно - хидрауличне или пнеуматске трансмисије,
неповратних и сигурносних вентила, славина и вентила за судопере,
умиваонике, бидее, котлиће за воду, каде и слично и вентила за радијаторе за
централно грејање

1

8481 80 79

Вентили, запорни, осим вентила од ливеног гвожђа или челика, осим за
регулацију температуре, вентила за смањење притиска, за уљно - хидрауличне
или пнеуматске трансмисије, неповратних и сигурносних вентила, славина и
вентила за судопере, умиваонике, бидее, котлиће за воду, каде и слично и
вентила за радијаторе за централно грејање

1

8481 80 81

Вентили са куглицом или чепом за цевоводе, котлове, резервоаре, каце и
слично, осим славина и вентила за судопере, умиваонике, бидее, котлиће за
воду, каде и слично и вентила за радијаторе за централно грејање

1

8481 80 85
8481 80 87

518

Вентили, лептирасти, за цевоводе, котлове, резервоаре, каце и слично, осим
"неповратних" вентила
Вентили, мембрански, за цевоводе, котлове, резервоаре, каце и слично

1
1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8481 80 99

8481 90 00

8482 00 00
8482 10 00
8482 10 10
8482 10 90
8482 20 00
8482 30 00
8482 40 00
8482 50 00

8482 80 00

8482 91 00
8482 91 10
8482 91 90
8482 99 00

8483 00 00

8483 10 00
8483 10 21
8483 10 25
8483 10 29
8483 10 50
8483 10 95
8483 20 00
8483 30 00
8483 30 32
8483 30 38
8483 30 80

01.05.2017.

Уређаји за цевоводе, котлове, резервоаре, каце и слично, осим вентила за
регулацију температуре, вентила за смањење притиска, за уљно - хидрауличне
или пнеуматске трансмисије, неповратних и сигурносних вентила, славина и
вентила за судопере, умиваонике, бидее, котлиће за воду, каде и слично,
вентила за радијаторе за централно грејање, вентила за спољашње и
унутрашње пнеуматске гуме, засума, запорних вентила, лептирастих и
мембранских вентила
Делови од вентила и сличних уређаја за цевоводе, котлове, резервоаре, каце и
слично, н.д.м.н.
Лежаји, котрљајни и куглични, осим лежаја од челика из NHM-а 7326 00
00; њихови делови
Лежаји, куглични
Лежаји, куглични, чији највећи спољни пречник не прелази 30 mm
Лежаји, куглични, чији највећи спољни пречник прелази 30 mm
Лежаји, конично - ваљкасти, укључујући склопове од унутрашњег прстена и
монтираних ваљчића
Лежаји, сферно - ваљкасти (бачвасти)
Лежаји, игличасто - ваљкасти
Лежаји, цилиндрично - ваљкасти лежаји, осим иглично ваљкастих
Лежаји, ваљкасти, укључујући комбиноване куглично - ваљкасте лежаје, осим
кугличних лежајева, конично - ваљкастих, укључујући склопове од
унутрашњег прстена и монтираних ваљчића, сферно - ваљкастих, игличасто и
цилиндрично ваљкастих лежајева
Куглице, иглице и ваљчићи од лежаја, осим челичних куглица из NHM-а 7326
00 00
Конусни ваљчићи од лежаја
Куглице, иглице и ваљчићи од лежаја, осим конусних ваљчића од лежајева и
челичних куглица из NHM-а 7326 00 00
Делови од кугличних или котрљаних лежаја, осим куглица, иглица и ваљчића,
н.д.м.н.
Вратила, трансмисиона, 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; њихови делови
Вратила, трансмисиона, укључујући брегаста и коленаста вратила, и криваје
Вратила, коленаста, и криваје од ливеног гвожђа или ливеног челика
Вратила, коленаста, и криваје од челика кованог у отвореном калупу
Вратила коленаста и криваје, осим од челика кованог у отвореном калупу или
од ливеног гвожђа или ливеног челика
Вратила, зглобна
Вратила, главно, покретно, супротно вратило, палац вратила, ексцентарско
вратило и остала трансмисиона вратила, осим кранова, кранских вратила и
чланковитог вратила
Кућишта за лежаје, са уграђеним котрљајним лежајима, за машине
Кућишта за лежаје, без уграђених котрљајних лежаја; клизни лежаји за машине
Кућишта за кугличне или ваљкасте лежаје, за машине
Кућишта за лежаје без уграђених котрљајних лежаја, за машине, осим кућишта
за кугличне или ваљкасте лежаје
Клизни лежаји за машине

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

519

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8483 40 00

Зупчасти и фрикциони преносници за машине, осим зупчаника и осталих
трансмисионих елемента испоручених посебно; навојна вретена са куглицама и
ваљцима; мењачке кутије и други мењачи брзина, укључујући претвараче
обртног момента

1

8483 40 21

Зупчасти преносници са цилиндричним зупчаницима са правим и косим
(хеликоидним) зубима, за машине, осим фрикционих преносника, мењачких
кутија и других мењача брзина

1

8483 40 23

Зупчасти преносници са конусним зупчаницима са правим, косим и
спироидним зубима, за машине, осим фрикционих преносника, мењачких
кутија и других мењача брзина

1

8483 40 25

Зупчасти преносници, пужни, за машине, осим фрикционих преносника,
мењачких кутија и других мењача брзина

1

8483 40 29

Зупчасти преносници, за машине, осим фрикционих преносника, преносника са
цилиндричним зупчаницима са правим и косим (хеликоидним) зубима,
преносника са конусним зупчаницима са правим, косим и спироидним зубима,
пужних преносника и мењачких кутија и других мењача

1

8483 40 30
8483 40 51
8483 40 59

8483 40 90
8483 50 00
8483 50 20
8483 50 80
8483 60 00
8483 60 20
8483 60 80

8483 90 00
8483 90 20

Навојна вретена са куглицама или ваљцима, за машине
Мењачке кутије за машине
Мењачи брзина, укључујући претвараче обртног момента, за машине, осим
мењачких кутија
Мењачи и мењачке кутије, за машине, осим навојних вретена са куглицама или
ваљцима и мењача и мењачких кутија уопштено и других трансмисионих
елемената представљених одвојено
Замајци, каишници и ужаници, укључујући за котураче
Замајци, каишници и ужаници, укључујући за котураче, од ливеног гвожђа или
ливеног челика
Замајци, каишници и ужаници, укључујући за котураче, осим од ливеног
гвожђа или ливеног челика
Укључно - искључне спојнице и спојнице за вратила, укључујући зглобне
спојнице
Укључно - искључне спојнице и спојнице за вратила, укључујући зглобне
спојнице, од ливеног гвожђа или ливеног челика
Укључно - искључне спојнице и спојнице за вратила, укључујући зглобне
спојнице, од ливеног гвожђа или ливеног челика
Зупчаници, ланчаници и остали трансмисиони елементи, испоручени посебно;
делови од трансмисионих вратила, криваја, кућишта за лежаје и клизних лежаја
и других производа из NHM-а 8483 00 00, н.д.м.н.
Делови кућишта за лежаје, н.д.м.н

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

8483 90 81

Зупчаници, ланчаници и остали трансмисиони елементи, испоручени посебно и
делови трансмисионих вратила и полуга; кућишта за лежаје и клизни лежаји
вратила; зупчасти преносници и навојна вретена са куглицама или ваљцима,
мењачке кутије и други мењачи брзина, замајци и котурови, спојнице и
вретенска квачила, од ливеног гвожђа или ливеног челика, н.д.м.н.

1

8483 90 89

Зупчаници, ланчаници и остали трансмисиони елементи, испоручени посебно и
делови трансмисионих вратила и полуга; кућишта за лежаје и клизни лежаји
вратила; зупчасти преносници и навојна вретена са куглицама или ваљцима,
мењачке кутије и други мењачи брзина, замајци и котурови, спојнице и
вретенска квачила, од ливеног гвожђа или ливеног челика, н.д.м.н.

1

8484 00 00

8484 10 00

520

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

1

1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8484 20 00
8484 90 00

8486 00 00

8486 10 00
8486 20 00
8486 30 00

Заптивачи, механички
Сетови заптивача различити по саставу материјала у кесама, омотима или
паковањима
Машине и апарати оне врсте која се употребљава искључиво или
углавном за производњу полупроводничких ингота („boules”) или дискова
(плочица), полупроводничких елемената, електронских интегрисаних
кола или равних дисплеја; машине и апарати који су искључиво или
углавном од оне врсте која се употребљава за производњу или поправку
екрана и оптичких мрежица, састављање полупроводничких елемената
или електронских интегрисаних кола и подизање, манипулацију, пуњење
и пражњење ингота („boules”), дискова (плочица), полупроводничких
елемената, електронских интегрисаних кола и равних дисплеја; делови и
прибор, н.д.м.н.
Машине и апарати за производњу полупроводничких ингота („boules”) или
дискова (плочица)
Машине и апарати за производњу полупроводничких уређаја или електронских
интегрисаних кола
Машине и апарати за производњу равних дисплеја

1
1

1

1
1
1

8486 40 00

Машине и апарати који су искључиво или углавном од оне врсте која се
употребљава за производњу или поправку екрана и оптичких мрежица,
састављање полупроводничких елемената или електронских интегрисаних кола
и подизање, манипулацију, пуњење и пражњење ингота („boules”), дискова
(плочица), полупроводничких елемената, електронских интегрисаних кола и
равних дисплејева

1

8486 90 00

Делови и прибор за машине и апарате који се употребљавају искључиво или
углавном за производњу полупроводничких шипки или плочица,
полупроводничких уређаја, електронских интегрисаних кола или равних
дисплеја, и за машине и апарате наведене у Напомени 9 Ц уз поглавље 84,
н.д.м.н.

1

8487 00 00
8487 10 00
8487 10 10
8487 10 90
8487 90 00
8487 90 40
8487 90 51
8487 90 57
8487 90 59
8487 90 90

Делови машина, н.д.м.н. из Главе 84, осим електричних прикључака,
изолатора, калема, контаката или других електричних делова
Пропелери и лопатице за бродове или чамце
Пропелери и лопатице од бронзе, за бродове или чамце
Пропелери и лопатице за бродове или чамце, осим од бронзе
Делови од машина из Главе 84, који немају посебну сврху, н.д.м.н.
Делови од машина од ливеног гвожђа из Главе 84, који немају посебну сврху,
н.д.м.н.
Делови од машина из Главе 84 од ливеног челика, и немају посебну сврху,
н.д.м.н.
Делови од машина из Главе 84 од гвожђа или челика, ковани у отвореном или
затвореном калупу, који немају посебну сврху, н.д.м.н
Делови од машина из Главе 84 од гвожђа или челика, који немају посебну
сврху, н.д.м.н., осим неливених, кованих у отвореном или затвореном калупу
Делови машина и апарата из главе 84, који немају одређену намену, н.д.м.н.
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ГЛАВА 85

8500 00 00

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 00 00

Електромотори, клипни, и електрични генератори, осим генераторских

01.05.2017.

1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8501 10 00
8501 10 10
8501 10 91
8501 10 93
8501 10 99
8501 20 00
8501 31 00
8501 32 00
8501 33 00
8501 34 00
8501 40 00
8501 40 20
8501 40 80
8501 51 00
8501 52 00
8501 52 20
8501 52 30
8501 52 90
8501 53 00
8501 53 50
8501 53 81
8501 53 94
8501 53 99
8501 61 00
8501 61 20
8501 61 80
8501 62 00
8501 63 00
8501 64 00
8502 00 00
8502 11 00
8502 11 20

522

агрегата
Мотори, снаге не преко 37,5 W
Мотори, синхрони, снаге не преко 18 W
Мотори, универзални, за наизменичну и једносмерну струју снаге не преко 37,5
W
Мотори, наизменичне струје, снаге не преко 37,5 W, осим синхроних мотора
снаге мање од 18 W
Мотори, једносмерне струје, снаге не преко 37,5 W
Мотори, универзални, за наизменичну и једносмерну струју, снаге преко 37,5
W
Мотори, једносмерне струје снаге преко 37,5 W али мање од 750 W и
генератори једносмерне струје снаге мање од 750 W
Мотори и генератори, једносмерне струје, снаге преко 750 W али мање од 75
кW
Мотори и генератори, једносмерне струје, снаге преко 75 кW али мање од 375
кW
Мотори и генератори, једносмерне струје, снаге преко 375 кW
Мотори, наизменичне струје, монофазни, снаге преко 37,5 W
Мотори, наизменичне струје, монофазни, снаге преко 37,5 W, али не преко 750
W
Мотори, наизменичне струје, монофазни, снаге преко 750 W
Мотори, наизменичне струје, вишефазни, снаге веће од 37,5 W, али не преко
750 W
Мотори, наизменичне струје, вишефазни, снаге преко 750 W, али не преко 75
кW
Мотори, наизменичне струје, вишефазни, снаге преко 750 W, али не преко 7,5
кW
Мотори, наизменичне струје, вишефазни, снаге преко 7,5 кW, али не преко 37
кW
Мотори, наизменичне струје, вишефазни, снаге преко 37 кW, али не преко 75
кW
Мотори, наизменичне струје, вишефазни, снаге преко 75 кW
Мотори, наизменичне струје, вишефазни, вучни, снаге преко 75 КW
Мотори, наизменичне струје, вишефазни, снаге преко 75 кW, али не преко 375
кW, осим вучних мотора
Мотори, наизменичне струје, вишефазни, снаге преко 375 кW, али не преко 750
кW, осим вучних мотора
Мотори, наизменичне струје, вишефазни, снаге преко 750 кW, осим вучних
мотора
Генератори наизменичне струје, снаге не преко 75 kVA
Генератори наизменичне струје, снаге не преко 7,5 kVA
Генератори наизменичне струје, снаге преко 7,5 kVA, али не преко 75 kVA
Генератори наизменичне струје, снаге преко 75 kVA, али не преко 375 kVA
Генератори наизменичне струје, снаге преко 375 kVA, али не преко 750 kVA
Генератори наизменичне струје, снаге преко 750 kVA
Генераторски агрегати и ротациони конвертори (претварачи), електрични
Генераторски агрегати, са клипним мотором с унутрашњим сагоревањем на
паљење помоћу компресије (дизел или полудизел), снаге не преко 75 kVA
Генераторски агрегати, са клипним мотором с унутрашњим сагоревањем на
паљење помоћу компресије (дизел или полудизел), снаге не преко 7,5 kVA
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8502 11 80

Генераторски агрегати, са клипним мотором с унутрашњим сагоревањем на
паљење помоћу компресије (дизел или полудизел), снаге преко 7,5 kVA, али не
преко 75 kVA

1

8502 12 00

Генераторски агрегати, са клипним мотором с унутрашњим сагоревањем на
паљење помоћу компресије (дизел или полудизел), снаге преко 75 kVA, али не
преко 375 kVA

1

8502 13 00

Генераторски агрегати, са клипним мотором с унутрашњим сагоревањем на
паљење помоћу компресије (дизел или полудизел), снаге преко 375 kVA

1

8502 13 20

Генераторски агрегати, са клипним мотором с унутрашњим сагоревањем на
паљење помоћу компресије (дизел или полудизел), снаге преко 375 kVA, али не
преко 750 kVA

1

8502 13 40

Генераторски агрегати, са клипним мотором с унутрашњим сагоревањем на
паљење помоћу компресије (дизел или полудизел), снаге преко 750 kVA, али не
преко 2 000 kVA

1

8502 13 80
8502 20 00
8502 20 20
8502 20 40
8502 20 60
8502 20 80
8502 31 00
8502 39 00
8502 39 20
8502 39 80
8502 40 00

8503 00 00
8503 00 10
8503 00 91

8503 00 99

8504 00 00
8504 10 00
8504 10 20
8504 10 80
8504 21 00

01.05.2017.

Генераторски агрегати, са клипним мотором с унутрашњим сагоревањем на
паљење помоћу компресије (дизел или полудизел), снаге преко 2 000 kVA
Агрегати, генераторски са клипним мотором с унутрашњим сагоревањем на
паљење помоћу свећице
Агрегати, генераторски са клипним мотором с унутрашњим сагоревањем на
паљење помоћу свећице, снаге не преко 7,5 kVA
Агрегати, генераторски са клипним мотором с унутрашњим сагоревањем на
паљење помоћу свећице, снаге преко 7,5 kVA , али не преко 375 kVA
Агрегати, генераторски са клипним мотором с унутрашњим сагоревањем на
паљење помоћу свећице, снаге преко 375 kVA, али не преко 750 kVA
Агрегати, генераторски са клипним мотором с унутрашњим сагоревањем на
паљење помоћу свећице, снаге преко 750 kVA
Генераторски агрегати, са погоном на ветар
Генераторски агрегати, осим са погоном на ветар и са клипним мотором с
унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице
Турбогенератори
Генераторски агрегати, без погона на ветар и без клипног мотором с
унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице, осим турбогенератора
Електрични ротациони конвертори (претварачи)
Делови погодни за употребу искључиво или углавном са електричним
моторима и генераторима, генераторским агрегатима и ротационим
конверторима, н.д.м.н.
Немагнетни стезни прстенови за електричне моторе и генераторске агрегате
Делови од ливеног гвожђа или ливеног челика погодни за употребу искључиво
или углавном са електричним моторима и генераторима, генераторским
агрегатима и ротационим конверторима, н.д.м.н.
Делови погодни за употребу искључиво или углавном са електричним
моторима, клипнима и генераторима, генераторским агрегатима и ротационим
конверторима, н.д.м.н., осим немагнетних стезних прстенова и делова од
ливеног гвожђа или ливеног челика
Трансформатори (електрични), статички конвертори (нпр.: исправљачи)
и индуктивни калемови; њихови делови
Баласти за сијалице са пражњењем
Индукциони калемови, са или без прикљученог кондензатора
Баласти за сијалице са пражњењем, осим индукционих калемова, са или без
прикљученог кондензатора
Трансформатори са течним диелектриком, снаге не преко 650 kVA
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8504 22 00
8504 22 10
8504 22 90
8504 23 00
8504 31 00
8504 31 21
8504 31 29
8504 31 80
8504 32 00
8504 33 00
8504 34 00
8504 40 00
8504 40 30

8504 40 55

8504 40 82
8504 40 84
8504 40 88

8504 40 90
8504 50 00
8504 50 20

8504 50 95
8504 90 00
8504 90 05
8504 90 11
8504 90 18

8504 90 91
8504 90 99

524

Трансформатори са течним диелектриком, снаге преко 650 kVA, али не преко
10 000 kVA
Трансформатори са течним диелектриком, снаге преко 650 kVA, али не преко 1
600 kVA
Трансформатори са течним диелектриком, снаге преко 1 600 kVA, али не преко
10 000 kVA
Трансформатори са течним диелектриком, снаге преко 10 000 kVA
Трансформатори снаге не преко 1 kVA, осим трансформатора са течним
диелектриком
Трансформатори, мерни, за мерење напона, снаге не преко 1 kVA
Трансформатори, мерни, снаге не преко 1 kVA, осим за мерење напона
Трансформатори снаге не преко 1 kVA, осим трансформатора са течним
диелектриком
Трансформатори снаге преко 1 kVA, али не преко 16 kVA, осим
трансформатора са течним диелектриком
Трансформатори, снаге преко 16 kVA, али не преко 500 kVA, осим
трансформатора са течним диелектриком
Трансформатори, снаге преко 500 kVA, осим трансформатора са течним
диелектриком
Статички конвертори (претварачи)
Статички конвертори (претварачи) за телекомуникације, машине за аутоматску
обраду података и њихове јединице
Пуњачи акумулатора, осим врсте који се користи за телекомуникације, машина
за аутоматску обраду података и њихових јединица и поликристалних
полупроводничких исправљача (селенских)
Исправљачи, осим оних врста које се користе са уређајима за
телекомуникације, машинама за аутоматску обраду података и њиховим
јединицама
Инвертори, снаге не преко 7,5 kVA, осим врсте која се користи за
телекомуникације, машина за аутоматску обраду података и њихових јединица
Инвертори, снаге преко 7,5 kVA, осим врсте која се користи за
телекомуникације, машина за аутоматску обраду података и њихових јединица
Статички конвертори, осим врсте која се користи за телекомуникације, машина
за аутоматску обраду података и њихових јединица и поликристалних
полупроводничких исправљача (селенских), пуњача батерија и сл.
Индуктивни калемови, осим за испражњене лампе и цеви
Индуктивни калемови за телекомуникације и за снабдевање енергијом машина
за аутоматску обраду података и њихових јединица, осим за испражњене лампе
и цеви
Индуктивни калемови, осим за телекомуникације, за снабдевање енергијом
машина за аутоматску обраду података и њихових јединица, за испражњене
лампе и цеви
Делови електричних трансформатора и индуктивних калемова, н.д.м.н.
Електронски склопови индуктивних калемова за телекомуникације, машине за
аутоматску обраду података и њихове јединице, н.д.м.н.
Феритна језгра трансформатора и индуктивних калемова
Делови трансформатора и индуктивних калемова, осим електронских склопова
индуктивних калемова за телекомуникације, машина за аутоматску обраду
података и њихових јединица или феритних језгара
Електронски склопови статичких конвертора за телекомуникације, машине за
аутоматску обраду података и њихове јединице, н.д.м.н.
Делови статичких конвертора, н.д.м.н., осим електронских склопова за
телекомуникације, машина за аутоматску обраду података и њихових јединица
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8505 00 00

8505 11 00

8505 19 00
8505 19 10
8505 19 90
8505 20 00

Електромагнети, осим који се користе у медицини; перманентни магнети
и производи предвиђени да постану перманентни магнети после
магнетисања; стезне главе, стезне направе и слични држачи радних
предмета, на бази електромагнета или перманентних магнета;
електромагнетне спојнице и кочнице; електромагнетске главе за дизање;
њихови делови
Перманентни магнети од метала и производи предвиђени да постану
перманентни магнети после магнетисања, осим стезних глава, стезних направа
и сличних држача радних предмета
Перманентни магнети и производи предвиђени да постану перманентни
магнети после магнетисања, осим од метала
Перманентни магнети од агломерисаног ферита
Перманентни магнети и производи предвиђени да постану перманентни
магнети после магнетисања, осим од метала или агломерисаног ферита
Електромагнетне спојнице, квачила и кочнице

1
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8505 90 00

Електромагнети и електромагнетске главе за дизање и њихови делови, осим
магнета који се користе у медицини; стезне главе, стезне направе и слични
држачи радних предмета, на бази електромагнета или перманентних магнета и
њихови делови, н.д.м.н.

1

8505 90 21

Електромагнети врсте која се користи искључиво или углавно, за апарате за
снимање магнетном резонанцом, осим електромагнета из тар. броја 9018

1

8505 90 29
8505 90 50
8505 90 90

8506 00 00
8506 10 00
8506 10 11
8506 10 18
8506 10 91
8506 10 98
8506 30 00
8506 40 00
8506 50 00
8506 50 10
8506 50 30
8506 50 90
8506 60 00
8506 80 00

8506 80 05

01.05.2017.

Електромагнети; електромагнетне и перманентно магнетне стезне главе, стезне
направе и слични држачи радних предмета, осим електромагнетa који се
користе за апарате за снимање магнетном резонанцом
Електромагнетне главе за дизање
Делови од перманентних магнета, електромагнета, електромагнетних спојница
и кочница, електромагнетских глава за дизање, н.д.м.н.
Примарне ћелије и примарне батерије, електричне; њихови делови, осим
истрошених
Ћелије и батерије, са манган диоксидом, осим истрошених
Ћелије и батерије, са манган диоксидом, алкалне цилиндричне ћелије, осим
истрошених
Ћелије и батерије, са манган диоксидом, алкалне, осим истрошених као и
цилиндричних ћелија
Ћелије и батерије, са манган диоксидом , неалкалне, цилиндричне ћелије, осим
истрошених
Ћелије и батерије, са манган диоксидом, неалкалне, осим истрошених као и
цилиндричних ћелија
Ћелије и батерије, са оксидом живе, осим истрошених
Ћелије и батерије, са оксидом сребра, осим истрошених
Ћелије и батерије, са литијумом, осим истрошених
Ћелије и батерије, са литијумом, цилиндричне ћелије, осим истрошених
Ћелије и батерије, са литијумом, дугметасте ћелије, осим истрошених
Ћелије и батерије, са литијумом, осим истрошених, цилиндричних и дугмастих
ћелија
Ћелије и батерије, ваздушно - деполаризационе, осим истрошених
Примарне ћелије и примарне батерије, електричне, осим истрошених, са
манган диоксидом, са оксидом живе, са оксидом сребра, са литијумом и
ваздушно - деполаризационих
Батерије, суве цинк-угљене, напона од 5,5 V, али не преко 6,5 V, осим
истрошених

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
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8506 80 80
8506 90 00

Ћелије и батерије, примарне, електричне, осим истрошених, сувих цинкугљених са напоном од 5,5 V, али не преко 6,5 V и са манган диоксидом, са
оксидом живе, са оксидом сребра, са литијумом и цинк-ваздухом
Делови од примарних ћелија и примарних батерија, н.д.м.н.

1
1

8507 00 00

Акумулатори, електрични, укључујући сепараторе за њих, правоугаоне
или квадратне; њихови делови, осим истрошених и оних од нетврдих гума
и текстила

1

8507 10 00

Акумулатори, оловни-са киселиноим, за покретање клипних мотора,осим
истрошених

1

8507 10 20

Акумулатори, оловни, за покретање клипних мотора са унутрашњим
сагоревањем (батерије за стартовање), који раде помоћу течног електролита,
осим истрошених

1

8507 10 80

Акумулатори, оловни, за покретање клипних мотора са унутрашњим
сагоревањем (батерије за стартовање), који раде без течног електролита, осим
истрошених

1

8507 20 00
8507 20 20
8507 20 80
8507 30 00
8507 30 20
8507 30 80
8507 40 00
8507 50 00
8507 60 00
8507 80 00
8507 90 00
8507 90 30
8507 90 80
8508 00 00
8508 11 00

8508 19 00

8508 60 00
8508 70 00

8509 00 00
8509 40 00

526

Акумулатори, оловни-са киселином, осим истрошених и за покретање клипних
мотора
Акумулатори, оловни, који раде помоћу течног електролита, осим истрошених
као и батерија за стартовање
Акумулатори, оловни, који раде без течног електролита, осим истрошених као
и батерија за стартовање
Акумулатори, никл-кадмијум, осим истрошених
Акумулатори, никл-кадмијум, херметички (непропусно) затворени, осим
истрошених
Акумулатори, никл-кадмијумски, нехерметички затворени, осим истрошених
Акумулатори, никл-гвожђе, осим истрошених
Акумулатори, никл-метал хидридни, осим истрошених
Акумулатори, литијум јонски, осим истрошених
Акумулатори, електрични, осим истрошених и оловно-киселинских, никлкадмијумских, никл-гвоздених, никл-метал хидридних и литијум јонских
акумулатора
Плоче, сепаратори и остали делови за електричне акумулаторе, н.д.м.н.
Сепаратори за електричне акумулаторе, осим плоча од вулканизоване гуме
другачије од тврде гуме или од текстила
Делови електричних акумулатора, осим сепаратора
Усисивачи, укључујући усисиваче за суве и мокре материје
Усисивачи, укључујући усисиваче за суве и мокре материје, са уграђеним
електромотором снаге не преко 1 500 W и са врећом за прашину или другим
прихватачем за прашину капацитета не преко 20 l
Усисивачи, укључујући усисиваче за суве и мокре материје, са уграђеним
електромотором, осим усисивача са уграђеним електромотором снаге не преко
1 500 W и са врећом за прашину или другим прихватачем за прашину
капацитета не преко 20 l
Усисивачи, укључујући усисиваче за суве и мокре материје, осим са уграђеним
електромотором
Делови усисивача, укључујући усисиваче за суве и мокре материје, н.д.м.н
Апарати за домаћинство, електромеханички, са уграђеним
електромотором; њихови делови, осим усисивача и усисивача за суве и
мокре материје
Апарати за млевење, мешање хране, соковници за воће и поврће, са уграђеним
електромотором

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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4

8509 80 00

Апарати за домаћинство, са уграђеним електромотором, електромеханички,
осим усисивача и усисивача за суве и мокре материје, апарата за млевење,
мешање хране, соковника за воће и поврће и апрата за деполацију

1

8509 90 00

Делови апарата за домаћинство (електромеханичких), са уграђеним
електромотором, осим усисивача и усисивача за суве и мокре материје

1

8510 00 00
8510 10 00
8510 20 00
8510 30 00
8510 90 00

Апарати за бријање и шишање и апарати за депилацију, електрични, са
уграђеним електромотором; њихови делови
Апарати за бријање, електрични
Апарати за шишање, са уграђеним електромотором
Апарати за депилацију, са уграђеним електромотором
Делови апарата за бријање, шишање и депилацију, са уграђеним
електромотором, н.д.м.н.

1
1
1
1
1

8511 00 00

Електрична опрема за паљење и 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, електро покретачи); генератори (нпр.: динамо машине и алтернатори) и реглери за њих; њихови делови

1

8511 10 00

Свећице за паљење и покретање мотора са унутрашњим сагоревањем који се
пале помоћу свећице или компресије

1

8511 20 00

Магнети за паљење, динамо - магнети и магнети замајци за паљење и
покретање мотора са унутрашњим сагоревањем који се пале помоћу свећице
или компресије

1

8511 30 00

Разводници и калемови за паљење и покретање мотора са унутрашњим
сагоревањем који се пале помоћу свећице или компресије

1

8511 40 00

Електропокретачи и машине двоструке намене (електропокретачи генератори) за паљење и покретање мотора са унутрашњим сагоревањем који
се пале помоћу свећице или компресије

1

8511 50 00

8511 80 00

8511 90 00

8512 00 00

8512 10 00
8512 20 00
8512 30 00
8512 30 10
8512 30 90
8512 40 00

8512 90 00

01.05.2017.

Генератори за паљење и покретање мотора са унутрашњим сагоревањем, осим
динамо - магнета и машина двоструке намене
Електрична опрема за паљење и покретање мотора са унутрашњим
сагоревањем који се пале помоћу свећице или компресије, осим генератора,
магнета за паљење, динамо - магнета, магнета замајаца, свећица за паљење и
сл.
Делови електричне опреме за паљење и покретање мотора са унутрашњим
сагоревањем из NHM-а 8511 00 00, н.д.м.н
Електрична опрема, за осветљавање и сигнализацију, осим производа из
NHM-а 8539 00 00, брисачи ветробрана, уређаји за одмрзавање и уређаји за
одмагљивање, за бицикле и моторна возила; њихови делови
Електрична опрема, за осветљавање и визуелну сигнализацију, за бицикле,
осим сијалица из NHM-а 8539 00 00
Електрична опрема, за осветљавање и визуелну сигнализацију, за моторна
возила, осим сијалица из NHM-а 8539 00 00
Електрична опрема, за звучну сигнализацију, за бицикле и моторна возила
Електрична опрема, за звучну сигнализацију, аларми за заштиту од крађе, за
моторна возила
Електрична опрема, за звучну сигнализацију, за бицикле
Брисачи ветробрана, уређаји за одмрзавање и уређаји за одмагљивање, за
моторна возила
Делови електричне опреме за осветљавање и сигнализацију, брисача
ветробрана, уређаја за одмрзавање и уређаја за одмагљивање, за бицикле и
моторна возила, н.д.м.н.

1

1

1

1
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8512 90 10

Делови за апатаре за звучну сигнализацију, за аларме за заштиту од крађе, за
моторна возила, н.д.м.н.

1

8512 90 90

Делови опреме за осветљавање и сигнализацију, брисачи ветробрана, уређаја за
одмрзавање и уређаји за одмагљивање, за бицикле и моторна возила, н.д.м.н.,
осим апарата за звучну сигнализацију, аларма за заштиту од крађе

1

8513 00 00
8513 10 00
8513 90 00

8514 00 00

8514 10 00
8514 10 10
8514 10 80
8514 20 00
8514 20 10
8514 20 80
8514 30 00
8514 30 20

Преносне електричне светиљке са сопственим извором енергије (нпр.:
примарне батерије, акумулатори или динаме); њихови делови, осим
опреме за осветљавање из NHM-а 8512 00 00
Преносне електричне светиљке са сопственим извором енергије
Делови од преносних електричних светиљки са сопственим извором енергије,
н.д.м.н.
Пећи, индустријске и лабораторијске, електричне, укључујући
индукционе или диелектричне; остала индустријска или лабораторијска
опрема за индукциону или диелектричну термичку обраду материјала;
њихови делови
Пећи, индустријске и лабораторијске, загреване електричним отпором, осим
пећи за сушење
Пећи, пекарске и пећи за кекс, загреване електричним отпором
Пећи, индустријске и лабораторијске, осим пећи које се котисте у производњи
полупровидничке опреме на полупроводничкој облози
Пећи, индукционе или диелектричне
Пећи, индукционе
Пећи, диелектричне, осим пећи које се котисте у производњи полупровидничке
опреме на полупроводничкој облози
Пећи, индустријске и лабораторијске, електричне, осим загреваних
електричним отпором, индукционих, диелектричних и пећи за сушење
Пећи које се користе искључиво или углавном за производњу штампаних кола
или склопова штампаних кола

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

8514 30 80

Пећи, индустријске или лабораторијске и електричне, осим загреваних
електричним отпором, индукционих, диелектричних и пећи за сушење, и оних
које се користе за производњу штампаних кола

1

8514 40 00

Опрема за индукциону или диелектричну термичку обраду материјала, осим
пећи

1

8514 90 00

Делови од индустријских или лабараторијских електричних, укључујући
индукционе или диелектричне, и делови индустријске или лабораторијске
опреме за индукциону или диелектричну термичку обраду материјала, н.д.м.н.,
осим пећи које се котисте у производњи полупровидничке опреме на
полупроводничкој облози

1

8514 90 30
8514 90 70

Делови пећи из НХМ 8514 30 20 који се користе у производњи штампаних кола
Делови од индустријских или лабораторијских електричних, укључујући
индукционе или диелектричне пећи, и делови индустријске или лабораторијске
опреме за индукциону или диелектричну термичку обраду материјала, н.д.м.н.

1
1

8515 00 00

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; нихови делови, осим пиштоља за прскање из NHM-а 8424 00 00

1

8515 11 00
8515 19 00

Лемилице и пиштољи за меко лемљење, електричне
Машине за меко и трдо лемљење, осим лемилица и пиштоља за меко лемљење

1
1
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8515 19 10

8515 19 90
8515 21 00
8515 29 00
8515 31 00
8515 39 00
8515 39 13

Машине за таласно лемљење врсте која се користи, искључиво или углавом за
производњу склопова штампаних кола
Машине за меко лемљење или тврдо лемљење, осим лемилица, пиштоља за
меко лемљење, машина за таласно лемљење врсте која се користи за
производњу склопова штампаних кола
Машине за електроотпорно заваривање метала, аутоматске и полуатоматске
Машине за електроотпорно заваривање метала, које нису ни аутоматске ни
полуатоматске
Машине за заваривање метала електро луком, укључујући лук плазме,
аутоматске и полуаутоматске
Машине за заваривање метала електро луком, укључујући лук плазме, које
нису ни аутоматске ни полуатоматске
Машине за ручно заваривање метала са обложеним електродама, испоручене
комплетно са главом за заваривање и сечење и са трансформатором

1

1
1
1
1
1
1

8515 39 18

Машине и апарати, за ручно заваривање метала са обложеним електродама,
испоручене комплетно са главом за заваривање и сечење и са генератором или
ротационим претварачем, или статичким претварачем, исправљачем или
исправљачким апаратом

1

8515 39 90

Машине за заваривање метала електро луком, укључујући лук плазме,
аутоматске и полуаутоматске, осим машина и апарата за ручно заваривање
метала са обложеним електродама

1

8515 80 00

Машине и апарати, 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, осим специјалног пиштоља за прскање

1

8515 80 10

Електричне машине и апарати за заваривање или прскање метала, осим машина
и апарата са отпорником, луком од плазме или луком за лемљење и пиштоља за
прскање метала наведених на другом месту

1

8515 80 90

Електричне машине и апарати за заваривање термопластичних материјала,
осим жичаних спојева који се користе у производњи полупроводничке опреме

1

8515 90 00

Делови од машина и апарата за лемљење и заваривање, за вруће прскање
метала или кермета, н.д.м.н., осим жичаних спојева у производњи
полупроводничке опреме

1

8515 90 20
8515 90 80

8516 00 00

8516 10 00
8516 10 11
8516 10 80
8516 21 00
8516 29 00
8516 29 10

01.05.2017.

Делови машине за таласно лемљење врсте која се користи за производњу
склопова штампаних кола
Делови машина и апарата за лемљење и заваривање, за вруће прскање метала,
металних карбида или кермета, н.д.м.н.
Електрични грејачи воде, проточни, акумулациони и потапајући;
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 NHM-а 8545 00 00; њихови
делови
Електрични грејачи воде, проточни и акумулациони грејачи воде и потапајући
грејачи
Електрични грејачи воде, проточни
Бојлер и уроњиви грејач, електрични, осим проточни грејач
Електрични апарати за грејање простора, акумулациони
Електрични апарати за грејање простора и за грејање тла, осим акумулационих
апарата за грејање простора
Електрични апарати за грејање простора и грејање тла, радијатори напуњени
течношћу

1
1

1

1
1
1
1
1
1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8516 29 50

Електрични апарати за грејање простора и за грејање тла, конвекциони грејачи
Електрични апарати за грејање простора и за грејање тла, са уграђеним
вентилатором, осим акумулационих апарата за грејање простора
Електрични апарати за грејање простора и за грејање тла, без уграђеног
вентилатора, осим радијатора напуњених течношћу и конвекционих грејача
Електрични апарати за сушење косе
Електро-термички апарати за уређивање косе, осим апарата за сушење косе
Електрични апарати за сушење руку
Електричне пегле
Пећнице, микроталасне
Електрични штедњаци, апарати за кување, решои, роштиљи и ражњеви који се
користе у домаћинству, осим пећи за загревање простора и микроталасних
пећница

1

8516 29 91
8516 29 99
8516 31 00
8516 32 00
8516 33 00
8516 40 00
8516 50 00
8516 60 00

8516 60 10
8516 60 50
8516 60 70
8516 60 80
8516 60 90

8516 71 00
8516 72 00
8516 79 00

8516 79 20

8516 79 70
8516 80 00
8516 80 20
8516 80 80

Електрични штедњаци који имају најмање једну пећницу и грејну плочу, који
се користе у домаћинству
Плотне са једном ринглом или више рингли, електричне, за домаћинство
Електрични роштиљи и ражњеви који се користе у домаћинству
Електричне пећнице за уградњу које се користе у домаћинству
Електричне пећнице које се користе у домаћинству, осим пећи за загревање
простора, штедњака који имају најмање једну пећницу и грејну плочу,
микроталасних пећница и пећница за уградњу
Електро-термички апарати за припремање кафе или чаја који се користе у
домаћинству
Електро-термички тостери који се користе у домаћинству
Електро-термички апарати који се користе у домаћинсту, осим апарата за
сушење косе и руку, за грејање простора и за грејање тла, грејача воде,
пећница, решоа и сл.
Електрични апарати за пржење са много масноће (фритезе) који се користе у
домаћинству
Електро-термички апарати који се користе у домаћинству, осим апарата за
сушење косе и руку, за грејање простора и за грејање тла, грејача воде,
пећница, решоа и сл.
Електрични грејни отпорници, осим од агломерисаног угља и графита
Електрични грејни отпорници опремљени носачем од изолационог материјала
Електрични грејни отпорници, осим опремљених носачем од изолационог
материјала и од агломерисаног угља и графита

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
1

8516 90 00

Делови од електричних грејача воде, електричних апарата за грејање простора
и електричних уређаја за грејање тла, електро - термичких апарата за
уређивање косе, апарата за сушење руку, електричних пегли, осталих електро термичких уређаја за домаћинство и електричнх грејних отпорника, н.д.м.н.

1

8517 00 00

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 - LAN или широкопојасна мрежа WАN), осим емисионих и пријемних апарата из NHМ-а 8443 00 00, 8525 00
00, 8527 00 00 или 8528 00 00

1

8517 11 00
8517 12 00
8517 18 00
8517 61 00

530

Телефони са безгајтанским ручним сетом
Телефони за мрежу станица "мобилни телефони" или за друге бежичне мреже
("wireless")
Телефони, осим телефона са безгајтанским ручним сетом и за мрежу станица
или за друге бежичне мреже
Базне станице од апарата за пренос или пријем гласа, слика или других
података

1
1
1
1

01.05.2017.
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8517 62 00

Машине за пријем, конверзију и пренос или регенерацију гласа, слике или
других података, укључујући комутационе и усмеривачке апарате, осим
телефона са безгајтанским ручним сетом и за мрежу станица или за друге
бежичне мреже

1

8517 69 00

Апарати за пренос или регенерацију гласа, слике или других података,
укључујући апарате за комуникацију у жичној или бежичној мрежи (као што су
локална - LAN или широкопојасна мрежа - WAN), осим телефона, телефона са
безгајтанским ручним сетом и за мрежу станица или за друге бежичне мреже,
базних станица од апарата за пренос или пријем гласа и емисионих и
пријемних апарата из NHM-а 8443 00 00, 8525 00 00, 8527 00 00 или 8528 00 00

1

8517 69 10
8517 69 20
8517 69 30

Видеофони (видеотелефони)
Интерфонски апарати
Пријемни апарати за радио-телефонију или радио-телеграфију

8517 69 90

Апарати за пренос или регенерацију гласа, слике или других података,
укључујући апарате за комуникацију у жичној или бежичној мрежи (као што су
локална - LAN или широкопојасна мрежа - WAN), осим телефона са
безгајтанским ручним сетом и за мрежу станица или за друге бежичне мреже,
базних станица од апарата за пренос, видеофона, интерфона, пријемних
апарата за радио-телефонију или радио-телеграфију и емисионих и пријемних
апарата из NHM-а 8443 00 00, 8525 00 00, 8527 00 00 или 8528 00 00

1

8517 70 00

Делови од телефонских апарата, телефона за мрежу станица или за друге
бежичне мреже и осталих апарата за пренос или пријем гласа, слика или
других података, н.д.м.н.

1

8518 00 00

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; њихови
делови

1

8518 10 00
8518 10 30

8518 10 95
8518 21 00
8518 22 00
8518 29 00
8518 29 30
8518 29 95

Микрофони и њихови стативи, осим звучника у звучним кутијама
Микрофони фреквенције од 300 Hz до 3,4 кHz, пречника не преко 10 mm и
висине не преко 3 mm, за употребу у телекомуникацијама
Микрофони и њихови стативи, осим микрофона фреквенције од 300 Hz до 3,4
кHz, пречника не преко 10 mm и висине не преко 3 mm, за употребу у
телекомуникацијама
Звучне кутије са једним звучником
Звучне кутије са више звучника
Звучници, без звучне кутије
Звучници фреквенције од 300 Hz до 3,4 кHz, пречника не преко 50 mm, за
употребу у телекомуникацијама
Звучници, без звучне кутије, осим звучника фреквенције од 300 Hz до 3,4 кHz,
пречника не преко 50 mm, за употребу у телекомуникацијама

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

8518 30 00

Слушалице, укључујући комбиноване са микрофоном и комплети који се
састоје од микрофона и једног или више звучника, осим телефонских апарата,
кацига са уграђеним звучницима са или без микрофона

1

8518 30 20

Ручни сетови за жичне телефоне са или без микрофона, и сетови који се састоје
од микрофона и једног или више звучника

1

8518 30 95

Слушалице, укључујући комбиноване са микрофоном и комплети који се
састоје од микрофона и једног или више звучника, осим ручних сетова за
жичне телефоне, телефонских апарата, кацига са уграђеним звучницима са или
без микрофона

1

8518 40 00
8518 40 30

Појачивачи, аудио - фреквентни електрични
Појачивачи за телефонију или мерења, аудио-фреквентни електрични

1
1
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1

2
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4

8518 40 80
8518 50 00
8518 90 00

8519 00 00
8519 20 00
8519 20 10

Појачивачи, аудио-фреквенти електрични, осим оних за телефонску технику
или технику мерења
Електрични комплети за појачавање звука
Делови од микрофона, звучника, слушалица, аудио - фреквентних електричних
појачивача и електричних комплетх за појачавање звука, н.д.м.н.
Апарати за репродукцију или снимање звука
Апарати за репродукцију или снимање звука који се пуштају у рад помоћу
новчића, банкнота, банковних картица, жетона или помоћу других начина
плаћања
Грамофони који се пуштају у рад металним новцем или жетоном

1
1
1

1
1
1

8519 20 91

Апарати за репродукцију или снимање звука, који се пуштају у рад помоћу
новчића, банкнота, банковних картица, жетона или помоћу других начина
плаћања са ласерским системом очитавања, осим грамофона који се пуштају у
рад металним новцем или жетоном

1

8519 20 99

Апарати за репродукцију или снимање звука, који се пуштају у рад помоћу
новчића, банкнота, банковних картица, жетона или помоћу других начина
плаћања без ласерског система очитавања, осим грамофона који се пуштају у
рад металним новцем или жетоном

1

8519 30 00
8519 50 00

Грамофони
Апарати за одговарање на телефонске позиве

1
1

8519 81 00

Апарати за репродукцију или снимање звука, који користе магнетне, оптичке
или полуприводничке подлоге, осим апарата који се пуштају у рад помоћу
новчића, банкнота, банковних картица, жетона или помоћу других начина
плаћања, грамофона и апарата за одговарање на телефонске позиве

1

8519 81 11

Апарати за репродукцију звука, диктафони, укључујући и касетофоне, који
користе магнетне, оптичке или полуприводничке подлоге, који немају уграђен
уређај за снимање звука

1

8519 81 15

Апарати за репродукцију звука, касетофони џепних димензија, који користе
магнетне, оптичке или полуприводничке подлоге, који немају уграђен уређај за
снимање звука, осим диктафона

1

8519 81 21

Апарати за репродукцију звука, касетни, магнетски, оптички и
полупроводнички, са аналогним и дигиталним системом очитавања, без опреме
за снимање звука, осим касетофона џепних димензија и диктафона

1

8519 81 25

Апарати за репродукцију звука, касетни, магнетски, оптички и
полупроводнички, са аналогним или оптичким дигиталним системом за
очитавање, без опреме за снимање звука, осим касетофона џепних димензија,
диктафона и плејера са аналогним и дигиталним системом читања

1

8519 81 31

Апарати за репродукцију звука, са ласерским системом очитавања за моторна
возила, који користе диск пречника не преко 6,5 cm, без опреме за снимање
звука

1

8519 81 35

Апарати за репродукцију звука, са ласерским системом очитавања, без опреме
за снимање звука, осим оних који се користе у моторним возилима за диск
пречника не преко 6,5 cm

1

8519 81 45

Апарати за репродукцију звука, магнетски, оптички и полупроводнички, без
опреме за ласерско читање и без опреме за снимање звука, осим апарата који
раде на новчиће, банкноте, картице, или друге врсте плаћања, грамофонских
плоча, диктафона, апарата за одговарање на телефонске позиве, апарата за
репродукцију звука, касетних, магнетских

1

8519 81 51

Апарати за диктирање, магнетски, оптички и полупроводнички, са апаратима
за репродукцију звука, који не могу да раде без спољног извора енергије, осим
диктафона

1
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4

8519 81 70

Магнетофони са уграђеним уређајима за снимање и репродукцију звука, осим
апарата који раде на новчиће, банкноте, картице, купоне или друга средства
плаћања, телефонских секретарица и диктафона

1

8519 81 95

Апарати за снимање или репродукцију звука који користе магнетне, оптичке
или полупроводничке подлоге, осим апарата који раде на новчиће, банкноте,
картице, или друге врсте плаћања, телефонских секретарица, диктафона,
апарата који користе магнетну траку на котуру са могућношћу снимања

1

8519 89 00

Апарати за снимање или репродукцију звука, осим апарата који користе
магнетне, оптичке или полупроводничке подлоге, апарата који раде на
новчиће, банкноте, картице, купоне или друга средства плаћања, телефонских
секретарица и носача дискова

1

8521 00 00
8521 10 00

Апарати за снимање и репродукцију слике, са или без уграђеног видео
тјунера (пријемника), осим видео камера са рекордером
Апарати за снимање и репродукцију слике, са или без уграђеног видео тјунера
(пријемника), с магнетном траком, осим видео камера са рекордером

1
1

8521 10 20

Апарати за снимање и репродукцију слике, са или без уграђеног видео тјунера
(пријемника), ширине траке не преко 1,3 cm и брзине кретања траке, при
снимању или репродукцији, не преко 50 mm/s, осим видео камера са
рекордером

1

8521 10 95

Апарати за снимање и репродукцију слике, са магнетном траком, са или без
уграђеног видео тјунера (пријемника), ширине траке не преко 1,3 cm и брзине
кретања траке, при снимању или репродукцији, не преко 50 mm/s, осим видео
камера са рекордером

1

8521 90 00

Апарати за снимање и репродукцију слике, са или без уграђеног видео тјунера
(пријемника), осим са магнетном траком и видео камера са рекордером

1

8522 00 00
8522 10 00
8522 90 00

8522 90 20
8522 90 30
8522 90 41
8522 90 49

Делови и прибор који се употребљавају искључиво или углавном са
апаратима за репродукцију или снимање звука и апаратима за снимање и
репродукцију слике
Грамофонске звучнице
Делови и прибор који се употребљавају искључиво или углавном са апаратима
за репродукцију или снимање звука и апаратима за снимање и репродукцију
слике, осим грамофонских звучница
Lед позадинско осветљење за дисплеје са LCD за апарате за репродукцију и
снимање звука и слике
Игле, дијаманти, сафири и остало драго или полудраго камење (природно,
синтетичко или реконституисано) за игле, монтирани или немонтирани
Електронски склопови апарата за одговарање на телефонске позиве, н.д.м.н
Електронски склопови за апарате за репродукцију или снимање звука и апарате
за снимање и репродукцију слике, н.д.м.н., осим електронских склопова
апарата за одговарање на телефонске позиве

1
1
1

1
1
1
1

8522 90 70

Електронски појединачни склопови за погон касете, чија дебљина не прелази
53 mm, који се употребљавају за производњу апарата за снимање и
репродукцију звука

1

8522 90 80

Делови и прибор који се употребљавају искључиво или углавном са апаратима
за репродукцију или снимање звука и апаратима за снимање или репродукцију
слике и звука, н.д.м.н.

1

8523 00 00

8523 21 00

01.05.2017.

Дискови, траке, постојане полупроводничке меморије независне од
електричне енергије, „паметне картице” („smart cards”) и друге подлоге за
снимње звука или других феномена, снимљени или не, укључујући
матрице и мастере за производњу дискова, осим производа из Главе 37
Картице са уграђеном магнетном траком за снимње звука или других феномена

1

1
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8523 29 00
8523 29 15
8523 29 19
8523 29 90

Магнетне подлоге за снимање звука или других феномена, осим картице са
уграђеном магнетном траком и производа из Главе 37
Магнетне траке и магнетни дискови, неснимљени, за снимање звука или
других феномена
Магнетне траке и магнетни дискови,снимљени
Магнетне подлоге за репродукцију звука, слике или других феномена, осим
картице са уграђеном магнетном траком, магнетских касета, магнетских трака
и производа из Главе 37

1
1
1
1

8523 41 00

Оптичке подлоге за снимње звука или других феномена, неснимљене, осим
производа из Главе 37

1

8523 41 10

Оптички дискови, за системе који раде на принципу ласерског система
очитавања, неснимљени, капацитета снимања не преко 900 MB, дискови без
опције брисања (CD-Rs)

1

8523 41 30

Оптички дискови, за системе који раде на принципу ласерског система
очитавања, неснимљени, капацитета снимања већег од 900 MB али не преко 18
GB, дискови без опције брисања (ДВД-/+Rs)

1

8523 41 90

Оптичке подлоге, неснимљене, за снимање звука или других феномена, нпр.
CD-RW-ови, DVD-/+RW-ови, DVD-RAM-ови, МиниДисц-ови, осим дискова за
системе који раде на принципу ласерског система очитавања, без опције
брисања, капацитета снимања не преко 18GB [CD-RW-ови, DVD-/+R-ови], и
производа из Главе 37

1

8523 49 00
8523 49 10
8523 49 20
8523 49 90
8523 51 00

8523 51 10

8523 51 90
8523 52 00

Оптичке подлоге за снимање звука или других феномена, осим неснимљених и
производа из Главе 37
DVD дискови (digital versatile discs), снимљени
Дискови за ласерски систем очитавања, снимљени, осим DVD
Oптички медији, снимљени, осим дискова за ласерски систем очитавања
Полупроводничке подлоге, постојане независне од електричне енергије, за
снимање са спољног извора (брзе меморијске картице или брзе електронске
меморијске картице), осим производа из Главе 37
Полупроводничке подлоге, постојане независне од електричне енергије, за
снимање са спољног извора (брзе меморијске картице или брзе електронске
меморијске картице), неснимљене
Полупроводничке подлоге, постојане независне од електричне енергије (брзе
меморијске картице или брзе електронске меморијске картице),снимљене
Картице са уграђеним једним или више електронским интегрисаним колом
(„паметне картице”)

1
1
1
1
1

1

1
1

8523 59 00

Полупроводничке подлоге, неснимљене, за снимање звука или других
феномена, осим постојаних полупроводничких меморија независних од
електричне енергије, „паметних картица”, и производа из Главе 37

1

8523 59 10

Полупроводничке подлоге, неснимљене, за снимање звука или других
феномена, осим постојаних полупроводничких меморија независних од
електричне енергије и „паметних картица”

1

8523 59 90

Полупроводничке подлоге, снимљене, осим постојаних полупроводничких
меморија независних од електричне енергије и „паметних картица”

1

8523 80 00

Носачи записа за снимање звука или других феномена, снимљене или не,
укљичујући матрице и галванске отиске за производњу плоча, осим магнетних,
оптичких и полупроводничких подлога и производа из Главе 37

1

8523 80 10

Носачи записа за снимање звука или других феномена, неснимљене,
укључујући матрице и галванске отиске за производњу плоча, осим магнетних,
оптичких и полупроводничких подлога и производа из Главе 37

1

8523 80 90

Носачи записа, снимљени , укључујући матрице и мастере за производњу
дискова, осим магнетсних, оптичких и полупроводничких медија и производа
из поглавља 37

1
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8525 00 00
8525 50 00
8525 60 00
8525 80 00
8525 80 11
8525 80 19
8525 80 30
8525 80 91
8525 80 99

8526 00 00
8526 10 00
8526 91 00
8526 91 20
8526 91 80
8526 92 00

8527 00 00

8527 12 00

8527 12 10

8527 12 90

8527 13 00

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)
Предајници за радио дифузију или телевизију, без уграђеног пријемника
Предајници за радио дифузију или телевизију, са уграђеним пријемником
Камере, телевизијске, дигиталне камере и видео камере са рекордерима
(камкодери)
Камере, телевизијске, са три или више цеви за снимање слике
Камере, телевизијске, осим са три или више цеви за снимање слике и видео
камера
Камере, дигиталне
Видео камере са рекордерима (камкодери) само за снимање слике и тона
непосредно при употреби телевизијске камере
Видео камере са рекордерима (камкодери) за снимање телевизијског програма
и слике и тона непосредно при употреби телевизијске камере
Радари, уређаји за радио - навигацију и уређаји за радио - даљинско
управљање
Радари
Уређаји за радио - навигацију
Радио - навигациони пријемници, осим радара
Уређаји за радио - навигацију, осим радио-навигационих пријемника и радара
Уређаји за радио - даљинско управљање
Пријемници за радио-дифузију, укључујући и пријемнике комбиноване у
истом кућишту са апаратом за снимање или репродукцију звука или
часовником
Радио касетофони џепних димензија (димензија не преко 170 mm x 100 mm x
45 mm), са уграђеним појачалом и без уграђених звучника, који могу да раде
без спољног извора енергије
Радио касетофони џепних димензија (димензија не преко 170 mm x 100 mm x
45 mm), са аналогним и дигиталним системом очитавања, са уграђеним
појачалом и без уграђених звучника, који могу да раде без спољног извора
енергије
Радио касетофони џепних димензија (димензија не преко 170 mm x 100 mm x
45 mm), са уграђеним појачалом и без уграђених звучника, који могу да раде
без спољног извора енергије, осим са аналогним и дигиталном системом
очитавања
Радио - дифузни пријемници који могу да раде без спољног извора енергије,
комбиновани са апаратима за снимање или репродукцију звука, осим радио
касетофона џепних димензија

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

8527 13 10

Радио - дифузни пријемници који могу да раде без спољног извора енергије,
комбиновани са апаратима за снимање или репродукцију звука са ласерским
системом очитавања, осим радио касетофона џепних димензија

1

8527 13 91

Радио - дифузни пријемници касетног типа који могу да раде без спољног
извора енергије, комбиновани са апаратима за снимање или репродукцију
звука, са аналогним и дигиталним системом очитавања, осим радио касетофона
џепних димензија

1

8527 13 99

Радио - дифузни пријемници који могу да раде без спољног извора енергије,
комбиновани са апаратима за снимање или репродукцију звука, осим радио
касетофона џепних димензија и радио дифузних пријемника са ласерским
системом очитавања и са аналогним и дигиталним системом очитавања
касетног типа

1
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8527 19 00

Радио - дифузни пријемници који могу да раде без спољног извора енергије,
некомбиновани са апаратима за снимање или репродукцију звука

1

8527 21 00

Радио - дифузни пријемници који не могу да раде без спољног извора енергије,
за моторна возила, комбиновани са апаратом за снимање или репродукцију
звука

1

8527 21 20

Радио - дифузни пријемници који не могу да раде без спољног извора енергије,
за моторна возила, комбиновани са апаратом за снимање или репродукцију
звука способни за пријем и декодирање дигиталног RDS (радио дата систем)
сигнала са ласерским системом очитавања

1

8527 21 52

Радио - дифузни пријемници касетног типа који не могу да раде без спољног
извора енергије, за моторна возила, комбиновани са апаратом за снимање или
репродукцију звука способни за пријем и декодирање дигиталног RDS (радио
дата систем) сигнала, касетног типа са аналогним и дигиталним системом
очитавања

1

8527 21 59

Радио - дифузни пријемници који не могу да раде без спољног извора енергије,
за моторна возила комбиновани са апаратом за снимање или репродукцију
звука способни за пријем и декодирање дигиталног RDS (радио дата систем)
сигнала, осим апарата за снимање или репродукцију звука или са ласерским
системом очитавања и са аналогним и дигиталним системом очитавања

1

8527 21 70

Радио - дифузни пријемници који не могу да раде без спољног извора енергије,
за моторна возила комбиновани са апаратом за снимање или репродукцију
звука, са ласерским системом очитавања, осим апарата за пријем и декодирање
дигиталног RDS (радио дата систем) сигнала

1

8527 21 92

Радио - дифузни пријемници касетног типа који не могу да раде без спољног
извора енергије, за моторна возила комбиновани са апаратом за снимање или
репродукцију звука, са аналогним и дигиталним системом очитавања, осим
апарата за пријем и декодирање дигиталног RDS (радио дата систем) сигнала

1

8527 21 98

Радио - дифузни пријемници који не могу да раде без спољног извора енергије,
за моторна возила комбиновани са апаратом за снимање или репродукцију
звука, осим апарата за снимање или репродукцију звука са ласерским системом
очитавања, апарата за пријем и декодирање дигиталног RDS (радио дата
систем) сигнала, и апарата касетног типа са аналогним и дигиталним системом
очитавања

1

8527 29 00

Радио - дифузни пријемници који могу да раде без спољног извора енергије, за
моторна возила, без апарата за снимање или репродукцију звука

1

8527 91 00

Радио - дифузни пријемници који раде само на струју, комбиновани са
апаратом за снимање или репродукцију звука, осим оних који се користе у
моторним возилима

1

8527 91 11

Радио - дифузни пријемници касетног типа који раде само на струју,
комбиновани са апаратом за снимање или репродукцију звука са једним или
више звучника у истом кућишту са аналогним и дигиталним системом
очитавања

1

8527 91 19

Радио - дифузни пријемници који раде само на струју, комбиновани са
апаратом за снимање или репродукцију звука са једним или више звучника у
истом кућишту, осим касетног типа са аналогним и дигиталним системом
очитавања

1

8527 91 35

Радио - дифузни пријемници који раде само на струју, комбиновани са
апаратом репродукцију звука са ласерским системом очитавања, без уграђених
звучника, осим оних који се користе у моторним возилима

1

8527 91 91

Радио - дифузни пријемници касетног типа који раде само на струју,
комбиновани са апаратом за снимање или репродукцију звука (остали) са
аналогним и дигиталним системом очитавања, без уграђених звучника, осим
оних који се користе у моторним возилима

1
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8527 91 99

Радио - дифузни пријемници који раде само на струју, комбиновани са
апаратом за снимање или репродукцију звука, осим са ласерским системом
очитавања, без уграђених звучника, касетног типа са аналогним и дигиталним
системом очитавања, и оних који се користе у моторним возилима

1

8527 92 00

Радио - дифузни пријемници који раде само на струју, некомбиновани са
апаратом за снимање или репродукцију звука, али комбиновани са часовником,
осим оних који се користе у моторним возилима

1

8527 92 10

Радио-будилници који раде само на струју, некомбиновани са апаратом за
снимање или репродукцију звука, али комбиновани са часовником

1

8527 92 90

Радио - дифузни пријемници који раде само на струју, некомбиновани са
апаратом за снимање или репродукцију звука, али комбиновани са часовником,
осим оних који се користе у моторним возилима и радио будилника

1

8527 99 00

Радио - дифузни пријемници који раде само на струју, некомбиновани са
апаратом за снимање или репродукцију звука и некомбиновани са часовником,
осим оних који се користе у моторним возилима

1

8528 00 00

Монитори и пројектори, без уграђених телевизијских пријемника;
телевизијски пријемници, са или без уграђених радио пријемника или
апарата за снимање и репродукцију звука или слике

1

8528 42 00

Монитори са уграђеном катодном цеви CRT, који имају могућност директног
повезивања на и за коришћење са машином за аутоматску обраду података из
NHM-а 8471, осим са телевизијским пријемником

1

8528 49 00

Монитори са уграђеном катодном цеви CRT, осим компјутерски монитор, са
телевизијским пријемником

1

8528 52 00

Монитори који имају могућност директног повезивања са или пројектовани за
коришћење са машинама за аутоматску обраду података из тарифног броја
8471, осим монитора CRT, са телевизијским пријемником

1

8528 52 10
8528 52 91
8528 52 99
8528 59 00

8528 62 00

8528 69 00
8528 69 20
8528 69 80
8528 71 00
8528 71 11

8528 71 15

01.05.2017.

Монитори који се користе само или углавном за системе за аутоматску обраду
података из NHM 8471, осим са CRT, са телевизијским пријемником
LCD монитори дизајнирани за рачунаре, али који се не користе првенствено са
рачунаром, осим монитора са ТВ пријемником
Монитори дизајнирани за рачунаре, али који се не користе првенствено са
рачунаром, осим CRT, LCD и монитора са ТВ пријемником
Монитори, осим монитора са ТВ пријемником, CRT, и монитора дизајнираних
за рачунаре
Пројектори који имају могућност директног повезивања са или пројектовани за
коришћење са машинама за аутоматску обраду података из тарифног броја
8471, осим са ТВ пријемницима
Пројектори, без уграђених телевизијских пријемника, осим оних који се
користе само или углавном за системе за аутоматску обраду података из NHMа 8471 00 00
Монохрони пројектор, осим са ТВ пријемником и дизајнираних за рачунаре
Пројектори у боји, осим са ТВ пријемником и дизајнираних за рачунаре
Телевизијски пријемници, са или без уграђених радио пријемника или апарата
за снимање и репродукцију звука или слике, без екрана
Видео пријемници (тјунери) у облику електронских склопова за уградњу у
машине за аутоматску обраду података
Видео тјунери са уређајима на бази микропроцесора који садрже модем за
остварење приступа Интернету, који имају функцију интерактивне размене
података и могућност пријема телевизијских сигнала („set-top” кутије са
комуникационом функцијом)

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
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8528 71 19

Видео пријемници (тјунери), осим у облику електронских склопова за уградњу
у машине за аутоматску обраду података и на бази микропроцесора који
садрже модем за остварење приступа Интернету и који имају функцију
интерактивне размене података и могућност пријема телевизијских сигнала
(„set-top” кутије са комуникационом функцијом)

1

8528 71 91

Апарати са уређајима на бази микропроцесора који садрже модем за остварење
приступа Интернету, који имају функцију интерактивне размене података и
могућност пријема телевизијских сигнала („set-top” кутије са комуникационом
функцијом), осим видео тјунера

1

8528 71 99

Апарати пријемници за телевизију, без обзира на то да ли су у њих уграђени
радио пријемници или апарати за снимање или репродукцију звука или слике,
који нису предвиђени за уградњу видео дисплеја или екрана, осим видео
тјунера, „сет топ“ кутија са комуникационом функцијом

1

8528 72 00
8528 72 10
8528 72 20

Телевизијски пријемници у боји, са или без уграђених радио пријемника или
апарата за снимање и репродукцију звука или слике, са екраном
Телевизијски пројекциони уређаји у боји, са екраном
Телевизијски пријемници, у боји, апарати са уграђеним уређајем за снимање
или репродукцију слике

1
1
1

8528 72 30

Телевизијски пријемници за вишебојну слику, са уграђеним кинескопом, осим
са уграђеним видео апаратом за снимање или видео апаратом за репродукцију
слике или звука као и монитора

1

8528 72 40

Телевизијски пријемници за вишебојну слику са LCD екраном, осим са
уграђеним видео апаратом за снимање или видео апаратом за репродукцију
слике или звука као и монитора и пројекционих телевизијских апарата

1

8528 72 60

Телевизијски пријемници за вишебојну слику са плазма екраном, осим са
уграђеним видео апаратом за снимање или видео апаратом за репродукцију
слике или звука као и монитора и пројекционих телевизијских апарата

1

8528 72 80

Телевизијски пријемници за вишебојну слику, осим са интегралном цеви или
LCD или плазма екраном или уграђеним видео апаратом за записивање или
апаратом за репродукцију и монитора и опреме за телевизијску пројекцију

1

8528 73 00

Телевизијски пријемници, црно бели и остали једнобојни (монохроматски), са
или без уграђених радио пријемника или апарата за снимање и репродукцију
звука или слике или екрана

1

8529 00 00
8529 10 00
8529 10 11
8529 10 31
8529 10 39

8529 10 65

8529 10 69
8529 10 80
8529 10 95
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Делови погодни за употребу искључиво или углавном са апаратима од
NHM-а 8525 00 00 до 8528 00 00
Антене и антенски рефлектори свих врста; делови погодни за употребу са
њима, н.д.м.н.
Антене телескопске и шипкасте антене за преносиве апарате (NHM позиције
8525 00 00 до 8528 00 00) и апарате за уградњу у моторна возила
Антене, спољне, за радио-дифузне и телевизијске пријемнике, за пријем преко
сателита
Антене, спољне, за радио-дифузне и телевизијске пријемнике, осим за пријем
преко сателита
Антене, унутрашње (собне), за радио-дифузне и телевизијске пријемнике,
укључујући антене за уградњу у апарате, осим телескопских или шипкастих
антена за преносиве апарате и апарате за уградњу у моторна возила
Антене, осим спољних или унутрашњих, за радио-дифузне и телевизијске
пријемнике и телескопских или шипкастих антена за преносиве апарате и
апарате за уградњу у моторна возила
Филтери и скретнице за антене
Антенски рефлектори свих врста и делови погодни за употребу са њима,
н.д.м.н, осим филтера и скретница за антене

1
1
1
1
1

1

1
1
1

01.05.2017.
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4

8529 90 00

Делови погодни за употребу искључиво или углавном са телевизијским
камерама, дигиталним камерама и видео камерама са рекордерима
(камкодери), радарима, уређајима за радио-навигацију и уређајима за радиодаљинско управљање, н.д.м.н., осим антена и антенских рефлектора свих врста

1

8529 90
15

Модули са органским светлећим диодама и панели са органским светлећим
диодама за телевизијскe пријемникe

1

8529 90 20

Делови апарата из NHM-а 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 и 8528
61 00, н.д.м.н., осим антена и антенских рефлектора свих врста и електронских
делова

1

8529 90 41

Кутије и кућишта од дрвета за телевизијске камере, дигиталне камере и видео
камере са рекордерима (камкодери), радаре и уређаје за радио - навигацију и
уређаје за радио - даљинско управљање, мониторе и пројекторе, н.д.м.н.

1

8529 90 49

Кутије и кућишта од осталог материјала за телевизијске камере, дигиталне
камере и видео камере са рекордерима (камкодери), радаре и уређаје за радионавигацију и уређаје за радио-даљинско управљање, мониторе и пројекторе,
н.д.м.н.

1

8529 90 65

Електронски склопови за употребу искључиво или углавном са телевизијским
камерама, дигиталним камерама и видео камерама са рекордерима
(камкодери), радарима, уређајима за радио-навигацију и уређајима за радиодаљинско управљање, н.д.м.н.

1

8529 90 91

LED модели позадинског осветљења за LCD од НХМ 8525 do 8528, осим за
мониторе компјутера

1

8529 90 92

Делови погодни за употребу искључиво или углавном за телевизијске камере,
пријемнике за радио дифузију или телевизију и мониторе и пројекторе, н.д.м.н,
осим антена, кутија и кућишта, електронских склопова и делова за мониторе и
пројекторе, за употребу искључиво или углавном код машина за аутоматску
обраду података

1

8529 90 97

Делови погодни за употребу искључиво или углавном са предајницима без
уграђених пријемника за радио дифузију или телевизију, видео камерама,
рекордерима, као и са радарима, уређајима за радио - навигацију и уређајима за
даљинско управљање, н.д.м.н.,

1

8530 00 00

Електрична опрема за сигнализацију, сигурност, управљање или контролу
саобраћаја на железничким и трамвајским пругама, друмовима,
унутрашњим воденим путевима, паркиралиштима, лукама или
аеродромима, осим опреме из NHM-а 8608 00 00; њихови делови

1

8530 10 00

Електрична опрема за сигнализацију, сигурност, управљање или контролу
саобраћаја на железничким и трамвајским пругама, осим механичке или
електромеханичке опреме из NHM-а 8608 00 00

1

8530 80 00

Електрична опрема за сигнализацију, сигурност, управљање или контролу
саобраћаја, осим за железничке и трамвајске пруге и механичке или
електромеханичке опреме из NHM-а 8608 00 00

1

8530 90 00

Делови опреме за сигнализацију, сигурност, управљање или контролу
саобраћаја, н.д.м.н.

1

8531 00 00
8531 10 00
8531 10 30
8531 10 95

01.05.2017.

Електрични апарати за звучну или визуелну сигнализацију, нпр.:звона,
сирене, показне (индикаторске) табле, алармни апарати за заштиту од
крађе или пожара, осим оних из NHM-а 8512 00 00 и 8530 00 00; њихови
делови
Алармни апарати за заштиту од крађе или пожара и слични апарати
Алармни апарати за заштиту од крађе или пожара и слични апарати, за
грађевинске објекте
Алармни апарати за заштиту од крађе или пожара и слични апарати, осим за
моторна возила или за грађевинске објекте

1
1
1
1
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8531 20 00

8531 20 20
8531 20 40

Показне (индикаторске) табле са уграђеним уређајима са течним кристалима
(LCD) или диодама за емитовање светлости (LED), осим оних из NHM-а 8512
00 00 и 8530 00 00
Показне (индикаторске) табле са уграђеним диодама за емитовање светлости
(LED), осим оних из NHM-а 8512 00 00 и 8530 00 00
Показне (индикаторске) табле са уграђеним активним матричним уређајима са
течним кристалом (LCD), осим оних из NHM-а 8512 00 00 и 8530 00 00

1

1
1

8531 20 95

Показне (индикаторске) табле са уграђеним уређајима са течним кристалима
(LCD), осим активних матричних уређаја са течним кристалом и оних из NHMа 8512 00 00 и 8530 00 00

1

8531 80 00

Апарати за звучну или визуелну сигнализацију, електрични, осим
индикаторских табли са уграђеним уређајима са течним кристалима (LCD) или
диодама за емитовање светлости (LED), алармних апарата за заштиту од крађе
или пожара), и оних из NHM-а 8512 00 00 и 8530 00 00

1

8531 80 40

Електрична звона, зујалице, звона на вратима и слично, осим алармних апарата
за заштиту од крађе или пожара и сл. и апарата за бицикле, моторна возила и
саобраћајну сигнализацију

1

8531 80 70

Апарати, електрични, за звучну или визуелну сигнализацију, осим оних са
равним дисплејима LCD или LED, индикаторских табли са уграђеним
уређајима са течним кристалима, алармних апарата за заштиту од крађе или
пожара, и сл. апарата и апарата за бицикле, моторна возила и саобраћајну
сигнализацију и звона, зујалица, звона на вратима и слично

1

8531 90 00

Делови електричних апарата за звучну или визуалну сигнализацију, н.д.м.н.

1

8532 00 00

8532 10 00
8532 21 00
8532 22 00
8532 23 00
8532 24 00
8532 25 00
8532 29 00
8532 30 00
8532 90 00

8533 00 00
8533 10 00
8533 21 00
8533 29 00
8533 31 00
8533 39 00

540

Електрични кондензатори, константни, променљиви или подешљиви
(унапред подешени); њихови делови
Електрични кондензатори, константни, предвиђени за употребу у струјним
колима фреквенције 50/60 Hz и који могу да апсорбују реактивну снагу
најмање од 0,5 kvar (кондензатори снаге)
Електрични кондензатори, константни, од тантала, осим кондензатора снаге
Електрични кондензатори, константни, алуминијумски, електролитички, осим
кондензатора снаге
Електрични кондензатори, константни, керамички диелектрични, једнослојни,
осим кондензатора снаге
Електрични кондензатори, константни, керамички, диелектрични вишеслојни,
осим кондензатора снаге
Електрични кондензатори, константни, диелектрични, од хартије или
пластичне масе, осим кондензатора снаге
Електрични кондензатори, константни, осим од тантала, алијуминијумских,
керамичких, од хартије или пластичне масе или кондензатора снаге
Електрични кондензатори, променљиви или подешљиви (унапред подешени)
Делови од електричних кондензатора, константних, променљивих или
подешљивих, н.д.м.н.
Електрични отпорници, укључујући реостате и потенциометре, осим
грејних отпорника; њихови делови
Константни угљени отпорници, масени или слојни, осим грејних отпорника
Константни отпорници снаге не преко 20 W, осим грејних отпорника
Константни отпорници, снаге преко 20 W, осим грејних отпорника
Променљиви жичани отпорници, укључујући реостате и потенциометре снаге
не преко 20 W, осим грејних отпорника
Променљиви жичани отпорници, укључујући реостате и потенциометре, снаге
преко 20 W, осим променљивих жичаних отпорника и грејних отпорника

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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8533 40 00
8533 40 10
8533 40 90
8533 90 00
8534 00 00
8534 00 11
8534 00 19
8534 00 90

8535 00 00

8535 10 00
8535 21 00
8535 29 00
8535 30 00
8535 30 10
8535 30 90
8535 40 00

Променљиви отпорници, укључујући реостате и потенциометре, осим жичаних
променљивих отпорника и грејних отпорника
Променљиви отпорници, укључујући реостате и потенциометре снаге не преко
20 W, осим жичаних променљивих отпорника и грејних отпорника
Променљиви отпорници, укључујући реостате и потенциометре, снаге преко 20
W, осим жичаних променљивих отпорника и грејних отпорника
Делови електричних отпорника, укључујучи реостате и потенциометре, н.д.м.н.
Штампана кола
Штампана кола, вишеслојна, само са проводним и контактним елементима
Штампана кола, само са проводним и контактним елементима, осим
вишеслојних
Штампана кола, са проводним и контактним елементима и са осталим
пасивним елементима, осим оних са пасивним и активним елементима
Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту
електричних струјних кола или за остваривање прикључивања за или у
електричним струјним колима (нпр.: прекидачи осигурачи, одводници
пренапона, ограничавачи напона, пригушивачи таласа високе
фреквенције, утикачи и други конектори и разводне кутије), за напоне
преко 1 000 V, и конектори за оптичка влакна, снопове оптичких влакана
или каблова, осим контролних табли, ормана или плоча из NHM-а 8537 00
00
Осигурачи за напон преко 1000 V
Аутоматски прекидачи струјних кола за напон преко 1000 V а мањи од 72,5 кV
Аутоматски прекидачи струјних кола за напон преко 72,5 кV
Растављачи и прекидачи за напон преко 1000 V
Растављачи и прекидачи за напон преко 1000 V а мањи од 72,5 кV
Растављачи и прекидачи за напон преко 72,5 кV
Одводници пренапона, ограничавачи напона и пригушивачи таласа високе
фреквенције, за напон већи од 1000 V

1
1
1
1
1
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1
1

1
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1

8535 90 00

Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту електричних
струјних кола или за остваривање прикључивања за или у електричним
струјним колима за напоне преко 1 000 V, осим осигурача, аутоматских
прекидача, растављача и прекидача осигурача, одводника пренапона,
ограничавача напона, пригушивача таласа високе фреквенције, контролних
табли, ормана или плоча из NHM-а 8537 00 00

1

8536 00 00

Електрични апарати за укључивање и искључивање или заштиту
електричних струјних кола или за остваривање прикључивања за или у
електричним струјним колима (нпр.: прекидачи, релеји, осигурачи,
пригушивачи таласа високе фреквенције, утикачи и утичнице, сијалична
грла и остали конектори, разводне кутије), за напоне не преко 1 000 V;
конектори за оптичка влакна, снопове оптичких влакана или каблове,
осим контролних табли, ормана или плоча из NHM-а 8537 00 00

1

8536 10 00
8536 10 10
8536 10 50
8536 10 90
8536 20 00
8536 20 10

01.05.2017.

Осигурачи за напоне не преко 1 000 V
Осигурачи за јачину струје не преко 10 А, за напоне не преко 1 000 V
Осигурачи за јачину струје преко 10 А, али не преко 63 А, за напоне не преко 1
000 V
Осигурачи за јачину струје преко 63 А, за напоне не преко 1 000 V
Аутоматски прекидачи струјних кола за напоне не преко 1 000 V
Аутоматски прекидачи струјних кола, за напоне не преко 1 000 V, за јачину
струје не преко 63 А

1
1
1
1
1
1
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1

2
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8536 20 90
8536 30 00
8536 30 10

8536 30 30

8536 30 90
8536 41 00
8536 41 10
8536 41 90
8536 49 00
8536 50 00
8536 50 03

8536 50 05

8536 50 07
8536 50 11
8536 50 15
8536 50 19

8536 50 80

8536 61 00
8536 61 10
8536 61 90
8536 69 00
8536 69 10
8536 69 30
8536 69 90
8536 70 00
8536 90 00
8536 90 01
8536 90 10
8536 90 20
8536 90 40

542

Аутоматски прекидачи струјних кола, за напоне не преко 1 000 V, за јачину
струје преко 63 А
Апарати за заштиту електричних струјних кола, за напоне не преко 1 000 V,
осим осигурача и аутоматских прекидача
Апарати за заштиту електричних струјних кола, за напоне не преко 1 000 V, за
јачину струје не преко 16 А, осим осигурача и аутоматских прекидача
Апарати за заштиту електричних струјних кола, за напоне не преко 1 000 V, за
јачину струје преко 16 А, али не преко 125 А, осим осигурача и аутоматских
прекидача
Апарати за заштиту електричних струјних кола, за напоне не преко 1 000 V, за
јачину струје преко 125 А, осим осигурача и аутоматских прекидача
Релеји за напон не преко 60 V
Релеји за напон не преко 60 V за јачину струје не преко 2 А
Релеји за напон не преко 60 V за јачину струје преко 2 А
Релеји за напон преко 60 V, али не преко 1000 V
Прекидачи за напоне не преко 1 000 V, осим релеја и аутоматских прекидача
Електронски прекидачи наизменичне струје који се састоје од оптички
спојених улазних и излазних кола (изоловани тиристорски прекидачи
наизменичне струје), осим релеја и аутоматских прекидача
Електронски прекидачи, укључујући температурно заштићене електронске
прекидаче, који се састоје од транзистора и логичког чипа (чип – на - чип
технологија), осим релеја и аутоматских прекидача
Електромеханички прекидачи тренутног дејства (snap action) за јачину струје
не преко 11А, осим релеја и аутоматских прекидача
Прекидачи, дугметасти, притисни за напон не преко 60 V
Прекидачи, ротациони, за напон не преко 60 V
Прекидачи за напон не преко 60 V, осим дугметасто притисних, ротационих
прекидача и релеја
Прекидачи, за напон не преко 60 V, и не преко 1000 V, осим релеја и
дугметасто притисних и ротационих прекидача, електронских прекидача
наизменичне струје који се састоје од оптички спојених улазних и излазних
кола, електронских прекидача, укључујући температурно заштићене
електронске прекидаче, који се састоје од транзистора и логичког чипа и
електромеханичких прекидача тренутног дејства (snap action) за јачину струје
не преко 11А
Сијалична грла за напоне не преко 1 000 V
Сијалична грла са едисоновим навојем
Сијалична грла за напоне не преко 1 000 V, осим са едисоновим навојем
Утикачи и утичнице за напоне не преко 1 000 V, осим сијаличних грла
Утикачи и утичнице за напоне не преко 1 000 V, за коаксијалне каблове
Утикачи и утичнице за напоне не преко 1 000 V, за штампана кола
Утикачи и утичнице за напоне не преко 1 000 V, осим за коаксијалне каблове и
штампана кола
Конектори за оптичка влакна, снопове оптичких влакана или каблове
Апарати за укључивање и искључивање или заштиту електричних струјних
кола, за напоне не преко 1 000 V, осим осигурача, аутоматских прекидача,
релеја и сл.
Довршени шински разводници за електричне проводнике, за напоне не преко 1
000 V
Прикључци и контактни елементи за жице и каблове, за напоне не преко 1 000
V, осим утикача, утичница и довршених шинских разводника
Испитни прикључци за полупроводничке дискове (wafer probers)
Стезаљке за батерије које се користе за моторна возила из NHM 8702, 8703,
8704, или 8711
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8536 90 95

Електрични апарати за остваривање везе са или на електрична струјна кола за
напоне не преко 1 000 V, осим осигурача, аутоматских прекидача и осталих
апарата за заштиту електричних струјних кола, релеја и осталих прекидача,
сијаличних грла, утичница, префабрикованих елемената за електричне водове,
прикључака и контактних елемента за жице и каблове и испитних прикључака
за полупроводничке дискове (Wafer prober) и стезаљки за батерије које се
користе за моторна возила

1

8537 00 00

Табле, плоче, пултови, столови, ормари и остале основе, опремљени са два
или више производа из NHM-а 8535 00 00 и 8536 00 00, 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 NHM-а 8517 00 00

1

8537 10 00
8537 10 10

Табле, плоче, пултови, столови, ормари и остале основе за за електрично
управљање или развођење електричне енергије, за напон не преко 1 000 V
Ормари или плоче за нумеричко управљање са уграђеном машином за
аутоматску обраду података

1
1

8537 10 91

Управљачи (контролери) са програмирајућом меморијом, осим ормара или
плоча за нумеричко управљање са уграђеном машином за аутоматску обраду
података

1

8537 10 95

Уређаји за унос података осетљиви на додир без могућности приказивања, за
уградњу у апарате који имају дисплеј

1

8537 10 98

Командне табле, електро-ормари и сличне комбинације апарата за електрично
управљање или дистрибуцију електричне енергије, за напон не преко 1 000 V,
осим апарата за пребацивање телеграфских или телефонских линија,
нумеричких контролних табли са уграђеном машином за аутоматску обраду
података и управљача (контролера) са програмирајућом меморијом и уређаја
осетљивих на додир

1

8537 20 00

Табле, плоче, пултови, столови, ормари и остале основе, за електрично
управљање или развођење електричне енергије, за напон преко 1 000 V

1

8537 20 91

Табле, плоче, пултови, столови, ормари и остале основе, за електрично
управљање или развођење електричне енергије, за напон преко 1 000 V, али не
преко 72,5 кV

1

8537 20 99

Табле, плоче, пултови, столови, ормари и остале основе, за електрично
управљање или развођење електричне енергије за напон преко 72,5 кV

1

8538 00 00
8538 10 00

8538 90 00

8538 90 11
8538 90 19

8538 90 91

01.05.2017.

Делови погодни за употребу искључиво или углавном са апаратима из
NHM-а 8535 00 00, 8536 00 00 и 8537 00 00, н.д.м.н.
Табле, плоче, пултови, столови, ормани и остале основе за производе из NHM-а
8537 00 00, неопремљени својим апаратима
Делови погодни за употребу искључиво или углавном са апаратима из NHM-а
8535 00 00, 8536 00 00 и 8537 00 00, н.д.м.н., осим табли, плоча, пултова,
столова, ормана и осталих основа за производе из NHM-а 8537 00 00,
неопремљених својим апаратима
Електронски склопови за испитне прикључке, за полупроводничке дискове из
NHM-а 8536 90 20
Делови за испитне прикључке, за полупроводничке дискове из NHM-а 8536 90
20, н.д.м.н., осим електронских склопова
Електронски склопови за електричне апарате за пребацивање или заштиту
електричних кола, или за успостављање везе са електричним колима или у
електричним колима из NHM-а 8535 00 00 и 8536 00 00 и за контролне табле,
ормане и сличних апарата из NHM-а 8537 00 00, осим испитних прикључака за
полупроводничке дискове из NHM-а 8536 90 20

1
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1
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1

1
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8538 90 99

Делови погодни за употребу искључиво или углавном са апаратима из NHM-а
8535 00 00, 8536 00 00 и 8537 00 00, осим електронских сколпова, табли, плоча,
пултова, столова, ормана и осталих основа за производе из NHM-а 8537 00 00,
неопремљених својим апаратима и испитних прикључака за полупроводничке
дискове из NHM-а 8536 90 20

1

8539 00 00
8539 10 00
8539 21 00
8539 21 30
8539 21 92
8539 21 98
8539 22 00
8539 22 10

Електричне сијалице са влакнима или електричне сијалице са
пражњењем, укључујући затворене рефлекторске улошке са уграђеним
сијалицама и ултраљубичасте и инфрацрвене сијалице; лучне сијалице;
њихови делови
Затворени рефлекторски улошци са уграђеним сијалицама
Сијалице са влакнима, волфрам-халогене, осим затворених рефлекторских
уложака са уграђеним сијалицама
Сијалице са влакнима, волфрам-халогене за мотоцикле и остала моторна
возила, осим затворених рефлекторских уложака са уграђеним сијалицама
Сијалице са влакнима, волфрам-халогене, за напон преко 100 V
Сијалице са влакнима, волфрам-халогене, за напон не преко 100 V, осим за
мотоцикле и остала моторна возила
Сијалице са влакнима, снаге не преко 200 W и за напоне преко 100 V, осим
волфрам-халогених сијалица и ултраљубичастих или инфрацрвених сијалица
Сијалице са влакнима, рефлекторске, снаге не преко 200 W и за напоне преко
100 V, осим волфрам-халогених сијалица

1
1
1
1
1
1
1
1

8539 22 90

Сијалице са влакнима, снаге не преко 200 W и за напоне преко 100 V, осим
волфрам-халогених сијалица, рефлекторских сијалица, ултраљубичастих или
инфрацрвених сијалица

1

8539 29 00

Сијалице са влакнима, осим волфрам-халогених сијалица, сијалица снаге не
преко 200 W и за напоне преко 100 V, ултраљубичастих или инфрацрвених
сијалица

1

8539 29 30
8539 29 92
8539 29 98
8539 31 00
8539 31 10
8539 31 90
8539 32 00
8539 32 20
8539 32 90
8539 39 00
8539 39 20

Сијалице са влакнима за мотоцикле и остала моторна возила, осим волфрамхалогених сијалица
Сијалице са влакнима за напон преко 100 V, осим волфрам-халогених сијалица,
сијалица снаге не преко 200 W, ултраљубичастих или инфрацрвених сијалица
Сијалице са влакнима за напон не преко 100 V, осим волфрам-халогених
сијалица и сијалица за мотоцикле и остала моторна возила
Сијалице са пражњењем, флуоресцентне, са ужареном катодом
Сијалице са пражњењем, флуоресцентне, са ужареном катодом, са два
подножја на крајевима
Сијалице са пражњењем, флуоресцентне, са ужареном катодом, осим са два
подножја на крајевима
Сијалице са живином или натријумовом паром; сијалице са металним
халогенидима
Сијалице са живином или натријумовом паром
Сијалице са металним халогенидима
Сијалице са пражњењем, осим флуоресцентних, са ужареном катодом, са
живином или натријумовом паром, са металним халогенидима
Хладне катодне флуоресцентне лампе (CCFL) за позадинско осветљавање
равних панела дисплеја

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8539 39 80

Сијалице са пражњењем, осим ултраљубичастих сијалица, флуоресцентних са
ужареном катодом, са живином или натријумовом паром, са металним
халогенидима и хладне катодне флуоресцентне лампе "CCFL" за позадинско
осветљавање равних екрана

1

8539 41 00
8539 49 00
8539 50 00

Сијалице, лучне
Сијалице, ултраљубичасте и инфрацрвене
Лампе са диодама за емитовање светлости (LED)

1
1
1
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8539 90 00

Делови за електричне сијалице са влакнима и електричне сијалице са
пражњењем, затворене рефлекторске улошке са уграђеним сијалицама и
ултраљубичасте и инфрацрвене сијалице, н.д.м.н.

1

8539 90 10

Делови подножја за сијалице са влакнима и електричне сијалице са пражњењем
и осталих сијалица из NHM-а 8539 00 00, н.д.м.н.

1

8539 90 90

Делови за електричне сијалице са влакнима и електричне сијалице са
пражњењем, укључујући затворене рефлекторске улошке са уграђеним
сијалицама и ултраљубичасте и инфрацрвене сијалице, н.д.м.н., осим делова за
подножје

1

8540 00 00

8540 11 00

8540 12 00

8540 20 00
8540 20 10
8540 20 80

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); њихови
делови
Катодне цеви за телевизијске пријемнике, укључујући катодне цеви за видео
мониторе, у боји
Катодне цеви за телевизијске пријемнике, укључујући катодне цеви за видео
мониторе, црно беле и друге једнобојне, са односом ширина/висина екрана
мањим од 1,5, дијагоналне димензије екрана преко 72 cm
Цеви за телевизијске камере; претварачи и појачивачи слике; остале
фотокатодне цеви, осим катодних цеви за телевизијске пријемнике, укључујући
катодне цеви за видео мониторе
Цеви за телевизијске камере
Претварачи и појачивачи слике и остале фотокатодне цеви, осим цеви за
телевизијске камере и катодних цеви за телевизијске пријемнике, укључујући
катодне цеви за видео мониторе

1

1

1

1
1
1

8540 40 00

Цеви за дисплеје за давање података или за графичке дисплеје, у боји, са
размаком фосфорних тачака на екрану мањим од 0,4 mm, осим фотокатодних
цеви и катодних цеви

1

8540 60 00

Катодне цеви, осим цеви за телевизијске камере и катодних цеви за
телевизијске пријемнике, укључујући катодне цеви за видео мониторе,
претварача и појачивача слике и осталих фотокатодних цеви, црно белих и
осталих једнобојних цеви за дисплеје за давање података или за графичке
дисплеје и цеви у боји за дисплеје за давање података или за графичке дисплеје
са размаком фосфорних тачака на екрану мањим од 0,4 mm

1

8540 71 00
8540 79 00
8540 81 00

8540 89 00

8540 91 00
8540 99 00

8541 00 00
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Магнетрони
Микроталасне цеви (нпр.цеви са прогресивним таласима и карцинотрони),
осим магнетрона, клистрона и цеви са управљачком решетком
Пријемне и појачивачке цеви, осим микроталасних цеви, фотокатодних и
катодних цеви
Електронске цеви, осим пријемних и појачивачких цеви, микроталасних цеви,
фотокатодних и катодних цеви, црно белих и осталих једнобојних цеви за
дисплеје за давање података или за графичке дисплеје и цеви у боји за дисплеје
за давање података или за графичке дисплеје са размаком фосфорних тачака на
екрану мањим од 0,4 mm
Делови катодних цеви, н.д.м.н.
Делови термојонских, хладнокатодних и фотокатодних електронских цеви,
н.д.м.н., осим делова катодних цеви
Диоде, транзистори и остали слични полупроводнички елементи;
фотоосетљиви полупроводнички елементи, укључујући фотонапонске
ћелије састављене или несастављене у модуле или плоче, осим
фотонапонских генератора; диоде за емитовање светлости; монтирани
пиезо-електрични кристали; њихови делови

1
1
1

1

1
1
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8541 10 00
8541 21 00
8541 29 00
8541 30 00
8541 40 00
8541 40 10
8541 40 90
8541 50 00
8541 60 00
8541 90 00

8542 00 00
8542 31 00

Диоде, осим фотоосетљивих или диода за емитовање светлости
Транзистори снаге губитака мање од 1 W, осим фотоосетљивих
Транзистори снаге губитака једнако или веће од 1 W, осим фотоосетљивих
Тиристори, диак и триак елементи, осим фотоосетљивих елемената
Фотоосетљиви полупроводнички елементи, укључујући фотонапонске ћелије,
састављене или несастављене у модуле или плоче; диоде за емитовање
светлости, осим фотонапонских генератора
Диоде за емитовање светлости, укључујући ласерске диоде
Фотоосетљиви полупроводнички елементи, укључујући фотонапонске ћелије
Полупроводнички елементи, н.д.м.н.
Монтирани пиезо-електрични кристали
Делови од диода, транзистора и осталих сличних полупроводничких
елемената; фотоосетљиви полупроводнички елементи, диоде за емитовање
светлости и монтирани пиезо-електрични кристали, н.д.м.н.

1
1
1
1

Електронска интегрисана кола; њихови делови
Електронска интегрисана кола као процесори и контролери, комбиновани или
не са меморијама, конверторима, логичким колима, појачивачима, временским
колима, или другим колима

1

1
1
1
1
1
1

1

8542 31 11

Електронска интегрисана кола са вишеструким компонентама, коришћена као
процесори и контролери, као што је наведено у напомени 9(б) (4) поглавље 85,
комбиновани или не са меморијама, конверторима, логичким колима,
појачивачима, временским колима, синхронизованим или другим колима

1

8542 31 19

Електронска интегрисана кола као процесори и контролери, комбиновани или
не са меморијама, конверторима, логичким колима, појачивачима, временским
колима, или другим колима, мултичипна интегрисана кола која се састоје од
два или више монолитних интегрисаних кола као што је наведено у напомени
9(б) (3) поглавље 85.

1

8542 31 90
8542 32 00
8542 32 11

Електронска интегрисана кола као процесори и контролери, комбиновани или
не са меморијама, конверторима, логичким колима, појачивачима, временским
колима, или другим колима, осим у облику мултичипних интегрисаних кола
Електронска интегрисана кола као меморије
Електронска интегрисана кола са вишеструким компонентама, коришћена као
меморије, као што је наведено у напомени 9(б) (4) поглавље 85

1
1
1

8542 32 19

Електронска интегрисана кола као меморија мултичипних интегрисаних кола
која се састоје од два или више монолитних интегрисаних кола као што је
наведено у напомени 9(б) (3) поглавље 85.

1

8542 32 31

Електронска интегрисана кола динамичке меморије са директним приступом
(D-RAMs) капацитета не преко 512 Mbita, осим у облику мултичипних
интегрисаних кола

1

8542 32 39

Електронска интегрисана кола динамичке меморије са директним приступом
(D-RAMs) капацитета преко 512 Mbita, осим у облику мултичипних
интегрисаних кола

1

8542 32 45

Електронска интегрисана кола статичке меморије са директним приступом (SRAMs), укључујући „кеш” меморије са директним приступом (cache-RAMs),
осим у облику мултичипних интегрисаних кола

1

8542 32 55

Електронска интегрисана кола UV зрацима избрисиве, програмирајуће
меморије, само за читање (ЕPROMs), осим у облику мултичипних
интегрисаних кола

1

8542 32 61

Електронска интегрисана кола, електричним путем избрисива, програмирајуће
меморије, само за читање (FLASH Е2 ЕPROMs) капацитета не преко 512 Mbita,
осим у облику мултичипних интегрисаних кола

1
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8542 32 69

Електронска интегрисана кола, електричним путем избрисива, програмирајуће
меморије, само за читање (FLASH Е2 ЕPROMs) капацитета преко 512 Mbita,
осим у облику мултичипних интегрисаних кола

1

8542 32 75

Електронска интегрисана кола, електричним путем избрисива, програмирајуће
меморије, само за читање (Е2 PROMs), осим FLASH Е2 ЕPROMs и у облику
мултичипних интегрисаних кола

1

8542 32 90
8542 33 00
8542 33 10
8542 33 90
8542 39 00

Меморије са директним приступом (D-RAMs) и модели, осим у облику
мултичипних интегрисаних кола
Електронска интегрисана кола као појачивачи
Електронска интегрисана кола са вишеструким компонентама, коришћена као
појачивачи, као што је наведено у напомени 9(б) (4) поглавље 85
Електронска интегрисана кола као појачивачи, осим мултикомпонентних
интегрисаних кола
Електронска интегрисана кола, осим процесора, контролера, меморија и
појачивача

1
1
1
1
1

8542 39 11

Електронска интегрисана кола са вишеструким компонентама, као што је
наведено у напомени 9(б) (4) поглавље 85, осим кола коришћених као
процесори, контролери, меморије или појачивачи

1

8542 39 19

Електронска интегрисана кола,мултичипна интегрисана кола која се састоје од
два или више монолитних интегрисаних кола као што је нaведено у напомени 9
(б) (3) поглавље 85, осим процесора, контролера, меморија и појачивача

1

8542 39 90
8542 90 00

8543 00 00
8543 10 00
8543 20 00
8543 30 00
8543 30 40

8543 30 70
8543 70 00
8543 70 01
8543 70 02
8543 70 03
8543 70 04
8543 70 05
8543 70 06
8543 70 07
8543 70 08

01.05.2017.

Електронска интегрисана кола, осим у облику мултичипних интегрисаних
кола, процесора, контролера, меморија и појачивача
Делови од електронских интегрисаних кола, н.д.м.н.
Електричне машине и апарати с посебним функцијама, н.д.м.н. у глави 85
и њихови делови
Електрични акцелератори за електроне, протоне, осим јонских импланта за
додавање полупроводничким материјалима
Сигнал генератори, електрични
Машине и апарати за галванотехнику, електролизу и електрофорезу
Машине за галванизацију и електролизу, које се користе, искључиво или
углавном, за производњу штампаних кола
Машине и апарати за галванизацију, електролизу или електрофорезу, осим
машина за галванизацију и електролизу, које се користе, искључиво или
углавном, за производњу штампаних кола
Машине и апарати с посебним функцијама, електричне, н.д.м.н. у глави 85
Производи посебно конструисани за повезивање са телеграфским или
телефонским апаратима или инструментима или са телеграфским или
телефонским мрежама
Микроталасни појачавачи
Бежични инфрацрвени уређаји за даљинско управљање конзолама за видео
игре
Дигитални уређаји за снимање података о лету
Преносиви ектронски читач који ради на батерије за снимање и репродукцију
текстуалних датотека, датотека са непокретним сликама или звучних датотека
Апарати за обрадуи дигиталних сигнала који имају могућност повезивања
сажичном или бежичном мрежом у циљу мешање звука
Преносиви интерактивни електронски уређаји за едукацију, првенствено
конструисани за децу
Машине за чишћење на бази плазме који отклањају органске нечистоће са
узорака и држача узорака електронских микроскопа

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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8543 70 09
8543 70 10
8543 70 30
8543 70 50
8543 70 60
8543 70 90
8543 90 00

8544 00 00

8544 11 00
8544 11 10
8544 11 90
8544 19 00
8544 20 00
8544 30 00
8544 42 00
8544 42 10
8544 42 90
8544 49 00
8544 49 20
8544 49 91

Екрани осетљиви на додир за унос података без могућности приказивања, за
уградњу у апарате који имају дисплеј, осим за електричну контролу уређаја из
НХМ 8537 10 95
Машине са преводилачким или речничким функцијама, електричне
Антенски појачивачи
Лежајеви за сунчање, лампе за сунчање и слична упрема за и уређаји за
сунчање
Уређаји за напајање електрификованих ограда
Електричне машине и апарати са посебним функцијама, у поглав. 85 н.д.м.н.
Делови од електричних машина и апарата с посебним функцијама, н.д.м.н. у
глави 85
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
Жица за намотаје од бакра, изолована
Жица за намотаје од бакра, лакирана или емајлирана
Жица за намотаје од бакра, изолована, осим лакиране или емајлиране жице
Жица за намотаје, од других материјала поред бакра, изолована
Коаксијални каблови и остали коаксијални електрични проводници, изоловани
Сетови проводника за паљење и остали сетови проводника за возила,
ваздухоплове или пловила
Електрични проводници, за напон не преко 1 000 V, изоловани, са
конекторима, н.д.м.н.
Електрични проводници врсте које се употребљавају у телекомуникацијама, за
напон не преко 1 000 V, изоловани, са конекторима , н.д.м.н.
Електрични проводници, за напон не преко 1 000 V, изоловани, са
конекторима, н.д.м.н., осим врста које се употребљавају у телекомуникацијама
Електрични проводници, за напон не преко 1 000 V, изоловани, без конектора,
н.д.м.н.
Електрични проводници, за напон не преко 80 V, изоловани, без конектора,
врсте које се употребљавају у телекомуникацијама, н.д.м.н.
Жице и каблови, за напон не преко 1 000 V изоловани, без конектора, чији
појединачни проводници имају пречник већи од 0,51 mm, н.д.м.н.

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1

8544 49 93

Електрични проводници, за напон не преко 80 V, изоловани, без конектора,
н.д.м.н., осим жица за намотаје, коаксијалних каблова и осталих коаксијалних
електричних проводника, сетова проводника за паљење и осталих сетова
проводника за возила, ваздухоплове или пловила и жица и каблова чији
појединачни проводници имају пречник већи од 0,51 mm

1

8544 49 95

Електрични проводници, за напон преко 80 V али мањи од 1 000 V, изоловани,
без конектора, н.д.м.н., осим жица за намотаје, коаксијалних каблова и осталих
коаксијалних електричних проводника, сетова проводника за паљење и осталих
сетова проводника за возила, ваздухоплове или пловила и жица и каблова чији
појединачни проводници имају пречник већи од 0,51 mm

1

8544 49 99

Електрични проводници, за напон не преко 80 V, изоловани, без конектора,
н.д.м.н., осим жица за намотаје, коаксијалних каблова и осталих коаксијалних
електричних проводника, сетова проводника за паљење и осталих сетова
проводника за возила, ваздухоплове или пловила и жица и каблова чији
појединачни проводници имају пречник већи од 0,51 mm

1

8544 60 00
8544 60 10
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Електрични проводници, за напон преко 1 000 V, изоловани, н.д.м.н.
Електрични проводници, за напон преко 1 000 V, изоловани, са проводницима
од бакра, н.д.м.н.

1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8544 60 90
8544 70 00

8545 00 00
8545 11 00
8545 19 00
8545 20 00
8545 90 00
8545 90 10
8545 90 90

8546 00 00
8546 10 00
8546 20 00
8546 90 00
8546 90 10
8546 90 90

8547 00 00

8547 10 00
8547 20 00
8547 90 00

8548 00 00

8548 10 00
8548 10 10
8548 10 21
8548 10 29
8548 10 91
8548 10 99
8548 90 00

01.05.2017.

Електрични проводници, за напон преко 1 000 V, изоловани са проводницима
који нису од бакра, н.д.м.н.
Каблови од оптичких појединачно оплаштених влакана, комбиновани или не са
електричним проводницима, са или без конектора
Угљене електроде, угљене четкице, угаљ за батерије и други производи од
графита или другог угљена, са или без метала, за електричне сврхе
Електроде од графита или другог угљена, за електричне пећи
Електроде од графита или другог угљена, за електричне сврхе, осим за
електричне пећи
Четкице, угљене, за електричне сврхе
Производи од графита или другог угљена, за електричне сврхе, осим електрода
и угљених честица
Грејни отпорници за електричне сврхе, од графита или другог угљена
Производи од графита или другог угљена, за електричне сврхе, осим електрода,
угљених честица и грејних отпорника
Електрични изолатори од било ког материјала, осим изолационих делова
Електрични изолатори од стакла, осим изолационих делова
Електрични изолатори од керамичких материјала, осим изолационих делова
Електрични изолатори, осим од стакла или керамичких материјала и
изолационих делова
Електрични изолатори од пластичних маса, осим изолационих делова
Електрични изолатори, осим од стакла, керамичких материјала или пластичних
маса и изолационих делова
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 NHM-а 8546 00 00; цеви за електричне
проводнике и спојнице за њих, од простих метала, обложене изолационим
материјалом
Изолациони делови за електричне сврхе, од керамичких материјала
Изолациони делови за електричне сврхе од пластичне масе
Изолациони делови за електричне сврхе, од других материјала осим од
керамике и пластике; 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, н.д.м.н. у глави 85
Остаци и отпаци од примарних ћелија, примарних батерија и електричних
акумулатора; истрошене примарне ћелије истрошене примарне батерије и
истрошени електрични акумулатори
Истрошене примарне ћелије и истрошене примарне батерије, електричне
Истрошени електрични оловни-киселински акумулатори
Истрошени електрични акумулатори, осим оловно-киселинских акумулатора
Остаци и отпаци од примарних ћелија, примарних батерија и електричних
акумулатора који садрже олово
Остаци и отпаци од примарних ћелија, примарних батерија и електричних
акумулатора, осим електричних акумулатора који садрже олово
Електрични делови машина и апарата, н.д.м.н. у Глави 85

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8548 90 20

Меморије у вишекомбинацијском облику, као што су „Stack D-RАМ”- ови и
модели

1

8548 90 30

LED модули са светлосним диодама за позадинско осветљење, који су извор
светлости који се састоје од једне или више LED диода, и једног или више
конектора који се уграђују на штампана кола или друге сличне супстрате, и
других пасивних компоненти, комбинованих или некомбинованих са оптичким
комонентама или заштитним диодама, и који се користе за позадинско
осветљавање за дисплеје са течним кристалима (LCD), н.д.м.н.

1

8548 90 90

Електрични делови машина и апарата, у поглављу 85 н.д.м.н.

1

ГЛАВА 86

8600 00 00

8601 00 00
8601 10 00
8601 20 00

8602 00 00
8602 10 00
8602 90 00

8603 00 00
8603 10 00
8603 90 00

ШИНСКА ВОЗИЛА И ЊИХОВИ ДЕЛОВИ; ЖЕЛЕЗНИЧКИ И
ТРАМВАЈСКИ КОЛОСЕЧНИ СКЛОПОВИ И ПРИБОР И ЊИХОВИ
ДЕЛОВИ; МЕХАНИЧКА И ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА СИГНАЛНА
ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ СВИХ ВРСТА
Железничке локомотиве напајане из спољњег извора електричне енергије
или из електричног акумулатора
Железничке локомотиве напајане из спољњег извора електричне енергије
Железничке локомотиве напајане из електричних акумулатора
Железничке локомотиве, осим оних које су напајане из спољњег извора
електричне енергије или из електричног акумулатора; локомотивски
тендери
Дизел електричне локомотиве
Железничке локомотиве, осим оних које су напајане из спољњег извора
електричне енергије или из електричног акумулатора и дизел електричних
локомотива
Железничка или трамвајска моторна кола и шинобуси, осим оних из
NHM-а 8604 00 00
Железничка или трамвајска моторна кола и шинобуси, са напајањем из
спољњег извора електричне енергије, осим оних из NHM-а 8604 00 00
Железничка или трамвајска моторна кола и шинобуси, осим напајаних из
спољњег извора електричне енергије и осим оних из NHM-а 8604 00 00

1
1
1

1
1
1

1
1
1

8604 00 00

Железничка или трамвајска возила за одржавање или сервисирање,
самоходна или не (нпр.: возила радионице и дизалице, колосечне
подбијачице шљунка и туцаника, равналице шина, мерна кола и пружна
надзорна или дрезине)

1

8605 00 00

Железничка или трамвајска путничка кола (вагони), службена (за пртљаг)
кола, поштанска кола и остала железничка или трамвајска кола (вагони)
за специјалне сврхе, осим железничких или трамвајских моторних кола и
шинобуса и железничких или трамвајских возила за одржавање или
сервисирање теретних кола или за превоз робе

1

8606 00 00
8606 10 00
8606 30 00

550

Железничка теретна кола, осим моторних, службених (за пртљаг) и
поштанских кола
Железничке цистерне и слично
Железничка теретна кола специјалног типа, са аутоматским истоваром, осим
цистерни и сличних кола и кола хладњача

1

4

1

4

1

4
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред
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1

2

3

4

8606 91 00

Железничка теретна кола, са кровом и затворена, осим са аутоматским
истоваром, цистерни и сличних кола

1

4

8606 91 10

Железничка теретна кола, са кровом и затворена, специјално конструисана за
превоз високо радиоактивних материјала [Euratom], осим са аутоматским
истоваром, кола хладњача, цистерни и сличних кола

1

4

8606 91 80

Железничка теретна кола, са кровом и затворена, осим специјално
конструисаних за превоз високо радиоактивних материјала [Euratom], са
аутоматским истоваром, цистерни и сличних кола

1

4

8606 92 00

Железничка теретна кола, отворена, са фиксним страницама висине веће од 60
cm, осим са аутоматским истоваром

1

4

8606 99 00

Железничка теретна кола, са кровом и затворена, осим специјално
конструисаних за превоз високо радиоактивних материјала [Euratom], кола
хладњача, отворених, са фиксним страницама висине веће од 60 cm, са
аутоматским истоваром, цистерни и сличних кола

1

4

8607 00 00
8607 11 00
8607 12 00
8607 19 00
8607 19 10
8607 19 90
8607 21 00
8607 21 10
8607 21 90
8607 29 00
8607 30 00
8607 91 00
8607 91 10
8607 91 90
8607 99 00
8607 99 10
8607 99 80

8608 00 00

8609 00 00
8609 00 10

01.05.2017.

Делови шинских возила, н.д.м.н.
Погонска постоља и обртна постоља шинских возила
Обртна постоља и погонска обртна постоља, осим погонских постоља
Осовине и бандажи и њихови делови, за шинска возила; делови постоља и
обртних постоља, н.д.м.н.
Осовине, осовински склопови, точкови и делови точка, за шинска возила,
н.д.м.н
Делови обртних постоља и водећих постоља, за шинска возила, н.д.м.н
Ваздушне кочнице и њихови делови, за шинска возила, н.д.м.н.
Ваздушне кочнице и њихови делови, за шинска возила, од гвожђа или челика,
ливени
Ваздушне кочнице и њихови делови, за шинска возила, осим ливених од
гвожђа или челика
Кочнице, изузев ваздушних кочница, и њихови делови, за шинска возила,
н.д.м.н.
Тегљеници и куке тегљеника, одбојници и њихови делови, за шинска возила,
н.д.м.н.
Делови за локомотиве, н.д.м.н.
Осовинска лежишта и њихови делови, за локомотиве, н.д.м.н.
Делови за локомотиве, н.д.м.н
Делови шинских возила из NHM-а 8603 00 00, 8604 00 00, 8605 00 00 и 8606 00
00, н.д.м.н.
Осовинска лежишта за шинска возила и њихови делови за возила из NHM-а
8603 00 00, 8604 00 00, 8605 00 00 и 8606 00 00, н.д.м.н.
Делови шинских возила позиција 8603 00 00, 8604 00 00, 8605 00 00 или 8606
00 00, н.д.м.н
Железнички и трамвајски шински склопови и прибор, осим прагова од
дрвета, бетона или челика, делови шина и осталог неуграђеног колосечног
прибора; механичка (укључујући електромеханичку) опрема за
сигнализацију, сигурност, контролу или управљање саобраћајем на
железничким или трамвајским пругама, друмовима, унутрашњим
воденим путевима, паркиралиштима, аеродромима или у лукама; њихови
делови
Контејнери, укључујући контејнере за транспорт флуида, специјално
конструисани и опремљени за један или више начина транспорта
Контејнери обложени оловом, радиоактивно заштићени, за транспорт
радиоактивних материја [Euratom]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
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1
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3

4

8609 00 90

Контејнери специјално конструисани и опремљени за један или више начина
транспорта, осим контејнера обложених оловом, радиоактивни заштићених, за
транспорт радиоактивних материја [Euratom]

1

ГЛАВА 87
8700 00 00

8701 00 00
8701 10 00
8701 20 00
8701 20 10
8701 20 90
8701 30 00
8701 90 00
8701 91 10

ВОЗИЛА, ОСИМ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ИЛИ ТРАМВАЈСКИХ ШИНСКИХ
ВОЗИЛА И ЊИХОВИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР
Трактори, друмски тегљачи за полуприколице и остала вучна возила
(осим оних из NHM-а 8709 00 00)
Трактори, једноосовински, пољопривредни и слични трактори за индустрију,
осим оних из NHM-а броја 8709 00 00
Трактори, друмски, за полуприколице
Трактори, друмски, за полуприколице, нови
Трактори, друмски, за полуприколице, употребљавани
Трактори гусеничари, осим једноосивинских трактора
Трактори, осим оних из NHM-а 8709 00 00, једноосивинских трактора, за
полуприколице и трактора гусеничара за уређивање снежних терена
Tрактори, пољопривредни и шумски, точкаши, снаге мотора не преко 18 кW,
осим једноосовинских трактора

1
1
1
1
1
1
1
1

8701 91 90

Трактори, снаге мотора не преко 18 кW, осим оних из NHM-а 8709,
једноосовинских трактора, друмских за полуприколице, трактора гусеничара,
пољопривредних и шумских трактора, точкаша

1

8701 92 00

Трактори, снаге мотора преко 18 кW али не преко 37кW, осим оних из NHM-а
8709, једноосовинских трактора, друмских за полуприколице и трактора
гусеничара

1

8701 92 10

Трактори, пољопривредни и шумски, точкаши, снаге мотора преко 18 кW али
не преко 37 кW, осим једноосовинских трактора

1

8701 92 90

Трактори, снаге мотора преко 18 кW али не преко 37кW, осим оних из NHM-а
8709, једноосовинских трактора, друмских за полуприколице, трактора
гусеничара, пољопривредних и шумских трактора, точкаша

1

8701 93 00

Трактори, снаге мотора преко 37 кW али не преко 75кW, осим оних из NHM-а
8709, једноосовинских трактора, друмских за полуприколице и трактора
гусеничара

1

8701 93 10

Трактори, пољопривредни и шумски, точкаши, снаге мотора преко 37 кW али
не преко 75 кW, осим једноосовинских трактора

1

8701 93 90

Трактори, снаге мотора преко 37 кW али не преко 75 кW, осим оних из NHM-а
8709, једноосовинских трактора, друмских за полуприколице, трактора
гусеничара, пољопривредних и шумских трактора, точкаша

1

8701 94 00

Трактори, снаге мотора преко 75 кW али не преко 130кW, осим оних из NHM-а
8709, једноосовинских трактора, друмских за полуприколице и трактора
гусеничара

1

8701 94 10

Трактори, пољопривредни и шумски, точкаши, снаге мотора преко 75 кW али
не преко 130 кW , осим једноосовинских трактора

1

8701 94 90

Трактори, снаге мотора преко 75 кW али не преко 130 кW, осим оних из NHMа 8709, једноосовинских трактора, друмских за полуприколице, трактора
гусеничара, пољопривредних и шумских трактора, точкаша

1

8701 95 00
8701 95 10

552

Трактори, снаге мотора преко 130 кW, осим оних из NHM-а 8709,
једноосовинских трактора, друмских за полуприколице и трактора гусеничара
Трактори, пољопривредни и шумски, точкаши, снаге мотора преко 130 кW,
осим једноосовинских трактора

1
1
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4

8701 95 90

8702 00 00
8702 10 00

8702 10 11
8702 10 19

Трактори, снаге мотора преко 130 кW, осим оних из NHM-а 8709,
једноосовинских трактора, друмских за полуприколице, трактора гусеничара,
пољопривредних и шумских трактора, точкаша
Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача
Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача, са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије
(дизел или полудизел)
Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача, са дизел
мотором , запремине цилиндара преко 2 500 cm3, нова
Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача, са дизел
мотором , запремине цилиндара преко 2 500 cm3, употребљавана

1

1
1

1
1

8702 10 91

Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача, са дизел
мотором, запремине цилиндара не преко 2 500 cm3, нова

1

8702 10 99

Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача, са дизел
мотором, запремине цилиндара не преко 2 500 cm3, употребљавана

1

8702 20 00

Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача, са оба
мотора, дизел и електромотором, као моторима за погон

1

8702 20 10

Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача, са оба
мотора, дизел и електромотором, као моторима за погон, запремине цилиндара
преко 2 500 cm3

1

8702 20 90

Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача, са оба
мотора, дизел и електромотором, као моторима за погон, запремине цилиндара
не преко 2 500 cm3

1

8702 30 00

Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача, са оба
мотора, клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу
свећица и електромотором, као мотором за погон

1

8702 30 10

Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача, са оба
мотора, клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу
свећица и електромотором, као мотором за погон, запремине цилиндара преко
2800 cm3

1

8702 30 90

Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача, са оба
мотора, клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу
свећица и електромотором, као мотором за погон, запремине цилиндара не
преко 2 800 cm3

1

8702 40 00

Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача, са само
електромотором за погон

1

8702 90 00

Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице,
запремине цилиндара преко 2 500 cm3, нова

1

8702 90 11

Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача, са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице,
запремине цилиндара преко 2 800 cm3, нова, осим са електомотором за погон

1

8702 90 19

Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача, са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице,
запремине цилиндара преко 2 800 cm3, коришћена, осим са електомотором за
погон

1

8702 90 31

Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача, са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице,
запремине цилиндара не преко 2 800 cm3, нова, осим са електомотором за
погон

1
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8702 90 39

Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача, са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице,
запремине цилиндара не преко 2 800 cm3, коришћена, осим са електомотором
за погон

1

8702 90 90

Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача, без
клипног мотора са унутрашњим сагоревањем или електромотора за погон

1

8703 00 00

8703 10 00
8703 10 11

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено
за превоз лица, укључујући „караван” и „комби” возила и возила за трке,
осим оних из NHM-а 8702 00 00
Возила конструисана за вожњу по снегу; специјална возила за превоз лица на
теренима за голф и слична возила
Возила конструисана за вожњу по снегу, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу свећице

1

1
1

8703 10 18

Возила конструисана за вожњу по снегу, без клипног мотора са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу свећице; возила за превоз лица на теренима за
голф и слична возила

1

8703 21 00

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз лица, укључујући „караван” и „комби” возила и возила за трке, са
наизменичним клипним мотором са паљењем помоћу свећице, запремине
цилиндара не преко 1 000 cm3, осим возила конструисана за вожњу по снегу и
осталих возила из NHM-а 8703 10 00

1

8703 21 10

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући караване и тркачке аутомобиле, са ротационим
клипним мотором са унутрашњим сагореваем на паљење помоћу свећице,
запремине цилиндара не преко 1.000 cm³, нова, осим возила за вожњу по снегу
и других специјално дизајнираних возила из NHM 8703 10

1

8703 21 90

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући караване и тркачке аутомобиле, са ротационим
клипним мотором са унутрашњим сагореваем на паљење помоћу свећице,
запремине цилиндара не преко 1.000 cm³, коришћена, осим возила за вожњу по
снегу и других специјално дизајнираних возила из NHM 8703 10

1

8703 22 00

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз лица, укључујући „караван” и „комби” возила и возила за трке, са
наизменичним клипним мотором са паљењем помоћу свећице, запремине
цилиндара преко 1 000 cm3, али не преко 1 500 cm3, осим возила конструисана
за вожњу по снегу и осталих возила из NHM-а 8703 10 00

1

8703 22 10

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући караване и тркачке аутомобиле, са ротационим
клипним мотором са унутрашњим сагореваем на паљење помоћу свећице,
запремине преко 1.000 cm³ али не преко 1500 cm³, нова, осим возила за вожњу
по снегу и других специјално дизајнираних возила из NHM 8703 10

1

8703 22 90

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући караване и тркачке аутомобиле, са ротационим
клипним мотором са унутрашњим сагореваем на паљење помоћу свећице,
запремине преко 1.000 cm³ али не преко 1500 cm³, коришћена, осим возила за
вожњу по снегу и других специјално дизајнираних возила из NHM 8703 10

1

8703 23 00

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз лица, укључујући „караван” и „комби” возила и возила за трке, са
наизменичним клипним мотором са паљењем помоћу свећице, запремине
цилиндара преко 1 500 cm3, али не преко 3 000 cm3, осим возила конструисана
за вожњу по снегу и осталих возила из NHM-а 8703 10 00

1
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8703 23 11

Путнички аутомобили за становање или камповање, са наизменичним клипним
мотором са унутрашњим сагореваем са паљењем помоћу свећице, запремине
цилиндара преко 1 500 cm3, али не преко 3 000 cm3, нови

1

8703 23 19

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз мање од 10 особа, укључујући „караван” возила и тркачке аутомобиле,
са ротационим клипним мотором са унутрашњим сагореваем са паљењем
помоћу свећице, запремине цилиндара преко 1 500 cm3, али не преко 3 000
cm3, нова, осим возила из NHM 8703 10 и путничких аутомобила за становање
или камповање

1

8703 23 90

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз мање од 10 особа, укључујући „караван” возила и тркачке аутомобиле,
са ротационим клипним мотором са унутрашњим сагореваем са паљењем
помоћу свећице, запремине цилиндара преко 1 500 cm3, али не преко 3 000
cm3, коришћена, осим возила конструисаних за вожњу по снегу и других
специјализованих возила из NHM 8703 10

1

8703 24 00

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз лица, укључујући „караван” и „комби” возила и возила за трке, са
наизменичним клипним мотором са паљењем помоћу свећице, запремине
цилиндара преко 3 000 cm3, осим возила конструисана за вожњу по снегу и
возила из NHM-а 8703 10 10

1

8703 24 10

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући „караван” возила и тркачке аутомобиле, са
ротационим клипним мотором са унутрашњим сагореваем са паљењем помоћу
свећице, запремине цилиндара преко 3000 cm3, нова, осим возила
конструисаних за вожњу по снегу и других специјализовано дизајнираних
возила из NHM 8703 10

1

8703 24 90

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући „караван” возила и тркачке аутомобиле, са
ротационим клипним мотором са унутрашњим сагореваем са паљењем помоћу
свећице, запремине цилиндара преко 3000 cm3, коришћена, осим возила
конструисаних за вожњу по снегу и других специјализовано дизајнираних
возила из NHM 8703 10

1

8703 31 00

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз лица, укључујући „караван” и „комби” возила и возила за трке, са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије
(дизел или полу - дизел), запремине цилиндара не преко 1 500 cm3, осим возила
конструисана за вожњу по снегу и возила из NHM-а 8703 10 10

1

8703 31 10

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући „караван” возила и тркачке аутомобиле, са
дизел мотором, запремине цилиндара не преко 1500 cm3, нова, осим возила
конструисаних за вожњу по снегу и других специјализовано дизајнираних
возила из NHM 8703 10

1

8703 31 90

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући „караван” возила и тркачке аутомобиле, са
дизел мотором, запремине цилиндара не преко 1500 cm3, коришћена, осим
возила конструисаних за вожњу по снегу и других специјализовано
дизајнираних возила из NHM 8703 10

1

8703 32 00

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз лица, укључујући „караван” и „комби” возила и возила за трке, са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије
(дизел или полу - дизел), запремине цилиндара преко 1 500 cm3, али не преко 2
500 cm3, осим возила конструисана за вожњу по снегу и возила из NHM-а 8703
10 10

1
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8703 32 11

Путнички аутомобили за становање и камповање са дизел мотором, запремине
цилиндара преко 1500 cm3 али не преко 2500 cm3, нова

1

8703 32 19

Путнички аутомобили и друга моторна возила, конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући ''караван'' возила, са дизел мотором запремине
цилиндара преко 1.500 cm³, али не преко 2.500 cm³, нова, (осим путничких
аутомобила за становање и камповање, возила за вожњу по снегу и других
специјално дизајнираних возила из NHM 8703 10

1

8703 32 90

Путнички аутомобили и друга моторна возила, конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући ''караван'' возила и тркачке аутомобиле, са
дизел мотором, запремине цилиндара преко 1.500 cm³, али не преко 2.500 cm³,
коришћена, (осим возила за вожњу по снегу и других специјално дизајнираних
возила из NHM 8703 10

1

8703 33 00

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз лица, укључујући „караван” и „комби” возила и возила за трке, са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије
(дизел или полу - дизел), запремине цилиндара преко 2 500 cm3, осим возила
конструисана за вожњу по снегу и возила из NHM-а 8703 10 10

1

8703 33 11

Путнички аутомобили за становање и камповање са дизел мотором, запремине
цилиндара преко 2.500 cm³, нови

1

8703 33 19

Путнички аутомобили и друга моторна возила, конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући ''караван'' возила, са дизел мотором запремине
цилиндара преко 2.500 cm³, нова, о сим путничких аутомобила за становање и
камповање и возила за вожњу по снегу и других специјално дизајнираних
возила из NHM 8703 10

1

8703 33 90

Путнички аутомобили и друга моторна возила, конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући ''караван'' возила и тркачке аутомобиле, са
дизел мотором, запремине цилиндара преко 2.500 cm³, коришћена, осим
возила за вожњу по снегу и других специјално дизајнираних возила из NHM
8703 10

1

8703 40 00

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући ''караван'' возила и возила за трке, са оба
мотора, клипним мотором на паљење помоћу свећица и електромотором као
моторима за погон, осим возила за вожњу по снегу и других специјално
дизајнираних возила из NHM 8703.10 и оних који су погодни да буду пуњени
укључивањем у спољни извор електричне енергије

1

8703 40 10

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући ''караван'' возила и тркачке аутомобиле, са оба
мотора, клипним мотором са унутрашњим сагореваем на паљење помоћу
свећица и електромотором као моторима за погон, нова, осим возила за вожњу
по снегу и других специјално дизајнираних возила из NHM 8703 10 и оних који
су погодни да буду пуњени укључивањем у спољни извор електричне енергије
(plug-in хибриди)

1

8703 40 90

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући ''караван'' возила и тркачке аутомобиле, са оба
мотора, клипним мотором са унутрашњим сагореваем на паљење помоћу
свећица и електромотором као моторима за погон, коришћена, осим возила за
вожњу по снегу и других специјално дизајнираних возила из NHM 8703 10 и
оних који су погодни да буду пуњени укључивањем у спољни извор
електричне енергије (plug-in хибриди)

1

8703 50 00

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући ''караван'' возила и тркачке аутомобиле, са оба
мотора, дизел и електромотором као моторима за погон, осим возила за вожњу
по снегу и других специјално дизајнираних возила из NHM 8703 10 и оних који
су погодни да буду пуњени укључивањем у спољни извор електричне енергије
(plug-in хибриди)

1
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8703 60 00

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући ''караван'' возила и возила за трке, са оба
мотора, клипним мотором на паљење помоћу свећице и електромотором као
моторима за погон, као и са моторима за погон, погодни да буду пуњени
укључивањем у спољни извор електричне енергије, осим возила за вожњу по
снегу и других специјално дизајнираних возила NHM 8703.10

1

8703 60 10

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући ''караван'' возила и тркачке аутомобиле, са оба
мотора, клипним мотором сa унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу
свећице и електромотором као моторима за погон, погодни да буду пуњени
укључивањем у спољни извор електричне енергије, нова, осим возила за вожњу
по снегу и других специјално дизајнираних возила из NHM 8703 10

1

8703 60 90

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући ''караван'' возила и тркачке аутомобиле, са оба
мотора, клипним мотором сa унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу
свећице и електромотором као моторима за погон, погодни да буду пуњени
укључивањем у спољни извор електричне енергије, коришћена, осим возила за
вожњу по снегу и других специјално дизајнираних возила из NHM 8703 10

1

8703 70 00

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући ''караван'' возила и тркачке аутомобиле, са оба
мотора, дизел и електромотором као моторима за погон, погодни да буду
пуњени укључивањем у спољни извор
електричне енергије, осим возила за вожњу по снегу и других специјално
дизајнираних возила из NHM 8703 10

1

8703 80 00

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз до10 особа, укључујући ''караван'' возила и возила за трке, само са
електричним мотором за погон, осим возила за вожњу по снегу и других
специјално дизајнираних возила из NHM 8703.10

1

8703 80 10

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући ''караван'' возила и тркачке аутомобиле, само са
електромотором за погон, нова, осим возила за вожњу по снегу и других
специјално дизајнираних возила из NHM 8703 10

1

8703 80 90

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући ''караван'' возила и тркачке аутомобиле, само са
електромотором за погон, коришћена, осим возила за вожњу по снегу и других
специјално дизајнираних возила из NHM 8703 10

1

8703 90 00

Путнички аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз до 10 особа, укључујући ''караван'' возила и тркачке аутомобиле, са
моторима који нису клипни мотори са унутрашњим сагоревањем или
електромотори, осим возила за вожњу по снегу и других специјално
дизајнираних возила из NHM 8703 10

1

8704 00 00
8704 10 00

Моторна возила за превоз робе, укључујући шасије са мотором и кабином
Моторна возила за превоз робе, самоистоварна, конструисана за рад ван путне
мреже - дампери

1
1

8704 10 10

Моторна возила за превоз робе (дампери) са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел), или са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице

1

8704 10 90

Моторна возила за превоз робе (дампери), самоистоварна, са мотором који није
клипни са унутрашњим сагоревањем

1

8704 21 00

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел), бруто
масе не преко 5 t, осим дампера из NHM-а 8704 10 00 и возила из NHM-а 8705
00 00

1

01.05.2017.
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8704 21 10

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел), бруто
масе не преко 5 t, конструисана за превоз високо радиоактивних материја

1

8704 21 31

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел), бруто
масе не преко 5 t, запремине цилиндара преко 2 500 cm3, нова, осим дампера из
NHM-а 8704 10 00, возила из NHM-а 8705 00 00 и конструисаних за превоз
високо радиоактивних материја

1

8704 21 39

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел), бруто
масе не преко 5 t, запремине цилиндара преко 2 500 cm3, употребљивана, осим
дампера из NHM-а 8704 10 00, возила из NHM-а 8705 00 00 и конструисаних за
превоз високо радиоактивних материја

1

8704 21 91

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел), бруто
масе не преко 5 t, запремине цилиндара не преко 2 500 cm3, нова, осим дампера
из NHM-а 8704 10 00, возила из NHM-а 8705 00 00 и конструисаних за превоз
високо радиоактивних материја

1

8704 21 99

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел), бруто
масе не преко 5 t, запремине цилиндара не преко 2 500 cm3, употребљивана,
осим дампера из NHM-а 8704 10 00, возила из NHM-а 8705 00 00 и
конструисаних за превоз високо радиоактивних материја

1

8704 22 00

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел), бруто
масе преко 5 t, али не преко 20 t, осим дампера из NHM-а 8704 10 00 и возила
из NHM-а 8705 00 00

1

8704 22 10

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел), бруто
масе преко 5 t, али не преко 20 t, конструисана за превоз високо радиоактивних
материја

1

8704 22 91

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел), бруто
масе преко 5 t, али не преко 20 t, нова, осим дампера из NHM-а 8704 10 00,
возила из NHM-а 8705 00 00 и конструисаних за превоз високо радиоактивних
материја

1

8704 22 99

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел), бруто
масе преко 5 t, али не преко 20 t, употребљавана, осим дампера из NHM-а 8704
10 00, возила из NHM-а 8705 00 00 и конструисаних за превоз високо
радиоактивних материја

1

8704 23 00

8704 23 10

8704 23 91

558

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел), бруто
масе преко 20 t, осим дампера из NHM-а 8704 10 00 и возила из NHM-а 8705 00
00
Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел), бруто
масе преко 20 t, конструисана за превоз високо радиоактивних материја
Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел), бруто
масе преко 20 t, нова, осим дампера из NHM-а 8704 10 00, возила из NHM-а
8705 00 00 и конструисаних за превоз високо радиоактивних материја

1

1

1

01.05.2017.
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8704 23 99

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел), бруто
масе преко 20 t, употребљавана, осим дампера из NHM-а 8704 10 00, возила из
NHM-а 8705 00 00 и конструисаних за превоз високо радиоактивних материја

1

8704 31 00

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу свећице, бруто масе не преко 5 t, осим дампера
из NHM-а 8704 10 00 и возила из NHM-а 8705 00 00

1

8704 31 10

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу свећице, бруто масе не преко 5 t, конструисана
за превоз високо радиоактивних материја

1

8704 31 31

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу свећице, бруто масе не преко 5 t, запремине
цилиндара преко 2 800 cm3, нова, осим дампера из NHM-а 8704 10 00, возила из
NHM-а 8705 00 00 и конструисаних за превоз високо радиоактивних материја

1

8704 31 39

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу свећице, бруто масе не преко 5 t, запремине
цилиндара преко 2 800 cm3, употребљавана, осим дампера из NHM-а 8704 10
00, возила из NHM-а 8705 00 00 и конструисаних за превоз високо
радиоактивних материја

1

8704 31 91

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу свећице, бруто масе не преко 5 t, запремине
цилиндара не преко 2 800 cm3, нова, осим дампера из NHM-а 8704 10 00,
возила из NHM-а 8705 00 00 и конструисаних за превоз високо радиоактивних
материја

1

8704 31 99

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу свећице, бруто масе не преко 5 t, запремине
цилиндара не преко 2 800 cm3, употребљавана, осим дампера из NHM-а 8704
10 00, возила из NHM-а 8705 00 00 и конструисаних за превоз високо
радиоактивних материја

1

8704 32 00

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу свећице, бруто масе преко 5 t, осим дампера из
NHM-а 8704 10 00 и возила из NHM-а 8705 00 00

1

8704 32 10

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу свећице, бруто масе преко 5 t, конструисана за
превоз високо радиоактивних материја

1

8704 32 91

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу свећице, бруто масе преко 5 t, нова, осим
дампера из NHM-а 8704 10 00, возила из NHM-а 8705 00 00 и конструисаних за
превоз високо радиоактивних материја

1

8704 32 99

Моторна возила за превоз робе, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу свећице, бруто масе преко 5 t, употребљивана,
осим дампера из NHM-а 8704 10 00, возила из NHM-а 8705 00 00 и
конструисаних за превоз високо радиоактивних материја

1

8704 90 00

Моторна возила за превоз робе, са мотором који није клипни са унутрашњим
сагоревањем и са паљењем помоћу свећице, осим дампера из NHM-а 8704 10
00 и возила из NHM-а 8705 00 00

1

8705 00 00

8705 10 00
8705 20 00

01.05.2017.

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
Дизалична возила, осим самоутоварних возила за превлачење аутомобила
Покретни бушаћи торњеви

1

1
1
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8705 30 00
8705 40 00

Ватрогасна возила, осим возила за превоз путника
Возила са уграђеном бетонском мешалицом
Моторна возила за специјалне сврхе, осим оних конструисаних првенствено за
превоз путника или робе и дизаличних возила, ватрогасних возила, возила са
уграђеном бетонском мешалицом и покретних бушаћих торњева
Возила са уграђеном пумпом за бетон

1
1

8705 90 00
8705 90 30

1
1

8705 90 80

Моторна возила за посебне намене, осим оних која су конструисана
првенствено за превоз лица или робе и камиона са уграђеном бетонском
мешалицом, ватрогасних возила, покретних бушаћих торњева, дизаличних
возила и возила са уграђеном пумпом за бетон

1

8706 00 00

Шасије са уграђеним мотором за моторна возила из NHM-а 8701 00 00 до
8705 00 00, осим шасија са мотором и кабином

1

8706 00 11

Шасије за возила са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење
помоћу компресије (дизел или полу - дизел) запремине цилиндара преко 2 500
cm3, или са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу
свећице запремине цилиндара преко 2 800 cm3 за возила за транспорт десет и
више особа или превоз робе

1

8706 00 19

Шасије за возила са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење
помоћу компресије (дизел или полу - дизел) запремине цилиндара преко 2 500
cm3, или са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу
свећице запремине цилиндара преко 2 800 cm3 за моторна путничка; шасије за
тракторе из NHM-а 8701 00 00

1

8706 00 91

Шасије за возила са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење
помоћу компресије (дизел или полу - дизел) запремине цилиндара не преко 2
500 cm3, или са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење
помоћу свећице запремине цилиндара не преко 2 800 cm3, за моторна путничка
возила

1

8706 00 99

Шасије за возила са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење
помоћу компресије (дизел или полу - дизел) запремине цилиндара не преко 2
500 cm3, или са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење
помоћу свећице запремине цилиндара не преко 2 800 cm3, за возила за
транспорт десет и више особа или превоз робе

1

8707 00 00
8707 10 00
8707 10 10
8707 10 90
8707 90 00

Каросерије, укључујући и кабине, за моторна возила из NHM-а 8701 00 00
до 8705 00 00
Каросерије, укључујући и кабине, за возила из NHM-а 8703 00 00
Каросерије, укључујући и кабине, за индустријску монтажу за возила из NHMа 8703 00 00
Каросерије, укључујући и кабине, за возила из NHM-а 8703 00 00, осим за
индустријску монтажу из NHM-а 8707 10 10
Каросерије, укључујући и кабине, за возила из NHM-а 8705 00 00

1
1
1
1
1

8707 90 10

Каросерије, укључујући и кабине, за индустријску монтажу: трактора
једноосовинских из NHM-а 8701 10 00; возила из NHM-а 8704 00 00 било са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије
(дизел или полу - дизел), запремине цилиндара не преко 2 500 cm3, или са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице,
запремине цилиндара не преко 2 800 cm3; моторних возила за специјалне сврхе
из NHM-а 8705 00 00

1

8707 90 90

Каросерије, укључујући и кабине, за моторна возила из NHM-а 8701 00 00 до
8705 00 00, осим за индустријску монтажу из NHM-а 8707 90 10

1
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8708 00 00
8708 10 00

8708 10 10

Делови и прибор за моторна возила из NHM-а 8701 00 00 до 8705 00 00,
н.д.м.н.
Браници и њихови делови за моторна возила из NHM-а 8701 00 00 до 8705 00
00, н.д.м.н.
Браници и њихови делови за индустријску монтажу (склапање) путничких
аутомобила и других моторних возила конструисаних првенствено за превоз
лица, возила за превоз робе, било са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел),
запремине цилиндара не преко 2 500 cm3, или са клипним мотором са
унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице, запремине цилиндара не
преко 2 800 cm3 и моторних возила за специјалне сврхе из NHM-а 8705 00 00,
н.д.м.н.

1
1

1

8708 10 90

Браници и њихови делови за путничке аутомобиле и друга моторна возила
конструисана првенствено за превоз лица, возила за превоз робе и моторна
возила за специјалне сврхе из NHM-а 8705 00 00, н.д.м.н., осим за индустријску
монтажу из NHM-а 8708 10 10

1

8708 21 00

Сигурносни појасеви за моторна возила

1

8708 21 10

Сигурносни појасеви за индустријску монтажу (склапање): путничких
аутомобила и других моторних возила конструисаних првенствено за превоз
лица, возила за превоз робе, било са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу - дизел),
запремине цилиндара не преко 2 500 cm3, или са клипним мотором са
унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице, запремине цилиндара не
преко 2 800 cm3 и моторних возила за специјалне сврхе из NHM-а 8705 00 00

1

8708 21 90
8708 29 00

Сигурносни појасеви за моторна возила, осим за индустријску монтажу из
NHM-а 8707 21 10
Делови каросерија и прибор за њих за возила из NHM-а 8701 00 00 до 8705 00
00, осим браника и њихових делова и сигурносних појасева

1
1

8708 29 10

Делови и прибор за индустријску монтажу (склапање): једноосовинских
трактора из NHM-а 8701 10 00, путничких аутомобила и других моторних
возила конструисаних првенствено за превоз лица, возила за превоз робе, било
са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу
компресије (дизел или полу - дизел), запремине цилиндара не преко 2 500 cm3,
или са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу
свећице, запремине цилиндара не преко 2 800 cm3 и моторних возила за
специјалне сврхе из NHM-а 8705 00 00, осим браника и њихових делова и
сигурносних појасева

1

8708 29 90

Делови и прибор за индустријску монтажу (склапање) трактора, моторних
возила за превоз 10 и више лица, путничких аутомобила и других моторних
возила конструисаних првенствено за превоз лица, возила за превоз робе и
моторних возила за специјалне сврхе, осим за индустријску монтажу из NHM-а
8708 29 10

1

8708 30 00

Кочнице, серво - кочнице и њихови делови за тракторе, моторна возила за
превоз 10 и више лица, путничке аутомобиле и друга моторна возила
конструисана првенствено за превоз лица, возила за превоз робе и моторна
возила за специјалне сврхе, н.д.м.н.

1

8708 30 10

Кочнице, серво - кочнице и њихови делови за индустријску монтажу
(склапање): трактора, путничких аутомобила и других моторних возила
конструисаних првенствено за превоз лица, возила за превоз робе, било са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије
(дизел или полу - дизел), запремине цилиндара не преко 2 500 cm3, или са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице,
запремине цилиндара не преко 2 800 cm3 и моторних возила за специјалне
сврхе из NHM-а 8705 00 00, н.д.м.н.

1
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8708 30 91

Делови за диск - кочнице за тракторе, моторна возила за превоз 10 и више
лица, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено
за превоз лица, возила за превоз робе и моторна возила за специјалне сврхе,
н.д.м.н.

1

8708 30 99

Кочнице, серво - кочнице и њихови делови за тракторе, моторна возила за
превоз 10 и више лица, путничке аутомобиле и друга моторна возила
конструисана првенствено за превоз лица, возила за превоз робе и моторна
возила за специјалне сврхе, н.д.м.н., осим за индустријску монтажу из NHM-а
8708 30 10 и делова за диск кочнице

1

8708 40 00

Мењачи и њихови делови за тракторе, моторна возила за превоз 10 и више
лица, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено
за превоз лица, возила за превоз робе и моторна возила за специјалне сврхе,
н.д.м.н.

1

8708 40 20

Мењачи и њихови делови за индустријску монтажу (склапање):
једноосовинских трактора, путничких аутомобила и других моторних возила
конструисаних првенствено за превоз лица, возила за превоз робе, било са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије
(дизел или полу - дизел), запремине цилиндара не преко 2 500 cm3, или са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице,
запремине цилиндара не преко 2 800 cm3 и моторних возила за специјалне
сврхе из NHM-а 8705 00 00, н.д.м.н.

1

8708 40 50

Мењачи и њихови делови за тракторе, моторна возила за превоз 10 и више
лица, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено
за превоз лица, возила за превоз робе и моторна возила за специјалне сврхе,
осим за индустријску монтажу из NHM-а 8708 40 20

1

8708 40 91

Делови мењача од челика кованог у затвореним калупима за тракторе, моторна
возила за превоз 10 и више лица, путничке аутомобиле и друга моторна возила
конструисана првенствено за превоз лица, возила за превоз робе и моторна
возила за специјалне сврхе, н.д.м.н., осим за индустријску монтажу из NHM-а
8708 40 20

1

8708 40 99

Делови мењача за тракторе, моторна возила за превоз 10 и више лица,
путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз лица, возила за превоз робе и моторна возила за специјалне сврхе,
н.д.м.н., осим за индустријску монтажу из NHM-а 8708 40 20 и делова од
челика кованог у затвореним калупима

1

8708 50 00

Погонске осовине са диференцијалом, снабдевене или не другим
трансмисионим компонентама, и друге осовине које нису погонске, и њихови
делови, за тракторе, моторна возила за превоз 10 и више лица, путничке
аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица,
возила за превоз робе и моторна возила за специјалне сврхе, н.д.м.н.

1

8708 50 20

Погонске осовине са диференцијалом, снабдевене или не другим
трансмисионим компонентама, и друге осовине које нису погонске, и њихови
делови, за индустријску монтажу (склапање): једноосовинских трактора,
путничких аутомобила и других моторних возила конструисаних првенствено
за превоз лица, возила за превоз робе, било са клипним мотором са
унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу дизел), запремине цилиндара не преко 2 500 cm3, или са клипним мотором са
унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице, запремине цилиндара не
преко 2 800 cm3 и моторних возила за специјалне сврхе из NHM-а 8705 00 00,
н.д.м.н.

1
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8708 50 35

Погонске осовине са диференцијалом, снабдевене или не другим
трансмисионим компонентама, и друге осовине које нису погонске, и њихови
делови, за тракторе, моторна возила за превоз 10 и више лица, путничке
аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица,
возила за превоз робе и моторна возила за специјалне сврхе, осим за
индустријску монтажу из NHM-а 8708 50 20

1

8708 50 55

Делови за погонске осовине снабдевене или не другим трансмисионим
компонентама, и друге осовине које нису погонске, од челика кованог у
затвореном калупу, за тракторе, моторна возила за превоз 10 и више лица,
путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз лица, возила за превоз робе и моторна возила за специјалне сврхе,
н.д.м.н., осим за индустријску монтажу из NHM-а 8708 50 20

1

8708 50 91

Делови за друге осовине које нису погонске, за тракторе, моторна возила за
превоз 10 и више лица, путничке аутомобиле и друга моторна возила
конструисана првенствено за превоз лица, возила за превоз робе и моторна
возила за специјалне сврхе, н.д.м.н., осим за индустријску монтажу из NHM-а
8708 50 20 и од челика кованог у затвореном калупу

1

8708 50 99

8708 70 00

Делови за погонске осовине са диференцијалом, снабдевене или не другим
трансмисионим компонентама, за тракторе, моторна возила за превоз 10 и
више лица, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана
првенствено за превоз лица, возила за превоз робе и моторна возила за
специјалне сврхе, н.д.м.н., осим за индустријску монтажу из NHM-а 8708 50 20,
од челика кованог у затвореном калупу и делова за друге осовине које нису
погонске
Точкови, њихови делови и прибор за тракторе, моторна возила за превоз 10 и
више лица, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана
првенствено за превоз лица, возила за превоз робе и моторна возила за
специјалне сврхе, н.д.м.н.

1

1

8708 70 10

Точкови, њихови делови и прибор за индустријску монтажу (склапање):
једноосовинских трактора, путничких аутомобила и других моторних возила
конструисаних првенствено за превоз лица, возила за превоз робе, било са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије
(дизел или полу - дизел), запремине цилиндара не преко 2 500 cm3, или са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице,
запремине цилиндара не преко 2 800 cm3 и моторних возила за специјалне
сврхе из NHM-а 8705 00 00, н.д.м.н.

1

8708 70 50

Точкови од алуминијума, њихови делови и прибор, од алуминијума, за
тракторе, моторна возила за превоз 10 и више лица, путничке аутомобиле и
друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица, возила за
превоз робе и моторна возила за специјалне сврхе, осим за индустријску
монтажу из NHM-а 8708 70 10

1

8708 70 91

Делови точкова у облику звезде, ливени у једном комаду, од гвожђа и челика,
за тракторе, моторна возила за превоз 10 и више лица, путничке аутомобиле и
друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица, возила за
превоз робе и моторна возила за специјалне сврхе, осим за индустријску
монтажу из NHM-а 8708 70 10

1

8708 70 99

Точкови, њихови делови и прибор за тракторе, моторна возила за превоз 10 и
више лица, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана
првенствено за превоз лица, возила за превоз робе и моторна возила за
специјалне сврхе, н.д.м.н., осим за индустријску монтажу из NHM-а 8708 70 10,
од алуминијума и звездастих делова точкова, ливених у једном комаду, од
гвожђа и челика

1
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8708 80 00

Системи за вешање и њихови делови, укључујући амортизере, за тракторе,
моторна возила за превоз 10 и више лица, путничке аутомобиле и друга
моторна возила конструисана првенствено за превоз лица, возила за превоз
робе и моторна возила за специјалне сврхе, н.д.м.н.

1

8708 80 20

Системи за вешање и њихови делови, укључујући амортизере, за индустријску
монтажу (склапање): једноосовинских трактора, путничких аутомобила и
других моторних возила конструисаних првенствено за превоз лица, возила за
превоз робе, било са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење
помоћу компресије (дизел или полу - дизел), запремине цилиндара не преко 2
500 cm3, или са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење
помоћу свећице, запремине цилиндара не преко 2 800 cm3 и моторних возила за
специјалне сврхе из NHM-а 8705 00 00, н.д.м.н.

1

8708 80 35

Вешајући амортизери, за тракторе, моторна возила за превоз 10 и више лица,
путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз лица, возила за превоз робе и моторна возила за специјалне сврхе, осим
за индустријску монтажу из NHM-а 8708 80 20

1

8708 80 55

Сигурносне шипке (стабилизатори) и остале торзионе шипке, за тракторе,
моторна возила за превоз 10 и више лица, путничке аутомобиле и друга
моторна возила конструисана првенствено за превоз лица, возила за превоз
робе и моторна возила за специјалне сврхе, осим за индустријску монтажу из
NHM-а 8708 80 20

1

8708 80 91

Системи за вешање и њихови делови, укључујући амортизере, од челика
кованог у затвореним калупима, за тракторе, моторна возила за превоз 10 и
више лица, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана
првенствено за превоз лица, возила за превоз робе и моторна возила за
специјалне сврхе, н.д.м.н., осим за индустријску монтажу из NHM-а 8708 80 20,
вешајућих амортизера, сигурносних шипки (стабилизатора) и осталих
торзионих шипки

1

8708 80 99

8708 91 00

Системи за вешање и њихови делови, за тракторе, моторна возила за превоз 10
и више лица, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана
првенствено за превоз лица, возила за превоз робе и моторна возила за
специјалне сврхе, н.д.м.н., осим за индустријску монтажу из NHM-а 8708 80 20,
вешајућих амортизера, сигурносних шипки (стабилизатора) и осталих
торзионих шипки и система за вешање од челика кованог у затвореним
калупима
Хладњаци и њихови делови, за тракторе, моторна возила за превоз 10 и више
лица, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено
за превоз лица, возила за превоз робе и моторна возила за специјалне сврхе,
н.д.м.н.

1

1

8708 91 20

Хладњаци и њихови делови, за индустријску монтажу (склапање):
једноосовинских трактора, путничких аутомобила и других моторних возила
конструисаних првенствено за превоз лица, возила за превоз робе, било са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије
(дизел или полу - дизел), запремине цилиндара не преко 2 500 cm3, или са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице,
запремине цилиндара не преко 2 800 cm3 и моторних возила за специјалне
сврхе из NHM-а 8705 00 00, н.д.м.н.

1

8708 91 35

Хладњаци и њихови делови за тракторе, моторна возила за превоз 10 и више
лица, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено
за превоз лица, возила за превоз робе и моторна возила за специјалне сврхе,
осим за индустријску монтажу из NHM-а 8708 91 20

1
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8708 91 91

Делови хладњака, од челика кованог у затвореним калупима, за тракторе,
моторна возила за превоз 10 и више лица, путничке аутомобиле и друга
моторна возила конструисана првенствено за превоз лица, возила за превоз
робе и моторна возила за специјалне сврхе, н.д.м.н., осим за индустријску
монтажу из NHM-а 8708 91 20

1

8708 91 99

Делови хладњака, за тракторе, моторна возила за превоз 10 и више лица,
путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз лица, возила за превоз робе и моторна возила за специјалне сврхе,
н.д.м.н., осим за индустријску монтажу из NHM-а 8708 91 20 и оних од челика
кованог у затвореним калупима

1

8708 92 00

Издувни лонци и издувне цеви, и њихови делови, за тракторе, моторна возила
за превоз 10 и више лица, путничке аутомобиле и друга моторна возила
конструисана првенствено за превоз лица, возила за превоз робе и моторна
возила за специјалне сврхе, н.д.м.н.

1

8708 92 20

Издувни лонци и издувне цеви, за индустријску монтажу (склапање):
једноосовинских трактора, путничких аутомобила и других моторних возила
конструисаних првенствено за превоз лица, возила за превоз робе, било са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије
(дизел или полу - дизел), запремине цилиндара не преко 2 500 cm3, или са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице,
запремине цилиндара не преко 2 800 cm3 и моторних возила за специјалне
сврхе из NHM-а 8705 00 00, н.д.м.н.

1

8708 92 35

Издувни лонци и издувне цеви, за тракторе, моторна возила за превоз 10 и
више лица, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана
првенствено за превоз лица, возила за превоз робе и моторна возила за
специјалне сврхе, осим за индустријску монтажу из NHM-а 8708 92 20

1

8708 92 91

Делови издувних лонаца и издувних цеви, од челика кованог у затвореним
калупима, за тракторе, моторна возила за превоз 10 и више лица, путничке
аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица,
возила за превоз робе и моторна возила за специјалне сврхе, н.д.м.н., осим за
индустријску монтажу из NHM-а 8708 92 20

1

8708 92 99

Делови од издувних лонаца и издувних цеви, за тракторе, моторна возила за
превоз 10 и више лица, путничке аутомобиле и друга моторна возила
конструисана првенствено за превоз лица, возила за превоз робе и моторна
возила за специјалне сврхе, н.д.м.н., осим за индустријску монтажу из NHM-а
8708 92 20 и оних од челика кованог у затвореним калупима

1

8708 93 00

Укључно - искључне спојнице и њихови делови, за тракторе, моторна возила за
превоз 10 и више лица, путничке аутомобиле и друга моторна возила
конструисана првенствено за превоз лица, возила за превоз робе и моторна
возила за специјалне сврхе, н.д.м.н.

1

8708 93 10

Укључно - искључне спојнице, за индустријску монтажу (склапање):
једноосовинских трактора, путничких аутомобила и других моторних возила
конструисаних првенствено за превоз лица, возила за превоз робе, било са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије
(дизел или полу - дизел), запремине цилиндара не преко 2 500 cm3, или са
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице,
запремине цилиндара не преко 2 800 cm3 и моторних возила за специјалне
сврхе из NHM-а 8705 00 00, н.д.м.н.

1

8708 93 90

Укључно - искључне спојнице, за тракторе, моторна возила за превоз 10 и више
лица, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено
за превоз лица, возила за превоз робе и моторна возила за специјалне сврхе,
н.д.м.н., осим за индустријску монтажу из NHM-а 8708 93 10

1
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8708 94 00

Волани, управљачки стубови и кутије управљачког механизма и њихови
делови, за тракторе, моторна возила за превоз 10 и више лица, путничке
аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица,
возила за превоз робе и моторна возила за специјалне сврхе, н.д.м.н.

1

8708 94 20

Волани, управљачки стубови и кутије управљачког механизма, за индустријску
монтажу (склапање): једноосовинских трактора, путничких аутомобила и
других моторних возила конструисаних првенствено за превоз лица, возила за
превоз робе, било са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење
помоћу компресије (дизел или полу - дизел), запремине цилиндара не преко 2
500 cm3, или са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење
помоћу свећице, запремине цилиндара не преко 2 800 cm3 и моторних возила за
специјалне сврхе из NHM-а 8705 00 00, н.д.м.н.

1

8708 94 35

Волани, управљачки стубови и кутије управљачког механизма, за тракторе,
моторна возила за превоз 10 и више лица, путничке аутомобиле и друга
моторна возила конструисана првенствено за превоз лица, возила за превоз
робе и моторна возила за специјалне сврхе, осим за индустријску монтажу из
NHM-а 8708 94 20

1

8708 94 91

Делови од волана, управљачки стубови и кутија управљачког механизма, од
челика кованог у затвореним калупима, за тракторе, моторна возила за превоз
10 и више лица, путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана
првенствено за превоз лица, возила за превоз робе и моторна возила за
специјалне сврхе, н.д.м.н., осим за индустријску монтажу из NHM-а 8708 94 20

1

8708 94 99

Делови од волана, управљачких стубова и кутија управљачког механизма, за
тракторе, моторна возила за превоз 10 и више лица, путничке аутомобиле и
друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица, возила за
превоз робе и моторна возила за специјалне сврхе, н.д.м.н., осим за
индустријску монтажу из NHM-а 8708 94 20 и оних од челика кованог у
затвореним калупима

1

8708 95 00

Ваздушни јастуци са системом за надувавање и њихови делови, за тракторе,
моторна возила за превоз 10 и више лица, путничке аутомобиле и друга
моторна возила конструисана првенствено за превоз лица, возила за превоз
робе и моторна возила за специјалне сврхе, н.д.м.н.

1

8708 95 10

Ваздушни јастуци са системом за надувавање, за индустријску монтажу
(склапање): једноосовинских трактора, путничких аутомобила и других
моторних возила конструисаних првенствено за превоз лица, возила за превоз
робе, било са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење
помоћу компресије (дизел или полу - дизел), запремине цилиндара не преко 2
500 cm3, или са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење
помоћу свећице, запремине цилиндара не преко 2 800 cm3 и моторних возила за
специјалне сврхе из NHM-а 8705 00 00, н.д.м.н.

1

8708 95 91

Делови од ваздушних јастука са системом за надувавање, од челика кованог у
затвореним калупима, за тракторе, моторна возила за превоз 10 и више лица,
путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз лица, возила за превоз робе и моторна возила за специјалне сврхе,
н.д.м.н., осим за индустријску монтажу из NHM-а 8708 95 10

1

8708 95 99

Делови од ваздушних јастука са системом за надувавање, за тракторе, моторна
возила за превоз 10 и више лица, путничке аутомобиле и друга моторна возила
конструисана првенствено за превоз лица, возила за превоз робе и моторна
возила за специјалне сврхе, н.д.м.н., осим за индустријску монтажу из NHM-а
8708 95 10 и оних од од челика кованог у затвореним калупима

1
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8708 99 00

Делови и прибор за тракторе, моторна возила за превоз 10 и више лица,
путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз лица, возила за превоз робе и моторна возила за специјалне сврхе,
н.д.м.н.

1

8708 99 10

Делови и прибор за индустријску монтажу (склапање): једноосовинских
трактора, путничких аутомобила и других моторних возила конструисаних
првенствено за превоз лица, возила за превоз робе, било са клипним мотором
са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу компресије (дизел или полу дизел), запремине цилиндара не преко 2 500 cm3, или са клипним мотором са
унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу свећице, запремине цилиндара не
преко 2 800 cm3 и моторних возила за специјалне сврхе из NHM-а 8705 00 00,
н.д.м.н.

1

8708 99 93

Делови и прибор за моторна возила, од челика кованог у затвореним калупима,
за тракторе, моторна возила за превоз 10 и више лица, путничке аутомобиле и
друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица, возила за
превоз робе и моторна возила за специјалне сврхе, н.д.м.н., осим за
индустријску монтажу из NHM-а 8708 99 10

1

8708 99 97

Делови и прибор, за тракторе, моторна возила за превоз 10 и више лица,
путничке аутомобиле и друга моторна возила конструисана првенствено за
превоз лица, возила за превоз робе и моторна возила за специјалне сврхе,
н.д.м.н., осим од челика кованог у затвореним калупима

1

8709 00 00

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

1

8709 11 00

Возила, електрична, 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

1

8709 11 10

Возила, електрична, конструисана за превоз високо радиоактивних материја
[Euratom]

1

8709 11 90

Возила, електрична, без уређаја за дизање и манипулацију, која се користе у
фабрикама, складиштима, лукама или на аеродромима, за превоз робе на
кратким растојањима, укључујући вучна возила која се користе на перонима
железничких станица, осим возила конструисаних за превоз високо
радиоактивних материја [Euratom]

1

8709 19 00

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, осим електричних возила

1

8709 19 10

Самоходна радна колица (аутокаре), без уређаја за дизање и манипулацију,
конструисана за превоз високо радиоактивних материја [Euratom], осим
електричних возила

1

8709 19 90

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, осим аутокара конструисаних за превоз високо
радиоактивних материја [Euratom] и електричних возила

1

8709 90 00

Делови од самоходних радних колица (аутокаре) без уређаја за дизање и
манипулацију, која се користе у фабрикама, складиштима, лукама или на
аеродромима, за превоз робе на кратким растојањима и вучних возила,
укључујући и возила за превоз на перонима железничких станица, н.д.м.н.

1
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8710 00 00

Тенкови и друга оклопна борбена моторна возила, опремљена или не
наоружањем, и њихови делови, н.д.м.н.

1

8711 00 00

Мотоцикли, укључујући мопеде, бицикли и слична возила са помоћним
мотором, са или без бочне приколице; бочне приколице

1

8711 10 00

Мотоцикли, укључујући мопеде, бицикли и слична возила са помоћним
мотором, са клипним мотором са унутрашњим сагоревањем, запремине
цилиндара не преко 50 cm3

1

8711 20 00

Мотоцикли, укључујући мопеде, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем, запремине цилиндара преко 250 cm3

1

8711 20 10

Скутери запремине цилиндара преко 50 cm3, али не преко 250 cm3

1

8711 20 92

Мотоцикли, укључујући мопеде, са липним мотором са унутрашњим
сагоревањем, запремине цилиндра преко 50 cm³, али не преко 125 cm³, осим
скутера

1

8711 20 98

Мотоцикли, укључујући мопеде, са клипним мотором, са унутрашњим
сагоревањем, запремине цилиндара преко 125 cm3, али не преко 250 cm3, осим
скутера

1

8711 30 00

Мотоцикли, укључујући мопеде, са клипним мотором (осим ротациоих
клипних мотора) запремине цилиндара преко 250 cm3, али не преко 500 cm3

1

8711 30 10

Мотоцикли и слична возила са помоћним мотором, са клипним мотором са
унутрашњим сагоревањем, запремине цилиндара преко 250 cm3, али не преко
380 cm3

1

8711 30 90

Мотоцикли, укључујући мопеде, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем, запремине цилиндара преко 380 cm3, али не преко 500 cm3

1

8711 40 00

Мотоцикли, укључујући мопеде, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем, запремине цилиндара преко 500 cm3, али не преко 800 cm3

1

8711 50 00

Мотоцикли, укључујући мопеде, са клипним мотором са унутрашњим
сагоревањем, запремине цилиндара преко 800 cm3

1

8711 60 00

Мотоцикли, укључујући мопеде и бицикле са педалама, са уграђеним
помоћним електричним мотором

1

8711 60 10

Бицикли, трицикли и четвороцикли, са педалама, са помоћним електричним
мотором трајне номиналне снаге не преко 250 W

1

8711 60 90

Мотоцикли, укључујући мопеде и бицикле, са уграђеним помоћним
електричним мотором за погон, осим бицикла, трицикла и четвороцикла, са
педалама, трајне номиналне снаге не преко 250 W

1

8711 90 00

Мотоцикли, укључујући мопеде и бицикле са уграђеним помоћним мотором и
бочном приколицом за мотоцикле, осим са електричним или са ротационим
клипним мотором са унутрашњим сагоревањем

1

8712 00 00
8712 00 30
8712 00 70

8713 00 00
8713 10 00
8713 90 00

568

Бицикли и слична возила, укључујући доставне трицикле, без моторног
погона
Бицикли, без моторног погона, са кугличним лежајевима
Бицикли, укључујући доставне трицикле, без моторног погона, осим бицикли
са кугличним лежајевима
Колица за инвалиде, укључујући на моторни или друкчији механички
погон, осим специјално конструисаних моторних возила и бицикала
Колица за инвалиде, без уређаја за механичко покретање
Колица за инвалиде, укључујући на моторни или друкчији механички погон,
осим специјално конструисаних моторних возила и бицикала

1
1
1

1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8714 00 00
8714 10 00
8714 10 10
8714 10 20
8714 10 30

1
1
1
1
1

8714 95 00
8714 96 00
8714 96 10
8714 96 30
8714 96 90
8714 99 00
8714 99 10
8714 99 30
8714 99 50
8714 99 90

Делови и прибор за мотоцикле и бицикле и колица за инвалиде, н.д.м.н.
Делови и прибор за мотоцикле, укључујући и мопеде, н.д.м.н.
Кочнице и њихови делови, за мотоцикле, укључујући мопеде
Мењачи и њихови делови, за мотоцикле, укључујући мопеде
Точкови, њихови делови и прибор, за мотоцикле укључујући мопеде
Издувни лонци и издувне цеви и њихови делови, за мотоцикле укључујући
мопеде
Квачила и њихови делови, за мотоцикле укључујући мопеде
Делови и прибор за мотоцикле, укључујући мопеде, н.д.м.н., осим кочница,
мењача, точкова, издувних лонаца, издувних цеви, квачила и њихових делова
Делови и прибор за колица инвалида, н.д.м.н.
Рамови и виљушке, и њихови делови, за бицикле, н.д.м.н., осим за мотоцикле
Рамови за бицикле, осим за мотоцикле
Предње виљушке за бицикле, осим за мотоцикле
Делови од предњих виљушки за бицикле, осим за мотоцикле
Наплаци и паоци точкова, за бицикле, осим за мотоцикле
Наплаци точкова за бицикле, осим за мотоцикле
Паоци точкова за бицикле, осим за мотоцикле
Главчине и ланчаници слободног хода за бицикле, осим за мотоцикле и
главчине са кочницом и кочнице за главчине
Кочнице, укључујући главчине са кочницом и кочнице за главчине, и њихови
делови, за бицикле, осим за мотоцикле
Кочнице, укључујући главчине са кочницом и кочнице за главчине, за бицикле,
осим за мотоцикле
Делови за кочнице, укључујући главчине са кочницом и кочнице за главчине,
за бицикле, н.д.м.н., осим за мотоцикле
Седишта за бицикле, осим за мотоцикле
Педале и кривајни механизми, и њихови делови, за бицикле, н.д.м.н.
Педале за бицикле
Кривајни механизми за бицикле
Делови за педале и кривајни механизми за бицикле, н.д.м.н.
Делови и прибор за бицикле, н.д.м.н.
Управљачи за бицикле
Носачи пртљага за бицикле
Уређаји за промену степена преноса за бицикле
Делови и прибор за бицикле, и њихови делови, н.д.м.н.

8715 00 00
8715 00 10
8715 00 90

Дечја колица и њихови делови, н.д.м.н
Дечја колица
Делови од дечијих колица, н.д.м.н.

1
1
1

8714 10 40
8714 10 50
8714 10 90
8714 20 00
8714 91 00
8714 91 10
8714 91 30
8714 91 90
8714 92 00
8714 92 10
8714 92 90
8714 93 00
8714 94 00
8714 94 20
8714 94 90

8716 00 00
8716 10 00
8716 10 92
8716 10 98
8716 20 00
8716 31 00
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Приколице и полуприколице; остала возила, несамоходна, осим
железничких и трамвајских возила; њихови делови, н.д.м.н
Приколице и полуприколице за становање или камповање
Приколице и полуприколице караванског типа, за становање или камповање,
тежине која не прелази 1600 kg
Приколице и полуприколице караванског типа, за становање или камповање,
тежине преко 1600 kg
Самоутоварне или самоистоварне приколице и полуприколице за
пољопривредне сврхе
Приколице - цистерне и полуприколице - цистерне, које нису конструисане за
кретање по шинама

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8716 39 00

Приколице и полуприколице за превоз робе, које нису конструисане за кретање
по шинама, осим самоутоварних или самоистоварних приколица и
полуприколица за пољопривредне сврхе и приколица - цистерни и
полуприколица - цистерни

1

8716 39 10

Приколице и полуприколице за превоз високо радиоактивних материја
[Euratom], које нису конструисане за кретање по шинама

1

8716 39 30

Полуприколице за превоз робе, нове, осим самоутоварних или самоистоварних
приколица и полуприколица за пољопривредне сврхе, полуприколица цистерни и полуприколица које нису конструисане за кретање по шинама за
превоз високо радиоактивних материја [Euratom],

1

8716 39 50

Приколице за превоз робе, нове, осим приколица за потребе пољопривреде са
механизмом за самоутовар или самоистовар, приколица цистерни, и приколица
намењених превозу високо радиоактивних материјала

1

8716 39 80

Приколице и полуприколице за превоз робе, употребљаване, осим
самоутоварних или самоистоварних приколица и полуприколица за
пољопривредне сврхе, приколица-цистерни и полуприколица -цистерни, и
приколица и полуприколица које нису конструисане за кретање по шинама за
превоз високо радиоактивних материја [Euratom]

1

8716 40 00
8716 80 00
8716 90 00
8716 90 10
8716 90 30
8716 90 50
8716 90 90

Приколице и полуприколице, које нису конструисане за кретање по шинама,
осим приколица и полуприколица за превоз робе и приколица и полуприколица
за становање или камповање
Возила, несамоходна, осим приколица и полуприколица
Делови од полуприколица и приколица и осталих возила, несамоходних,
н.д.м.н.
Шасије од полуприколица и приколица и осталих возила, несамоходних,
н.д.м.н.
Каросерије од полуприколица и приколица и осталих возила, несамоходних,
н.д.м.н.
Осовине од полуприколица и приколица и осталих возила, несамоходних,
н.д.м.н.
Делови од полуприколица и приколица и осталих возила, несамоходних,
н.д.м.н., осим шасија, каросерије и осовина

1
1
1
1
1
1
1

ГЛАВА 88
8800 00 00

8801 00 00
8801 00 10
8801 00 90

8802 00 00
8802 11 00
8802 12 00
8802 20 00
8802 30 00
8802 40 00

570

ВАЗДУХОПЛОВИ, КОСМИЧКЕ ЛЕТИЛИЦЕ И ЊИХОВИ ДЕЛОВИ
Балони и дирижабли; једрилице, пилотирани змајеви и остали
ваздухоплови без погона
Једрилице без мотора и пилотирани змајеви; балони и дирижабли, осим балона
за забаву
Змајеви и остали ваздухоплови без погона, осим једрилица, пилотираних
змајева, балона и дечијих змајева
Ваздухоплови (нпр.: хеликоптери, авиони); космичке летилице,
укључујући сателите и летилице - носачи космичких летилица
Хеликоптери неоперативне масе не преко 2 000 kg
Хеликоптери неоперативне масе преко 2 000 kg
Авиони и остали ваздухоплови, неоперативне масе не преко 2 000 kg, осим
хелихоптера и дирижабли
Авиони и остали ваздухоплови, неоперативне масе преко 2 000 kg , али не
преко 15 000 kg, осим хеликоптера и дирижабли
Авиони и остали ваздухоплови, неоперативне масе преко 15 000 kg, осим
хелихоптера и дирижабли

1
1
1

1
1
1
1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8802 60 00
8802 60 11
8802 60 19
8802 60 90

8803 00 00
8803 10 00
8803 20 00
8803 30 00
8803 90 00
8803 90 10
8803 90 21
8803 90 29
8803 90 30
8803 90 90

8804 00 00

8805 00 00
8805 10 00
8805 10 10
8805 10 90
8805 21 00
8805 29 00

Космичке летилице, укључујући сателите, и летилице - носачи суборбиталних
и космичких летилица
Телекомуникациони сателити
Космичке летилице, осим телекомуникационих сателита
Летилице - носачи суборбиталних и космичких летилица
Делови ваздухоплова и космичких летилица из NHM-а 8801 00 00 или
8802 00 00, н.д.м.н.
Пропелери и ротори и њихови делови, за ваздухоплове, н.д.м.н.
Стајни трапови и њихови делови, за ваздухоплове, н.д.м.н.
Делови авиона или хеликоптера, н.д.м.н, осим делова за једрилице
Делови балона, космичких летилица, н.д.м.н.
Делови за змајеве
Делови за телекомуникационе сателите,н.д.м.н.
Делови за космичке летилице, укључујући сателите, н.д.м.н.
Делови за летилице - носаче суборбиталних и космичких летилица, н.д.м.н.
Делови за ваздухоплове, н.д.м.н., осим делова за космичке летилице,
укључујући сателите, летилица - носача суборбиталних
Падобрани, укључујући управљане падобране и параглајдере, и ротошути;
њихови делови и прибор, н.д.м.н.
Опрема за лансирање ваздухоплова; палубни заустављачи авиона и
слична опрема; земаљски тренажери летења; делови наведених производа,
н.д.м.н.
Опрема за лансирање ваздухоплова и њени делови, н.д.м.н.; палубни
заустављачи авиона и слична опрема и њихови делови, н.д.м.н.
Опрема за лансирање ваздухоплова и њени делови, н.д.м.н.
Палубни заустављачи авиона и слична опрема и њихови делови, н.д.м.н.
Симулатори ваздушних борби и њихови делови
Земаљски тренажери летења и њихови делови, н.д.м.н., осим симулатора
ваздушних борби и њихових делова

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

ГЛАВА 89
8900 00 00

8901 00 00
8901 10 00

8901 10 10

8901 10 90
8901 20 00
8901 20 10
8901 20 90
8901 30 00
8901 30 10
8901 30 90
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БРОДОВИ, ЧАМЦИ И ПЛОВЕЋЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
Путнички бродови, излетнички бродови, трајекти, теретни бродови, барже
и слична пловила за превоз лица или робе
Путнички бродови, излетнички бродови и слични бродови конструисани и
намењени првенствено за превоз путника; трајекти свих врста
Путнички бродови поморску пловидбу, излетнички бродови и слични бродови
конструисани и намењени првенствено за превоз путника, трајекти за поморску
пловидбу свих врста
Путнички бродови, излетнички бродови и слични бродови конструисани и
намењени првенствено за превоз путника и трајекти свих врста, осим бродова и
трајекта за поморску пловидбу
Танкери
Танкери за поморску пловидбу
Танкери, осим за поморску пловидбу
Бродови хладњаче, осим танкера
Бродови хладњаче за поморску пловидбу, осим танкера
Бродови хладњаче, осим за поморску пловидбу и танкера

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

8901 90 00

Бродови за превоз робе и остала пловила за превоз и путника и робе, осим
бродова хладњача, танкера, трајекта и сличних пловила за превоз лица

1

8901 90 10

Бродови за превоз робе и остала пловила за превоз и путника и робе, за
поморску пловидбу, осим бродова хладњача, танкера, трајекта и сличних
пловила за превоз лица

1

8901 90 90

Бродови за превоз робе као и бродови, који су намењени за превоз и путника и
робе, са или без машинског погона, осим бродова за поморску пловидбу,
бродова хладњача, танкера, трајеката, као и бродова који су намењени
углавном превозу путника

1

8902 00 00
8902 00 10

8902 00 90

8903 00 00
8903 10 00
8903 10 10
8903 10 90
8903 91 00
8903 91 10
8903 91 90
8903 92 00
8903 92 10
8903 92 91
8903 92 99

Рибарски бродови; бродови фабрике и други бродови за прераду или
конзервисање производа од рибе, осим чамаца за спортски риболов
Рибарски бродови, бродови фабрике и други бродови за обраду и
конзервисање производа рибарства, за поморски бродски саобраћај
Рибарски бродови; бродови фабрике и други бродови за прераду или
конзервисање производа од рибе, осим бродова за поморску пловидбу и чамаца
за спортски риболов
Јахте и остала пловила за спорт или разоноду; чамци на весла и кануи
Пловила на надувавање за спорт или разоноду
Пловила на надувавање за спорт или разоноду, масе не преко 100 kg
Пловила на надувавање за спорт или разоноду, масе преко 100 kg
Једрилице и јахте,са или без помоћног мотора, за спорт или разоноду
Једрилице и јахте за поморску пловидбу, са или без помоћног мотора, за спорт
или разоноду
Једрилице и јахте за једрење, са или без помоћног мотора, за спортске сврхе и
разоноду, осим за поморски бродски саобраћај
Чамци и јахте, моторни, за спорт или разоноду, осим чамаца са ванбродским
мотором
Чамци и јахте, моторни, за поморску пловидбу, за спорт или разоноду, осим
чамаца са ванбродским мотором
Чамци, моторни, за спорт или разоноду, дужине не преко 7,5 m, осим чамаца са
ванбродским мотором
Чамци, моторни, за спорт или разоноду, дужине преко 7,5 m, осим чамаца са
ванбродским мотором и за поморску пловидбу

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8903 99 00

Чамци за спорт или разоноду; чамци на весла, осим моторних чамаца и
моторних јахти са погоном другачијим од погона са ванбродским мотором,
једрилица и јахти, са или без помоћног мотора и пловила на надувавање

1

8903 99 10

Чамци на весла за спорт или разоноду, чамци на весла и кануи, масе не преко
100 kg, осим моторних чамаца и моторних јахти са погоном другачијим од
погона са ванбродским мотором, једрилица и јахти, са или без помоћног
мотора и пловила на надувавање

1

8903 99 91

Чамци на весла за спорт или разоноду, чамци на весла и кануи, масе преко 100
kg, дужине не преко 7,5 m, осим моторних чамаца и моторних јахти са погоном
другачијим од погона са ванбродским мотором, једрилица и јахти, са или без
помоћног мотора и пловила на надувавање

1

8903 99 99

Чамци на весла за спорт или разоноду, чамци на весла и кануи, масе преко 100
kg, дужине преко 7,5 m, осим моторних чамаца и моторних јахти са погоном
другачијим од погона са ванбродским мотором, једрилица и јахти, са или без
помоћног мотора и пловила на надувавање

1

8904 00 00
8904 00 10
8904 00 91

Бродови тегљачи и потискивачи (гурачи)
Тегљачи, поморски и за копнене водене путеве
Потискивачи (гурачи) за поморску пловидбу

1
1
1
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1

2

3

4

8904 00 99

8905 00 00

8905 10 00
8905 10 10
8905 10 90
8905 20 00

Потискивачи (гурачи), осим за поморску пловидбу
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, осим рибарских чамаца и чамаца за спасавање
Пловећи багер
Пловећи багер за поморску пловидбу
Пловећи багери, осим за поморску пловидбу
Пловеће или уроњиве бушаће или производне платформе

1

1

1
1
1
1

8905 90 00

Бродови - светионици, ватрогасна пловила, пловећи багери, пловеће дизалице и
остала пловила код којих је пловидба подређена њиховој главној функцији,
осим пловећих докова, пловећих и уроњивих бушаћа или производних
платформи; рибарских чамаца и чамаца за спасавање

1

8905 90 10

Бродови - светионици, ватрогасна пловила, пловећи багери, пловеће дизалице и
остала пловила за поморску пловидбу, код којих је пловидба подређена
њиховој главној функцији, осим пловећих докова, пловећих и уроњивих
бушаћа или производних платформи; рибарских чамаца и чамаца за спасавање

1

8905 90 90

Бродови - светионици, ватрогасна пловила, пловећи багери, пловеће дизалице и
остала пловила, код којих је пловидба подређена њиховој главној функцији,
осим за поморску пловидбу, пловећих докова, пловећих и уроњивих бушаћа
или производних платформи; рибарских чамаца и чамаца за спасавање

1

8906 00 00
8906 10 00
8906 90 00

Пловила, остала, укључујући ратне бродове и чамце за спасавање, осим
чамаца на весла и осталих пловила из NHM-а 8901 00 00 до 8905 00 00 и
пловила за раздвајање
Ратни бродови
Пловила, укључујући чамце за спасавање, осим ратних бродова, чамаца на
весла и осталих пловила из NHM-а 8901 00 00 до 8905 00 00 и пловила за
раздвајање

1
1
1

8906 90 10

Пловила, за поморску пловидбу, укључујући чамце за спасавање, осим ратних
бродова, чамаца на весла и осталих пловила из NHM-а 8901 00 00 до 8905 00 00
и пловила за раздвајање

1

8906 90 91

Пловила, укључујући чамце за спасавање, масе не преко 100 kg, осим ратних
бродова, чамаца на весла и осталих пловила из NHM-а 8901 00 00 до 8905 00 00
и пловила за раздвајање

1

8906 90 99

Пловила, укључујући чамце за спасавање, масе преко 100 kg, осим ратних
бродова, чамаца на весла и осталих пловила из NHM-а 8901 00 00 до 8905 00 00
и пловила за раздвајање

1

8907 00 00
8907 10 00
8907 90 00

8908 00 00

Пловеће конструкције, нпр.: сплавови, резервоари, кесони, платформе за
искрцавање, бове и светионици, осим пловила из NHM-а 8901 00 00 до 8906
00 00 и пловила за отпис или касацију
Сплавови на надувавање
Резервоари, кесони, платформе за искрцавање, бове и светионици осим
пловила из NHM-а 8901 00 00 до 8906 00 00 и пловила за отпис или касацију
Бродови и остала пловила и пловеће конструкције, за отпис или касацију

1
1
1

1

ГЛАВА 90

9000 00 00
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Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

9001 00 00

9001 10 00
9001 10 10
9001 10 90
9001 20 00
9001 30 00
9001 40 00
9001 40 20
9001 40 41
9001 40 49
9001 40 80
9001 50 00
9001 50 20
9001 50 41

9001 50 49
9001 50 80
9001 90 00

9002 00 00

9002 11 00
9002 19 00
9002 20 00

Оптичка влакна и снопови оптичких влакана; каблови од оптичких
појединачно неоплаштених влакана, осим оних из NHM-а 8544 00 00;
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
Оптичка влакна, снопови оптичких влакана и каблови, осим каблова од
оптичких појединачно оплаштених влакана из NHM-а 8544 00 00
Каблови за пренос слике од оптичких влакана, осим каблова од оптичких
појединачно оплаштених влакана из NHM-а 8544 00 00
Оптичка влакна, снопови оптичких влакана и каблови, осим каблова од
оптичких појединачно оплаштених влакана из NHM-а 8544 00 00 и каблова за
пренос слике
Листови и плоче од поларизујућег материјала
Контактна сочива
Сочива за наочаре, од стакла
Сочива за наочаре, од стакла, без корективног деловања
Сочива за наочаре, од стакла, потпуно обрађена са обе стране, са корективним
деловањем , са једним фокусом (унифокална)
Сочива за наочаре, од стакла, потпуно обрађена са обе стране, са корективним
деловањем, бифокална или мултифокална
Сочива за наочаре, од стакла, осим потпуно обрађених са обе стране
Сочива за наочаре, од других материјала изузев од стакла
Сочива за наочаре, од других материјала изузев од стакла, без корективног
деловања
Сочива за наочаре, од других материјала изузев од стакла, са корективним
деловањем, потпуно обрађена са обе стране са једним фокусом (унифокална)
Сочива за наочаре, од других материјала изузев од стакла, са корективним
деловањем, потпуно обрађена са обе стране, осим бифокалних или
мултифокалних
Сочива за наочаре, од других материјала изузев од стакла, делимично обрађена
Сочива, призме, огледала и остали оптички елементи, од било ког материјала,
немонтирани, осим таквих оптички необрађених елемената од стакла,
контактних сочива и сочива за наочаре
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
Објективи за фото - апарате, филмске камере, пројекторе или апарате за
фотографска увећања или смањења
Објективи, осим за фото - апарате, филмске камере, пројекторе или апарате за
фотографска увећања или смањења
Филтери, оптички, који су делови или прибор инструмената, апарата и уређаја,
уграђени или монтирани

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1

9002 90 00

Сочива, призме, огледала и други оптички елементи од било ког материјала,
монтирани, који су делови или прибор инструмената или апарата, осим
објектива за фото - апарате, филмске камере, пројекторе или апарате за
фотографска увећања или смањења, таквих оптички необрађених елемената од
стакла и филтера

1

9003 00 00
9003 11 00
9003 19 00

Оквири за наочаре или сличне производе, и њихови делови, н.д.м.н.
Оквири за наочаре или сличне производе, од пластичних маса
Оквири за наочаре или сличне производе осим од пластичних маса

1
1
1
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9003 90 00

9004 00 00
9004 10 00
9004 10 10
9004 10 91
9004 10 99
9004 90 00

Делови оквира за наочаре или сличних производа, н.д.м.н.
Наочаре и слични производи, корективни, заштитни и остали, осим
наочара за контролу вида, контактних сочива, стакла и оквира за наочаре
Наочаре за сунце
Наочаре за сунце са оптички обрађеним „стаклом”
Наочаре за сунце са „стаклима” од пластичне масе, оптички необрађене
Наочаре за сунце са "стаклима" од стакла, оптички необрађене
Наочаре и слични производи, корективни, заштитни или остали, осим наочара
за контролу вида, наочара за сунце, контактних сочива, стакла и оквира за
наочаре

1

1
1
1
1
1
1

9004 90 10

Наочаре и слични производи, корективни, заштитни или остали, са „стаклима”
од пластичне масе, осим наочара за контролу вида, наочара за сунце,
контактних сочива, стакла и оквира за наочаре

1

9004 90 90

Наочаре и слични производи, корективни, заштитни или остали изузев са
„стаклима” од пластичне масе и осим наочара за контролу вида, наочара за
сунце, контактних сочива, стакла и оквира за наочаре

1

9005 00 00

9005 10 00

Дурбини (са једним или два објектива), оптички телескопи и њихова
постоља; остали астрономски инструменти и њихова постоља, осим
инструмената за радио астрономију и осталих инструмената или апарата
наведених на другом месту
Дурбини са два објектива (двогледи)

1

1

9005 80 00

Дурбини са једним објективом, астрономски и остали оптички телескопи и
остали астрономски инструменти, осим дурбина са два објектива (двогледи),
инструмената за радио астрономију и осталих инструмената или апарата
наведених на другом месту

1

9005 90 00

Делови и прибор, укључујући постоља, за дурбине са једним или два објектива,
астрономске и остале оптичке телескопе и остале астрономске инструменте,
н.д.м.н.

1

9006 00 00

9006 30 00

Фотографски апарати, фотографски флеш апарати и флеш сијалице, осим
сијалица са пражњењем из NHM-а 8539 00 00
Фотографски апарати специјално конструисани за фотографисање под водом,
снимања из ваздуха или за медицинско или хируршко испитивање унутрашњих
органа; упоредни апарати за судске или криминолошке сврхе

1

1

9006 40 00

Фотографски апарати за тренутну-брзу фотографију, осим специјалних
фотографских апарата из NHM-а 9006 10 00 или 9003 30 00

1

9006 51 00

Фотографски апарати са тражилом кроз објектив (рефлексни са једним
објективом SLR), за филм у ролни ширине не преко 35 mm, осим фотографских
апарата за тренутну-брзу фотографију и специјалних фотографских апарата из
NHM-а 9006 10 00 или 9003 30 00

1

9006 52 00

Фотографски апарати за филм у ролни ширине мање од 35 mm, осим
фотографских апарата за тренутну-брзу фотографију, фотографских апарата
рефлексних са једним објективом SLR и специјалних фотографских апарата из
NHM-а 9006 10 00 или 9003 30 00

1

9006 53 00

9006 53 10

01.05.2017.

Фотографски апарати за филм у ролни ширине 35 mm, осим фотографских
апарата за тренутну-брзу фотографију, фотографских апарата рефлексних са
једним објективом и специјалних фотографских апарата из NHM-а 9006 10 00
или 9003 30 00
Фотографски апарати за једнократну употребу, за филм у ролни ширине 35
mm

1

1
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9006 53 80

Фотографски апарати за филм у ролни ширине 35 mm, осим фотографских
апарата за тренутну-брзу фотографију, фотографских апарата рефлексних са
једним објективом, специјалних фотографских апарата из NHM-а 9006 10 00
или 9003 30 00 и фотографских апарата за једнократну употребу

1

9006 59 00

Фотографски апарати за филм у ролни ширине преко 35 mm, или за филм који
није у ролни, осим фотографских апарата за тренутну-брзу фотографију и
апаратa специјално пројектованих за подводну употребу, за ваздушна
истраживање или при медицинском или хируршком прегледу унутрашњих
органа, и камера за форензичке или криминолошке лабораторије

1

9006 61 00
9006 69 00
9006 91 00
9006 99 00

9007 00 00
9007 10 00
9007 20 00
9007 91 00
9007 92 00

9008 00 00
9008 50 00
9008 90 00

9010 00 00

9010 10 00

9010 50 00
9010 60 00
9010 90 00
9010 90 20

9010 90 80

9011 00 00

9011 10 00

576

Флеш апарати, електронски, са сијалицама на пражњење, за фотографску
употребу
Фотографски флеш апарати и флеш сијалице, осим електронских флеш апарата
са сијалицама за пражњење
Делови и прибор за фотографске камере, н.д.м.н.
Делови и прибор за фотографске флеш апарате и флеш сијалице, н.д.м.н.
Филмске камере и филмски пројектори, са уграђеним апаратима за
снимање и репродукцију звука или без уграђених апарата за снимање и
репродукцију звука, осим видео опреме
Филмске камере
Филмски пројектори
Делови и прибор за кинематографске камере, н.д.м.н.
Делови и прибор за филмска пројекторе н.д.м.н.
Пројектори непокретних слика и фотографски апарати за повећавање и
умањивање, осим филмских
Пројектори непокретних слика и фотографски апарати за повећавање и
умањивање, осим филмских и делова
Делови и прибор за пројекторе слика, фотографске апарате за повећавање и
умањивање, н.д.м.н.
Апарати и опрема за фотографске или кинематографске лабораторије,
н.д.м.н. у Глави 90; негатоскопи; екрани за пројекције
Апарати и опрема за аутоматско развијање фотографског и кинематографског
филма или фотографске хартије у ролнама или за аутоматско преношење
снимка са развијеног филма на ролне фотографске хартије
Апарати и опрема за фотографске и кинематографске лабораторије, н.д.м.н.;
негатоскопи
Екрани за пројекције
Делови и прибор за апарате и опрему за фотографске или кинематографске
лабораторије, негатоскопе и екране за пројекције, н.д.м.н.
Делови и прибор за апарате и опрему из NHM-а 9010 50 00 или 9010 60 00,
н.д.м.н.

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1

1

1
1
1

Делови и прибор за апарате и опрему за аутоматско развијање фотографског
или кинематографског филма или папира у ролнама или за аутоматско
излагање развијеног филма на ролни фотографског папира, н.д.м.н.
Микроскопи, оптички, укључујући оне за микрофотографију,
микрокинематографију и микропројекцију, осим дурбина са два објектива
(двогледи), микроскопа за офтамологију и инструмената, опреме и
машина из NHM-а 9031 00 00
Микроскопи, оптички, стереоскопски

1

1
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9011 10 10

Микроскопи, оптички, стереоскопски са уграђеном посебно пројектованом
опремом за руковање или пренос полупроводничких дискова (плочица) или
мрежица

1

9011 10 90

Микроскопи, оптички, стереоскопски, осим микроскопа са уграђеном посебно
пројектованом опремом за руковање или пренос полупроводничких дискова
(плочица) или мрежица

1

9011 20 00

Микроскопи, оптички, за микрофотографију, микрокинематографију и
микропројекцију, осим стереоскопских микроскопа

1

9011 20 10

Микроскопи, оптички, за микрофотографију, са уграђеном посебно
пројектованом опремом за руковање или пренос полупроводничких дискова
(плочица) или мрежица, осим стереоскопских микроскопа

1

9011 20 90

Микроскопи, оптички, за микрофотографију, микрокинематографију или
микропројекцију, осим микроскопа са уграђеном посебно пројектованом
опремом за руковање или пренос полупроводничких дискова (плочица) или
мрежица, и стереоскопских микроскопа

1

9011 80 00
9011 90 00

Микроскопи, оптички, осим за микрофотографију, микрокинематографију или
микропројекцију, стереоскопских микроскопа, микроскопа за офтамологију и
инструмената, опреме и машина из NHM-а 9031 00 00
Делови и прибор од сложених оптичких микроскопа, н.д.м.н.

1
1

9011 90 10

Делови и прибор од стереоскопских оптичких микроскопа и оптичких
микроскопа за фотомикрографију са уграђеном посебно пројектованом
опремом за руковање или пренос полупроводничких дискова (плочица) или
мрежица, н.д.м.н.

1

9011 90 90

Делови и прибор од сложених оптичких микроскопа, н.д.м.н., осим од
стереоскопских оптичких микроскопа и оптичких микроскопа за
фотомикрографију са уграђеном посебно пројектованом опремом за руковање
или пренос полупроводничких дискова (плочица) или мрежица

1

9012 00 00
9012 10 00
9012 10 10

Микроскопи електронски, протонски микроскопи и дифракциони апарати
Микроскопи, електронски или протонски, и дифракциони апарати
Микроскопи електронски, са уграђеном посебно пројектованом опремом за
руковање или пренос полупроводничких дискова (плочица) или мрежица

1
1
1

9012 10 90

Микроскопи електронски, протонски микроскопа и дифракциони апарати,
осим електронских микроскопа са уграђеном посебно пројектованом опремом
за руковање или пренос полупроводничких дискова (плочица) или мрежица

1

9012 90 00

Делови и прибор од електронских микроскопа, протонских микроскопа и
дифракционих апарата, н.д.м.н.

1

9012 90 10

Делови и прибор од електронских микроскопа са уграђеном посебно
пројектованом опремом за руковање или пренос полупроводничких дискова
(плочица) или мрежица, н.д.м.н.

1

9012 90 90

Делови и прибор од електронских микроскопа, протонских микроскопа и
дифракционих апарата, н.д.м.н., осим делова и прибора од електронских
микроскопа са уграђеном посебно пројектованом опремом за руковање или
пренос полупроводничких дискова (плочица) или мрежица

1

9013 00 00

Уређаји са течним кристалима који не представљају производе
специфичније описане у другим NHM бројевима; ласери,осим ласерских
диода; остали оптички уређаји и инструменти непоменути нити
обухваћени на другом месту у Глави 90

1

9013 10 00
9013 10 10
9013 10 90

01.05.2017.

Телескопски нишани за оружје; перископи; телескопи за машине, уређаје,
инструменте или апарате из Главе 90 или Одељка XVI, NHM 8400 00 00 и 8500
00 00
Телескопи за машине, апарате, уређаје или инструменате из Глава 84, 85 или 90
Телескопски нишани за оружје; перископи

1
1
1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

9013 20 00
9013 80 00
9013 80 20
9013 80 30
9013 80 90

9013 90 00
9013 90 05
9013 90 10
9013 90 80

9014 00 00
9014 10 00
9014 20 00
9014 20 20
9014 20 80
9014 80 00
9014 90 00

9015 00 00
9015 10 00
9015 10 10
9015 10 90
9015 20 00
9015 20 10
9015 20 90
9015 30 00
9015 30 10
9015 30 90
9015 40 00
9015 40 10
9015 40 90

Ласери, осим ласерских диода
Уређаји са течним кристалима, н.д.м.н. и остали апарати и инструменти
непоменути нити обухваћени на другом месту у Глави 90
Показивачи са течним кристалима са активном основом (матрицом)
Показивачи са течним кристалима, н.д.м.н.
Увеличавајућа стакла (лупе), завојни бројачи, стереоскопи, калеидоскопи и
други оптички инструменти и апарати који нису наведени или укључени на
другом месту у глави 90
Делови и прибор за уређаје са течним кристалима "LCD", ласере и остале
апарате и инструменте који нису наведени или укључени на другом месту у
глави 90, н.д.м.н.
Делови и прибор за телескопска нишана за оружје или за перископе
Делови и прибор за показиваче са течним кристалима "LCD"
Делови и прибор за ласере и остеле инструменте, апарате и уређаје који нису
наведени или укључени на другом месту у глави 90, н.д.м.н.
Компаси; остали навигациони инструменти и апарати, осим радио
навигационих уређаја
Компаси
Инструменти и апарати за аеронаутичку или васионску навигацију, осим
компаса и уређаја за радио навигацију
Инерцијални навигациони системи за аеронаутичку или васионску навигацију,
осим компаса и уређаја за радио навигацију
Инструменти и апарати за аеронаутичку или васионску навигацију, осим
инерцијалних навигационих система, компаса и уређаја за радио навигацију
Инструменти и уређаји за навигацију, осим за аеронаутичку или васионску
навигацију, компаса и уређаја за радио навигацију
Делови и прибор за компасе и остале навигационе инструменте и апарате,
н.д.м.н.
Геодетски, укључујући фотограметријске геодетске, хидрографски,
океанографски, хидролошки, метеоролошки и геофизички инструменти и
апарати, осим компаса; даљиномери
Даљиномери
Даљиномери, електронски
Даљиномери, неелектронски
Теодолити и тахиметри (тахеометри)
Теодолити и тахиметри (тахеометри), електронски
Теодолити и тахиметри (тахеометри), неелектронски
Нивелири
Нивелири, електронски
Нивелири, неелектронски
Инструменти и апарати за фотограметрију
Инструменти и апарати за фотограметрију, електронски
Инструменти и апарати за фотограметрију, неелектронски

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9015 80 00

Геодетски, топографски, хидрографски, океанографски, хидролошки,
метеоролошки и геофизички инструменти и апарати, осим компаса,
даљиномера, теодолита и тахиметара (тахеометри), нивелира и инструмената и
апарата за фотограметрију

1

9015 80 20

Метеоролошки, хидролошки или геофизички инструменти и апарати, осим
компаса, даљиномера, теодолита и тахиметара (тахеометри), нивелира и
инструмената и апарата за фотограметрију

1
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

9015 80 40

Геодетски, топографски или хидрографски инструменти и апарати, осим
компаса, даљиномера, теодолита и тахиметара (тахеометри), нивелира и
инструмената и апарата за фотограметрију

1

9015 80 80

Океанографски инструменти и апарати, осим компаса, даљиномера, теодолита
и тахиметара (тахеометри), нивелира и инструмената и апарати за
фотограметрију

1

9015 90 00

Делови и прибор за геодетске (укључујући фотограметријске), хидрографске,
океанографске, хидролошке, метеоролошке и геофизичке инструменте и
апарате, и за даљиномере, н.д.м.н.

1

9016 00 00
9016 00 10
9016 00 90

Ваге, осетљивости од 5 mg (милиграма) или боље, укључујући са теговима
Ваге, осетљивости од 5 mg (милиграма) или боље, укључујући са теговима
Делови и прибор за ваге осетљивости од 5 mg или боље, н.д.м.н.

1
1
1

9017 00 00

9017 10 00
9017 10 10
9017 10 90
9017 20 00
9017 20 05
9017 20 10
9017 20 39
9017 20 90

9017 30 00
9017 80 00
9017 80 10
9017 80 90
9017 90 00

9018 00 00
9018 11 00
9018 12 00
9018 13 00
9018 14 00

9018 19 00

01.05.2017.

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, непоменути нити обухваћени на другом
месту у Глави 90
Столови и апарати за цртање, аутоматски или неаутоматски, осим опреме за
машине за аутоматску обраду података
Плотери апарата за цртање
Столови и апарати за цртање, аутоматске или неаутоматски, осим плотера
Инструменти за цртање, обележавање или математичко рачунање, осим
столова и апарата за цртање и калкулатора
Плотери апарата за цртање или обележавање
Инструменти и справе за цртање, осим столова за цртање и машина за цртање,
плотера
Инструменти за обележавање
Инструменти за математичко рачунање, укључујући логаритмаре, диск
калкулаторе и слично, осим калкулатора
Микрометарска мерила, помична мерила са нонијусом и калибарска мерила,
осим калибарских мерила без подешавајућег мерног уређаја из NHM-а 9031 80
00
Инструменти за мерење дужине, који се држе у руци, н.д.м.н.
Мерне шипке, мерне траке и лењири са мерном поделом
Инструменти за мерење дужине који се држе у руци, н.д.м.н.
Делови и прибор за инструменте и апарате за цртање, обележавање или
математичко рачунање и инструменте за мерење дужине који се држе у руци,
н.д.м.н.
Инструменти и апарати за медицину, хирургију, зубарство или ветерину,
укључујући сцинтиграфске и друге електромедицинске апарате и апарате
за испитивање вида, н.д.м.н.
Електрокардиографи
Апарати који раде на принципу ултразвука
Апарати који раде на принципу магнетне резонанце
Сцинтилографи
Електродијагностички апарати, укључујући апарате за функционална
истраживачка испитивања или за проверавање физиолошких параметара, осим
електрокардиографа, апарата који раде на принципу ултразвука, апарата који
раде на принципу магнетне резонанце и сцинтилографа

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

579

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

9018 19 10

Електродијагностички контролни апарати за истовремено праћење два или
више параметара

1

9018 19 90

Електродијагностички апарати, укључујући апарате за функционална
истраживачка испитивања или за проверавање физиолошких параметара, осим
електрокардиографа, апарата који раде на принципу ултразвука, апарата који
раде на принципу магнетне резонанце, сцинтилографа и апарата за
истовремено праћење два или више параметара

1

9018 20 00
9018 31 00
9018 31 10
9018 31 90
9018 32 00
9018 32 10
9018 32 90
9018 39 00

9018 41 00
9018 49 00
9018 49 10
9018 49 90
9018 50 00
9018 50 10
9018 50 90
9018 90 00
9018 90 10
9018 90 20
9018 90 30
9018 90 40
9018 90 50
9018 90 60
9018 90 75
9018 90 84

9019 00 00

9019 10 00
9019 10 10
9019 10 90
9019 20 00

580

Апарати са ултраљубичастим или инфрацрвеним зрацима, за медицину,
хирургију, зубарство или ветерину
Шприцеви, са или без игала, за медицину, хирургију, зубарство или ветерину
Шприцеви од пластичних маса, са или без игала, за медицину, хирургију,
зубарство или ветерину
Шприцеви, са или без игала, за медицину, хирургију, зубарство или ветерину,
осим шприцева од пластике
Цевасте металне игле и хируршке игле за шивење, за медицину, хирургију,
зубарство или ветерину
Цевасте металне игле, за медицину, хирургију, зубарство или ветерину
Хируршке игле за шивење, за медицину, хирургију, зубарство или ветерину
Игле, катетери, каниле и слично, за медицину, хирургију, зубарство или
ветерину, осим шприцева, цевастих металних игала и хируршких игала за
шивење
Зубарске бушилице, комбиноване или некомбиноване са другом зубарском
опремом на једном заједничком постољу
Инструменти и апарати за зубарство, н.д.м.н.
Брусеви, дискови, бургије и четкице, за употребу са зубарским бушилицама
Инструменти и остали апарати за зубарство, н.д.м.н.
Инструменти и апарати за очи - офталмологију, н.д.м.н.
Инструменти и апарати за очи - офталмологију, неоптички, н.д.м.н.
Инструменти и апарати за очи - офталмологију, оптички, н.д.м.н.
Инструменти и апарати за медицину, хирургију, зубарство или ветерину,
н.д.м.н.
Инструменти и апарати за мерење крвног притиска
Ендоскопи за медицину, хирургију, зубарство или ветерину, н.д.м.н.
Инструменти и опрема за дијализу (вештачки бубрези, бубрежне машине и
дијализатори)
Апарати и уређаји за дијатермију, осим уређаја за ултаљубичасто и
инфрацрвено зрачење
Трансфузиони апарат за употребу у медицини
Апарати и инструменти за анестезију
Инструменти,апарати и уређаји за медицинске, хируршке или ветеринсрске
сврхе н.д.м.н
Инструменти и остали апарати за медицину, хирургију или ветерину, н.д.м.н.
Апарати за механотерапију; апарати за масажу; апарати за психолошка
тестирања; апарати за озонотерапију, оксигенотерапију, аеросол терапију,
вештачко дисање или остали терапеутски апарати за дисање
Апарати за механотерапију; апарати за масажу; апарати за тестирања
психолошких способности
Апарати за масажу, електрични, вибрациони
Апарати за механотерапију; апарати за масажу; апарати за психолошка
тестирања, осим електричних вибрационих апарата за масажу
Апарати за озонотерапију, оксигенотерапију, аеросол терапију, вештачко
дисање или остали терапеутски апарати за дисање

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
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1

2

3

4

9020 00 00

Апарати за дисање и гас маске, осим заштитних маски без механичких
делова и изменљивих филтера, и апарата за вештачко дисање или остали
терапеутски апарати за дисање

1

9021 00 00

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

1

9021 10 00
9021 10 10
9021 10 90
9021 21 00
9021 21 10
9021 21 90
9021 29 00
9021 31 00
9021 39 00
9021 39 10
9021 39 90
9021 40 00
9021 50 00

9021 90 00
9021 90 10

9021 90 90

9022 00 00

9022 12 00
9022 13 00
9022 14 00

9022 19 00
9022 21 00
9022 29 00
9022 30 00
9022 90 20

01.05.2017.

Ортопедске справе или справе за обраду прелома
Ортопедске справе
Ортопедске шине и друге справе за обраду прелома
Вештачки зуби
Вештачки зуби од пластичних маса
Вештачки зуби од осталих материјала, осим од пластике
Други производи зубне протетике, осим вештачких зуба
Вештачки зглобови
Вештачки делови тела, осим вештачких зуба и других производа зубне
протетике и вештачких зглобова
Очне протезе
Вештачки делови тела, осим вештачких зуба и других производа зубне
протетике, вештачких зглобова и очних протеза
Апарати за побољшање слуха, осим делова и прибора
Апарати (пејсмеикери) за стимулацију рада срчаних мишића, осим делова и
прибора
Апарати и справе који се носе или уграђују у тело да би надокнадили
недостатак или инвалидност, осим вештачких делова тела, комплетних апарата
за побољшање слуха и комплетних апарата за стимулацију рада срчаних
мишића
Делови и прибор апарата за побољшање слуха, н.д.м.н.
Апарати и справе који се носе или уграђују у тело да би надокнадили
недостатак или инвалидност, осим вештачких делова тела, комплетних апарата
за побољшање слуха, укључујући делове и прибор и комплетних апарата за
стимулацију рада срчаних мишића
Рендген апарати и апарати који користе алфа, бета или гама зрачења,
било да јесу или нису 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 за
испитивање и лечење, столице и слично
Апарати за компјутеризовану томографију
Рендген апарати за зубарску употребу
Рендген апарати за медицинску, хируршку или ветеринарску употребу, осим
регенских апарата за зубарску употребу и апарата за компјутеризовану
томографију
Рендген апарати, осим за медицинску, хируршку, зубарску или ветеринарску
потребу
Апарати који користе алфа, бета или гама зрачење за медицинску, хируршку,
зубарску или ветеринарску употребу
Апарати који користе алфа, бета или гама зрачење, осим за медицинску,
хируршку, зубарску или ветеринарску употребу
Рендгенске цеви
Делови и прибор апарата базираних на рендгенским зрацима
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

9022 90 80

Уређаји (другачији од рендгенских цеви) за производњу рендгенских зрака,
генератори високог напона,командне табле и пултови, флуороскопски екрани,
столови за преглед и лечење, столице и слично, делови и прибор апарата из
NHM- 9022, н.д.м.н.

1

9022 90 00

Рендгенске цеви и други генератори рендгенских зрака, генератори високог
напона, командне табле и пултови, екрани, столови за испитивање и лечење,
столице и слично, делови и прибор апарата из NHM- 9022 00 00, н.д.м.н.

1

9023 00 00

9023 00 10

9023 00 80

9024 00 00
9024 10 00
9024 10 20
9024 10 40
9024 10 80
9024 80 00
9024 80 11
9024 80 19
9024 80 90
9024 90 00

9025 00 00

9025 11 00
9025 11 20
9025 11 80
9025 19 00

582

Инструменти, апарати и модели намењени за сврхе демонстрирања, нпр.,
за образовање или изложбе, који су неподесни за друге употребе, осим
земаљских тренажера летења из NHM-а 8805 00 00, колекционих
примерака из NHM-а 9705 00 00, антиквитета који су старији од 100
година
Инструменти, апарати који се примењују за наставу из физике, хемије или
техничких предмета
Инструменти, апарати и модели намењени за сврхе демонстрирања, нпр., за
образовање или изложбе, који су неподесни за друге употребе, осим земаљских
тренажера летења из NHM-а 8805 00 00, колекционих примерака из NHM-а
9705 00 00, антиквитета који су старији од 100 година из NHM 9706 00 00 као и
инструменти и апарата који се примењују за наставу из физике, хемије или
техничких предмета
Машине и апарати за испитивање тврдоће, чврстоће на кидање или
сабијање, еластичности или осталих механичких својстава материјала
(нпр.: метала, дрвета, текстила, хартије, пластичних маса)
Машине и апарати за испитивање метала
Машине и апарати за универзално испитивање маханичких својстава метала
или за испитивање чврстоће на истезање метала.
Машине и апарати за испитивање тврдоће метала
Машине и апарати за испитивање механичких својстава метал, осим
универзалних или за испитивање чврстоће на истезање и за испитивање
тврдоће
Машине и апарати за испитивање механичких својстава материјала, осим
метала
Машине и апарати за испитивање механичких својстава текстила, хартије или
катрона, електронске
Машине и апарати за испитивање механичких својстава материјала,
електронске, осим метала, текстила, хартије или катрона
Машине и апарати за испитивање механичких својстава материјала,
неелектронске, осим за испитивање метала
Делови и прибор за машине и апарати за испитивање механичких својстава
материјала, н.д.м.н.
Хидрометри, ареометри и слични плутајући инструменти, термометри,
пирометри, барометри, хигрометри и психрометри, са или без могућности
снимања, укључујући комбинације ових инструмената
Термометри, пуњени течношћу, за директно очитавање, који нису
комбиновани са другим инструментима
Термометри, клинички или ветеринарски, пуњени течношћу, за директно
очитавање, који нису комбиновани са другим инструментима
Термометри, пуњени течношћу, за директно очитавање, који нису
комбиновани са другим инструментима, осим клиничких и ветеринарских
термометара
Термометри и пирометри који нису комбиновани са другим инструментима,
осим термометара пуњених течношћу за директно очитавање
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Тарифски
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4

9025 19 20
9025 19 80

9025 80 00
9025 80 20
9025 80 40

Термометри и пирометри, који нису комбиновани са другим инструментима,
електронски
Термометри и пирометри који нису комбиновани са другим инструментима,
неелектронски, осим термометара пуњених течношћу за директно очитавање
Хидрометри, ареометри и слични плутајући инструменти, барометри,
хигрометри и психрометри, комбиновани или некомбиновани једни са другима
или са термометрима
Барометри који нису комбиновани са другим инструментима
Хидрометри, ареометри и слични плутајући инструменти, барометри,
хигрометри и психрометри, комбиновани или некомбиновани једни са другима
или са термометрима или барометрима, електрични

1
1

1
1
1

9025 80 80

Хидрометри, ареометри и слични плутајући инструменти, барометри,
хигрометри и психрометри, комбиновани или некомбиновани једни са другима
или са термометрима или барометрима, неелектрични

1

9025 90 00

Делови и прибор за хидрометре, ареометре и сличне плутајуће инструменте,
термометре, пирометре, барометре, хигрометре и психрометре, н.д.м.н.

1

9026 00 00

9026 10 00
9026 10 21
9026 10 29
9026 10 81
9026 10 89
9026 20 00
9026 20 20
9026 20 40

9026 20 80

9026 80 00
9026 80 20
9026 80 80
9026 90 00

01.05.2017.

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 NHM-а 9014 00 00, 9015 00 00, 9028 00 00 и 9032
00 00
Инструменти и апарати за мерење или контролу протока или нивоа течности,
осим мерача и регулатора
Мерачи протока за мерење или контролу протока или нивоа течности,
електрични, осим мерача протока, мерача и регулатора
Инструменти и апарати за мерење или контролу протока или нивоа течности,
електрични, осим мерача и регулатора
Мерачи протока за мерење или контролу протока или нивоа течности,
неелектрични, осим мерача и регулатора
Инструменти и апарати за мерење или контролу протока или нивоа течности,
неелектрични, осим мерача протока, мерача и регулатора
Инструменти и апарати за мерење или контролу притиска течности или гасова,
осим регулатора
Инструменти и апарати за мерење или контролу притиска течности или гасова,
електрични, осим регулатора
Инструменти за мерење притиска са опружним мерним механизмом или са
металном мембраном
Инструменти и апарати за мерење или контролу притиска течности или гасова,
неелектрични, осим регулатора и са опружним мерним механизмом или са
металном мембраном
Инструменти и апарати за мерење или контролу колебања течности или гасова,
н.д.м.н.
Инструменти и апарати за мерење или контролу колебања течности или гасова,
електрични, н.д.м.н.
Инструменти и апарати за мерење или контролу колебања течности или гасова,
неелектрични, н.д.м.н.
Делови и прибор за инструменте и апарате за мерење или контролу протока,
нивоа, притиска или других колебања течности или гасова, н.д.м.н.
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9027 00 00

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

1

9027 10 00
9027 10 10
9027 10 90
9027 20 00
9027 30 00

Апарати за анализу гаса или дима
Апарати за анализу гаса или дима, електронски
Апарати за анализу гаса или дима, неелектронски
Хроматографи и инструменти за електрофорезу
Спектрометри, спектрофотометри и спектрографи који користе оптичка
зрачења (ултраљубичаста, видљива, инфрацрвена)

1
1
1
1
1

9027 50 00

Инструменти и апарати за физичке и хемијске анализе, који користе оптичка
зрачења (ултраљубичаста, видљива, инфрацрвена), осим спектрометара,
спектрофотометара, спектрографа и апарата за анализу гаса или дима

1

9027 80 00

Инструменти и апарати за физичке и хемијске анализе, или за мерење и
контролу вискозитета, порозности, експанзије, површинског напона и слично,
или за калориметријска, акустична и фотометријска мерења или контролу,
н.д.м.н.

1

9027 80 05
9027 80 11

Експозиметри
Електронск pH-метри, rH-метри и други апарати за мерење проводљивости

1
1

9027 80 13

Инструменти и апарати, електронски, за анализу физичких особина
полупроводничких материјала или подлога за дисплеје са течним кристалима
или проводничких слојева, који се наносе у процесу производње
полупроводничких плочица (wafers) или у процесу производње дисплеја са
течним кристалима

1

9027 80 17
9027 80 91
9027 80 99

Инструменти и апарати, електронски, за мерење и контролу вискозитета,
порозности, експанзије, површинског напона и слично, или за
калориметријска, акустична и фотометријска мерења или контролу, н.д.м.н.
Вискозиметри, порозиметри и дилатометри, неелектрични
Инструменти, апарати и уређаји за физикална или хемијска испитивања или за
одређивање површинског напона или сл. или за калориметријска или акустична
мерења, неелектронски, н.д.м.н

1
1
1

9027 90 00

Микротоми; делови и прибор апарата и инструмената за физичке и хемијске
анализе, нпр.: полариметара, рефрактометара, спектрометара, инструмената и
апарата за мерење и контролу вискозитета, порозности, експанзије,
површинског напона и слично и инструмената и апарата за калориметријска,
акустична и фотометријска мерења или контролу и од микротома, н.д.м.н.

1

9027 90 10

Микротоми

1

9027 90 50

Делови и прибор апарата и инструмената за физичке и хемијске анализе, нпр.:
полариметара, рефрактометара, спектрометара, инструмената и апарата за
мерење и контролу вискозитета, порозности, експанзије, површинског напона и
слично и инструмената и апарата за калориметријска, акустична и
фотометријска мерења или контролу (укључујући експозиметре), осим за
анализу гаса или дима

1

9027 90 80

Делови и прибор од микротома или апарата за анализу гаса или дима, н.д.м.н.

1

9028 00 00
9028 10 00
9028 20 00
9028 30 00
9028 30 11

584

Мерачи потрошње или производње гасова, течности или електрицитета,
укључујући мераче за њихово баждарење
Гасомери, укључујући мераче за њихово баждарење
Мерачи течности, укључујући мераче за њихово баждарење
Електрична бројила, укључујући мераче за њихово баждарење
Електрична бројила за наизменичну струју, једнофазна, укључујући мераче за
њихово баждарење

1
1
1
1
1
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Наименовање врсте робе
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4

9028 30 19
9028 30 90
9028 90 00
9028 90 10
9028 90 90

9029 00 00

9029 10 00
9029 20 00
9029 20 31
9029 20 38
9029 20 90
9029 90 00

9030 00 00

9030 10 00
9030 20 00
9030 31 00
9030 32 00
9030 33 00
9030 33 20
9030 33 30

Електрична бројила за наизменичну струју, вишефазна, укључујући мераче за
њихово баждарење
Електрична бројила за наизменичну струју, укључујући мераче за њихово
баждарење
Делови и прибор за мераче потрошње или производње гасова, течности или
електрицитета, н.д.м.н.
Делови и прибор за електрична бројила, н.д.м.н.
Делови и прибор за мераче гасова или течности, н.д.м.н.
Бројачи обртаја, бројачи производње, таксиметри, бројачи километара,
бројачи корака и слично, осим мерача гаса, течности и електрицитета;
показивачи брзине и тахометри, осим оних из NHM-а 9014 00 00 и 9015 00
00; стробоскопи
Бројачи обртаја, бројачи производње, таксиметри, бројачи километара, бројачи
корака и слично, осим мерача гаса, течности и електрицитета
Показивачи брзине и тахометри; стробоскопи
Показивачи брзине за друмска возила
Показивачи брзине и тахометри, осим за друмска возила
Стробоскопи
Делови и прибор за бројаче обртаја, бројаче производње, таксиметре, бројаче
километара, бројаче корака и слично, показивача брзине, тахометара и
стробоскопи, н.д.м.н.
Осцилоскопи, спектрални анализатори и остали инструменти и апарати за
мерење и испитивање електричних величина, осим електричних бројила
из NHM-а 9028 00 00; инструменти и апарати за мерење или откривање
алфа, бета, гама, рендгенских, космичких или других јонизујућих зрачења
Инструменти и апарати за мерење или откривање јонизујућих зрачења
Осцилоскопи и осцилографи
Мултиметри за мерење и испитивање напона, јачине струје, отпора или снаге ,
без уређаја за регистровање
Мултиметри са уређајем за регистровање
Инструменти и апарати, за мерење и испитивање напона, јачине струје, отпора
или снаге, без уређаја за регистровање, осим мултимера, осцилоскопа и
осцилографа
Инструменати за мерење отпора, без уређаја за регистровање
Електронски инструменти и апарати за мерење или испитивање напона, јачине
струје или електричне снаге, без уређаја за регистровање, осим мултиметра,
осцилоскопа и осцилографа

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

9030 33 80

Неелектронски инструменти и апарати за мерење или контролу напона, јачине
струје или електричне снаге, без уређаја за регистровање, осим мултиметра,
осцилоскопа и осцилографа

1

9030 39 00

Инструменти и апарати за мерење и испитивање напона, јачине струје, отпора
или снаге, са уређајем за регистровање, осим мултимера, осцилоскопа и
осцилографа

1

9030 40 00

Инструменти и апарати за мерење и испитивање електричних величина,
нарочито конструисани за телекомуникације (нпр.: инструменти за мерење
преслушавања, инструменти за мерење појачања, инструменти за мерење
изобличења, псофометри)

1

9030 82 00

Инструменти и апарати за мерење и испитивање полупроводничких плочица
(wafers) или елемената

1
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9030 84 00

9030 89 00
9030 89 30
9030 89 90
9030 90 00
9030 90 20

9031 00 00
9031 10 00
9031 20 00
9031 41 00
9031 49 00
9031 49 10
9031 49 90
9031 80 00
9031 80 20
9031 80 80
9031 90 00

9032 00 00
9032 10 00
9032 10 20
9032 10 80
9032 10 81
9032 10 89
9032 20 00

Инструменти и апарати за мерење и испитивање електричних величина, са
уређајем за регистровање, осим апарата нарочито конструисаних за
телекомуникације, мултимера, осцилоскопа и осцилографа, и апарата за
мерење и испитивање полупроводничких плочица (wafers) или елемената
Инструменти и апарати за мерење и испитивање електричних величина, без
уређаја за регистровање, н.д.м.н.
Инструменти и апарати за мерење и испитивање електричних величина, без
уређаја за регистровање, електронски, н.д.м.н.
Инструменти и апарати за мерење и испитивање електричних величина, без
уређаја за регистровање, неелектронски, н.д.м.н.
Делови и прибор за инструменте и апарате за мерење или испитивање
електричних величина или за откривање јонизујућих зрачења, н.д.м.н.
Делови и прибор за апарате за мерење и испитивање полупроводничких
плочица (wafers) или елемената, н.д.м.н.
Инструменти, апарати и машине за мерење или контролу, н.д.м.н. у Глави
90; пројектори профила
Машине за уравнотежавање механичких делова
Пробни столови за моторе, генераторе, пумпе и слично
Оптички инструменти и апарати за контролу полупроводничких дискова и
елемената или за контролу фотомаски и мрежица у производњи
полупроводничких елемената
Оптички инструменти, апарати за мерење и контролу н.д.м.н. у Глави 90
Пројектори профила
Оптички инструменти, остали апарати за мерење и контролу н.д.м.н. у Глави
90
Инструменти, апарати и машине за мерење или контролу н.д.м.н. у Глави 90,
осим оптичких
Инструменти, апарати и машине за мерење или контролу геометријских
величина, н.д.м.н. у глави 90
Неоптички инструменти, апарати и машине за мерење или контролу, н.д.м.н. у
Глави 90
Делови и прибор, инструмената, апарата и машина за мерење или контролу,
н.д.м.н.
Инструменти и апарати за аутоматску регулацију или управљање, осим
славина и вентила из NHM-а 8481 00 00
Термостати
Термостати, електронски
Термостати, осим електронских
Термостати, са аутоматском регулацијом и контролом, са електричним
уређајем за пуштање у рад, неелектронски
Термостати, без електричних уређаја за пуштање у рад, неелектрични
Маностати, осим славина и вентила из NHM-а 8481 00 00

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

9033 00 00

Делови и прибор за машине, уређаје, инструменте или апарате из Главе 90,
н.д.м.н.

1

9033 00 10

Светлећа диода "LED" позадинског осветљења модула, који су извори
осветљења и који се састоје од једне или више "LED" диода, и једног или више
конектора и који су монтирани на штампаном колу или другом сличном
супстрату и од других пасивних компоненти, са или без комбинације са
оптичким компонентама или заштитним диодама, а користе се као позадинско
осветљење "LCD" монитора, за апарате у глави 90

1
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9033 00 90

Делови и прибор за машине, уређаје, инструменте или апарате из Главе 90,
н.д.м.н.

1

ГЛАВА 91
9100 00 00

ЧАСОВНИЦИ И ЊИХОВИ ДЕЛОВИ

9101 00 00

Часовници, ручни, џепни и слични, укључујући и штоперице истог типа,
са кутијом од племенитог метала или од метала платираног племенитим
металом, осим часовника са полеђином од челика

1

9101 11 00

Часовници ручни, од племенитог метала или од метала платираног племенитим
металом, укључујући и штоперице истог типа, електрични, само са механичким
показивачем, осим часовника са полеђином од челика

1

9101 19 00

Часовници ручни, од племенитог метала или од метала платираног племенитим
металом, укључујући и штоперице истог типа, електрични, са оптичко електронским показивачем или са комбинацијом механичког и оптичко електронским показивачем, осим часовника са полеђином од челика

1

9101 21 00

Часовници ручни, од племенитог метала или од метала платираног племенитим
металом, укључујући и штоперице истог типа, са аутоматским навијањем, осим
часовника са полеђином од челика

1

9101 29 00

Часовници ручни, од племенитог метала или од метала платираног племенитим
металом, укључујући и штоперице истог типа, са само ручним навијањем, осим
часовника са полеђином од челика

1

9101 91 00

Часовници, џепни и слични, укључујући и штоперице истог типа, од
племенитог метала или од метала платираног племенитим металом,
електрични, осим часовника са полеђином од челика и ручних часовника

1

9101 99 00

Часовници, џепни и слични, укључујући и штоперице истог типа, од
племенитог метала или од метала платираног племенитим металом, са ручним
или аутоматским навијањем, осим часовника са полеђином од челика и ручних
часовника

1

9102 00 00

9102 11 00

Часовници, ручни, џепни и слични, укључујући и штоперице истог типа,
осим од племенитог метала или од метала платираног племенитим
металом
Часовници, ручни, електрични, са или без штоперице, само са механичким
показивачем, осим од племенитог метала или од метала платираног
племенитим металом

1

1

9102 12 00

Часовници, ручни, електрични, са или без штоперице, само са оптичко електронским показивачем, осим од племенитог метала или од метала
платираног племенитим металом

1

9102 19 00

Часовници, ручни, електрични, са или без штоперице, са комбинацијом
механичког и оптичко - електронским показивачем, осим од племенитог метала
или од метала платираног племенитим металом

1

9102 21 00
9102 29 00
9102 91 00

9102 99 00

01.05.2017.

Часовници, ручни, са или без штоперице са аутоматским навијањем, осим од
племенитог метала или од метала платираног племенитим металом
Часовници, ручни, са или без штоперице, са само ручним навијањем, осим од
племенитог метала или од метала платираног племенитим металом
Часовници, џепни и слични, укључујући и штоперице, електрични, осим од
племенитог метала или од метала платираног племенитим металом
Часовници, џепни и слични, укључујући и штоперице, са ручним или
аутоматским навијањем, осим од племенитог метала или од метала платираног
племенитим металом

1
1
1

1
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9103 00 00

Часовници, кућни, канцеларијски и слични са механизмом за личне
часовнике, осим ручних и џепних часовника из NHM-а 9101 00 00 и 9102 00
00 као и часовника за уградњу из NHM-а 9104 00 00

1

9103 10 00

Часовници, кућни, канцеларијски и слични часовници, електрични са
механизмом за личне часовнике, осим ручних и џепних часовника из NHM-а
9101 00 00 и 9102 00 00 као и часовника за уградњу из NHM-а 9104 00 00

1

9103 90 00

Часовници, кућни, канцеларијски и слични часовници, електрични са
механизмом за личне часовнике, осим електричних, ручних и џепних
часовника из NHM-а 9101 00 00 и 9102 00 00 као и часовника за уградњу из
NHM-а 9104 00 00

1

9104 00 00

Часовници за уградњу у инструмент табле и часовници сличног типа, за
возила, ваздухоплове, космичке летилице или пловила

1

9105 00 00
9105 11 00
9105 19 00
9105 21 00
9105 29 00
9105 91 00

9105 99 00

9106 00 00

9106 10 00
9106 90 00

9107 00 00

9108 00 00
9108 11 00

Часовници, осим ручних и џепних часовника из NHM-а 9101 00 00 и 9102
00 00, часовника са механизмом за личне часовнике из NHM-а 9103 00 00,
као и часовника за уградњу из NHM-а 9104 00 00
Будилници, електрични
Будилници, осим електричних
Часовници, зидни, електрични
Часовници, зидни, осим електричних
Часовници, електрични, осим ручних и џепних часовника из NHM-а 9101 00 00
и 9102 00 00, часовника са механизмом за личне часовнике из NHM-а 9103 00
00, као и часовника за уградњу из NHM-а 9104 00 00, будилника и зидних
часовника
Часовници, осим електричних, ручних и џепних часовника из NHM-а 9101 00
00 и 9102 00 00, часовника са механизмом за личне часовнике из NHM-а 9103
00 00, као и часовника за уградњу из NHM-а 9104 00 00, будилника и зидних
часовника
Апарати за регистровање времена и датума и апарати за мерење и
регистровање времена, са механизмом за часовнике или синхроним
мотором (нпр.: за регистровање времена, за бележење времена и датума),
осим сатова из ХНМ-а 9101 00 00 до 9105 00 00
Апарати за регистровање и бележење времена
Апарати за регистровање времена и датума са механизмом за часовнике или
синхроним мотором, осим сатова из ХНМ-а 9101 00 00 до 9105 00 00 и за
регистровање и бележење времена
Временски прекидачи са механизмом за часовнике или синхроним
мотором
Механизми за личне часовнике, комплетни и састављени
Механизми за личне часовнике, комплетни и састављени, електрични, само са
механичким показивачем или са уређајем у који се може уградити механички
показивач

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

1

1
1

9108 12 00

Механизми за личне часовнике, комплетни и састављени, електрични, само са
оптичко-електронским показивачем

1

9108 19 00

Механизми за личне часовнике, комплетни и састављени, електрични, са
комбинацијом оптичко-електронског и механичког показивача, са или без
цифарника и додатака

1

9108 20 00
9108 90 00
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Механизми за личне часовнике, комплетни и састављени, са аутоматским
навијањем
Механизми за личне часовнике, комплетни и састављени, са ручним навијањем

1
1
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9109 00 00
9109 10 00
9109 90 00

Механизми за часовнике, комплетни и састављени, осим за личне
часовнике
Механизми за часовнике, комплетни и састављени, на електрични погон, осим
механизама за ручне сатове
Механизми за часовнике, комплетни и састављени, осим електричних
механизама и механизама за личне часовнике

1
1
1

9110 00 00

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)

1

9110 11 00

Комплетни механизми за личне часовнике, несастављени или делимично
састављени (механизми у сетовима)

1

9110 11 10

Комплетни механизми за личне часовнике, несастављени или делимично
састављени (механизми у сетовима), са балансним точком и спиралном
опругом

1

9110 11 90
9110 12 00
9110 19 00

9110 90 00

9111 00 00
9111 10 00
9111 20 00

Комплетни механизми за личне часовнике, несастављени или делимично
састављени (механизми у сетовима), осим са балансним точком и спиралном
опругом
Некомплетни механизми за личне часовнике, несастављени
Груби механизми за часовнике
Комплетни механизми за часовнике (личне или друге), несастављени или
делимично састављени (механизми у сетовима); некомплетни механизми за
часовнике (личне или друге), састављени, осим грубих механизама за
часовнике и механизама за личне часовнике
Кутије за ручне, џепне и остале часовнике, укључујући и штопрерице, из
NHM-а 9101 00 00 или 9102 00 00, и њихови делови, н.д.м.н.
Кутије за ручне, џепне и остале часовнике из NHM-а 9101 00 00 или 9102 00 00,
од племенитих метала или метала платираног племенитим металом
Кутије за ручне, џепне и остале часовнике из NHM-а 9101 00 00 или 9102 00 00,
од простих метала, позлаћене или непозлаћене, посребрене и непосребрене

1
1
1

1

1
1
1

9111 80 00

Кутије за ручне, џепне и остале часовнике из NHM-а 9101 00 00 или 9102 00 00,
од материјала који нису племенити метали, платирамих племенитим металом
или простим металом

1

9111 90 00

Делови кутија за ручне, џепне и остале часовнике из NHM-а 9101 00 00 или
9102 00 00, н.д.м.н.

1

9112 00 00

9112 20 00
9112 90 00

9113 00 00

9113 10 00

9113 10 10

01.05.2017.

Кутије за кућне, канцеларијске и сличне часовнике и кутије сличне врсте,
н.д.м.н., осим за ручне, џепне и остале часовнике из NHM-а 9101 00 00 или
9102 00 00
Кутије за кућне, канцеларијске и сличне часовнике, осим за ручне, џепне и
остале часовнике из NHM-а 9101 00 00 или 9102 00 00
Делови кутија за кућне, канцеларијске и сличне часовнике, н.д.м.н., осим за
ручне, џепне и остале часовнике из NHM-а 9101 00 00 или 9102 00 00
Каишеви, ланци и наруквице за ручне часовнике и делови за каишеве и
наруквице, н.д.м.н.
Каишеви, ланци и наруквице за ручне часовнике и делови за каишеве и
наруквице од племенитих метала или од метала платираног племенитим
металом, н.д.м.н.
Каишеви, ланци и наруквице за ручне часовнике и делови за каишеве и
наруквице од племенитих метала, н.д.м.н.

1

1
1

1

1

1
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Тарифски
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Напомене

1

2

3

4

9113 10 90

Каишеви, ланци и наруквице за ручне часовнике и делови за каишеве и
наруквице од метала платираног племенитим металом, н.д.м.н.

1

9113 20 00

Каишеви, ланци и наруквице за ручне часовнике и делови за каишеве и
наруквице од простог метала, позлаћени или непозлаћени, посребрени или
непосребрени, н.д.м.н.

1

9113 90 00

Каишеви, ланци и наруквице за ручне часовнике и делови за каишеве и
наруквице, н.д.м.н.

1

9114 00 00
9114 10 00
9114 30 00
9114 40 00
9114 90 00

Делови часовника (личних и других), н.д.м.н.
Опруге за часовнике, укључујући спиралне
Бројчаници за часовнике
Плочице и мостови за часовнке
Делови часовника (личних и других), остали, н.д.м.н.

1
1
1
1
1

ГЛАВА 92
9200 00 00

9201 00 00
9201 10 00
9201 10 10
9201 10 90
9201 20 00
9201 90 00

9202 00 00
9202 10 00
9202 10 10
9202 10 90
9202 90 00
9202 90 30
9202 90 80

9205 00 00
9205 10 00
9205 90 00
9205 90 10
9205 90 30
9205 90 50

9205 90 90

590

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ; ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА ОВЕ
ИНСТРУМЕНТЕ
Клавири, укључујући и аутоматске клавире; клавсени и остали
клавијатурни инструменти са жицама
Пианини
Пианини, нови
Пианини, употребљавани
Концертни клавири
Клавсени и остали клавијатурни инструменти са жицама, осим клавира
Музички инструменти са жицама, нпр.: гитаре, виолине, харфе, осим
клавијатурних
Виолине и остали жичани инструменти
Виолине
Гудачки инструменти, осим виолина
Гитаре, харфе и остали музички инструменти са жицама, осим инструмената са
клавијатуром и гудачких инструмента
Гитаре
Мандолине и остали музички инструменти са жицама, осим инструмената са
клавијатуром, гудачких инструмента и гитара
Дувачки музички инструмент, нпр.: кларинети, трубе, гајде, оргуље са
цевима и диркама, хармонијуми и слични клавијатурни инструменти са
слободним металним писковима, хармонике и слични инструменти, усне
хармонике
Лимени дувачки инструменти
Дувачки музички инструмент, осим лимених дувачких инструмената
Хармонике и слични инструменти
Усне хармонике
Оргуље са цевима и диркама; хармонијуми и слични клавијатурни
инструменти са слободним металним писковима, осим жичаних музичких
инструмената
Дувачки музички инструменти, осим лимених дувачких инструмената,
хармоника и сличних инструмената, усних хармоника, оргуља са цевима и
диркама, хармонијума и сличних клавијатурних инструмената са слободним
металним писковима

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

9206 00 00

9207 00 00
9207 10 00
9207 10 10
9207 10 30
9207 10 50
9207 10 80

9207 90 00
9207 90 10
9207 90 90

9208 00 00

9208 10 00

9208 90 00

9209 00 00
9209 30 00
9209 91 00
9209 92 00

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
Клавијатурни инструменти, чији се звук електрично производи или се мора
електрично појачати, осим хармоника
Оргуље чији се звук електрично производи или се мора електрично појачати
Дигитални клавири, са клавијатурама
Синтисајзери, са клавијатурама
Музички инструменти, чији се звук електрично производи или се мора
електрично појачати, са клавијатурама, осим оргуља, дигиталних клавира,
синтисајзера и хармоника
Хармонике и музички инструменти без клавијатура, чији се звук електрично
производи или се мора електрично појачати
Гитаре чији се звук електрично производи или се мора електрично појачати
Хармонике и музички инструменти без клавијатура, чији се звук електрично
производи или се мора електрично појачати, осим гитара
Музичке кутије, вашарске оргуље, механичке уличне оргуље, механичке
птице певачице, музичке тестере и остали музички инструменти, који се
не сврставају ни у један други NHM у Глави 92; вабила свих врста;
пиштаљке, рогови за дозивање и остали усни дувачки сигнални
инструменти
Музичке кутије
Вашарске оргуље, механичке уличне оргуље, механичке птице певачице,
музичке тестере и остали музички инструменти, који се не сврставају ни у
један други NHM у Глави 92; вабила свих врста; пиштаљке, рогови за дозивање
и остали усни дувачки сигнални инструменти
Делови и прибор за музичке инструменте, нпр.: механизми за музичке
кутије, картице, плоче и ваљци за механичке инструменте, н.д.м.н.;
метрономи, тонске виљушке и пиштаљке (за давање тонова) свих врста
Жице за музичке инструменте
Делови и прибор за клавире, н.д.м.н.
Делови и прибор за жичане музичке инструменте без клавијатура, н.д.м.н.,
осим жица и делова и прибора за музичке инструменте чији се звук електрично
производи или се мора електрично појачати

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1

1

1
1
1
1

9209 94 00

Делови и прибор за музичке инструменте чији се звук електрично производи
или се мора електрично појачати, н.д.м.н.

1

9209 99 00

Делови и прибор за музичке инструменте нпр.: механизми за музичке кутије,
картице, плоче и ваљци за механичке инструменте, н.д.м.н.; метрономи, тонске
виљушке и пиштаљке (за давање тонова) свих врста, осим жица за музичке
инструменте, делова и прибора за клавире и за жичане музичке инструменте
без клавијатура

1

9209 99 20

Делови и прибор за кларинете, трубе, гајде, оргуље са цевима и диркама,
хармонијуми и слични клавијатурни инструменти са слободним металним
писковима, хармонике и слични инструменти, усне хармонике и остале дувачке
инструменте из NHM-а 9205 00 00, н.д.м.н.

1

9209 99 40
9209 99 50
9209 99 70

01.05.2017.

Метрономи, тонске виљушке и пиштаљке (за давање тонова)
Механизми за музичке кутије
Делови и прибор за музичке инструменте, нпр: картице, плоче и ваљци за
механичке инструменте, за уличне и друге инструменте, н.д.м.н., осим
метронома, тонских виљушки и пиштаљки (за давање тонова) свих врста

1
1
1
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Тарифски
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1

2

3

4

ГЛАВА 93
9300 00 00

9301 00 00
9301 10 00
9301 20 00

ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА; ДЕЛОВИ И ПРИБОР ОВИХ ПРОИЗВОДА
Војно оружје укључујући аутоматски револвер, осим револвера и
пиштоља из NHM-а 9302 00 00 и оружја из NHM-а 9307 00 00
Артиљеријско оружје, нпр: топови, хаубице и минобацачи
Ракетни бацачи; бацачи пламена; бацачи граната; цеви за избацивање торпеда и
слични бацачи

1
1
1

9301 90 00

Војно оружје укључујући аутоматски револвер, осим артиљеријског оружја,
ракетних бацача, бацача пламена, бацача граната, цеви за избацивање торпеда
и сличних бацача, револвера, пиштоља из NHM-а 9302 00 00 и оружја из NHMа 9307 00 00

1

9302 00 00

Револвери и пиштољи, осим оних који се сврставају у NHM-а 9303 00 00
или 9304 00 00 и

1

9303 00 00

9303 10 00

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, осим револвера и пиштоља из NHM-а 9302 00 00 и војног
оружја
Ватрено оружје које се пуни спреда, које није дизајнирано и способно за
избацивање метака

1

1

9303 20 00

Спортске и ловачке пушке сачмарице, са најмање једном глатком цеви, осим
ватреног оружја које се пуни спреда, опружних, ваздушних или гасних
револвера

1

9303 20 10

Спортске и ловачке пушке сачмарице, једноцевне, једнокалибарске, осим
ватреног оружја које се пуни спреда, опружних, ваздушних или гасних
револвера

1

9303 20 95
9303 30 00

Спортске и ловачке пушке сачмарице, једнокалибарске или двокалибарске,
комбиноване са пушчаним калибром и двоцевним калибром ловачких пушака
Спортске и ловачке пушке сачмарице са једним или више пушчаних калибара,
осим опружних, ваздушних или гасних револвера

1
1

9303 90 00

Ватрено оружје и слични уређаји који функционишу паљењем експлозивног
пуњења, осим спортских и ловачких пушака сачмарица, револвера и пиштоља
из NHM-а 9302 00 00 и војног оружја

1

9304 00 00

Остало оружје (нпр.: опружне, ваздушне и гасне пушке и пиштољи;
пендреци) осим оружја из NHM-а 9307 00 00

1

9305 00 00
9305 10 00
9305 20 00
9305 91 00
9305 99 00

9306 00 00

592

Делови и прибор оружја из NHM-а 9301 00 00 до 9304 00 00, н.д.м.н.
Делови и прибор за револвере или пиштоље, н.д.м.н.
Делови и пратећа опрема за сачмаре или пушке из 9303 00 00, н.д.м.н.
Делови и прибор за војно оружје из NHM-а 9301 00 00, н.д.м.н.
Делови и прибор за оружје и слично из NHM-а 9301 00 00 или 9304 00 00,
н.д.м.н., осим ловачких пушака или пушака из NHM-а 9303 00 00
Бомбе, гранате, торпеда, мине, ракете, меци и остала муниција и
пројектили и њихови делови, укључујући сачму и чепове за патроне,
н.д.м.н.

1
1
1
1
1

1

01.05.2017.

NHM
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Тарифски
разред
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1

2

3

4

9306 21 00

Муниција за пушке сачмарице
Делови муниција за пушке сачмарице; оловна муниција за ваздушне пушке и
пиштоље
Муниција за пушке сачмарице или пушке, револвере и пиштоље и муниција за
закивање или слични алати или за хумано убијање животиња и њени делови
Муниција и њени делови за револвере и пиштоље из NHM-а 9302 00 00 и за
аутоматске пушке са скраћеном цеви из NHM-а 9301 00 00
Муниција и њени делови за војно оружје
Патроне и њихови делови, н.д.м.н
Бомбе, гранате, торпеда, мине, ракете, и остала муниција и пројектили, и
њихови делови, н.д.м.н., осим муниције
Бомбе, гранате, торпеда, мине, ракете, и остала муниција и пројектили, и
њихови делови за војне сврхе, н.д.м.н., осим муниције
Муниција и пројектили и њихови делови, н.д.м.н., осим за војне сврхе

1

9306 29 00
9306 30 00
9306 30 10
9306 30 30
9306 30 90
9306 90 00
9306 90 10
9306 90 90

9307 00 00

Мачеви, сабље, бајонети, копља и слична оружја, њихови делови и каније
за то оружје, осим од племенитих метала или метала који је обложен
племенитим металом, тупог оружја за ограђивање, ножева за лов, бодежа,
ножева за камповање и осталих ножева из NHM-а 8211 00 00, канија за
сабљу и слично од коже или текстилних материјала

1
1
1
1
1
1
1
1

1

ГЛАВА 94

9400 00 00

9401 00 00
9401 10 00
9401 20 00
9401 30 00
9401 40 00
9401 52 00
9401 53 00
9401 59 00
9401 61 00
9401 69 00
9401 71 00

9401 79 00
9401 80 00
9401 90 00
9401 90 10
9401 90 30

01.05.2017.

НАМЕШТАЈ, ПОСТЕЉИНА, МАДРАЦИ, НОСАЧИ МАДРАЦА,
ЈАСТУЦИ И СЛИЧНИ ПУЊЕНИ ПРОИЗВОДИ; РАСВЕТНА
(СВЕТЛЕЋА) ТЕЛА, Н.Д.М.Н.; СВЕТЛЕЋЕ РЕКЛАМЕ, ОСВЕТЉЕНИ
ЗНАЦИ (ОСВЕТЉЕНЕ ПЛОЧИЦЕ СА ИМЕНИМА) И СЛИЧНО;
МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ
Седишта, она која се могу или не могу претворити у лежајеве и њихови
делови, н.д.м.н., осим медицинских, хирушких, стоматолошких и
ветеринарских из NHM-а 9402 00 00
Седишта за ваздухоплове
Седишта за моторна возила
Седишта, обртна са подешавањем висине, осим медицинских, хирушких,
стоматолошких, ветеринарских и берберских
Седишта, која се могу претворити у лежајеве, осим баштенских седишта или
кампинг опреме, и медицинског, стоматолошког или хирушког намештаја
Седиште од бамбуса
Седиште од ратана
Седишта од трске, прућа, бамбуса или сличних материјала, осим од бамбуса
или ратана
Седишта с дрвеним костурима, тапацирана, осим оних која се могу претворити
у лежајеве
Седишта с дрвеним костурима, осим тапацираних
Седишта, са металним костурима, тапацирана, осим седишта за ваздухоплове
или моторна возила, обртних седишта са подешавањем висине, медицинског,
стоматолошког или хирушког намештаја
Седишта, са металним костурима, осим тапацираних, обртних седишта са
подешавањем висине, медицинског, стоматолошког или хирушког намештаја
Седишта, н.д.м.н.
Делови за седишта, н.д.м.н.
Делови за седишта за ваздухоплове, н.д.м.н.
Делови за седишта од дрвета, н.д.м.н.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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Тарифски
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1

2

3

4

9401 90 80

9402 00 00

9402 10 00

9402 90 00

9403 00 00
9403 10 00
9403 10 51
9403 10 58
9403 10 91
9403 10 93

9403 10 98

9403 20 00
9403 20 20
9403 20 80
9403 30 00
9403 30 11
9403 30 19
9403 30 91
9403 30 99
9403 40 00
9403 40 10
9403 40 90
9403 50 00
9403 60 00
9403 60 10
9403 60 30
9403 60 90
9403 70 00
9403 82 00
9403 83 00

594

Делови за седишта која нису од дрвета, н.д.м.н.
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
Зубарске, берберске и сличне столице са обртним, нагињућим и дижућим
кретањем, и њихови делови, н.д.м.н.
Операциони столови, столови за прегледе и остали медицински, хируршки,
зубарски и ветеринарски намештај, осим зубарских или сличних столица,
специјалних столова за X зрачење, носила и носиљки укључујући носећа
колица
Намештај и његови делови н.д.м.н., осим столица и медицинског,
хируршког, зубарског и ветеринарског намештаја
Намештај, метални, канцеларијски, осим столица
Писаћи столови, са металним рамом
Намештај, метални, канцеларијски, висине не преко 80 cm, осим писаћих
столова, као и столова за цртање са посебним справама за цртање из позиције
9017 00 00
Ормани са вратима и роло ормани за канцеларије, метални, висине преко 80 cm
Ормани за картотеке и остали ормани са фиокама за канцеларије, метални,
висине преко 80 cm
Намештај, метални, канцеларијски, висине преко 80 cm, осим столова за
цртање са посебним справама за цртање из позиције 9017 00 00, ормана са
вратима, роло ормана или ормана са померљивим вратима и столица
Намештај, метални, осим канцеларијског, медицинског, хируршког, зубарског
и ветеринарског намештаја и столица
Кревети метални, осим болничких кревета са механичким апаратима
Намештај, метални, осим канцеларијског, медицинског, хируршког, зубарског
и ветеринарског намештаја, кревета и столица
Намештај, дрвени канцеларијски, осим столица
Писаћи столови за канцеларије, са дрвеним рамом
Намештај, дрвени, канцеларијски, висине не преко 80 cm, осим писаћих
столова и столица
Орман, дрвени, канцеларијски, висине преко 80 cm
Намештај, дрвени, канцеларијски, висине преко 80 cm, осим ормана
Дрвени кухињски намештај, осим столица
Уградне кухињске јединице
Намештај, дрвени, кухињски, осим столица и уградних кухињских јединица
Намештај, дрвени, за спаваће собе, осим столица
Намештај, дрвени, осим за канцеларије, кухиње и спаваће собе и столица
Намештај, дрвени, за трпезарије и дневне собе, осим столица
Намештај, дрвени, за продавнице, осим столица
Дрвени намештај, осим за канцеларије, продавнице, трпезарије и дневне собе,
кухиње и спаваће собе и столица
Намештај од пластичних маса, осим медицинског, хируршког, зубарског и
ветеринарског намештаја и столица
Намештај од бамбуса, осим седишта и медицинског,хирушког, зубарског или
ветеринарског намештаја
Намештај од ратана, осим седишта и медицинског,хирушког, зубарског или
ветеринарског намештаја
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

9403 89 00

9403 90 00
9403 90 10
9403 90 30
9403 90 90

9404 00 00

9404 10 00
9404 21 00
9404 21 10
9404 21 90
9404 29 00
9404 29 10
9404 29 90
9404 30 00

Намештај од трске, прућа и сличних материјала, осим од бамбуса, ратана,
метала, дрвета и пластичних маса, медицинског, зубарског, ветеринарског и
хируршког намештаја
Делови намештаја н.д.м.н., осим медицинског, хируршког, зубарског и
ветеринарског намештаја и столица
Делови намештаја од метала н.д.м.н., осим медицинског, хируршког, зубарског
и ветеринарског намештаја и столица
Делови намештаја од дрвета н.д.м.н., осим столица
Делови намештаја, н.д.м.н., осим од метала или дрвета, медицинског,
хируршког, зубарског и ветеринарског намештаја и столица
Носачи мадраца; предмети постељине и слична роба (нпр.: мадраци,
јоргани, перине, јастуци, јастучићи) са опругама или пуњени било којим
материјалом или од целуларне гуме или пластичне масе, укључујући
пресвучене, осим пнеуматских и водених мадраца, јастука, прекривача и
ћебића
Носачи мадраца за оквире кревета, осим са опружним улошком за столице
Мадраци од целуларне гуме или пластичне масе, пресвучене или непресвучене
Мадраци од целуларне гуме
Мадраци од пластичне масе
Мадраци опремљени опругама, пуњени или испуњени са било којим
материјалом, осим од целуларне гуме или пластичне масе, пнеуматских и
водених мадраца и јастука
Мадраци са опружним улошком
Мадраци, пуњени или испуњени са било којим материјалом, осим од целуларне
гуме или пластичне масе, са опружним улошком, пнеуматских и водених
мадраца и јастука
Вреће за спавање, са или без електричног грејања

1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

9404 90 00

Предмети постељине и слична роба опремљени опругама или израђени или
изнутра пуњени са било којим материјалом или са целуларном гумом или
пластичним масама, осим носача мадраца, мадраца, врећа за спавање,
пнеуматских и водених мадраца и јастука, прекривача и ћебића

1

9404 90 10

Предмети постељине и слична роба пуњени перјем и паперјем, осим мадраца,
врећа за спавање

1

9404 90 90

Предмети постељине и слична роба опремљени опругама или израђени или
изнутра пуњени са било којим материјалом или са целуларном гумом или
пластичним масама, осим пуњених перјем и паперјем, носача мадраца,
мадраца, врећа за спавање, пнеуматских и водених мадраца и јастука,
прекривача и ћебића

1

9405 00 00

9405 10 00
9405 10 21
9405 10 40
9405 10 50
9405 10 91

01.05.2017.

Лампе и друга светлећа тела, укључујући рефлекторе и пројекторе и
њихове делове, н.д.м.н.; осветљени знаци, осветљене плочице са именима
и слично, са стално фиксираним светлосним извором и њихови делови
н.д.м.н.
Лустери и друга електрична плафонска или зидна светлећа тела, осим за
осветљавање јавних отворених простора или саобраћајница
Електрична плафонска или зидна светлећа тела, од пластичних маса, за
употребу са сијалицама са влакнима
Електричне плафонске и зидне светиљке пластичне или керамичке, осим типа
светиљки са сијалицама, од пластичних маса
Лустери и друга електрична плафонска или зидна светлећа тела од стакла
Лустери и друга електрична плафонска или зидна светлећа тела, за употребу са
сијалицама са влакнима, осим светлећих тела од керамике, стакла и пластичних
маса

1

1
1
1
1
1

595

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

9405 10 98
9405 20 00
9405 20 11

9405 20 40
9405 20 50
9405 20 91

9405 20 99
9405 30 00
9405 40 00
9405 40 10
9405 40 31
9405 40 35
9405 40 39
9405 40 91
9405 40 95
9405 40 99
9405 50 00
9405 60 00
9405 60 20
9405 60 80
9405 91 00
9405 91 10
9405 91 90
9405 92 00
9405 99 00

9406 00 00
9406 10 00
9406 90 00
9406 90 10

596

Електрична плафонска или зидна светлећа тела, од пластичних маса, за
употребу са сијалицама које се празне, осим светлећих тела од керамике,
стакла и пластичних маса
Електричне лампе за постављање на сто, поред кревета или на под
Електричне лампе за постављање на сто, поред кревета или на под, од
пластичних маса, за употребу са сијалицама са влакнима
Стоне лампе, лампе за писаће столове, ноћне сточиће или стојеће лампе,
електричне, од пластичних маса или од керамичких материјала, за употребу са
сијалицама које се празне
Електричне лампе за постављање на сто, поред кревета или на под, од стакла
Електричне лампе за постављање на сто, поред кревета или на под, за употребу
са сијалицама са влакнима, осим лампи од пластичних маса, керамике или
стакла
Електричне лампе за постављање на сто, поред кревета или на под за употребу
са сијалицама које се празне, осим лампи од пластичних маса, керамике или
стакла
Сетови за осветљавање новогодишњих јелки
Електричне лампе и светлећа тела, н.д.м.н.
Електрични рефлектори и пројектори, осим за ваздухоплове, моторна возила
или бицикле и лампи за рефлекторе
Електричне лампе и светлећа тела, од пластичних маса, за употребу са
сијалицама са влакнима, н.д.м.н.
Електричне лампе и светлећа тела, од пластичних маса, за употребу са
сијалицама са светлећим гасом (флуоресцентне цеви), н.д.м.н.
Електричне лампе и светлећа тела од пластичних маса, н.д.м.н.
Електричне лампе и светлећа тела за употребу са сијалицама са влакнима,
н.д.м.н., осим од пластичних маса
Електричне лампе и светлећа тела за употребу са сијалицама са светлећим
гасом (флуоресцентне цеви), н.д.м.н., осим од пластичних маса
Електричне лампе и светлећа тела, н.д.м.н., осим од пластичних маса
Неелектричне лампе и светлећа тела, н.д.м.н.
Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично, са стално
фиксираним светлосним извором
Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично, са стално
фиксираним светлосним извором, од пластичних маса
Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично, са стално
фиксираним светлосним извором, од осталих материјала осим од пластике
Делови од лампи, светлећих тела, осветљених знакова, осветљених плочица са
именима и сличног, од стакла, н.д.м.н.
Делови од стакла за опремање електричних свелећих тела, осим рефлектора
Делови од лампи, светлећих тела, осветљених знакова, осветљених плочица са
именима и сличног, од стакла, н.д.м.н.
Делови од лампи, светлећих тела, осветљених знакова, осветљених плочица са
именима и сличног, од пластичних маса н.д.м.н.
Делови од лампи, светлећих тела, осветљених знакова, осветљених плочица са
именима и сличног, н.д.м.н.
Монтажне зграде, завршене или незавршене, састављене или
несастављене
Монтажне зграде израђене од дрвета, завршене или незавршене, састављене
или несастављене
Монтажне зграде, завршене или незавршене, састављене или несастављене,
осим зграда направљених од дрвета
Преносне куће за становање
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

9406 90 31

Монтажни стакленици израђени претежно или већим делом од гвожђа или
челика, завршени или незавршени, састављени или несастављени

1

9406 90 38

Монтажне зграде израђене претежно или већим делом од гвожђа или челика,
завршене или незавршене, састављене или несастављене, осим преносних кућа
и стакленика

1

9406 90 90

Монтажне зграде, завршене или незавршене, састављене или несастављене,
осим преносних кућа, израђених претежно или већим делом од дрвета, гвожђа
или челика

1

ГЛАВА 95

9500 00 00

9503 00 00

9503 00 10
9503 00 21
9503 00 29
9503 00 30
9503 00 35
9503 00 39
9503 00 41
9503 00 49
9503 00 55
9503 00 61
9503 00 69
9503 00 70

9503 00 75

9503 00 79
9503 00 81
9503 00 85
9503 00 87
9503 00 95
9503 00 99

9504 00 00
9504 20 00
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ИГРАЧКЕ, РЕКВИЗИТИ (ПРЕДМЕТИ) ЗА ИГРУ, РАЗОНОДУ
(ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ) И СПОРТ; ДЕЛОВИ И ПРИБОР ОВИХ
ПРОИЗВОДА
Трицикли, скутери, аутомобили са педалама и сличне играчке са
тачковима; колица за лутке; лутке; остале играчке; умањени модели и
слични модели за игру, укључујући са погоном; слагалице свих врста
Трицикли, скутери, аутомобили са педалама и сличне играчке са точковима,
осим нормалних бицикала са кугличним лежиштем
Лутке у облику људских бића, обучене или необучене
Делови и прибор за лутке у облику људских бића, н.д.м.н.
Електрични возови, укључујући колосеке, сигнале и други прибор за њих;
комплети за састављање умањених модела
Сетови конструкција и конструкционе играчке од пластичних маса, осим
комплета за састављање умањених модела
Сетови конструкција и конструкционе играчке, осим од пластике и комплета за
састављање умањених модела
Играчке у облику животиња и нељудских бића, пуњене
Играчке у облику животиња и нељудских бића, осим пуњених
Музички инструменти и музички апарати, у облику играчки
Слагалице од дрвета
Слагалице, осим од дрвета
Играчке, у сетовима или на подлогама, осим електричних возова, укључујући
колосеке, сигнале и други прибор за њих, сетова конструкција и
конструкционих играчки и слагалица
Играчке и модели од пластичних маса, са уграђеним мотором, осим
електричних возова, комплета за састављање умањених модела, играчки у
облику животиња и нељудских бића
Играчке и модели, са уграђеним мотором, осим играчки и модела од пластике,
електричних возова, комплета за састављање умањених модела, играчки у
облику животиња и нељудских бића
Играчке у облику оружја
Ливени минијатурни модели од метала
Преносиви интерактивни електронски уређаји за едукацију, првенствено
конструисани за децу
Играчке пласичне, н.д.м.н.
Играчке, н.д.м.н.
Конзоле и машине за видео игрице, артикли за вашарске, стоне или
друштвене игре, укључујући флипере, билијар, специјалне столове за
казино игре и опрему за аутоматске куглане
Билијар свих врста и прибор за њих
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

9504 30 00

Игре са екраном, флипери и остале игре које се пуштају у рад металним
новцем, банкнотама, банковним картицама, жетонима или другим средствима
плаћања, осим опреме за аутоматске куглане

1

9504 30 10

Игре са екраном које се пуштају у рад металним новцем, банкнотама,
банковним картицама, жетонима или другим средствима плаћања

1

9504 30 20

Игре које се покрећу металним новцем, новчаницама, банковним картицама,
жетонима или другим средствима плаћања, осим игара са екранима и
аутоматских куглана

1

9504 30 90
9504 40 00
9504 50 00

Делови за игре које се пуштају у рад металним новцем, банкнотама, банковним
картицама, жетонима или другим средствима плаћања
Карте за играње
Конзоле и машине за видео игрице, осим оних које се пуштају у рад било
каквим средствима плаћања

1
1
1

9504 90 00

Столови за казино игре, опрема за аутоматске куглане, и остале вашарске,
стоне или друштвене игре, укључујући флипере, осим оних које се пуштају у
рад било каквим средствима плаћања, билијара, конзола и машина за видео
игрице и играње карата

1

9504 90 10

Сетови електричних тркачких аутомобила који имају карактер такмичарских
игара

1

9504 90 80

Столови за казино игре, опрема за аутоматске куглане, и остале вашарске,
стоне или друштвене игре, укључујући флипере, осим оних које се пуштају у
рад било каквим средствима плаћања, билијара, конзола и машина за видео
игрице, играње карата и сетова за електронске аутомобилске трке

1

9505 00 00
9505 10 00
9505 10 10

Празнични, карневалски и други производи за разоноду, укључујући за
мађионичарске трикове и слично, н.д.м.н.
Производи за новогодишње празнике, осим свећа и других електричних
светлосних апарата, природног божићног дрвета или постоља за божићно дрво
Производи за новогодишње празнике од стакла, осим електричних светлосних
апарата

1
1
1

9505 10 90

Производи за новогодишње празнике, осим од стакла, свећа и других
електричних светлосних апарата, природног божићног дрвета или постоља за
божићно дрво

1

9505 90 00

Празнични, карневалски и други производи за разоноду, укључујући за
мађионичарске трикове и слично, н.д.м.н.

1

9506 00 00
9506 11 00
9506 11 10
9506 11 21
9506 11 29
9506 11 80
9506 12 00
9506 19 00
9506 21 00
9506 29 00
9506 31 00
9506 32 00
9506 39 00
9506 39 10

598

Производи и опрема за опште физичке вежбе, гимнастику, атлетику, друге
спортове, укључујући стони тенис, или игре на отвореном, непоменути
нити обухваћени на другом месту у овој тарифи; базени за пливање и
базени за децу
Скије за зимски спорт
Скије за трчање (нордијске)
Моноскије и даске за скијање
Скије за спуштање, осим моноскија и даски за скијање
Скије за скијашке скокове
Везови за скије
Скијашка опрема за зимске спортове, друга, осим скија и везова за скије
Даске за једрење
Скије за воду, даске за вожњу на таласима, даске за једрење и остала опрема за
спортове на води, осим даски за једрење
Палице за голф, комплетне
Лопте за голф
Опрема за голф, осим лоптица и комплетних палица
Делови палица за голф

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01.05.2017.

NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

9506 39 90
9506 40 00
9506 51 00
9506 59 00
9506 61 00
9506 62 00
9506 69 00
9506 69 10
9506 69 90
9506 70 00
9506 70 10
9506 70 30
9506 70 90
9506 91 00
9506 91 10
9506 91 90
9506 99 00
9506 99 10
9506 99 90

9507 00 00

9507 10 00
9507 20 00
9507 20 10
9507 20 90
9507 30 00
9507 90 00

Опрема за голф, осим лоптица, комплетних палица и њихових делова
Справе и опрема за стони тенис
Рекети за тенис, са или без жице, осим рекета за стони тенис
Рекети за бадминтон и слични рекети, са жицом или без жице, н.д.м.н., осим
рекета за тенис и стони тенис
Лопте за тенис, осим лоптица за стони тенис
Лопте на надувавање
Лопте, осим лопти на надувавање, лопти за голф, лоптица за стони тенис и
лоптица за тенис
Лопте за крикет и поло
Лопте, осим лопти на надувавање, лопти за голф, лоптица за стони тенис,
лоптица за тенис, лоптица за крикет или лоприца за поло
Клизаљке и котураљке, укључујући ципеле са причвршћеним клизаљкама или
котураљкама
Клизаљке, укључујући ципеле са причвршћеним клизаљкама
Котураљке, укључујући ципеле са причвршћеним котураљкама
Делови и прибор за клизаљке и котураљке, н.д.м.н.
Прибор и опрема за опште физичке вежбе, гимнастику и атлетику
Апарати за вежбање са механизмом за подешавање оптерећења
Прибор и опрема за опште физичке вежбе, гимнастику и атлетику, осим
апарата за вежбање са механизмом за подешавање оптерећења
Прибор и опрема за спорт и игре на отвореном, н.д.м.н.; базени за пливање и
базени за децу
Опрема за крикет и поло, осим лопти
Прибор и опрема за спорт и игре на отвореном, н.д.м.н.; базени за пливање и
базени за децу
Штапови, удице и остали прибор за риболов, н.д.м.н.; мреже за извлачење
упецаних риба, мреже за лептире и сличне мреже; „птице” за мамљење и
слични реквизити за лов и стрељаштво, осим оних из NHM-а 9208 00 00 и
9705 00 00
Штапови за риболов
Удице, са или без струкова
Удице, са или без струкова, немонтиране
Удице, са или без струкова, монтиране
Чекрци за риболов
Штапови, удице за риболов, н.д.м.н.; мреже за извлачење упецаних риба;
мреже за лептире и сличне мреже; „птице” за мамљење и слични реквизити за
лов и стрељаштво, осим оних из NHM-а 9705 00 00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

9508 00 00

Вртешке, љуљашке, стрељане и друге вашарске разоноде; путујући
циркуси и путујуће менажерије; путујућа позоришта, осим вашарских
шатора, укључујући робу за продају, робу која се расподељује као награда,
играонице које прихватају метални новац или жетоне, тракторе и друга
возила укључујући обичне приколице

1

9508 10 00

Путујући циркуси и путујуће менажерије

1

9508 90 00

Вртешке, љуљашке, стрељане и друге вашарске разоноде; путујући циркуси и
путујуће менажерије; путујућа позоришта, осим путујућих циркуса и путујућих
менажерија, вашарских шатора, укључујући робу за продају, робу која се
расподељује као награда, играонице које прихватају метални новац или жетоне,
тракторе и друга возила укључујући обичне приколице

1

ГЛАВА 96
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

9600 00 00

9601 00 00
9601 10 00
9601 90 00

РАЗНИ ПРОИЗВОДИ
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, н.д.м.н.
Слонова кост, обрађена и производи од слонове кости, н.д.м.н.
Слонова кост, корњачевина, рог, парошке, корал, седеф и други материјал за
резбарење животињског порекла, и производи од ових материјала, н.д.м.н.,
осим обрађене слонове кости

1
1
1

9602 00 00

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, н.д.м.н.;
обрађен, неотврднут желатин, осим желатина који се сврстава у NHM-а
3503 00 00, и производи од неотврднутог желатина, н.д.м.н.

1

9603 00 00

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 са
гуменим ваљком или сличним савитљивим материјалима

1

9603 10 00
9603 21 00
9603 29 00
9603 29 30
9603 29 80
9603 30 00
9603 30 10
9603 30 90
9603 40 00
9603 40 10
9603 40 90
9603 50 00
9603 90 00
9603 90 10

Метле и четке, које се састоје од шибља или другог биљног материјала
повезаног заједно, са или без дршки
Четкице за зубе, укључујући четкице за зубне протезе
Четкице за бријање, четке за косу, четке за нокте, четке за трепавице и друге
тоалетне четке за личну тоалету, осим четкица за зубе
Четке за косу
Четкице за бријање, четке за нокте, четке за трепавице и друге тоалетне четке
за личну тоалету, осим четкица за зубе, четкица за зубне протезе и четки за
косу
Четкице за уметнике, четкице за писање и сличне четкице за наношење
козметике
Четкице за уметнике и четкице за писање
Четкице за наношење козметике
Четке за бојење, премазивање и слично, јастучићи за наношење боје и ваљци за
бојење, осим четки и сличног из NHM-а 9603 30 00
Четке за бојење, премазивање, лакирање и слично, осим четки и сличног из
NHM-а 9603 30 00
Јастучићи за наношење боје и ваљци за бојење
Четке које представљају делове машина, апарата или возила
Пајалице и перушке; припремљени чворови и повеске за израду метли или
четки; брисачи од гуме или осталих савитљивих материјала, метле и четке,
н.д.м.н.
Механичке направе за чишћење пода које се држе у руци, без мотора

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9603 90 91

Четке за чишћење улица; четке и метле за домаћинство, укључујући четке за
ципеле и одећу; четке за тимарење животиња, осим четки које представљају
делове машина, апарата или возила, метли или четки које се састоје од шибља
или другог биљног материјала

1

9603 90 99

Пајалице и перушке; припремљени чворови и повеске за израду метли или
четки; брисачи од гуме или сличних савитљивих материјала, метле и четке,
н.д.м.н.

1
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Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

9604 00 00

Ручна сита и ручна решета, осим цедиљки

1

9605 00 00

Путни сетови (несесери) за личну тоалету, шивење или чишћење ципела
или одела, осим маникир сетова

1

9606 30 00

Дугмад, дрикери, дугмад за пресвлачење и остали делови тих производа;
недовршена дугмад, осим дугмади за манжетне
Дрикери и њихови делови
Дугмад од пластичне масе, непресвучена текстилним материјалом, осим
дрикера и дугмади за манжетне
Дугмад од простих метала, непресвучена текстилним материјалом, осим
дрикера и дугмади за манжетне
Дугмад, осим од пластичне масе или простих метала, непресвучених
текстилним материјалом, дрикера и дугмади за манжетне
Дугмад за пресвлачење и остали делови дугмади; недовршена дугмад

9607 00 00
9607 11 00
9607 19 00
9607 20 00
9607 20 10
9607 20 90

Патентни затварачи и њихови делови
Патентни затварачи са зупцима од простих метала
Патентни затварачи, осим са зупцима од простих метала
Делови патентних затварача
Делови патентних затварача од простих метала
Делови патентних затварача, осим делова од простих метала

9606 00 00
9606 10 00
9606 21 00
9606 22 00
9606 29 00

9608 00 00

9608 10 00
9608 10 10
9608 10 92
9608 10 99
9608 20 00
9608 30 00
9608 40 00
9608 50 00
9608 60 00
9608 91 00
9608 99 00

9609 00 00
9609 10 00
9609 10 10
9609 10 90
9609 20 00
9609 90 00
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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 наведених производа, укључујући капице и клипсове, осим оних из
NHM-а 9609 00 00
Хемијске оловке
Хемијске оловке са течним мастилом (котрљајући кугласти врх)
Хемијска оловка са променљивом мином, осим са течним мастилом као
пуњење
Хемијске оловке са непроменљивим минама, осим са течним мастилом као
пуњење
Фломастери и маркери са врхом од филца или другог порозног материјала
Пенкала, стилографи и остале оловке
Патент оловке (котрљајуће или клизеће)
Сетови производа из два или више претходних подбројева: хемијске оловке,
фломастери и маркери, налив пера и патент оловке
Улошци за хемијске оловке, обухватајући и улошке-патроне и резервоаре са
мастилом
Налив пера и њихови врхови
Делови за хемијске оловке, фломастере и маркере са врхом од филца или
другог порозног материјала, налив - пера и патент оловке, н.д.м.н.; држаља за
пера, држаља за оловке и слична држаља
Оловке, писаљке, мине за оловке, пастеле, угаљ за цртање, креде за
писање или цртање и кројачке креде, осим оловака из NHM-а 9608 00 00
Оловке и писаљке са мином затвореном у чврстом омотачу
Оловке са мином од графита затвореном у чврстом омотачу
Оловке и писаљке са мином затвореном у чврстом омотачу, осим са мином од
графита
Мине за оловке, црне или у боји
Оловке, пастеле, угаљ за цртање, креде за писање или цртање и кројачке креде

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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4

9609 90 10
9609 90 90

Пастеле и угаљ за цртање
Пастеле, креде за писање или цртање и кројачке креде

1
1

9610 00 00

Таблице и табле за писање или цртање, урамљене или неурамљене

1

9611 00 00

Датумари, жигови или нумератори и слично; справе за штампање или
утискивање на етикетама предвиђене за рад у руци; ручне слагаљке и
гарнитуре за штампање које садрже такве слагаљке

1

9612 00 00

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

1

9612 10 00

Траке за писаће машине и сличне траке, натопљене штампарском бојом или
другачије припремљене за давање отисака, на калемима или не на калемима, у
патронама или без патрона

1

9612 10 10

Траке за писаће машине и сличне траке, од пластичних материјала, натопљене
штампарском бојом или другачије припремљене за давање отисака, на
калемима или не на калемима, у патронама или без патрона, осим од тканих
текстилних материјала

1

9612 10 20

Траке за писаће машине од вештачких влакана, ширине мање од 30 mm, трајно
уграђене у метална или пластична кућишта, намењене за аутоматске писаће
машине или за машине за аутоматску обраду података и друге машине

1

9612 10 80

Траке за писаће машине и сличне траке, натопљене штампарском бојом или
другачије припремљене за давање отисака, на калемима или не на калемима, у
патронама или без патрона, произведене од влакана или папира, осим трака
произведених од вештачких влакана из NHM-а 9612 10 20

1

9612 20 00

Јастучићи за жигове, натопљени или ненатопљени, са или без кутије

1

9613 00 00
9613 10 00
9613 20 00
9613 80 00
9613 90 00

9614 00 00
9614 00 10
9614 00 90

9615 00 00
9615 11 00
9615 19 00
9615 90 00

602

Упаљачи за цигарете и други упаљачи, механичке или немеханичке,
електричне или неелектричне и њихови делови, н.д.м.н., осим детонатора
и фитиља за активирање експлозива и остало из NHM-а 3603 00 00
Упаљачи, џепни, на гас, који се не могу поново пунити
Упаљачи, џепни, на гас, који се могу поново пунити
Упаљачи, осим џепних упаљача на гас и детонатора и фитиља за активирање
експлозива
Делови за упаљаче, н.д.м.н.
Луле за пушење, укључујући главе лула, и муштикле за цигаре или
цигарете, и њихови делови, н.д.м.н.
Грубо обликовани комади дрвета или корена за производњу лула
Луле за пушење, укључујући главе лула, муштикле за цигаре или цигарете, и
њихови делови н.д.м.н., осим грубо обликованих комада дрвета или корена за
производњу лула
Чешљеви, копче за косу и слично; укоснице, игле за увојке, држачи
увојака, виклери за косу и слично, и њихови делови н.д.м.н., осим електротермичких апарата из NHM-а 8516 00 00
Чешљеви, копче за косу и слично, од тврде гуме или пластичне масе
Чешљеви, копче за косу и слично, осим од тврде гуме или пластичне масе
Игле за увојке, држачи увојака, виклери за косу и слично и њихови делови,
н.д.м.н., осим електро-термичких апарата из NHM-а 8516 00 00
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

9616 00 00

9616 10 00
9616 10 10
9616 10 90
9616 20 00

Прскалице мириса и сличне тоалетне прскалице, уређаји и главе за њих,
осим оних који се активирају металним новцем или жетоном; пудер пуфне и јастучићи за наношење козметичких или тоалетних препарата
Прскалице мириса и сличне тоалетне прскалице, уређаји и главе за њих, осим
оних који се активирају металним новцем или жетоном
Прскалице, тоалетне, осим оних који се активирају металним новцем или
жетоном
Уређаји и главе за прскалице мириса и сличне тоалетне прскалице, осим оних
који се активирају металним новцем или жетоном
Пудер - пуфне и јастучићи за наношење козметичких или тоалетних препарата

1

1
1
1
1

9617 00 00

Термос - боце и остали термос судови, са вакуумском изолацијом,
комплетни; њихови делови, осим стаклених уложака

1

9618 00 00

Кројачке лутке и друге фигуре за излагање; аутомати и друге покретне
(анимиране) фигуре за уређвање излога, осим изложених производа или
едукационих модела и играчака

1

9619 00 00
9619 00 30
9619 00 40
9619 00 50

Хигијенски улошци (подлошке) и тампони, пелене и пелене-улошци за
бебе и слични артикли од било ког материјала
Хигијенски улошци и тампони, пелене и пелене-улошци за бебе и слични
хигијенски артикли од вате и текстилних материјала
Хигијенски улошци, тампони и слични артикли од текстилних материјала,
осим од вате
Пелене и пелене-улошци за бебе, и слични артикли од текстилних материјала,
осим од вате

1
1
1
1

9619 00 71

Хигијенски улошци, осим од текстилних материјала

1

9619 00 75

Тампони, осим од текстилних материјала

1

9619 00 79

Женски хигијенски производи, осим од текстилних материјала, хигијенских
уложака и тампона

1

9619 00 81

Пелене и пелене-улошци за бебе од текстилних материјала

1

9619 00 89

Хигијенски артикли за него, осим од текстилних материјала, уложака, тампона,
пелена и пелена за бебе

1

9620 00 00
9620 00 10

Једноножни, двоножни, троножни стативи и слични производи
Једноножни, двоножни, троножни стативи и слични производи врсте која се
користи за дигиталне, фотографске и видео камере, кинематографске камере и
пројекторе, и врсте која се користи за остале апарате из Главе 90

1
1

9620 00 91

Једноножни, двоножни, троножни стативи и слични производи од пластике или
алуминијума, oсим врста које се употребљавају за дигиталне, фотографске или
видео камере, кинематографске камере и пројекторе, и које се употребљавају за
остале апарате из главе 90

1

9620 00 99

Једноножни, двоножни, троножни стативи и слични производи, oсим врста које
се употребљавају за дигиталне, фотографске или видео камере,
кинематографске камере и пројекторе, и које се употребљавају за остале
апарате из главе 90, и од пластике или алуминијума

1

ГЛАВА 97
9700 00 00
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УМЕТНИЧКИ ПРЕДМЕТИ, КОЛЕКЦИОНАРСКИ ПРЕДМЕТИ (ЗА
ЗБИРКЕ, КОЛЕКЦИЈЕ) И АНТИКВИТЕТИ (СТАРИНЕ)
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

9701 90 00

Слике, цртежи и пастели, израђени у потпуности руком, осим цртежа из
НХМ-а 4906 00 00 и занатских производа сликаних или украшених руком;
колажи и сличне украсне плоче
Слике, цртежи и пастели, израђени у потпуности руком, осим цртежа из НХМа 4906 00 00 и занатских производа сликаних или украшених руком
Колажи и сличне украсне плоче

9702 00 00

Оригиналне гравуре, штампане слике и литографије

1

9703 00 00

Оригиналне скулптуре и кипови од било ког материјала

1

9704 00 00

Поштанске или таксене марке, пригодни коверти, пригодни коверти
првог дана, одштампане, франкиране писмоносне пошиљке и слично,
употребљени или неупотребљени, или ако су неупотребљени и нису
садашњег или од новијег издања, а имају или ће имати препознатљиву
вредност

1

9705 00 00

Колекције и примерци од зоолошког, ботаничког, минеролошког,
анатомског, историјског, археолошког, палеонтолошког, етнографског
или нумизматичког интереса

1

9706 00 00

Антиквитети (старине), старији од сто година

1

9701 00 00

9701 10 00

1

1
1

ГЛАВА 98
9800 00 00

ПОТПУНО ИНДУСТРИЈСКА ОПРЕМА
ГЛАВА 99

9900 00 00

РОБА, Н.Д.М.Н.; РОБА ЗА ПОТРЕБЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ

9901 00 00

Роба, селидбена

1

3

9902 00 00

Роба, збирна

1

3

9903 00 00

Пошиљка која се превози користећи се услугама другог ЖП-а

1

3

9904 00 00

Поново употребљива товарни прибор и палете

1

3

9911 00 00

Посмртни остаци

1

3

9915 00 00

Локомотива без пратње као средство превоза без употребе сопствене вуче

1

3

9920 00 00

Железничка вагон као превозно средство за превоз пратиоца транспорта

1

3

1

3

1

5

1

5

1

5

9921 00 00
9921 10 00
9921 20 00
9921 30 00

604

Железнички вагон као превозно средство, 2-осовински, празан, на други
начин неспецификован
Железничка кола (вагон) као превозно средство, 2-осовински, празан, превоз на
преглед (ревизију) или са прегледа (ревизије)
Железничка кола (вагон) као превозно средство, 2-осовински, празан, превоз на
оправку или са оправке
Железничка кола (вагон) као превозно средство, 2-осовински, празан, превоз на
чишћење или са чишћења
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NHM

Наименовање врсте робе

Тарифски
разред

Напомене

1

2

3

4

1

5

1

3

1

5

1

5

1

5

1

5

9921 40 00

9922 00 00
9922 10 00
9922 20 00
9922 30 00
9922 40 00

Железничка кола (вагон) као превозно средство, 2-осовински, празан, превоз
пре или после изнајмљивања
Железничка кола (вагон) као превозно средство, са више од 2 осовине, празан,
на други начин неспецификован
Железничка кола (вагон) као превозно средство, са више од 2 осовине, празан,
превоз на контролу или са контроле
Железничка кола (вагон) као превозно средство, са више од 2 осовине, празан,
превоз на оправку или са оправке
Железничка кола (вагон) као превозно средство, са више од 2 осовине, празан,
превоз на чишћење или са чишћења
Железничка кола (вагон) као превозно средство, са више од 2 осовине, празан,
превоз пре или после изнајмљивања

9923 00 00

Превоз опреме за хоризонталан претовар (као на пример у комбинованом
саобраћају ACTS, Multiberces, и тд.), празан, пре или после превоза
железницом у товареном стању

1

3

9924 00 00

Железничка кола која се из техничких разлога користе за посебне сврхе
(која су намењена за коришћење у посебне сврхе) која се враћају након
коришћења у посебне сврхе (нпр. празна штитна кола, спојна кола, кола за
кочење).

1

3

9931 00 00

Контејнери, велики, празни, коришћен, пре или после превоза железницом
у товареном стању

1

3

9932 00 00

Изменљиви сандук, празан, коришћен, пре или после превоза железницом
у товареном стању

1

3

9933 00 00

Полуприколице, празне, коришћене, пре или после превоза железницом у
товареном стању

1

3

9934 00 00

Друмска возила из "rolling road" система, празна, коришћена, пре или
после превоза железницом у товареном стању

1

3

9935 00 00

Изменњиви контејнери, празни коришњени у "piggyback" саобраћају

1

3

9939 00 00

Интермодалне транспортне јединице, празне, употребљене пре или после
превоза железницом у товареном стању, н.д.м.н.

1

3

9941 00 00

Контејнери, велики, у товареном стању

1

3

9942 00 00

Замењиви сандуци, у товареном стању

1

3

9943 00 00

Полуприколице, у товареном стању

1

3

9944 00 00

Друмска возила система "rolling road", у товареном стању

1

3

9949 00 00

Интермодалне транспортне јединице, у товареном стању, н.д.м.н.

1

3

9962 00 00

Транспорти војни, мешовити

1

*

* NHM позиција се користи само на територији Републике Србије
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