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ПРИЛОГ 7

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И СПИСАК БИТНИХ ОПЕРАЦИЈА 
ПРЕРАДЕ ИЛИ ОБРАДЕ КОЈИМА СЕ СТИЧЕ 

НЕПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНО ПОРЕКЛО

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

1. Дефиниције

1.1. Упућивања на „израду”, „производњу” или „прераду” 
робе обухватају сваку врсту обраде, монтаже или прераде. 

Начини добијања робе укључују израду, производњу, прера-
ду, узгој, гајење, репродукцију, рударство, вађење, бербу, жетву, 
риболов, замкарење, скупљање, прикупљање, лов и хватање. 

1.2. „Материјал” укључује састојке, делове, компоненте, под-
склопове и робу која је била физички уграђена у другу робу или је 
била подвргнута неком поступку у производњи друге робе. 

„Материјал с пореклом”  – материјал чија је земља порекла, 
утврђена на основу ових правила, иста као и земља у којој се тај 
материјал употребљава у производњи. 

„Материјал без порекла”  – материјал чија земља порекла, 
утврђена на основу ових правила, није иста као и земља у којој се 
тај материјал употребљава у производњи. 

„Производ”  – сваки израђени производ, чак и ако је намењен 
за каснију употребу у другом поступку израде. 

1.3. Правило додате вредности 
а) „правило Х% додате вредности”  – израда у којој повећање 

вредности остварено као резултат обраде и прераде и, по потреби, 
уградње делова који потичу из земље израде представља најмање 
Х% цене производа франко фабрика. „Х” представља проценат на-
веден за сваки тарифни број. 

б) „вредност остварена као резултат обраде и прераде и 
уградње делова пореклом из земље израде”  – повећање вредности 
по основу саме монтаже, заједно са припремним и завршним рад-
њама и контролом, као и по основу уградње делова пореклом из 
земље где се наведене радње обављају, укључујући добит и опште 
трошкове настале у тој земљи услед тих радњи. 

в) „цена франко фабрика”  – цена плаћена или која треба да 
буде плаћена за производ спреман за преузимање у просторијама 
произвођача у чијем је предузећу обављена последња обрада или 
прерада; та цена мора да изражава све трошкове у вези са израдом 
производа (укључујући трошкове свих употребљених материјала), 
умањене за унутрашње порезе који се враћају или се могу вратити 
када се добијени производ извезе или поново извезе. 

Ако стварно плаћена цена не изражава све трошкове стварно 
настале у земљи производње у вези са израдом производа, цена 
франко фабрика је збир свих тих трошкова умањен за све унутра-
шње порезе, који се враћају или се могу вратити када се добијени 
производ извезе или поново извезе.

1.4. Потпуно довршавање 
Термин „потпуно довршавање” употребљен у списковима 

значи да је потребно обавити све радње које следе после кроје-
ња материјала или плетења или кукичања у одређени облик. Ме-
ђутим, потпуно довршавање се не сматра нужно непотпуним ако 
није обављена једна завршна радња или више њих. 

1.5. Када се у овом анексу употребљава израз „земља” сматра 
се да се он односи на „земљу или територију”. 

2. Примена правила у овом анексу

2.1. Правила из овог анекса се примењују на робу на осно-
ву њиховог сврставања у Хармонизовани систем, као и на основу 
даљих критеријума који се могу утврдити уз тарифне бројеве или 
подбројеве Хармонизованог система и који су израђени посебно 
за сврхе овог анекса. Тарифни број или подброј Хармонизованог 
система који је даље подељен применом тих критеријума у овом 
анексу се назива „издвојеним делом тарифног броја” („ех тариф-
ни број”) или „издвојеним делом тарифног подброја” („ех тариф-
ни подброј”). „Хармонизовани систем” или „ХС” је номенклатура 
робе прописана Међународном конвенцијом о Хармонизованом 
систему назива и шифарских ознака роба. 

Сврставање робе у тарифне бројеве и тарифне подбројеве 
Хармонизованог система уређено је Општим правилима за при-
мењивање Хармонизованог система и одговарајућим напоменама 
уз одељке, главе и тарифне подбројеве тог система. Та правила и 
напомене су део номенклатуре Царинске тарифе. Ради утврђивања 
тачног ех тарифног броја или ех тарифног подброја за одређену 
робу у овом анексу, Општа правила за примењивање Хармонизо-
ваног система и одговарајуће напомене уз одељке, главе и тарифне 
подбројеве тог система примењују се mutatis mutandis, уколико се 
овим анексом не захтева другачије. 

2.2. Упућивање на промене у тарифном сврставању у основ-
ним правилима утврђеним даље у тексту примењују се само на 
материјале без порекла. 

2.3. Материјали који су стекли статус производа са пореклом 
у некој земљи сматрају се материјалима са пореклом из те земље 
у сврху утврђивања порекла робе у коју је уграђен тај материјал 
или робе израђене од тог материјала даљом обрадом или прерадом 
у тој земљи. 

2.4. Када држање одвојених залиха међусобно заменљивих 
материјала или робе пореклом из различитих земаља није прак-
тично, земља порекла измешаних међусобно заменљивих мате-
ријала или робе може се утврдити на основу метода управљања 
залихама признатог у земљи у којој су материјали или роба били 
измешани. 

2.5. Ради примене основних правила заснованих на промени 
тарифног сврставања, материјали без порекла који не испуњавају 
основно правило, ако није другачије наведено у одређеној глави, 
не узимају се у обзир, под условом да укупна вредност тих мате-
ријала не прелази 10% цене робе франко фабрика. 

2.6. Основна правила утврђена на нивоу Главе (основна пра-
вила Главе) имају исту вредност као основна правила утврђена на 
нивоу подподеле и могу се примењивати алтернативно. 

3. Преглед скраћеница

Основна правила на нивоу подподеле, када се заснивају на 
промени тарифног сврставања, могу се изразити помоћу следећих 
скраћеница:

CC  – промена у дату главу из било које друге главе 
CTH  – промена у дати тарифни број из било ког другог та-

рифног броја
CTSH  – промена у дати тарифни подброј из било ког другог 

тарифног подброја 
CTHS  – промена у дати ех тарифни број из било ког другог 

ех тарифног броја тог тарифног броја или из било ког другог та-
рифног броја 

CTHS  – промена у дати ех тарифни подброј из било ког дру-
гог ех тарифног подброја тог тарифног подброја или из било ког 
другог тарифног подброја или тарифног броја. 

ОДЕЉАК I 
ЖИВЕ ЖИВОТИЊЕ; ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ 

ПОРЕКЛА

ГЛАВА 2 
Месо и остали јестиви кланични производи

Преостало правило уз ову главу које се примењује за ме-
шавине: 

(1) Ради примене овог преосталог правила, „мешање” је свр-
сисходна и сразмерно контролисана операција, која се састоји у 
спајању два или више заменљивих материјала. 

(2) Земља порекла мешавине производа из ове главе је она зе-
мља из које су пореклом материјали који чине више од 50% масе 
мешавине. Маса материјала истог порекла узима се у обзир заједно. 

(3) Када ниједан од коришћених материјала не задовољава 
захтевани проценат, порекло мешавине је земља у којој је мешање 
обављено. 

Напомена уз ову главу: 
Ако основно правило за тар. бр. 0201 до 0206 није испуње-

но, сматра се да је месо (кланични производи) пореклом из земље 
у којој су животиње, од којих је добијено, најдуже товљене или 
гајене. 
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Преостало правило уз ову главу: 
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила и других преосталих правила уз ову главу, земља порекла 

робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу масе материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
0201 Месо говеђе, свеже или расхлађено Земља порекла робе из овог тарифног броја је земља у којој је животиња 

товљена најмање три месеца пре клања. 
0202 Месо говеђе, смрзнуто Земља порекла робе из овог тарифног броја је земља у којој је животиња 

товљена најмање три месеца пре клања. 
0203 Месо свињско, свеже, расхлађено или смрзнуто Земља порекла робе из овог тарифног броја је земља у којој је животиња 

товљена најмање два месеца пре клања. 
0204 Месо овчје или козје, свеже, расхлађено или смрзнуто Земља порекла робе из овог тарифног броја је земља у којој је животиња 

товљена најмање два месеца пре клања. 
0205 Месо коњско, магареће или од мула и мазги, свеже, расхлађено или 

смрзнуто 
Земља порекла робе из овог тарифног броја је земља у којој је животиња 
товљена најмање три месеца пре клања. 

0206 Остали јестиви кланични производи од говеђег, свињског, овчјег, козјег, 
коњског и магарећег меса или меса од мула и мазги, употребљиви за 
јело, свежи, расхлађени или смрзнути

Земља порекла робе из овог тарифног броја је земља у којој је животиња 
товљена најмање три месеца пре клања, или када је реч о свињама, 
овцама или козама, два месеца пре клања

ГЛАВА 4 
Млеко и производи од млека; Живинска и птичја јаја; Природни мед; Јестиви производи животињског порекла, непоменути 

нити обухваћени на другом месту

Преостало правило уз ову главу које се примењује за мешавине:
(1) Ради примене овог преосталог правила, „мешање” је сврсисходна и сразмерно контролисана операција која се састоји у спајању 

два или више заменљивих материјала.
(2) Земља порекла мешавине производа из ове главе је она земља из које су пореклом материјали који чине више од 50% масе меша-

вине; међутим, земља порекла мешавине производа из тар. бр. 0401 –0404 је она земља из које су пореклом материјали који чине више од 
50% масе суве материје мешавине. Маса материјала истог порекла узима се у обзир заједно.

(3) Када ниједан од коришћених материјала не задовољава захтевани проценат, порекло мешавине је земља у којој је мешање оба-
вљено.

Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила и других преосталих правила уз ову главу, земља порекла 

робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу масе материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
ex 0408 - Живинска и птичја јаја без љуске, сушена, и жуманца од јаја, сушена Земља порекла робе је земља у којој је обављено сушење (после 

разбијања и одвајања, по потреби): 
 – живинских и птичјих јаја у љусци, свежих или конзервисаних, из 
тарифног броја ХС ex 0407 
 – живинских и птичјих јаја без љуске, осим сушених, из тарифног броја 
ХС ex 0408 
 – жуманаца од јаја, осим сушених, из тарифног броја ХС ex 0408 

ОДЕЉАК II 
БИЉНИ ПРОИЗВОДИ

ГЛАВА 9 
Кафа, чај, мате чај и зачини

Преостало правило уз ову главу које се примењује за мешавине: 
(1) Ради примене овог преосталог правила, „мешање” је сврсисходна и сразмерно контролисана операција која се састоји у спајању 

два или више заменљивих материјала. 
(2) Земља порекла мешавине производа из ове главе је она земља из које су пореклом материјали који чине више од 50% масе мешави-

не. Маса материјала истог порекла узима се у обзир заједно. 
(3) Када ниједан од коришћених материјала не задовољава захтевани проценат, порекло мешавине је земља у којој је мешање оба-

вљено. 
Преостало правило уз ову главу: 
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила и других преосталих правила уз ову главу, земља порекла 

робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу масе материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 

- Кафа, непржена:
0901 11  - - Са кофеином Земља порекла робе из овог тарифног подброја је земља у којој је 

добијена у свом природном или непрерађеном стању. 
0901 12  - - Без кофеина Земља порекла робе из овог тарифног подброја је земља у којој је 

добијена у свом природном или непрерађеном стању. 
- Кафа, пржена:

0901 21  - - Са кофеином CTSH 
0901 22 - - Без кофеина CTSH 

ГЛАВА 11 
Производи млинске индустрије; Слад; Скроб; Инулин; Глутен од пшенице

Преостало правило уз ову главу које се примењује за мешавине: 
(1) Ради примене овог преосталог правила, „мешање” је сврсисходна и сразмерно контролисана операција која се састоји у спајању 

два заменљива или више заменљивих материјала. 
(2) Земља порекла мешавине производа из ове главе је она земља из које су пореклом материјали који чине више од 50% масе мешави-

не. Маса материјала истог порекла узима се у обзир заједно. 
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(3) Када ниједан од коришћених материјала не задовољава захтевани проценат, порекло мешавине је земља у којој је мешање оба-
вљено.

 Преостало правило уз ову главу: 
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила и других преосталих правила уз ову главу, земља порекла 

робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу масе материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
1101 Брашно од пшенице или наполице CC
1102 Брашно од житарица осим пшенице или наполице CC
1103 Прекрупа од житарица, гриз и пелете CC
1104 Житарице у зрну другачије обрађене (нпр.: ољуштене, ваљане у 

љуспицама, перлиране, обрезане или гњечене), осим пиринча из 
тарифног броја 1006; Клице од житарица, целе, ваљане, у љуспицама 
или млевене

CC

1105 Брашно, гриз, прах, љуспице, грануле и пелети од кромпира CC
1106 Брашно, гриз и прах, од сушеног махунастог поврћа које се сврстава у 

тарифни број 0713, од сагоа корења или кртола из тарифног броја 0714, 
или од производа из Главе 8

CC

1107 Слад, пржен или непржен CC
1108 Скроб; Инулин CTH
1109 Глутен од пшенице, осушен или неосушен CTH

ГЛАВА 14 
Биљни материјал за плетарство; Биљни производи на другом месту непоменути нити обухваћени

Преостало правило уз ову главу које се примењује за мешавине: 
(1) Ради примене овог преосталог правила, „мешање” је сврсисходна и сразмерно контролисана операција која се састоји у спајању 

два заменљива или више заменљивих материјала. 
(2) Земља порекла мешавине производа из ове главе је она земља из које су пореклом материјали који чине више од 50% масе мешави-

не. Маса материјала истог порекла узима се у обзир заједно. 
(3) Када ниједан од коришћених материјала не задовољава захтевани проценат, порекло мешавине је земља у којој је мешање оба-

вљено.
 Преостало правило уз ову главу: 
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила и других преосталих правила уз ову главу, земља порекла 

робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу масе материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
ex 1404 Линтерс од памука, бељен Земља порекла робе је земља у којој је производ израђен од сировог 

памука, када вредност тог сировог памука не прелази 50% цене 
производа франко фабрика. 

ОДЕЉАК IV 
ПРОИЗВОДИ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ; ПИЋА, АЛКОХОЛИ И СИРЋЕ; ДУВАН И ПРОИЗВОДИ ЗАМЕНЕ ДУВАНА

ГЛАВА 17 
Шећер и производи од шећера

Преостало правило уз ову главу које се примењује за мешавине: 
(1) Ради примене овог преосталог правила, „мешање” је сврсисходна и сразмерно контролисана операција која се састоји у спајању 

два заменљива или више заменљивих материјала. 
(2) Земља порекла мешавине производа из ове главе је она земља из које су пореклом материјали који чине више од 50% масе мешави-

не. Маса материјала истог порекла узима се у обзир заједно. 
(3) Када ниједан од коришћених материјала не задовољава захтевани проценат, порекло мешавине је земља у којој је мешање оба-

вљено. 
Преостало правило уз ову главу: 
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила и других преосталих правила уз ову главу, земља порекла 

робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу масе материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
1701 Шећер од шећерне трске или шећерне репе и хемијски чиста сахароза, у 

чврстом стању 
CC 

1702 Остали шећери, укључујући хемијски чисту лактозу, малтозу, глукозу 
и фруктозу у чврстом стању; Шећерни сирупи без додатих средстава 
за ароматизацију или материја за бојење; Вештачки мед, помешан или 
непомешан са природним медом; Карамел 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 1702 (a)  – хемијски чиста лактоза, малтоза, глукоза и фруктоза CTHS 
ex 1702 (б)  – остало CC 
1703 Меласе добијене приликом екстракције или рафинисања шећера CC 
1704 Производи од шећера (укључујући белу чоколаду) без какаа CTH 

ГЛАВА 20 
Производи од поврћа, воћа, укључујући језграсто воће, и осталих делова биља

Преостало правило уз ову главу које се примењује за мешавине
(1) Ради примене овог преосталог правила, „мешање” је сврсисходна и сразмерно контролисана операција која се састоји у спајању 

два заменљива или више заменљивих материјала.
(2) Земља порекла мешавине производа из ове главе је она земља из које су пореклом материјали који чине више од 50% масе меша-

вине; међутим, земља порекла мешавине производа из тарифног броја 2009 (воћни сокови, укључујући ширу, и сокови од поврћа, нефер-
ментисани, са додатком или без додатка шећера или осталих заслађивача) јесте она земља из које су пореклом материјали који чине више 
од 50% масе суве материје мешавине. Маса материјала истог порекла узима се у обзир заједно. 
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Преостало правило уз ову главу: 
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила и других преосталих правила уз ову главу, земља порекла 

робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу масе материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила
ex 2009 Сок од грожђа CTH, осим од шире од грожђа из тарифног броја 2204 

ГЛАВА 22 
Пића, алкохоли и сирће

Преостало правило уз ову главу које се примењује за мешавине
(1) Ради примене овог преосталог правила, „мешање” је сврсисходна и сразмерно контролисана операција која се састоји у спајању 

два заменљива или више заменљивих материјала.
(2) Земља порекла мешавине производа из ове главе је она земља из које су пореклом материјали који чине више од 50% масе ме-

шавине; међутим, земља порекла мешавине вина (тарифни број 2204), вермута (тарифни број 2205), алкохола, ликера и алкохолних пића 
(тарифни број 2208) јесте она земља из које су пореклом материјали који чине више од 85% запремине мешавине. Маса или количина 
материјала истог порекла узима се у обзир заједно.

(3) Када ниједан од коришћених материјала не задовољава захтевани проценат, порекло мешавине је земља у којој је мешање оба-
вљено.

Преостало правило уз ову главу:
За робу из ове главе, осим за тарифни број 2208, ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила и других 

преосталих правила уз ову главу, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу масе материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
ex 2204 Вино од свежег грожђа намењено за производњу вермута које садржи 

додату ширу од свежег грожђа, концентровану или неконцентровану, 
или алкохол 

Земља порекла робе је земља у којој је грожђе добијено у свом 
природном или непрерађеном стању. 

ex 2205 Вермут Производња од вина од свежег грожђа које садржи ширу од свежег 
грожђа, концентровану или неконцентровану, или алкохол, из тарифног 
броја 2204 

ОДЕЉАК VI 
ПРОИЗВОДИ ХЕМИЈСКЕ И СРОДНИХ ИНДУСТРИЈА

ГЛАВА 34 
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

Преостало правило уз ову главу: 
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу масе материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
ex 3401 Филц или неткани текстил, импрегнисани, премазани или превучени 

сапуном или детерџентом 
Производња од филца или нетканог текстила 

ex 3405 Филц или неткани текстил, импрегнисани, премазани или превучени 
средствима за полирање и кремама, за обућу, намештај, подове, 
каросерије, стакло или метал, пастама и прашковима за рибање и 
сличним препаратима 

Производња од филца или нетканог текстила 

ГЛАВА 35 
Беланчевинасте материје; Модификовани скробови; Лепкови; ензими

Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу масе материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
ex 3502 Албумин из јаја, сушен Сушење (после разбијања и одвајања, по потреби): 

 – живинских и птичјих јаја, у љусци, свежих или конзервисаних, из 
тарифног броја ХС ex 0407 
 – живинских и птичјих јаја, без љуске, осим сушених, из тарифног броја 
ХС ex 0408 или 
 – беланаца од јаја, осим сушених, из тарифног броја ХС ex 3502 

ОДЕЉАК VIII 
СИРОВА КРУПНА И СИТНА КОЖА, ШТАВЉЕНА КОЖА, КРЗНО И ПРОИЗВОДИ ОД КРЗНА; СЕДЛАРСКИ И 

САРАЧКИ ПРОИЗВОДИ; ПРОИЗВОДИ ЗА ПУТОВАЊЕ, РУЧНЕ ТОРБЕ И СЛИЧНИ КОНТЕЈНЕРИ; ПРОИЗВОДИ ОД 
ЖИВОТИЊСКИХ ЦРЕВА (ОСИМ СВИЛЕНОГ КЕТГУТА)

ГЛАВА 42 
Производи од коже, седларски и сарачки производи; Производи за путовање, ручне торбе и слични контејнери и производи од 

животињских црева (осим свиленог кетгута)

Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
ex 4203 - Одећа, од коже или вештачке коже Потпуно довршавање 
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ОДЕЉАК X 
ЦЕЛУЛОЗА ОД ДРВЕТА ИЛИ ДРУГИХ ВЛАКНАСТИХ ЦЕЛУЛОЗНИХ МАТЕРИЈАЛА; ХАРТИЈА И КАРТОН (ОТПАЦИ И 

ОСТАЦИ) ЗА ПОНОВНУ ПРЕРАДУ; ХАРТИЈА И КАРТОН И ПРОИЗВОДИ ОД ХАРТИЈЕ И КАРТОНА

ГЛАВА 49 
Штампане књиге, новине, слике и остали производи графичке индустрије; Рукописи, куцани текстови и планови

Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
ex 4910 Керамички календари било које врсте, штампани, укључујући календар-

блокове, декорисани 
CTH 

ОДЕЉАК XI 
ТЕКСТИЛ И ПРОИЗВОДИ ОД ТЕКСТИЛА

ГЛАВА 50 
Свила

Напомена уз ову главу: 
Термоштампу мора пратити штампа на трансфер папиру да би се могло сматрати да се термоштампом стиче статус робе са поре-

клом. 
Преостало правило уз ову главу: 
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
5001 Чауре свилене бубе подесне за одмотавање CTH 
5002 Сирова свила (неупредена) CTH 
5003 Отпаци од свиле (укључујући чауре неподесне за одмотавање, отпатке 

предива и рашчупане текстилне материјале) 
CTH 

5004 Свилено предиво (осим предива од отпадака свиле) неприпремљено за 
продају на мало 

Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика 

5005 Предиво од отпадака свиле, неприпремљено за продају на мало Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика 

5006 Свилено предиво и предиво од отпадака свиле, припремљено за продају 
на мало; Свилени кетгут 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 5006 (a) свилени кетгут CTH 
ex 5006 (б) остало Производња од: 

 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика 

5007 Ткани материјали од свиле или од отпадака свиле Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима. 
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ГЛАВА 51 

Вуна, фина или груба животињска длака; Предиво и ткани материјали од коњске длаке

Напомена уз ову главу: 
Термоштампу мора пратити штампа на трансфер папиру да би се могло сматрати да се термоштампом стиче статус робе са поре-

клом. 
Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
5101 Вуна, невлачена нити чешљана Као што је наведено за ex тарифне бројеве 
ex 5101 (a) - масна вуна, укључујући вуну прану на овци CTH 
ex 5101 (б) - одмашћена, некарбонизована Производња од масне вуне, укључујући и отпатке вуне, чија вредност не 

прелази 50% цене производа франко фабрика 
ex 5101 (в) - карбонизована Производња од одмашћене, некарбонизоване вуне, чија вредност не 

прелази 50% цене производа франко фабрика 
5102 Фина или груба животињска длака, невлачена нити чешљана CTH 
5103 Отпаци од вуне или фине или грубе животињске длаке, укључујући 

отпатке предива али искључујући рашчупане текстилне материјале 
Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 5103 (a) карбонизовани Производња од некарбонизованих отпадака вуне, чија вредност не 
прелази 50% цене производа франко фабрика 

ex 5103 (б) остали CTH 
5104 Рашчупани текстилни материјали од вуне или фине или грубе 

животињске длаке 
CTH 

5105 Вуна и фина или груба животињска длака, влачена или чешљана
(укључујући чешљану вуну у праменовима) 

CTH 

5106 Предиво од влачене вуне, неприпремљено за продају на мало Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика 

5107 Предиво од чешљане вуне, неприпремљено за продају на мало Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика 

5108 Предиво од фине животињске длаке (влачено или чешљано), 
неприпремљено за продају на мало 

Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана,
невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не 
прелази 48% цене производа франко фабрика 

5109 Предиво од вуне или фине животињске длаке припремљено за продају 
на мало 

Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика 
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5110 Предиво од грубе животињске или коњске длаке (укључујући обавијено 

предиво од коњске длаке), припремљено или неприпремљено за продају 
на мало 

Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика 

5111 Ткани материјали од влачене вуне или од фине животињске длаке Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима

5112 Ткани материјали од чешљане вуне или од чешљане фине животињске 
длаке 

Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима. 

5113 Ткани материјали од грубе животињске длаке или од коњске длаке Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

ГЛАВА 52 
Памук

Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила
5201 Памук, невлачен нити чешљан Као што је наведено за ex тарифне бројеве
ex 5201 (a) бељен Производња од сировог памука, чија вредност не прелази 50% цене 

производа франко фабрика
ex 5201 (б) остали CTH
5202 Отпаци од памука (укључујући отпатке предива и рашчупане текстилне 

материјале)
CTH

5203 Памук, влачен или чешљан CTH
5204 Конац за шивење од памука, неприпремљен или припремљен за продају 

на мало
Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, 
вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5205 Предиво од памука (осим конца за шивење), са садржајем 85% или 
више по маси памука, неприпремљено за продају на мало 

Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика 

5206 Предиво од памука (осим конца за шивење) са садржајем мање од 85% 
по маси памука, неприпремљено за продају на мало 

Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика
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5207 Предиво од памука (осим конца за шивење), припремљено за продају 

на мало 
Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика 

5208 Ткани материјали од памука, са садржајем 85% или више по тежини 
памука, површинске масе не преко 200 g/m2 

Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

5209 Ткани материјали од памука, са садржајем 85% или више по тежини 
памука, површинске масе преко 200 g/m2 

Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

5210 Ткани материјали од памука, са садржајем мање од 85% по тежини 
памука, у мешавини претежно или само са вештачким или синтетичким 
влакнима, површинске масе не преко 200 g/m2 

Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

5211 Ткани материјали од памука, са садржајем мање од 85% по маси 
памука, у мешавини претежно или само са вештачким или синтетичким 
влакнима, површинске масе преко 200 g/m2

Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима

5212 Остали ткани материјали од памука Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

ГЛАВА 53 
Остала биљна текстилна влакна; Предиво од хартије и ткани материјали од предива од хартије

Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
5301 Лан, сиров или обрађен али непреден; Кучина и отпаци од лана 

(укључујући и отпатке предива и рашчупане текстилне материјале) 
CTH 

5302 Конопља (Cannabis sativa L.), сирова или обрађена али непредена; 
Кучина и отпаци од конопље (укључујући и отпатке предива и 
рашчупане остатке) 

CTH 

5303 Јута и остала текстилна ликаста влакна (искључујући лан, конопљу 
и рамију), сирова или обрађена али непредена; Кучина и отпаци од 
ових влакана (укључујући отпатке предива и рашчупане текстилне 
материјале) 

CTH 

[5304]
5305 Кокосово влакно, абака (манила или Musa textilis Nee), рамија и остала 

биљна текстилна влакна на другом месту непоменута нити обухваћена, 
сирова или обрађена али непредена; Кучина, кратка влакна остала 
од чешљања и отпаци од тих влакана (укључујући отпатке предива и 
рашчупане текстилне материјале).

CTH 

5306 Предиво од лана Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика 

5307 Предиво од јуте или осталих текстилних ликастих влакана из тарифног 
броја 5303

Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика 

5308 Предиво од осталих биљних текстилних влакана; Предиво од хартије Као што је наведено за ex тарифне бројеве 
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ex 5308 (a) предиво од осталих биљних текстилних влакана Производња од: 

 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика 

ex 5308 (б) - предиво од хартије CTH 
5309 Ткани материјали од лана Производња од предива 

или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

5310 Ткани материјали од јуте или осталих текстилних ликастих влакана из 
тарифног броја 5303 

Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

5311 Ткани материјали од осталих биљних текстилних влакана; Тканине од 
предива од хартије. 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 5311 (a) ткани материјали од осталих биљних текстилних влакана Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

ex 5311 (б) тканине од предива од хартије CTH 

ГЛАВА 54 
Вештачки или синтетички филаменти; Траке и слично од вештачких или синтетичких текстилних материјала

Преостало правило уз ову главу: 
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
5401 Конац за шивење од вештачких или синтетичких филамената, 

припремљен или неприпремљен за продају на мало 
Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика 

5402 Предиво од синтетичких филамената (осим конца за шивење), 
неприпремљено за продају на мало, укључујући синтетичке 
монофиламенте финоће мање од 67 децитекса 

Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5403 Предиво од вештачких филамената (осим конца за шивење), 
неприпремљено за продају на мало, укључујући вештачке 
монофиламенте финоће мање од 67 децитекса 

Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика 
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5404 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 привидне 
ширине не преко 5 mm 

Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика 

5405 Вештачки монофиламенти, финоће од 67 децитекса или веће и чија 
димензија попречног пресека не прелази 1 mm; Траке и слично (нпр. 
вештачка слама) од вештачких текстилних материјала привидне ширине 
не преко 5 mm

Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење,  – сирове свиле или отпадака свиле,
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење,
или
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5406 Предиво од вештачких или синтетичких филамената (осим конца за 
шивење), припремљено за продају на мало 

Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика 

5407 Ткани материјали од предива од синтетичких филамената, укључујући 
ткане материјале добијене од производа из тарифног броја 5404 

Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

5408 Ткани материјали од предива од вештачких филамената, укључујући 
ткане материјале добијене од производа из тарифног броја 5405 

Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

ГЛАВА 55 
Вештачка или синтетичка влакна, сечена

Напомена уз ову главу:
Термоштампу мора пратити штампа на трансфер папиру да би се могло сматрати да се термоштампом стиче статус робе са поре-

клом.
Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
5501 Каблови од синтетичких филамената Производња од хемијских материјала или текстилне целулозе 
5502 Каблови од вештачких филамената Производња од хемијских материјала или текстилне целулозе 
5503 Синтетичка влакна сечена, невлачена, нечешљана нити другачије 

обрађена за предење 
Производња од хемијских материјала или текстилне целулозе 

5504 Вештачка влакна сечена, невлачена, нечешљана нити другачије обрађена 
за предење 

Производња од хемијских материјала или текстилне целулозе 

5505 Отпаци (укључујући кратка влакна остала од чешљања, отпатке 
од предива и рашчупане текстилне материјале) од вештачких или 
синтетичких влакана 

Производња од хемијских материјала или текстилне целулозе 

5506 Синтетичка влакна сечена (штапел), влачена, чешљана или другачије 
обрађена за предење 

Производња од хемијских материјала или текстилне целулозе или 
отпадака из тарифног броја 5505 

5507 Вештачка влакна сечена, влачена, чешљана или другачије обрађена за 
предење 

Производња од хемијских материјала или текстилне целулозе или 
отпадака из тарифног броја 5505 

5508 Конац за шивење од вештачких или синтетичких влакана, сечених 
(штапел), припремљен или неприпремљен за продају на мало 

Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење,
или
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика
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5509 Предиво (осим конца за шивење) од синтетичких влакана сечених, 

неприпремљено за продају на мало 
Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика 

5510 Предиво (осим конца за шивење) од вештачких влакана сечених, 
неприпремљено за продају на мало 

Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5511 Предиво (осим конца за шивење) од вештачких или синтетичких влакана 
сечених, припремљено за продају на мало 

Производња од: 
 – природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
 – сирове свиле или отпадака свиле, 
 – хемијских материјала или текстилне целулозе, или 
 – вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената 
или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије 
припремљених за предење, 
или 
Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или 
претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, 
осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући 
и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика 

5512 Ткани материјали са садржајем 85% или више по тежини синтетичких 
влакана, сечених

Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

5513 Ткани материјали од синтетичких влакана, сечених, са садржајем мање 
од 85% по тежини тих влакана, у мешавини претежно или само са 
памуком, површинске масе не преко 170 g/m2

Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

5514 Ткани материјали од синтетичких влакана, сечених, са садржајем мање 
од 85% по тежини тих влакана, у мешавини претежно или само са 
памуком, површинске масе преко 170 g/m2

Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

5515 Остали ткани материјали од синтетичких влакана сечених Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

5516 Ткани материјали од вештачких влакана сечених Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима

ГЛАВА 56 
Вата, филц и неткани текстил; Специјална предива; Канапи, ужад, конопци и каблови и производи од њих

Напомена уз ову главу:
Термоштампу мора пратити штампа на трансфер папиру да би се могло сматрати да се термоштампом стиче статус робе са поре-

клом.
Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
5601 Вата од текстилних материјала и производи од вате; Текстилна влакна 

дужине не преко 5 mm (флок); Прах и нопе, од текстилног материјала. 
Производња од влакана 

5602 Филц, импрегнисан или неимпрегнисан, превучен или непревучен, 
прекривен или непрекривен, ламиниран или неламиниран 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 5602 (a) штампан, бојен (укључујући бојен у бело) Производња од влакана 
или 
Штампање или бојење филца, небељеног или претходно бељеног, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

ex 5602 (б) импрегнисан, превучен, прекривен или ламиниран Импрегнација, превлачење, прекривање или ламинирање филца, 
небељеног 

ex 5602 (в) - остало Производња од влакана 
5603 Неткани текстил, импрегнисан или неимпрегнисан, превучен или 

непревучен, прекривен или непрекривен, ламиниран или неламиниран 
Као што је наведено за ex тарифне бројеве 
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ex 5603 (a) - неткани текстил: штампан, бојен (укључујући бојен у бело) Производња од влакана 

или
Штампање или бојење небељеног или претходно бељеног нетканог 
текстила, заједно са припремним или завршним поступцима 

ex 5603 (б) импрегнисан, превучен, прекривен или ламиниран Импрегнација, превлачење, прекривање или ламинирање нетканог 
текстила, небељеног 

ex 5603 (в) - остало Производња од влакана 
5604 Нити и корд од гуме, прекривени текстилним материјалом; 

Текстилно предиво, траке и слично из тарифног броја 5404 или 5405, 
импрегнисани, превучени, обложени гумом или пластичном масом 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 5604 (a) - нити и корд од гуме, прекривени текстилним материјалом Производња од нити и корда од гуме, непрекривених текстилним 
материјалом 

ex 5604 (б) - остало Импрегнација, превлачење, прекривање или облагање текстилног 
предива, трака и слично, небељених 

5605 Метализовано предиво, обавијено или необавијено, које представља 
текстилно предиво, траку или слично из тарифног броја 5404 или 5405, 
комбиновано са металом у облику нити, трака или праха или прекривено 
металом 

CTH 

5606 Обавијено предиво, траке и слично из тарифног броја 5404 или 5405 
(осим оних из тарифног броја 5605 и обавијеног предива од коњске 
длаке); Жанила предиво (укључујући флоковано жанила предиво); 
Ефектно замкасто предиво 

CTH 

5607 Канапи, ужад, конопци и каблови, уплетени или неуплетени, 
испреплетени или неиспреплетени и импрегнисани или неимпрегнисани 
превучени или непревучени, прекривени или непрекривени, обложени 
или необложени гумом или пластичном масом 

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

5608 Чворовани мрежасти производи од канапа, ужади или конопаца; Готове 
рибарске мреже и остале готове мреже од текстилног материјала 

CTH 

5609 Производи од предива, трака или слично из из тарифног броја 5404 
или 5405, канапа, ужади, конопаца или каблова, непоменути нити 
обухваћени на другом месту 

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

ГЛАВА 57 
Теписи и остали текстилни подни покривачи

Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
5701 Теписи и остали текстилни подни покривачи, чворовани, било да јесу 

или нису готови 
CTH 

5702 Теписи и остали текстилни подни покривачи, ткани, нетафтовани нити 
флоковани, било да јесу или нису готови, укључујући „Kelim”, „Šumak”, 
„Karamani” и сличне ручно ткане простирке 

CTH 

5703 Теписи и остали текстилни подни покривачи, тафтовани, било да јесу 
или нису готови

CTH 

5704 Теписи и остали текстилни подни покривачи од филца, нетафтовани 
нити флоковани, било да јесу или нису готови

Производња од влакана 

5705 Остали теписи и остали текстилни подни покривачи, било да јесу или 
нису готови

CTH 

ГЛАВА 58 
Специјалне тканине; Тафтовани текстилни производи; Чипке; Таписерије; Позамантерија; Вез

Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
5801 Ткани материјали са флором и материјали од жанила предива, осим 

тканина из тарифног броја 5802 или 5806 
Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 5801 (a) - тканине: штампане, бојене (укључујући бојене у бело) Производња од предива 
или
Штампање или бојење небељених или претходно бељених тканина, 
филца или нетканог текстила, заједно са припремним или завршним 
поступцима

ex 5801 (б) - импрегнисанe, превучене или прекривене Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила 
ex 5801 (в) - остало Производња од предива 
5802 Фротир и слични ткани замкасти материјали, осим узаних материјала из 

тарифног броја 5806; Тафтовани текстилни материјали, осим производа 
из тарифног броја 5703 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 5802 (a) - тканине: штампане, бојене (укључујући бојене у бело) Производња од предива 
или 
Штампање или бојење небељених или претходно бељених тканина, 
филца или нетканог текстила, заједно са припремним или завршним 
поступцима 

ex 5802 (б) - импрегнисане, превучене или прекривене Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила 
ex 5802 (в) - остало Производња од предива 
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5803 Газа, осим узаних материјала из тарифног броја 5806 Као што је наведено за ex тарифне бројеве 
ex 5803 (a) - штампана, бојена (укључујући бојена у бело) Производња од предива 

или 
Штампање или бојење небељених или претходно бељених тканина, 
филца или нетканог текстила, заједно са припремним или завршним 
поступцима 

ex 5803 (б) - импрегнисана, превучена или прекривена Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила 
ex 5803 (в) - остало Производња од предива 
5804 Тил и остали мрежасти материјали, осим тканих, плетених или 

кукичаних; Чипка у метражи, у тракама или у мотивима, осим 
материјала из тар. бр. 6002 до 6006 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 5804 (a) - штампани, бојени (укључујући бојене у бело) Производња од предива 
или 
Штампање или бојење небељених или претходно бељених тканина, 
филца или нетканог текстила, заједно са припремним или завршним 
поступцима

ex 5804 (б) - импрегнисани, превучени или прекривени Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила 
ex 5804 (в) - остало Производња од предива 
5805 Таписерије ручно ткане (врста: гоблена, фландрија, обисон, бове и 

сличне) и таписерије иглом рађене (нпр. ситним бодом, унакрсним 
бодом), било да јесу или нису готове 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 5805 (a) - штампане или бојене Производња од предива 
или 
Штампање или бојење небељених или претходно бељених тканина, 
филца или нетканог текстила, заједно са припремним или завршним 
поступцима 

ex 5805 (б) - импрегнисане, превучене или прекривене Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила 
ex 5805 (в) - остало Производња од предива 
5806 Узани ткани материјали, осим производа из тарифног броја 5807; Узани 

материјали који се састоје само од основе чије су нити међусобно 
залепљене (болдук) 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 5806 (a) - штампани, бојени (укључујући бојене у бело) Производња од предива 
или 
Штампање или бојење небељених или претходно бељених тканина, 
филца или нетканог текстила, заједно са припремним или завршним 
поступцима 

ex 5806 (б) - импрегнисани, превучени или прекривени Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила 
ex 5806 (в) - остало Производња од предива 
5807 Етикете, значке и слични производи од текстилних материјала, у 

метражи, тракама или сечени у одређене облике или величине, невезени 
Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 5807 (a) - штампани, бојени (укључујући бојене у бело) Производња од предива 
или 
Штампање или бојење небељених или претходно бељених тканина, 
филца или нетканог текстила, заједно са припремним или завршним 
поступцима

ex 5807 (б) - импрегнисани, превучени или прекривени Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила 
ex 5807 (в) - остало Производња од предива 
5808 Плетенице у метражи; Украсна позамантерија у метражи, невезена, 

осим плетене или кукичане; Кићанке, помпони и слични производи. 
Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 5808 (a) - штампани, бојени (укључујући бојене у бело) Производња од предива 
или 
Штампање или бојење небељених или претходно бељених тканина, 
филца или нетканог текстила, заједно са припремним или завршним 
поступцима 

ex 5808 (б) - импрегнисани, превучени или прекривени Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила 
ex 5808 (в) - остало Производња од предива 
5809 Ткани материјали од нити од метала и тканине од метализованог 

предива из тарифног броја 5605, које се користе за израду одеће, 
унутрашње опремање и слично, непоменуте нити обухваћене на другом 
месту 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 5809 (a) - штампани, бојени (укључујући бојене у бело) Производња од предива 
или 
Штампање или бојење небељених или претходно бељених тканина, 
филца или нетканог текстила, заједно са припремним или завршним 
поступцима 

ex 5809 (б) - импрегнисани, превучени или прекривени Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила 
ex 5809 (в) - остало Производња од предива 
5810 Вез у метражи, у тракама или мотивима Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа 

од 50% цене производа франко фабрика 
5811 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 тарифног броја 
5810 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 5811 (a) - штампани, бојени (укључујући бојене у бело) Производња од предива 
или 
Штампање или бојење небељених или претходно бељених тканина, 
филца или нетканог текстила, заједно са припремним или завршним 
поступцима 

ex 5811 (б) - импрегнисани, превучени или прекривени Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила 
ex 5811 (в) - остало Производња од предива 
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ГЛАВА 59 

Текстилне тканине, импрегнисане, превучене, прекривене или ламиниране, текстилни производи врста погодних за техничке 
сврхе

Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
5901 Текстилне тканине превучене лепком или скробним материјама, које се 

користе за спољно повезивање књига или за сличне сврхе; Тканине за 
прецртавање; Канафас припремљен за сликање; Круте тканине (буграм) 
и сличне круте текстилне тканине које се користе за израду шешира 

Производња од небељених тканина 

5902 Корд материјал за спољашње пнеуматске гуме од предива од најлона или 
других полиамида, полиестера или вискозног рајона велике јачине 

Производња од предива 

5903 Текстилне тканине импрегнисане, превучене, прекривене или 
ламиниране пластичном масом, осим оних из тарифног броја 5902 

Производња од небељених тканина 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

5904 Линолеум, неисечен или сечен у облике; Подни покривачи који 
се састоје од превлаке или покривке нанете на текстилну подлогу, 
неисечени или сечени у облике

Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила 

5905 Зидни тапети од текстила Производња од небељених тканина 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

5906 Каучуковане или гумиране текстилне тканине, осим оних из тарифног 
броја 5902 

Производња од бељених тканина, плетених или кукичаних, или од 
других небељених тканина 

5907 Текстилне тканине на други начин импрегнисане, превучене или 
прекривене; Осликана платна за позоришне кулисе, текстилне позадине 
за атељеа или слично 

Производња од небељених тканина 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

5908 Фитиљи од текстила, ткани, уплетени или плетени, за лампе, пећи, 
упаљаче, свеће или слично; Чарапице за гасно осветљење или цевасто 
плетени материјали за чарапице, импрегнисани или неимпрегнисани. 

Производња од предива 

5909 Текстилна црева и слични текстилни цевасти производи, са или без 
облога, ојачања или прибора од другог материјала 

Производња од предива или влакана 

5910 Траке или ремење од текстилних материјала, за транспортне или 
трансмисионе сврхе, импрегнисане или неимпрегнисане, превучене 
или непревучене, прекривене или непрекривене или ламиниране или 
неламиниране пластичном масом, ојачане или неојачане металом или 
другим материјалом 

Производња од предива или влакана 

5911 Текстилни производи и предмети за техничке сврхе, наведени у 
Напомени 7. уз ову главу 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 5911 (a) - дискови и круне за полирање осим од филца Производња од предива, остатака влакана или крпа из тарифног броја 
6310 

ex 5911 (б) - остало Производња од предива или влакана 

ГЛАВА 60 
Плетени или кукичани материјали

Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
6001 Материјали са флором, укључујући материјале са високим флором и 

замкасте материјале, плетени или кукичани 
Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 6001 (a) - штампани, бојени (укључујући бојене у бело) Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

ex 6001 (б) - остало Производња од предива 
6002 Плетени или кукичани материјали ширине не преко 30 cm, са садржајем 

5% или више по тежини еластомерног предива или нити од каучука или 
гуме, осим оних из тарифног броја 6001 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 6002 (a) - штампани, бојени (укључујући бојене у бело) Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

ex 6002 (б) - остало Производња од предива 
6003 Плетени или кукичани материјали ширине не преко 30 cm, осим оних из 

тар. бр. 6001 или 6002 
Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 6003 (a) штампани, бојени (укључујући бојене у бело) Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

ex 6003 (б) - остало Производња од предива 
6004 Плетени или кукичани материјали ширине веће од 30 cm, са садржајем 

5% или више по тежини еластомерног предива или нити од каучука или 
гуме, осим оних из тарифног броја 6001

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 
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ex 6004 (a) штампани, бојени (укључујући бојене у бело) Производња од предива 

или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

ex 6004 (б) - остало Производња од предива 
6005 Материјали плетени по основи (укључујући и оне добијене на „galloonˮ 

плетаћим машинама), осим оних из тар. бр. 6001 до 6004 
Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 6005 (a) штампани, бојени (укључујући бојене у бело) Производња од предива 
или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

ex 6005 (б) - остало Производња од предива 
6006 Остали плетени или кукичани материјали Као што је наведено за ex тарифне бројеве 
ex 6006 (a) штампани, бојени (укључујући бојене у бело) Производња од предива 

или 
Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, 
заједно са припремним или завршним поступцима 

ex 6006 (б) - остало Производња од предива 

ГЛАВА 61 
Одећа и прибор за одећу, плетени или кукичани

Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
6101 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 тарифног броја 6103

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 6101 (a) - добијени шивењем или на други начин састављањем два или више 
комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне 
облике или произведени већ обликовани 

Потпуно довршавање 

ex 6101 (б) - остало Производња од предива 
6102 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 тарифног броја 6104 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6102 (a) - добијени шивењем или на други начин састављањем два или више 
комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне 
облике или произведени већ обликовани 

Потпуно довршавање 

ex 6102 (б) - остало Производња од предива 
6103 Одела, комплети, јакне, сакои, панталоне, панталоне са пластроном и 

нараменицама, бриџ  – панталоне и шорцеви (осим купаћих гаћа), за 
мушкарце и дечаке, плетени или кукичани 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6103 (a) - добијени шивењем или на други начин састављањем два или више 
комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне 
облике или произведени већ обликовани 

Потпуно довршавање 

ex 6103 (б) - остало Производња од предива 
6104 Костими, комплети, јакне, сакои, хаљине, сукње, сукње-панталоне, 

панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ  – панталоне 
и шорцеви (осим купаћих гаћица и костима), за жене и девојчице, 
плетени или кукичани 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6104 (a) - добијени шивењем или на други начин састављањем два или више 
комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне 
облике или произведени већ обликовани 

Потпуно довршавање 

ex 6104 (б) - остало Производња од предива 
6105 Кошуље за мушкарце и дечаке, плетене или кукичане Као што је наведено за ex тарифне бројеве
ex 6105 (a) - добијени шивењем или на други начин састављањем два или више 

комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне 
облике или произведени већ обликовани

Потпуно довршавање 

ex 6105 (б) - остало Производња од предива 
6106 Блузе, кошуље и кошуље  – блузе, за жене и девојчице, плетене или 

кукичане 
Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6106 (a) - добијени шивењем или на други начин састављањем два или више 
комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне 
облике или произведени већ обликовани 

Потпуно довршавање 

ex 6106 (б) - остало Производња од предива 
6107 Гаће, ноћне кошуље, пиџаме, бадемантили, кућни огртачи и слични 

производи за мушкарце и дечаке, плетени или кукичани 
Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6107 (a) - добијени шивењем или на други начин састављањем два или више 
комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне 
облике или произведени већ обликовани 

Потпуно довршавање 

ex 6107 (б) - остало Производња од предива 
6108 Комбинезони, подсукње, гаћице, спаваћице, пиџаме, јутарње хаљине, 

бадемантили, кућне хаљине и слични производи за жене или девојчице, 
плетени или кукичани 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве
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ex 6108 (a) - добијени шивењем или на други начин састављањем два или више 

комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне 
облике или произведени већ обликовани 

Потпуно довршавање 

ex 6108 (б) - остало Производња од предива 
6109 Мајице с кратким рукавима, поткошуње и остале мајице без рукава, 

плетене или кукичане 
Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6109 (a) - добијене шивењем или на други начин састављањем два или више 
комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне 
облике или произведени већ обликовани 

Потпуно довршавање 

ex 6109 (б) - остало Производња од предива 
6110 Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични 

производи, плетени или кукичани 
Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6110 (a) - добијени шивењем или на други начин састављањем два или више 
комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне 
облике или произведени већ обликовани 

Потпуно довршавање 

ex 6110 (б) - остало Производња од предива 
6111 Одећа и прибор за одећу, за бебе, плетени или кукичани Као што је наведено за ex тарифне бројеве
ex 6111 (a) - добијени шивењем или на други начин састављањем два или више 

комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне 
облике или произведени већ обликовани 

Потпуно довршавање 

ex 6111 (б) - остало Производња од предива 
6112 Тренерке, скијашка одела и купаће гаће или костими, плетени или 

кукичани 
Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6112 (a) - добијени шивењем или на други начин састављањем два или више 
комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне 
облике или произведени већ обликовани 

Потпуно довршавање 

ex 6112 (б) - остало Производња од предива 
6113 Одећа израђена од плетених или кукичаних материјала из тарифног 

броја 5903, 5906 или 5907 
Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6113 (a) - добијени шивењем или на други начин састављањем два или више 
комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне 
облике или произведени већ обликовани 

Потпуно довршавање 

ex 6113 (б) - остало Производња од предива 
6114 Остала одећа, плетена или кукичана Као што је наведено за ex тарифне бројеве
ex 6114 (a) - добијени шивењем или на други начин састављањем два или више 

комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне 
облике или произведени већ обликовани 

Потпуно довршавање 

ex 6114 (б) - остало Производња од предива 
6115 Чарапе хулахопке са петом или без пете, самодржеће чарапе, чарапе 

и остале назувице, укључујући чарапе које имају функцију стезања 
у различитом степену (на пример, чарапе за вене) и назувице без 
табанице, плетене или кукичане 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6115 (a) - добијени шивењем или на други начин састављањем два или више 
комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне 
облике или произведени већ обликовани 

Потпуно довршавање 

ex 6115 (б) - остало Производња од предива 
6116 Рукавице с прстима, с једним прстом или без прстију, плетене или 

кукичане 
Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6116 (a) - добијене шивењем или на други начин састављањем два или више 
комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне 
облике или бии произведени већ обликовани 

Потпуно довршавање 

ex 6116 (б) - остало Производња од предива 
6117 Остали готов прибор за одећу, плетен или кукичан; Плетени или 

кукичани делови одеће или прибора за одећу. 
Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6117 (a) - добијени шивењем или на други начин састављањем два или више 
комада плетеног или кукичаног материјала, који су били искројени у 
потребне облике или били произведени већ обликовани 

Потпуно довршавање 

ex 6117 (б) - остало Производња од предива 

ГЛАВА 62 
Одећа и прибор за одећу, осим плетених и кукичаних

Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
6201 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 производа из тарифног 
броја 6203 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6201 (a) - довршени или комплетни Потпуно довршавање 
ex 6201 (б) - недовршени или некомплетни Производња од предива 
6202 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 производа из тарифног 
броја 6204

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6202 (a) - довршени или комплетни Потпуно довршавање 
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ex 6202 (б) - недовршени или некомплетни Производња од предива 
6203 Одела, комплети, јакне, сакои, панталоне, панталоне са пластроном и 

нараменицама, бриџ  – панталоне и шорцеви (осим купаћих гаћа), за 
мушкарце и дечаке 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6203 (a) - довршени или комплетни Потпуно довршавање 
ex 6203 (б) - недовршени или некомплетни Производња од предива 
6204 Костими, комплети, јакне, сакои, хаљине, сукње, сукње-панталоне, 

панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ панталоне и 
шорцеви (осим купаћих гаћица и костима), за жене и девојчице 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6204 (a) - довршени или комплетни Потпуно довршавање 
ex 6204 (б) - недовршени или некомплетни Производња од предива 
6205 Кошуље, за мушкарце и дечаке Као што је наведено за ex тарифне бројеве
ex 6205 (a) - довршени или комплетни Потпуно довршавање 
ex 6205 (б) - недовршени или некомплетни Производња од предива 
6206 Блузе, кошуље и кошуље  – блузе, за жене и девојчице. Као што је наведено за ex тарифне бројеве
ex 6206 (a) - довршене или комплетне Потпуно довршавање 
ex 6206 (б) - недовршене или некомплетне Производња од предива 
6207 Поткошуље и остале мајице без рукава, подгаће, гаће, ноћне кошуље, 

пиџаме, бадемантили, кућни огртачи и слични производи, за мушкарце 
и дечаке 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6207 (a) - довршени или комплетни Потпуно довршавање 
ex 6207 (б) - недовршени или некомплетни Производња од предива 
6208 Поткошуље и остале мајице без рукава, комбинезони, подсукње, гаћице, 

килоте, спаваћице, пиџаме, јутарње хаљине, бадемантили, кућне хаљине 
и слични производи, за жене или девојчице 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6208 (a) - довршене или комплетне Потпуно довршавање 
ex 6208 (б) - недовршене или некомплетне Производња од предива 
6209 Одећа и прибор за одећу, за бебе Као што је наведено за ex тарифне броје
ex 6209 (a) - довршени или комплетни Потпуно довршавање 
ex 6209 (б) - недовршени или некомплетни Производња од предива 
6210 Одећа израђена од материјала из тар. бр. 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907 Као што је наведено за ex тарифне броје
ex 6210 (a) - довршена или комплетна Потпуно довршавање 
ex 6210 (б) - недовршена или некомплетна Производња од предива 
6211 Тренерке, скијашка одела и купаће гаће или костими; Остала одећа Као што је наведено за ex тарифне броје
ex 6211 (a) - довршени или комплетни Потпуно довршавање 
ex 6211 (б) - недовршени или некомплетни Производња од предива 
6212 Грудњаци, мидери, корсети (женски стезници), нараменице, држачи 

чарапа (подвезице) и слични производи као и њихови делови, 
укључујући плетене или кукичане 

Као што је наведено за ex тарифне броје

ex 6212 (a) - довршени или комплетни Потпуно довршавање 
ex 6212 (б) - недовршени или некомплетни Производња од предива 
6213 Марамице Као што је наведено за ex тарифне броје
ex 6213 (a) - везене Производња од предива 

или 
Производња од невезене тканине, под условом да вредност невезене 
тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика 

ex 6213 (б) - остало Производња од предива 
6214 Шалови, ешарпе, мараме, шамије, велови и слични производи Као што је наведено за ex тарифне бројеве
ex 6214 (a) - везени Производња од предива 

или 
Производња од невезене тканине, под условом да вредност употребљене 
невезене тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика 

ex 6214 (б) - остало Производња од предива 
6215 Машне, лептир-машне и кравате Као што је наведено за ex тарифне бројеве
ex 6215 (a) - довршене или комплетне Потпуно довршавање 
ex 6215 (б) - недовршене или некомплетне Производња од предива 
6216 Рукавице с прстима, с једним прстом или без прстију Као што је наведено за ex тарифне бројеве
ex 6216 (a) - довршене или комплетне Потпуно довршавање 
ex 6216 (б) - недовршене или некомплетне Производња од предива 
6217 Остали готов прибор за одећу; Делови одеће или прибора за одећу, осим 

оних из тарифног броја 6212 
Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6217 (a) - довршени или комплетни Потпуно довршавање 
ex 6217 (б) - недовршени или некомплетни Производња од предива 

ГЛАВА 63 
Остали готови производи од текстила; Сетови; Изношена, дотрајала одећа и дотрајали производи од текстила; Крпе

Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
6301 Ћебад и путни покривачи Као што је наведено за ex тарифне бројеве

- од филца или нетканог текстила
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ex 6301 (a) - - неимпрегнисани, непревучени, непрекривени или неламинирани Производња од влакана 
ex 6301 (б) - - импрегнисани, превучени, прекривени или ламинирани Импрегнација, превлачење, прекривање или ламинирање филца или 

нетканог текстила, небељеног 
- остало
- - плетени или кукичани

ex 6301 (в) - - - невезени Потпуно довршавање 
ex 6301 (г) - - - везени Потпуно довршавање 

или 
Производња од невезене плетене или кукичане тканине, под условом да 
вредност употребљене невезене плетене или кукичане тканине није већа 
од 40% цене производа франко фабрика 

- - неплетени или некукичани:
ex 6301 (д) - - - невезени Производња од предива 
ex 6301 (ђ) - - - везени Производња од предива или

Производња од невезене тканине, под условом да вредност употребљене 
невезене тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

6302 Постељно, стоно, тоалетно и кухињско рубље Као што је наведено за ex тарифне бројеве 
- од филца или нетканог текстила

ex 6302 (a) - - неимпрегнисано, непревучено, непрекривено или неламинирано Производња од влакана 
ex 6302 (б) - - импрегнисано, превучено, прекривено или ламинирано Импрегнација, превлачење, прекривање или ламинирање филца или 

нетканог текстила, небељеног 
- остало:
- - плетено или кукичано

ex 6302 (в) - - - невезено Потпуно довршавање 
ex 6302 (г) - - - везено Потпуно довршавање 

или 
Производња од невезене плетене или кукичане тканине, под условом да 
вредност употребљене невезене плетене или кукичане тканине није већа 
од 40% цене производа франко фабрика 

- - неплетено или некукичано:
ex 6302 (д) - - - невезено Производња од предива 
ex 6302 (ђ) - - - везено Производња од предива 

или 
Производња од невезене тканине, под условом да вредност употребљене 
невезене тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика 

6303 Завесе (укључујући драперије) и унутрашње платнене ролетне, кратке 
украсне драперије за прозоре или кревете 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

- од филца или нетканог текстила
ex 6303 (a) - - неимпрегнисане, непревучене, непрекривене или неламиниране Производња од влакана 
ex 6303 (б) - - импрегнисане, превучене, прекривене или ламиниране Импрегнација, превлачење, прекривање или ламинирање филца или 

нетканог текстила, небељеног 
- остало: 
- - плетене или кукичане 

ex 6303 (в) - - - невезене Потпуно довршавање 
ex 6303 (г) - - - везене Потпуно довршавање 

или 
Производња од невезене плетене или кукичане тканине, под условом са 
вредност употребљене невезене плетене или кукичане тканине није већа 
од 40% цене производа франко фабрика 

- - неплетене или некукичане:
ex 6303 (д) - - - невезене Производња од предива 
ex 6303 (ђ) - - - везене Производња од предива 

или 
Производња од невезене тканине, под условом да вредност употребљене 
невезене тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика 

6304 Остали производи за унутрашње опремање, искључујући производе из 
тарифног броја 9404 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

- од филца или нетканог текстила:
ex 6304 (a) - - неимпрегнисани, непревучени, непрекривени или неламинирани Производња од влакана 
ex 6304 (б) - - импрегнисани, превучени, прекривени или ламинирани Импрегнација, превлачење, прекривање или ламинирање филца или 

нетканог текстила, небељеног 
- остало:
- - плетени или кукичани

ex 6304 (в) - - - невезени Потпуно довршавање 
ex 6304 (г) - - - везени Потпуно довршавање 

или 
Производња од невезене плетене или кукичане тканине, под условом да 
вредност употребљене невезене плетене или кукичане тканине није већа 
од 40% цене производа франко фабрика 

- - неплетени или некукичани:
ex 6304 (д) - - - невезени Производња од предива 
ex 6304 (ђ) - - - везени Производња од предива 

или 
Производња од невезене тканине, под условом да вредност употребљене 
невезене тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

6305 Вреће и врећице за паковање робе. Као што је наведено за ex тарифне бројеве 
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- од филца или нетканог текстила:

ex 6305 (a) - - неимпрегнисане, непревучене, непрекривене или неламиниране Производња од влакана 
ex 6305 (б) - - импрегнисане, превучене, прекривене или ламиниране Импрегнација, превлачење, прекривање или ламинирање филца или 

нетканог текстила, небељеног 
- остало: 
- - плетене или кукичане 

ex 6305 (в) - - - невезене Потпуно довршавање 
ex 6305 (г) - - - везене Потпуно довршавање 

или 
Производња од невезене плетене или кукичане тканине, под условом да 
вредност употребљене невезене плетене или кукичане тканине није већа 
од 40% цене производа франко фабрика 

- - неплетене или некукичане:
ex 6305 (д) - - - невезене Производња од предива 
ex 6305 (ђ) - - - везене Производња од предива 

или 
Производња од невезене тканине, под условом да вредност употребљене 
невезене тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика 

6306 Цераде, надстрешнице и тенде; Шатори; Једра за чамце, даске за једрење 
или сувоземна возила; Производи за камповање. 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

- Цераде, надстрешнице и производи за камповање, од филца или 
нетканог текстила:

ex 6306 (a) - - неимпрегнисане, непревучене, непрекривене или неламиниране Производња од влакана 
ex 6306 (б) - - импрегнисане, превучене, прекривене или ламиниране Импрегнација, превлачење, прекривање или ламинирање филца или 

нетканог текстила, небељеног 
- Остале цераде, надстрешнице и производи за камповање 
- - плетени или кукичани

ex 6306 (в) - - - невезени Потпуно довршавање 
ex 6306 (г) - - - везени Потпуно довршавање 

или 
Производња од невезене плетене или кукичане тканине, под условом да 
вредност употребљене невезене плетене или кукичане тканине није већа 
од 40% цене производа франко фабрика 

- - неплетени или некукичани:
ex 6306 (д) - - - невезени Производња од предива 
ex 6306 (ђ) - - - везени Производња од предива 

или 
Производња од невезене тканине, под условом да вредност употребљене 
невезене тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика 

ex 6306 (е) тенде; шатори; једра за чамце, даске за једрење или сувоземна возила; CTH 
6307 Остали готови производи, укључујући кројеве за одећу Као што је наведено за тарифне подбројеве 
6307 10 - Крпе за под, судове, прашину и сличне крпе за чишћење Производња од предива 
6307 20 - Прслуци и појасеви за спасавање Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа 

од 40% цене производа франко фабрика 
6307 90 - Остало Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа 

од 40% цене производа франко фабрика 
6308 Сетови који се састоје од комада тканине и предива с прибором или без 

прибора, за израду простирки, таписерија, везених столњака или салвета 
или сличних производа од текстила, припремљени у паковањима за 
продају на мало 

Укључивање у сет ако укупна вредност свих производа без порекла не 
прелази 25% цене сета франко фабрика 

6309 Изношена  – дотрајала одећа и други дотрајали производи од текстила Прикупљање и паковање за испоруку 
6310 Употребљавне или нове крпе, отпаци ужади, канапа, конопаца и каблова 

и дотрајали производи од ужади, канапа, конопаца или каблова, од 
текстилног материјала. 

CTH 

ОДЕЉАК XII 
ОБУЋА, ПОКРИВКЕ ЗА ГЛАВУ, КИШОБРАНИ, СУНЦОБРАНИ, ШТАПОВИ ЗА ХОДАЊЕ И ШТАПОВИ СА СЕДИШТЕМ, 

БИЧЕВИ, КОРБАЧИ И ЊИХОВИ ДЕЛОВИ; ПРЕПАРИРАНО ПЕРЈЕ И ПРОИЗВОДИ ОД ПЕРЈА; ВЕШТАЧКО ЦВЕЋЕ; 
ПРОИЗВОДИ ОД ЉУДСКЕ КОСЕ

ГЛАВА 64 
Обућа, камашне и слични производи; Делови тих производа

Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
6401 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 

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

6402 Остала обућа са ђоновима и лицем (горњиштем), од каучука, гуме или 
пластичне масе 

CTH, осим код састављања горњих делова обуће (горњишта) 
причвршћених на унутрашње ђонове или на друге делове ђонова из 
тарифног броја 6406 
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6403 Обућа са ђоновима од каучука, гуме или пластичне масе, коже или 

вештачке коже и лицем (горњиштем) од коже 
CTH, осим код састављања горњих делова обуће (горњишта) 
причвршћених на унутрашње ђонове или на друге делове ђонова из 
тарифног броја 6406 

6404 Обућа са ђоновима од каучука, гуме или пластичне масе, коже или 
вештачке коже и лицем (горњиштем) од текстилних материјала 

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

6405 Остала обућа CTH, осим код састављања горњих делова обуће (горњишта) 
причвршћених на унутрашње ђонове или на друге делове ђонова из 
тарифног броја 6406 

ОДЕЉАК XIII 
ПРОИЗВОДИ ОД КАМЕНА, ГИПСА, ЦЕМЕНТА, АЗБЕСТА, ЛИСКУНА ИЛИ СЛИЧНИХ МАТЕРИЈАЛА; КЕРАМИЧКИ 

ПРОИЗВОДИ; СТАКЛО И ПРОИЗВОДИ ОД СТАКЛА

ГЛАВА 69 
Керамички производи

Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
ex 6911 до ex 6913 Керамичко стоно посуђе, кухињско посуђе, остали предмети за 

домаћинство или тоалетну употребу; статуете и остали украсни 
производи и производи за тоалетну употребу од керамике, декорисани 

CTH 

ОДЕЉАК XIV 
ПРИРОДНИ ИЛИ КУЛТИВИСАНИ БИСЕРИ, ДРАГО ИЛИ ПОЛУДРАГО КАМЕЊЕ, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, МЕТАЛИ 

ПЛАТИРАНИ ПЛЕМЕНИТИМ МЕТАЛИМА И ПРОИЗВОДИ ОД ЊИХ; ИМИТАЦИЈЕ НАКИТА; МЕТАЛНИ НОВАЦ

ГЛАВА 71 
Природни или култивисани бисери, драго или полудраго камење, племенити метали, метали платирани племенитим металима 

и производи од њих; Имитације накита; Метални новац

Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
ex 7117 Керамичке имитације накита, декорисане CTH 

ОДЕЉАК XV 
ПРОСТИ МЕТАЛИ И ПРОИЗВОДИ ОД ПРОСТИХ МЕТАЛА

ГЛАВА 72 
Гвожђе и челик

Дефиниција
За сврхе ове главе, изрази „хладно ваљани (хладно редуковани)” и „хладно обликовани” означавају хладно редуковање које има 

за резултат промену кристалне структуре предмета који се обрађује. Ови изрази не укључују лагани процес хладног ваљања и хладног 
обликовања (skin pass или pinch pass) који делује само по површини материјала и нема за резултат промену кристалне структуре.

Напомена уз ову главу
За потребе ове главе, промене у сврставању робе које су резултат искључиво сечења неће се сматрати довољним за стицање статуса 

робе са пореклом.
Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
7201 Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или 

другим примарним облицима 
CTH 

7202 Феролегуре CTH 
7203 Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде 

гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, 
пелетама или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по 
маси, у комадима, пелетама или сличним облицима 

CTH 

7204 Отпаци и остаци од метала који садрже гвожђе; Отпадни инготи за 
претапање, од гвожђа или челика 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 7204 (a) - отпаци и остаци од гвожђа или челика Земља порекла робе из овог ex тарифног броја је земља у којој су отпаци 
и остаци настали у производњи или процесу прераде или из потрошње 

ex 7204 (б) - отпадни инготи за претапање, од гвожђа или челика Земља порекла робе из овог ex тарифног броја је земља у којој су отпаци 
и остаци настали у производњи или процесу прераде или из потрошње 

7205 Грануле и прах, од сировог гвожђа, мангановог огледаластог гвожђа, 
гвожђа или челика 

Као што је наведено за тарифне подбројеве 

7205 10 - Грануле CTH 
- Прах:

7205 21 - - Од легираног челика Као што је наведено за ex тарифне подбројеве 
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ex 7205 21 (a) - - - мешавине праха од легираног челика CTSH или CTSHS под условом да је извршено претапање и атомизовање 

одливка легуре 
ex 7205 21 (б) - - - немешани прах од легираног челика CTSH 
7205 29 - - Остали Као што је наведено за ex тарифне подбројеве 
ex 7205 29 (a) -  –  – остале мешавине праха CTSH или CTSHS под условом да је извршено претапање и атомизовање 

одливка легуре 
ex 7205 29 (б) - - - остали немешани прах CTSH 
7206 Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним 

облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203) 
CTH 

7207 Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика CTH, осим из тарифног броја 7206 
7208 Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 

600 mm или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени 
CTH 

7209 Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 
600 mm или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани 
нити превучени 

CTH 

7210 Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 
600 mm или веће, платирани или превучени 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 7210 (a) - платирани CTHS 
ex 7210 (б) - платирани или превучени калајем, штампани или лакирани CTH 
ex 7210 (в) - платирани или превучени цинком, таласасти CTH 
ex 7210 (г) - остало CTH 
7211 Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 

мање од 600 mm, неплатирани нити превучени 
Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 7211 (a) - топло ваљани CTH, осим из тарифног броја 7208 
ex 7211 (б) - хладно ваљани (хладно редуковани) CTHS, осим из тарифног броја 7209 
7212 Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 

мање од 600 mm, платирани или превучени 
Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 7212 (a) - платирани CTHS, осим из тарифног броја 7210 
ex 7212 (б) - остали CTH, осим из тарифног броја 7210 
7213 Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или 

нелегираног челика 
CTH, осим из тарифног броја 7214 

7214 Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване 
након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло 
екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања 

CTH, осим из тарифног броја 7213 

7215 Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика CTH 
7216 Профили од гвожђа или нелегираног челика Као што је наведено за ex тарифне бројеве 
ex 7216 (a) - даље необрађивани, осим топлог ваљања CTH, осим из тар. бр. 7208, 7209, 7210, 7211 или 7212, и осим из тар. бр. 

7213, 7214 или 7215, када је промена резултат одсецања или савијања. 
ex 7216 (б) - даље необрађивани, осим хладног ваљања CTH, осим из тарифног броја 7209 или ex тарифног броја 7211 (б), и 

осим из тарифног броја 7215, када је промена резултат одсецања или 
савијања. 

ex 7216 (в) - длатирани CTHS 
ex 7216 (г) - остали CTH, осим из тар. бр. 7208 до 7215 
7217 Жица од гвожђа или нелегираног челика CTH, осим из тар. бр. 7213 до 7215; или промена из тар. бр. 7213 до 

7215, под условом да је материјал хладно обликован. 
7218 Нерђајући челик у инготима или другим примарним облицима; 

Полупроизводи од нерђајућег челика 
CTH 

7219 Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 mm или 
веће 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 7219 (a) - даље необрађивани, осим топлог ваљања CTH 
ex 7219 (б) - даље необрађивани, осим хладног ваљања CTHS 
ex 7219 (в) - платирани CTHS 
ex 7219 (г) - остали CTHS 
7220 Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине мање од 600 

mm 
Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 7220 (a) - даље необрађивани, осим топлог ваљања CTH, осим из тарифног броја 7219 
ex 7220 (б) - даље необрађивани, осим хладног ваљања CTHS 
ex 7220 (в) - платирани CTHS 
ex 7220 (г) - остали CTHS 
7221 Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег 

челика 
CTH, осим из тарифног броја 7222 

7222 Остале шипке од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика Као што је наведено за ex тарифне бројеве 
ex 7222 (a) - шипке само топло ваљане, даље необрађиване CTH, осим из тарифног броја 7221 
ex 7222 (б) - профили само топло ваљани, даље необрађивани CTH, осим из тар. бр. 7219 или 7220 и осим из тарифног броја 7221 

или ex тарифног броја 7222 (a) када је промена резултат одсецања или 
савијања. 

ex 7222 (в) - шипке и профили само хладно ваљани, даље необрађивани CTH, осим из ex тарифног броја 7219 (б) или ex тарифног броја 7220 (б); 
или CTHS из ex тарифног броја 7222 (a) 

ex 7222 (г) - шипке и профили, платирани CTHS 
ex 7222 (д) - остале шипке CTH, осим из тарифног броја 7221 
ex 7222 (ђ) - остали профили CTHS 
7223 Жица од нерђајућег челика CTH, осим из тар. бр. 7221 до 7222; или промена из тар. бр. 7221 до 

7222, под условом да је материјал хладно обликован. 
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7224 Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; 

Полупроизводи од осталих легираних челика 
CTH 

7225 Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 
mm или веће 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 7225 (a) - даље необрађивани, осим топлог ваљања CTH 
ex 7225 (б) - даље необрађивани, осим хладног ваљања CTHS 
ex 7225 (в) - платирани CTHS 
ex 7225 (г) - остали CTH 
7226 Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 

мање од 600 mm 
Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 7226 (a) - даље необрађивани, осим топлог ваљања CTH, осим из тарифног броја 7225 
ex 7226 (б) - даље необрађивани, осим хладног ваљања CTHS, осим од хладно ваљаних производа из тарифног броја 7225 
ex 7226 (в) - платирани CTHS 
ex 7226 (г) - остали CTHS, осим из истог тарифног подброја 
7227 Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих 

легираних челика 
CTH, осим из тарифног броја 7228 

7228 Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих 
легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или 
нелегираних челика 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 7228 (a) - шипке само топло ваљане, даље необрађиване CTH, осим из тарифног броја 7227 
ex 7228 (б) - профили само топло ваљани, даље необрађивани CTH, осим из тар. бр. 7225 или 7226 и осим из тарифног броја 7227 

или ex тарифног броја 7228 (a) када је промена резултат одсецања или 
савијања.

ex 7228 (в) - шипке и профили само хладно ваљани, даље необрађивани CTH, осим из ex тарифног броја 7225 (б) или ex тарифног броја 7226 (б) 
или CTHS из ex тарифног броја 7228 (a) 

ex 7228 (г) - шипке и профили, платирани CTHS 
ex 7228 (д) - остале шипке CTHS 
ex 7228 (ђ) - остали профили CTHS 
7229 Жица од осталих легираних челика CTH, осим из тар. бр. 7227 до 7228; или промена из тар. бр. 7227 до 

7228, под условом да је материјал хладно обликован. 

ГЛАВА 73 
Производи од гвожђа или челика

Напомена уз ову главу
За тарифни број 7318, просто причвршћивање саставних делова без брушења у одређени облик, топлотне и површинске обраде 

неће се сматрати довољним за стицање статуса производа са пореклом.
Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
7301 Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или 

израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или 
челика 

CTH 

7302 Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа 
или челика: шине, шине вођице и назубљене шине, скретнички језичци, 
срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне 
везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, 
подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално 
конструисани за спајање и причвршћивање шина 

CTH 

7303 Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа CTH 
7304 Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) 

или челика. 
Као што је наведено за тарифне подбројеве 

- Цеви за нафтоводе или гасоводе:
7304 11 - - Од нерђајућег челика CTH 
7304 19 - - Остале CTH 

- Заштитне цеви („casing”), производне цеви („tubing”) и бушаће шипке, 
које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса:

7304 22 - - Бушаће шипке од нерђајућег челика CTH 
7304 23 - - Остале бушаће шипке CTH 
7304 24 - - Остало, од нерђајућег челика CTH 
7304 29 - - Остало CTH 

- Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног 
челика:

7304 31 - - Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане) CTH; или промена из шупљих профила из тарифног подброја 7304 39 
7304 39 - - Остале CTH 

- Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика:
7304 41 - - Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане) CTH, или промена из шупљих профила из тарифног подброја 7304 49 
7304 49 - - Остале CTH 

- Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика:
7304 51 - - Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане) CTH, или промена из шупљих профила из тарифног подброја 7304 59 
7304 59 - - Остале CTH 
7304 90 - Остале CTH 
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7305 Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), 

кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406,4 mm, 
од гвожђа или челика 

CTH 

7306 Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, 
заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика 

CTH 

7307 Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика CTH 
7308 Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и 

делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, 
торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори 
и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа 
или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за 
употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика.

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 7308 (a) - конструкције CTHS 
ex 7308 (б) - делови конструкција CTH 
ex 7308 (в) - остало CTH, осим из тар. бр. 7208 до 7216, 7301, 7304 до 7306 
7309 Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал 

(осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, 
запремине преко 300 l, са без облоге или топлотне изолације, али 
неопремљени механичким или термичким уређајима 

CTH 

7310 Танкови, бурад, бачве, лименке, лимене кутије и слични контејнери, за 
било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа 
или челика, запремине не преко 300 l, са или без облоге или топлотне 
изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима 

CTH 

7311 Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика CTH 
7312 Упредена жица, ужад, каблови, плетене траке и слично, од гвожђа или 

челика, електрично неизоловани 
CTH 

7313 Бодљикава жица, од гвожђа или челика; Упредена трака или једнострука 
пљосната жица, са бодљама или без њих, и лабаво упредена двострука 
жица која се употребљава за ограде, од гвожђа или челика. 

CTH 

7314 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 

CTH 

7315 Ланци и њихови делови, од гвожђа или челика CTH 
7316 Сидра (котве), чакље и њихови делови, од гвожђа или челика CTH 
7317 Ексери, клинци, ексерчићи за цртаће табле, валовити ексери, спајалице 

(осим оних из тарифног броја 8305) и слични предмети, од гвожђа или 
челика, са или без главе од другог материјала, али искључујући такве 
производе са главом од бакра 

CTH 

7318 Вијци, навртке, тирфони, вијци с куком, закивци, затезни клинови, 
подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од 
гвожђа или челика 

CTH 

7319 Игле за шивење, игле за плетење, тупе игле, игле за кукичање, игле за 
везење и слични производи, за употребу у руци, од гвожђа или челика; 
Сигурносне и друге игле, од гвожђа или челика, на другом месту 
непоменте или необухваћене 

CTH 

7320 Опруге и листови за опруге, од гвожђа или челика CTH 
7321 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 

CTH 

7322 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 

CTH 

7323 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 

CTH 

7324 Санитарни производи и њихови делови, од гвожђа или челика CTH 
7325 Остали ливени производи од гвожђа или челика CTH 
7326 Остали производи од гвожђа или челика CTH 

ГЛАВА 82 
Алати, ножарски производи, кашике и виљушке, од простих метала; Њихови делови од простих метала

Основно правило: роба или делови произведени од полупроизвода (blanks)
(а) Земља порекла робе или дела произведеног од полупроизвода, који је применом Основног правила 2(а) за примењивање Хармо-

низованог система сврстан у исти тарифни број, тарифни подброј или међуподброј као и комплетан или довршен производ или део, јесте 
земља у којој су све радне ивице, радне површине или радни делови обликовани у крајњи облик и димензије, под условом да полупрои-
звод од којих су произведени, у стању у коме је увезен:

 – није могао да функционише; и
 – није био обрађен даље од основног поступка штанцовања или друге прераде неопходне да би се материјал извадио из ковачке 

матрице или калупа за ливење;
(б) ако критеријуми из става (а) нису испуњени, земља порекла је земља порекла полупроизвода из ове главе.
Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
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Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
8201 Ручни алат: ашови, лопате, крампови, будаци, мотике, виле и грабуље; 

Секире, косири и сличан алат за сечење; Маказе свих врста за резање 
грана; Косе, српови, ножеви за сено, маказе за живу ограду, клинови 
за цепање стабала и остали алат који се користи у пољопривреди, 
хортикултури или шумарству 

CTH 

8202 Ручне тестере; Листови за тестере свих врста (укључујући листове 
тестера за урезивање, пререзивање, као и листови тестера без зубаца). 

Као што је наведено за тарифне подбројеве 

8202 10 - Ручне тестере CTH 
8202 20 - Листови за трачне тестере CTSH 

- Кружни листови за тестере, укључујући тестераста глодала:
8202 31 - - Са радним делом од челика CTSH 
8202 39 - - Остало, укључујући делове Као што је наведено за ex тарифне подбројеве 
ex 8202 39 (a) - - зупци за тестере и сегменти зубаца за кружне тестере CTH 
ex 8202 39 (б) - - остало CTSHS 
8202 40 - Резни ланци за тестере Као што је наведено за ex тарифне подбројеве 
ex 8202 40 (a) - - зупци за тестере и сегменти зубаца за ланчане тестере CTH 
ex 8202 40 (б) - - остало CTSHS 

- Остали листови за тестере:
8202 91 - - Прави (равни) листови за тестере, за обраду метала CTSH 
8202 99 - - Остало CTSH 
8203 Турпије, рашпе, клешта (укључујући клешта за сечење), пинцете, маказе 

са сечење метала, секачи цеви, секачи сворњака, клешта за бушење и 
сличан ручни алат 

CTSH 

8204 Обични и француски кључеви за вијке, ручни (укључујући момент 
кључеве); Изменљиви улошци за кључеве, са или без дршке 

CTSH 

8205 Ручни алат (укључујући стаклорезачке дијаманте), који на другом 
месту није поменут нити укључен; Лампе за лемљење; Менгеле, стеге и 
слично, осим прибора и делова за машине алатке или машине за сечење 
воденим млазом; Наковњи; Преносне ковачнице; Тоцила са постољем, 
окретана руком или педалом

CTH 

8206 Алат из два или више тар. бр. 8202 до 8205, у сетовима за продају на 
мало 

CTH 

8207 Изменљиви алат за ручне алатке, са или без механичког погона , или за 
машине алатке (нпр: за пресовање, откивање, утискивање, пробијање, 
нарезивање и урезивање навоја, бушење, проширивање отвора, 
стругање, провлачење, глодањеили за одвијање/завијање одврткама) 
укључујући матрице за извлачење или екструдирање метала и алата за 
бушење стена и земље

Као што је наведено за тарифне подбројеве 

- Алат за бушење стена и земље:
8207 13 - - Са радним делом од кермета CTSH 
8207 19 - - Остало, укључујући делове Као што је наведено за ex тарифне подбројеве 
ex 8207 19 (a) - - делови CTH 
ex 8207 19 (б) - - остало CTSHS 
8207 20 - Матрице за вучење или екструдирање метала CTSH 
8207 30 - Алат за пресовање, ковање, извлачење или просецање CTSH 
8207 40 - Алат за нарезивање или урезивање навоја CTSH 
8207 50 - Алат за бушење, осим за бушење стена и земље CTSH 
8207 60 - Алат за проширивање отвора, укључујући бушењем CTSH 
8207 70 - Алат за глодање CTSH 
8207 80 - Алат за стругање CTSH 
8207 90 - Остали изменљиви алат CTSH 

ОДЕЉАК XVI 
МАШИНЕ И МЕХАНИЧКИ УРЕЂАЈИ; ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПРОИЗВОДИ; ЊИХОВИ ДЕЛОВИ; АПАРАТИ ЗА 

СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈУ ЗВУКА, ТЕЛЕВИЗИЈСКИ АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈУ СЛИКЕ И ЗВУКА, 
ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА ТЕ ПРОИЗВОДЕ

ГЛАВА 84 
Нуклеарни реактори, котлови, машине и механички уређаји и њихови делови

Основно правило: делови и прибор произведени од полупроизвода (blanks): 
Земља порекла робе произведене од полупроизвода, која је применом Основног правила 2(а) за примењивање Хармонизованог 

система сврстана у исти тарифни број, тарифни подброј или међуподброј као и комплетан или довршен производ, јесте земља у којој 
је полупроизвод довршен, под условом да довршавање укључује конфигурацију до коначног облика одстрањивањем материјала (поред 
обичног брушења или полирања или оба ова поступка) или поступка његовог формирања као што је савијање, ковање, пресовање или 
штанцовање. 

Став 1. односи се на робу која се може сврстати на основу одредаба за делове или делове и прибор, укључујући робу посебно наве-
дену под овим одредбама.

Дефиниција „састављања полупроводничких производа”
Основно правило „састављање полупроводничких производа” које се употребљава у табели у наставку, значи промену из чипова 

или других полупроводничких производа у чипове, или друге полупроводничке производе који су запаковани или монтирани на зајед-
нички медијум за повезивање или су повезани а затим монтирани. Састављање полупроводничких производа не сматра се минималним 
поступком.
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Напомене уз ову главу
Напомена 1: Комплети делова
Када је промена у сврставању резултат примене Основног правила 2(а) за примењивање Хармонизованог система у погледу ком-

плета делова који представљају несастављени производ из другог тарифног броја или подброја, појединачни делови задржавају своје 
порекло пре стављања у комплет.

Напомена 2: Склапање комплета делова
Роба која је склопљена од комплета делова, сврстана као склопљена роба применом Основног правила 2, има порекло земље у којој 

је склопљена, под условом да би склапањем било задовољено основно правило за робу да је сваки од делова био приказан одвојено, а не 
као комплет.

Напомена 3: Расклапање робе
Промена у сврставању која је резултат расклапања робе не може се сматрати променом коју захтева правило утврђено у Листи. Зе-

мља порекла делова добијених расклапањем робе је земља у којој су делови добијени, осим ако увозник, извозник или неко друго лице 
које има оправдан разлог за утврђивање порекла делова не докаже, на основу проверљивог доказа, да је земља порекла нека друга земља.

Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
ex 8443 Апарати за фотокопирање са уграђеним оптичким системом или апарати 

за контактно копирање 
CTH 

ex 8473 Меморијски модули CTH или састављање полупроводничких производа 
ex 8482 Куглични, ваљкасти или игличасто  – ваљкасти лежаји, састављени Састављање којем је претходила термичка обрада, брушење и полирање 

унутрашњих и спољашњих прстенова 

ГЛАВА 85 
Електричне машине и опрема и њихови делови; Апарати за снимање и репродукцију звука, телевизијски апарати за снимање и 

репродукцију слике и звука, делови и прибор за те производе

Основно правило: делови и прибор произведени од полупроизвода (blanks):
Земља порекла робе произведене од полупроизвода, која је применом Основног правила 2(а) за примењивање Хармонизованог 

система сврстана у исти тарифни број, тарифни подброј или међуподброј као и комплетан или довршен производ, јесте земља у којој 
је полупроизвод довршен, под условом да довршавање укључује конфигурацију до коначног облика одстрањивањем материјала (поред 
обичног брушења или полирања или оба ова поступка) или поступка његовог формирања као што је савијање, ковање, пресовање или 
штанцовање.

Став 1. односи се на робу која се може сврстати под одредбама за делове или делове и прибор, укључујући робу посебно наведену 
под овим одредбама.

Дефиниција „састављања полупроводничких производа” 
Основно правило „састављање полупроводничких производа” које се употребљава у Листи, значи промену из чипова или других 

полупроводничких производа у чипове или друге полупроводничке производе, који су запаковани или монтирани на заједнички медијум 
за повезивање или су повезани а затим монтирани. Састављање полупроводничких производа не сматра се минималним поступком.

Напомене уз ову главу
Напомена 1: Комплети делова
Када је промена у сврставању резултат примене Основног правила 2(а) за примењивање Хармонизованог система у погледу ком-

плета делова који представљају несастављени производ из другог тарифног броја или подброја, појединачни делови задржавају своје 
порекло пре стављања у комплет.

Напомена 2: Склапање комплета делова
Роба која је склопљена од комплета делова, сврстана као склопљена роба применом Основног правила 2, има порекло земље у којој 

је склопљена, под условом да би склапањем било задовољено основно правило за робу да је сваки од делова био приказан одвојено, а не 
као комплет.

Напомена 3: Расклапање робе
Промена у сврставању која је резултат расклапања робе не може се сматрати променом коју захтева правило утврђено у Листи. Зе-

мља порекла делова добијених расклапањем робе је земља у којој су делови добијени , осим ако увозник, извозник или неко друго лице 
које има оправдан разлог за утврђивање порекла делова, не докаже да је земља порекла нека друга земља, на основу проверљивог доказа, 
као што је ознака порекла на самом делу или документација.

Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
ex 8501 Фотонапонски модули или панели од кристалног силицијума CTH, осим из тарифног броја 8541 
ex 8523 59 Интегрисано коло са завојницом за картицу са чиповима CTH или састављање полупроводничких производа
ex 8525 80 Полупроводничка компонента за сликовни приказ CTH или састављање полупроводничких производа
8527 Пријемници за радио-дифузију, укључујући и пријемнике комбиноване 

у истом кућишту са апаратом за снимање или репродукцију звука или 
часовником

CTH, осим из тарифног броја 8529

8528 Монитори и пројектори, без уграђених телевизијских пријемника; 
Телевизијски пријемници, са или без уграђених радио пријемника или 
апарата за снимање и репродукцију звука или слике 

CTH, осим из тарифног броја 8529 

8535 Електрични апарати за укључивање/искључивање или заштиту 
електричних струјних кола или за остваривање прикључивања на или 
у електрична струјна кола (нпр: прекидачи, осигурачи, громобрани, 
ограничавачи напона, одводници пренапона, утикачи и други конектори, 
разводне кутије), за напоне преко 1.000 V 

CTH, осим из тарифног броја 8538; или састављање полупроводничких 
производа 
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Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
ex 8536 Полупроводнички електрични апарати за укључивање/искључивање или 

заштиту електричних струјних кола или за остваривање прикључивања 
на или у електрична струјна кола (на пример, прекидачи, релеји, 
осигурачи, одводници пренапона, утикачи и утичнице, сијалична грла и 
други конектори, разводне кутије), за напоне не преко 1.000 V 

CTH, осим из тарифног броја 8538; или састављање полупроводничких 
производа 

8541 Диоде, транзистори и слични полупроводнички елементи; 
Фотоосетљиви полупроводнички елементи, укључујући фотонапонске 
ћелије састављене или несастављене у модуле или плоче; Диоде за 
емитовање светлости (LED); Монтирани пиезо  – електрични кристали 

Као што је наведено за ex тарифне бројеве 

ex 8541 (a) фотонапонске ћелије, модули или панели од кристалног силицијума CTH 
ex 8541 (б) остало CTH или састављање од полупроводничких производа 
8542 Електронска интегрисана кола CTH или састављање од полупроводничких производа 
ex 8548 90 Модули за паметно повезивање, укључујући комуникациони управљачки 

склоп и заштићени управљачки склоп за паметне картице
CTH или састављање од полупроводничких производа

ОДЕЉАК XVIII 
ОПТИЧКИ, ФОТОГРАФСКИ, КИНЕМАТОГРАФСКИ, МЕРНИ, КОНТРОЛНИ, ПРЕЦИЗНИ, МЕДИЦИНСКИ И ХИРУРШКИ 

ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; ЧАСОВНИЦИ; МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ; ЊИХОВИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР

ГЛАВА 90 
Оптички, фотографски, кинематографски, мерни, контролни, прецизни, медицински и хируршки инструменти и апарати; 

Њихови делови и прибор 

Дефиниција „састављања полупроводничких производа” 
Основно правило „састављање полупроводничких производа” које се употребљава у Листи, значи промену из чипова или других 

полупроводничких производа у чипове или друге полупроводничке производе, који су запаковани или монтирани на заједнички медијум 
за повезивање или су повезани а затим монтирани. Састављање полупроводничких производа не сматра се минималним поступком.

Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
ex 9029 Полупроводнички сензор магнетног поља са магнетски зависним 

отпорницима, са или без додатне компоненте за припрему сигнала
CTH, осим из тарифног броја 9033; или састављање полупроводничких 
производа

ГЛАВА 91 
Часовници и њихови делови

Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила
ex 9113 Каишеви, траке и наруквице за часовнике и делови за каишеве, траке и 

наруквице, од текстила 
CTH 

ОДЕЉАК XX 
РАЗНИ ПРОИЗВОДИ

ГЛАВА 94 
Намештај, постељина, душеци, носачи душека, јастуци и слични пуњени производи; Лампе и друга светлећа тела, на другом 

месту непоменути или укључени; Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично; Монтажне зграде

Напомена уз ову главу
Ради примене ових правила о пореклу која се односе на промену у сврставању робе (односно, промену тарифног броја или промену 

тарифног подброја), промене које су резултат промене употребе не сматрају се довољним за стицање статуса производа са пореклом.
Преостало правило уз ову главу:
Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део ма-

теријала, утврђен на основу вредности материјала.
Тарифни број ХС 2017 Опис робе Основна правила 
ex 9401 и ex 9403 Керамичка седишта (осим оних из тарифног броја 9402), укључујући 

она која се могу претворити у лежајеве, и остали намештај, и њихови 
делови, декорисани

CTH 

ex 9405 Керамичке лампе и друга светлећа тела, укључујући рефлекторе 
и њихове делове, на другом месту непоменути нити обухваћени, 
декорисани; Осветљени керамички знаци, осветљене плочице са 
именима и слично, са стално фиксираним светлосним извором и њихови 
делови на другом месту непоменути нити обухваћени, декорисани 

CTH 
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ПРИЛОГ 8

УВЕРЕЊЕ О ПОРЕКЛУ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ПРОИЗВОДЕ НА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ПОСЕБНИ НЕПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ 
УВОЗНИ РЕЖИМИ

Уводне напомене:
1. Уверење о пореклу важи 12 месеци од датума издавања од стране органа издавалаца.
2. Уверење о пореклу састоји се од једног листа означеног као „оригинални примерак” поред назива документа. Ако су неопходни 

додатни примерци, они садрже ознаку „копија” поред назива документа. Царински орган Републике Србије прихвата као важећи само 
оригинални примерак уверења о пореклу.

3. Димензије уверења о пореклу износе 210 × 297 mm. Дозвољено је одступање до плус 8 mm или до минус 5 mm, по дужини. Уве-
рењесе штампа на белом папиру, који не садржи механичку пулпу и чија површинска маса није мања од 40 g/m2. На позадини предње 
стране, оригинални примерак има отиснут жути „guilloche” узорак, чиме се омогућава да свако кривотворење механичким или хемиј-
ским средствима буде уочљиво.

4. Уверење о пореклу штампа се и попуњава писаћом машином на српском или енглеском језику. Унети подаци се не смеју брисати 
нити се сме писати преко њих. Све измене се уносе прецртавањем погрешног податка и, ако је потребно, додавањем исправних података. 
Те измене парафира лице које их је унело и оверавају органи издаваоци.

Сви додатни подаци обавезни за спровођење законодавства Републике Србије којим се уређују посебни увозни режими уносе се у 
рубрику 5. уверења о пореклу.

Неискоришћен простор у рубрикама 5, 6. и 7. прецртава се тако да се ништа не може додати у каснијој фази.
5. Свако уверење о пореклу садржи серијски број, штампан или унет на други начин, по коме се оно може идентификовати, а овера-

ва га печатом орган издавалац и потписују лица овлашћена за то.
6. Уверење о пореклу издато накнадно садржи у рубрици 5. напомену на српском или енглеском језику: „Накнадно издато”/ „Issued 

retrospectively”.
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ПРИЛОГ 9

ИЗЈАВА ДОБАВЉАЧА ЗА ПРОИЗВОДЕ СА СТАТУСОМ 
ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ПОРЕКЛА

Изјава добављача, чији је текст наведен у наставку, мора бити са-
стављена у складу са фуснотама. Међутим, фусноте се не морају 
наводити.

ИЗЈАВА

Ја, долепотписани, изјављујем да је роба наведена у овој исправи 
...................... (1) пореклом из ........................... (2) и у складу са пра-
вилима о пореклу којима се уређује преференцијална трговина са 
.......................... (3) :
Изјављујем да се (4):
□ Примењује кумулација са ............................... (име земље/зема-
ља)
□ Не примењује кумулација
Обавезујем се да ставим на располагање царинским органима све 
даље пратеће исправе које захтевају:
................................... (5)
................................... (6)
................................... (7)

 – – – – – – – – – – – – – – –
(1) Ако се то односи само на неку робу наведену у исправи, она се јасно наводи или 
обележава и то обележавање се уноси у изјаву на следећи начин:
............................. наведена у овој исправи и обележена......................... је пореклом из 
....................................
(2) Република Србија, земља, група земаља или територија из којих је роба пореклом.
(3) Дата земља, група земаља или територија.
(4) Попунити, по потреби, само за робу са статусом преференцијалног порекла у 
контексту преференцијалних трговинских односа са једном од земаља са којом се 
примењује пан-евро-медитеранска кумулација порекла.
(5) Место и датум
(6) Име и позиција у привредном друштву.
(7) Потпис.

ПРИЛОГ 10

ДУГОРОЧНА ИЗЈАВА ДОБАВЉАЧА ЗА ПРОИЗВОДЕ СА 
СТАТУСОМ ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ПОРЕКЛА

Изјава добављача, чији је текст наведен у наставку, мора бити са-
стављена у складу са фуснотама. Међутим, фусноте се не морају 
наводити.

ИЗЈАВА

Ја, долепотписани, изјављујем да је роба описана у наставку:
............................................... (1)
............................................... (2)
која се редовно испоручује ............................. (3), пореклом из ......
.................................. (4) и у складу са правилима о пореклу којима 
се уређује преференцијална трговина са .................................... (5).
Изјављујем да се (6):
□ Примењује кумулација са ............................. (име земаља)
□ Не примењује кумулација
Ова изјава важи за све пошиљке ових производа отпремљене из:...
............................... до ................... (7).
Обавезујем се да одмах обавестим ............................. ако престане 
важење ове изјаве.
Обавезујем се да ставим на располагање царинским органима све 
даље потпорне документе које захтевају.
............................................. (8)
............................................. (9)
............................................. (10)

 – – – – – – – – – – – – – – –
(1) Опис.
(2) Трговачки назив како се користи на фактурама, нпр. модел бр.
(3) Назив привредног друштва коме се роба испоручује.
(4) Република Србија, земља, група земаља или територија из којих је роба пореклом.
(5) Дата земља, група земаља или територија.
(6) Попунити, по потреби, само за робу са статусом преференцијалног порекла у 
контексту преференцијалних трговинских односа са једном од земаља са којом се 
примењује пан-евро-медитеранска кумулација порекла.

(7) Навести датуме. Период не сме прећи 24 месеца односно 12 месеци ако је изјава 
издата накнадно.
(8) Место и датум.
(9) Име и позиција у привредном друштву, назив и адреса привредног друштва.
(10) Потпис.

ПРИЛОГ 11

ИЗЈАВА ДОБАВЉАЧА ЗА ПРОИЗВОДЕ БЕЗ СТАТУСА 
ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ПОРЕКЛА

Изјава добављача, чији је текст наведен у наставку, мора бити 
састављена у складу са фуснотама. Међутим, фусноте се не 

морају наводити.

ИЗЈАВА

Ја, долепотписани, добављач робe обухваћене приложеним доку-
ментом, изјављујем да:
1. Следећи материјали који немају статус преференцијалног поре-
кла употребљени су у Републици Србији за производњу ове робе:

Опис испоручене 
робе (1)

Опис 
употребљених 
материјала без 

порекла

ХС тарифни број 
употребљених 
материјала без 

порекла (2)

Вредност 
употребљених 
материјала без 

порекла (3)

Укупно:

2. Сви остали материјали употребљени у Републици Србији за 
производњу ове робе пореклом су из ........................... 4) и у складу 
су са правилима о пореклу којима се уређује преференцијална тр-
говина са ................ ... 5) и
Изјављујем да се: (6)
□ Примењује кумулација са .................................................... (име 
земаља)
□ Не примењује кумулација
Обавезујем се да ставим на располагање царинским органима све 
даље пратеће исправе које захтевају
....................................... (7)
....................................... (8)
....................................... (9)

 – – – – – – – – – – – – – – –
(1) Када се фактура, отпремница или други комерцијални документ коме је прикључе-
на изјава односи на другу врсту робе или робу која не садржи у истој мери материјале 
без порекла, добављач мора јасно навести разлику.
Пример:
Документом су обухваћени различити модели електромотора под тарифним бројем 
8501 које треба употребити у производњи машина за прање веша под тарифним бро-
јем 8450. Природа и вредност материјала без порекла употребљених у производњи 
мотора разликује се од модела до модела. Модели морају бити засебно наведени у ко-
лони 1, а информације из осталих колона морају бити дате за сваки, тако да произво-
ђач машина за прање веша може правилно проценити статус производа са пореклом 
сваког од својих производа у зависности од типа мотора уграђеног у њега.
(2) Попунити само ако је потребно.
Пример:
Правилом за одећу из Главе 62. омогућена је употреба предива без порекла. Према 
томе, ако произвођач одеће из Србије употребљава тканину израђену у Македонији 
од предива без порекла, добављач из Македоније уноси само „предиво” као матери-
јале без порекла у колону 2 своје декларације  – ХС тарифни број и вредност предива 
нису од значаја.
Предузеће које производи жицу под ХС тарифним бројем 7217 од гвоздених шипки 
без порекла мора унети „гвоздене шипке” у колону 2. Ако жицу треба уградити у 
машину за коју се правилом о пореклу одређује процентуално ограничење вредности 
употребљених материјала без порекла, вредност шипки се мора унети у колону 4.
(3) „Вредност”  – царинска вредност материјала у тренутку увоза или, ако она није 
позната и не може се установити, прва цена за коју се може установити да је плаћена 
за материјале у Републици Србији.
За сваку врсту употребљеног материјала без порекла навести тачну вредност по једи-
ници робе приказану у колони 1.
(4) Република Србија, земља, група земаља или територија из којих је роба пореклом.
(5) Дата земља, група земаља или територија.
(6) Попунити, по потреби, само за робу са статусом преференцијалног порекла у кон-
тексту преференцијалних трговинских односа са једном од земаља са којом се приме-
њује пан-евро-медитеранска кумулација порекла. 
(7) Место и датум.
(8) Име и функција, назив и адреса привредног друштва.
(9) Потпис.
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ПРИЛОГ 12

ДУГОРОЧНА ИЗЈАВА ДОБАВЉАЧА ЗА ПРОИЗВОДЕ БЕЗ 
СТАТУСА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ПОРЕКЛА

Изјава добављача, чији је текст наведен у наставку, мора бити са-
стављена у складу са фуснотама. Међутим, фусноте се не морају 
наводити.

ИЗЈАВА

Ја, долепотписани, добављач робe обухваћене овим документом, 
која се редовно шаље ................................ (1), изјављујем да:
1. Следећи материјали који немају статус преференцијалног поре-
кла употребљени су у Републици Србији за производњу ове робе:

Опис испоручене 
робе (2)

Опис 
употребљених 
материјала без 

порекла

ХС тарифни број 
употребљених 
материјала без 

порекла (3)

Вредност 
употребљених 
материјала без 

порекла (4)

Укупно:

2. Сви остали материјали употребљени у Републици Србији за 
производњу ове робе пореклом су из ...............................................
........ (5) и у складу су са правилима о пореклу којима се уређује 
преференцијална трговина са ... ........................................ (6) и
Изјављујем да се: (7)
□ Примењује кумулација са ........................................ (име земаља)
□ Не примењује кумулација
Ова изјава важи за све пошиљке ових производа отпремљене из ... 
до ................................. (8).
Обавезујем се да одмах обавестим ..................................... ако пре-
стане важење ове изјаве.
Обавезујем се да ставим на располагање царинским органима све 
даље потпорне документе које захтевају.
.................................................... (9)
.................................................... (10)
................................................... (11)

 – – – – – – – – – – – – – – –
(1) Назив и адреса купца.
(2) Када се фактура, отпремница или други комерцијални документ коме је прикључе-
на изјава односи на другу врсту робе или робу која не садржи у истој мери материјале 
без порекла, добављач мора јасно навести разлику.
Пример:
Документом су обухваћени различити модели електромотора под тарифним бројем 
8501 које треба употребити у производњи машина за прање веша под тарифним бро-
јем 8450. Природа и вредност материјала без порекла употребљених у производњи 
мотора разликује се од модела до модела. Модели морају бити засебно наведени у ко-
лони 1, а информације из осталих колона морају бити дате за сваки, тако да произво-
ђач машина за прање веша може правилно проценити статус производа са пореклом 
сваког од својих производа у зависности од типа мотора уграђеног у њега.
(3) Попунити само ако је потребно.
Пример:
Правилом за одећу из Главе 62. омогућена је употреба предива без порекла. Према 
томе, ако произвођач одеће из Србије употребљава тканину израђену у Македонији 
од предива без порекла, добављач из Македоније уноси само „предиво” као матери-
јале без порекла у колону 2 своје декларације  – ХС тарифни број и вредност предива 
нису од значаја.
Предузеће које производи жицу под ХС тарифним бројем 7217 од гвоздених шипки 
без порекла мора унети „гвоздене шипке” у колону 2. Ако жицу треба уградити у 
машину за коју се правилом о пореклу одређује процентуално ограничење вредности 
употребљених материјала без порекла, вредност шипки се мора унети у колону 4.
(4) „Вредност”  – царинска вредност материјала у тренутку увоза или, ако она није 
позната и не може се установити, прва цена за коју се може установити да је плаћена 
за материјале у Републици Србији.
За сваку врсту употребљеног материјала без порекла навести тачну вредност по једи-
ници робе приказану у колони 1.
(5) Република Србија, земља, група земаља или територија из којих је роба пореклом.
(6) Дата земља, група земаља или територија.
(7) Попунити, по потреби, само за робу са статусом преференцијалног порекла у кон-
тексту преференцијалних трговинских односа са једном од земаља са којом се приме-
њује пан-евро-медитеранска кумулација порекла. 
(8) Навести датуме. Овај период не треба бити дужи од 24 месеца.
(9) Место и датум.
(10) Име и функција, назив и адреса привредног друштва.
(11) Потпис.

ПРИЛОГ 13

ИЗЈАВА НА ФАКТУРИ

Изјава на фактури, чији је текст наведен у наставку, мора бити са-
стављена у складу са фуснотама. Међутим, фусноте се не морају 
наводити.

Верзија на српском језику

Извозник производа обухваћених овим документом (број царин-
ског oвлашћења … (1)) изјављује да су, осим ако није другачије 
јасно наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла.
…………………………………………….. (3)
 (Место и датум)
…………………………………………… (4)
(Потпис извозника; поред тога, име лица које потписује изјаву 
мора бити читко написано)

 – – – – – – – – – – – – – – –
(1) Када изјаву на фактури саставља овлашћени извозник, на овом месту се мора уне-
ти број овлашћења овлашћеног извозника. Када изјаву на фактури не саставља овла-
шћени извозник, морају се изоставити речи у заградама или се место мора оставити 
празно.
(2) Треба навести порекло производа.
(3) Ови наводи се могу изоставити ако се те информације налазе у самом документу.
(4) Видети члан 96. став 5. ове уредбе. У случајевима када извозник није обавезан да 
стави потпис, изузеће од обавезе потписивања подразумева и изузеће од навођења 
имена потписника.

Invoice declaration

The invoice declaration, the text of which is given below, must be 
made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do 
not have to be reproduced.

English version

The exporter of the products covered by this document (customs au-
thorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly in-
dicated, these products are of … (2) preferential origin.
…………………………………………….. (3)
 (Place and date)
…………………………………………… (4)
(Signature of exporter; in addition the name of the person signing the 
declaration has to be indicated in clear script)

 – – – – – – – – – – – – – – –
( 1 ) When the invoice declaration is made out by an approved exporter, the authorisation 
number of the approved exporter must be entered in this space. When the invoice 
declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets must be omitted 
or the space left blank. 
( 2 ) Origin of products to be indicated. 
( 3 ) These indications may be omitted if the information is contained on the document 
itself. 
( 4 ) See Article 96. Paragraph 5. of this regulation. In cases where the exporter is not 
required to sign, the exemption of signature also implies the exemption of the name of the 
signatory.

ПРИЛОГ 14

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И ЛИСТА ОБРАДЕ ИЛИ ПРЕРАДЕ 
КОЈУ ТРЕБА ИЗВРШИТИ НА МАТЕРИЈАЛИМА БЕЗ 

ПОРЕКЛА КАКО БИ ИЗРАЂЕНИ ПРОИЗВОД МОГАО ДА 
ДОБИЈЕ СТАТУС ПРОИЗВОДА СА ПОРЕКЛОМ

ДЕО I 
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Напомена 1:
У Листи се утврђују услови које сви производи морају испу-

нити да би се сматрало да су довољно обрађени или прерађени у 
смислу члана 80. ове уредбе. 

Напомена 2:
2.1. У прве две колоне Листе описује се производ који се до-

бија. У првој колони наводи се тарифни број или број главе из Хар-
монизованог система, док се у другој колони наводи наименовање 
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робе који се у том систему користи за тај тарифни број или за ту 
главу. За сваки податак који се налази у прве две колоне постоји 
правило које се налази у колони (3) или (4). Ако се, у неким слу-
чајевима, испред податка у колони (1) налази ознака „ex”, то значи 
да се правило из колоне (3) или (4) примењује само на део тог та-
рифног броја, како је наведено у колони (2).

2.2. Ако се у колони (1) налази груписано неколико тарифних 
бројева или је наведен број главе, због чега је опис производа у 
колони (2) дат уопштено, припадајућа правила у колони (3) и (4) 
примењују се на све производе који се, према Хармонизованом 
систему, сврставају у тарифне бројеве те главе или у било који од 
тарифних бројева груписаних у колони (1).

2.3. Ако је у Листи наведено неколико различитих правила 
која се примењују на различите производе у оквиру једног тариф-
ног броја, свака алинеја садржи опис тог дела тарифног броја обу-
хваћеног припадајућим правилима у колони (3) или (4).

2.4. Ако је за податак у прве две колоне наведено правило и 
у колони (3) и у колони (4), извозник може да бира да ли ће при-
менити правило из колоне (3) или из колоне (4). Ако у колони (4) 
није наведено правило у погледу порекла, примењује се правило 
из колоне (3).

Напомена 3:
3.1. Одредбе члана 80. став 3. ове уредбе, које се односе на 

производе који су стекли статус производа са пореклом, а употре-
бљавају се у производњи других производа, примењују се без об-
зира на то да ли су производи стекли тај статус у фабрици у којој 
су употребљени или у некој другој фабрици у земљи корисници 
или територији или у Републици Србији.

Пример:
Мотор из тарифног броја 8407, за који правило наводи да вред-

ност материјала без порекла који се могу уградити не сме бити већа 
од 40% цене франко фабрика, израђен је од „осталих легираних че-
лика грубо обликованих ковањем” из ex тарифног броја 7224.

Ако је откивак добијен ковањем у земљи или територији кори-
сници од ингота без порекла, он је већ стекао статус робе са поре-
клом на основу правила за ex тарифни број 7224 у Листи. Откивак 
се затим може рачунати као материјал са пореклом при обрачуну 
вредности мотора, независно од тога да ли је произведен у истој 
фабрици или у другој фабрици у земљи или територији корисници. 
Стога се вредност ингота без порекла не узима у обзир приликом 
сабирања вредности употребљених материјала без порекла.

3.2. Правило у Листи представља минималан захтевани сте-
пен обраде или прераде, а са вишим степеном обраде или прераде 
такође се стиче статус производа са пореклом, док се са нижим 
степеном обраде или прераде не може стећи статус производа са 
пореклом. Према томе, ако се правилом предвиђа да се на одређе-
ном нивоу производње може употребити материјал без порекла, 
употреба тог материјала у некој ранијој фази производње је дозво-
љена, док његова употреба у каснијој фази није дозвољена.

3.3. Не доводећи у питање напомену 3.2, када се у правилу 
употребљава израз „Производња од материјала из било ког тариф-
ног броја”, тада материјали из било ког тарифног броја (укључу-
јући материјале истог описа и тарифног броја као производ) могу 
бити употребљени, али уз одређена ограничења која такође могу 
бити садржана у правилу.

Међутим, појам „Производња од материјала из било ког тариф-
ног броја, укључујући друге материјале из тарифног броја …” или 
„Производња од материјала из било ког тарифног броја, укључујући 
друге материјале из истог тарифног броја као и производ” значи да 
се могу употребљавати материјали из било ког тарифног броја осим 
оних истог описа као производ који је наведен у колони (2) у Листи.

3.4. Ако се у правилу из Листе наводи да у производњи прои-
звода може да се употреби више од једног материјала, то значи да 
може да се употреби један или више материјала. Није неопходно 
да се употребе сви материјали.

Пример:
Правило за тканине из тар. бр. 5208 до 5212 предвиђа да се 

могу употребити природни материјали, а да се такође могу употре-
бити, између осталог, и хемијски материјали. То не значи да се мо-
рају употребити оба. Могу се употребити један или други или оба.

3.5. Ако се у правилу из Листе наводи да производ мора да 
се произведе од одређеног материјала, тај услов није препрека за 
употребу и других материјала који, због своје својствене приро-
де, не могу да задовоље овај услов (Видети Напомену 6.2 у даљем 
тексту која се односи на текстил).

Пример:
Правилом које се односи на производе за исхрану из тариф-

ног броја 1904, којим се посебно искључује употреба житарица и 
њихових деривата, не спречава се употреба минералних соли, хе-
микалија и других адитива који нису производи од житарица.

Међутим, ово се не примењује у случају производа који, иако 
не могу да се произведу од одређених материјала наведених у Ли-
сти, могу да се произведу од материјала исте природе, у некој ра-
нијој фази производње.

Пример:
У случају одеће од нетканих материјала из ex Главе 62, ако 

се за ову врсту производа дозвољава употреба само предива без 
порекла, производња не може да се започне од неткане тканине, 
чак и ако неткане тканине не могу нормално бити израђене од пре-
дива. У таквим случајевима, полазни материјал би по правилу тре-
бало да је у фази пре предива, то јест, у фази влакна.

3.6. Ако су у правилу из Листе наведене две процентуалне 
вредности као максималне вредности материјала без порекла које 
се могу користити, онда се ови проценти не могу сабирати. Дру-
гим речима, максимална вредност свих употребљених материјала 
без порекла не сме никада прећи највећи наведени проценат. По-
ред тога, појединачни проценти се не смеју премашити, у односу 
на одређени материјал на који се примењују.

Напомена 4:
4.1. Појам „природна влакна” користи се у Листи да означи 

влакна која нису вештачка или синтетичка. Ограничава се на фазе 
пре предења, укључујући и отпатке и, ако није другачије наведено, 
обухвата влакна која нису влачена, чешљана или на други начин 
обрађена, али непредена.

4.2. Појам „природна влакна” обухвата коњску длаку из та-
рифног броја 0503, свилу из тар. бр. 5002 и 5003, као и вунена 
влакна и фину и грубу животињску длаку из тар. бр. 5101 до 5105, 
памучна влакна из тар. бр. 5201 до 5203 и остала биљна влакна из 
тар. бр. 5301 до 5305.

4.3. Појмови „текстилна целулоза”, „хемијски материјали” 
и „материјали за производњу хартије” користе се у Листи да се 
опишу материјали који се не сврставају у Главе 50 до 63, а који 
се могу употребити за производњу вештачких, синтетичких или 
папирних влакана или предива.

4.4. Појам „вештачка или синтетичка влакна, сечена” у Листи 
се користи за каблове од синтетичких или вештачких филамената, 
сечена влакна или отпатке из тар. бр. 5501 до 5507.

Напомена 5:
5.1. Када се за одређени производ из Листе упућује на ову на-

помену, услови наведени у колони (3) не примењују се на основне 
текстилне материјале који се користе у производњи тог производа 
и који, сви заједно, представљају 10% или мање од укупне масе 
свих употребљених основних текстилних материјала (Видети та-
кође напомене 5.3 и 5.4).

5.2. Међутим, дозвољено одступање наведено у напомени 
5.1 може се применити само на мешане производе израђене од два 
основна текстилна материјала или више њих.

Основни текстилни материјали су:
 – свила,
 – вуна,
 – груба животињска длака,
 – фина животињска длака,
 – коњска длака,
 – памук, 
 – материјали за производњу хартије и хартија,
 – лан,
 – природна конопља,
 – јута и остала текстилна ликаста влакна,
 – сисал и остала текстилна влакна рода Agave,
 – кокосово влакно, абака, рамија и остала биљна текстилна 

влакна,
 – синтетички филаменти,
 – вештачки филаменти,
 – проводљиви филаменти,
 – синтетичка влакна од полипропилена, сечена,
 – синтетичка влакна од полиестера, сечена,
 – синтетичка влакна од полиамида, сечена,
 – синтетичка влакна од полиакрилонитрила, сечена,
 – синтетичка влакна од полиимида, сечена,
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 – синтетичка влакна од политетрафлуоретилена, сечена,
 – синтетичка влакна од полифениленсулфида, сечена,
 – синтетичка влакна од поливинилхлорида, сечена,
 – остала синтетичка влакна, сечена,
 – вештачка влакна од вискозе, сечена,
 – остала вештачка влакна, сечена,
 – предиво израђено од полиуретана, раздвојено флексибил-

ним сегментима полиетра, укључујући обавијено или необавијено,
 – предиво израђено од полиуретана, раздвојено флексибил-

ним сегментима полиестера, укључујући обавијено или необави-
јено,

 – производи из тарифног броја 5605 (метализовано предиво) 
са уграђеном траком која се састоји од језгра алуминијумске фо-
лије или од језгра од пластичног премаза, укључујући и превучене 
прахом од алуминијума, ширине која не прелази 5 mm, услојено 
помоћу провидног или обојеног лепка између два слоја пластич-
ног премаза,

 – остали производи из тарифног броја 5605.
Пример:
Предиво из тарифног броја 5205, израђено од памучних вла-

кана из тарифног броја 5203 и од синтетичких сечених влакана 
из тарифног броја 5506 представља предиво од мешаних влакана. 
Према томе, синтетичка сечена влакна без порекла која не испуња-
вају правила о пореклу (према којима се захтева израда од хемиј-
ских материјала или текстилне целулозе) могу се користити, под 
условом да њихова укупна маса није већа од 10% масе предива.

Пример:
Ткани материјал од вуне из тарифног броја 5112, израђен од 

вуненог предива из тарифног броја 5107 и од синтетичког предива 
од сечених влакана из тарифног броја 5509 представља мешани 
ткани материјал. Према томе, синтетичко предиво које не задово-
љава правила о пореклу (према којима се захтева израда од хемиј-
ских материјала или текстилне целулозе) или вунено предиво које 
не задовољава правила о пореклу (која захтевају израду од при-
родних влакана невлачених нити чешљаних нити на други начин 
припремљених за предење), или њихова комбинација могу се ко-
ристити, под условом да њихова укупна маса не прелази 10% масе 
тканог материјала.

Пример:
Тафтовани текстилни материјали из тарифног броја 5802, из-

рађени од памучног предива из тарифног броја 5205 и од памучног 
тканог материјала из тарифног броја 5210, мешани је производ само 
ако је памучни ткани материјал сам по себи мешани ткани матери-
јал израђен од предива која се сврставају у два одвојена тарифна 
броја или ако су употребљена памучна предива и сама мешавине.

Пример:
Ако је предметна тафтовани текстилни материјал израђенод 

памучног предива из тарифног броја 5205 и од синтетичког тканог 
материјала из тарифног броја 5407, онда је очигледно да коришће-
на предива представљају два одвојена основна текстилна матери-
јала, па је, према томе, и тафтовани текстилни материјал мешани 
производ.

5.3. У случају производа који садрже „предиво израђено од 
полиуретана раздвојено флексибилним сегментима полиетра, 
укључујући обавијено или необавијено”, дозвољено одступање је 
20% у односу на предиво.

5.4. У случају производа са уграђеном „траком која се састо-
ји од језгра од алуминијумске фолије или од језгра од пластичног 
премаза, укључујући превучене прахом од алуминијума, ширине 
која не прелази 5 mm, услојено помоћу провидног или обојеног 
лепка између два слоја пластичног премаза”, дозвољено одступа-
ње износи 30% у односу на ову траку.

Напомена 6:
6.1. Када се у Листи упућује на ову напомену, текстилни ма-

теријали (са изузетком постава и међупостава), који не испуњавају 
правило из колоне (3) у Листи, а које се односи на довршене пред-
метне производе, могу се употребити, под условом да се сврстава-
ју у други тарифни број, а не у тарифни број у који се сврстава сам 
производ и да њихова вредност није већа од 8% цене производа 
франко фабрика.

6.2. Не доводећи у питање напомену 6.3, у производњи тек-
стилних производа могу слободно да се употребе материјали који 
се не сврставају у Главе 50 до 63, без обзира на то да ли садрже 
или не садрже текстиле.

Пример:
Ако се правилом у Листи предвиђа да се за одређени тек-

стилни предмет (као што су панталоне) мора употребити предиво, 
то не забрањује употребу металних предмета, као што су дугмад, 
пошто се дугмад не сврставају у Главе 50 до 63. Из истог разлога, 
то не спречава да се употребе патент-затварачи, и поред тога што 
патент-затварачи нормално садрже текстиле.

6.3. Када се примењује процентуално правило, приликом 
утврђивања вредности употребљених материјала без порекла 
мора се узети у обзир вредност материјала који се не сврставају у 
Главе 50 до 63.

Напомена 7:
7.1. У сврхе тар. бр. ex 2707, 2713 до 2715, ex 2901, ex 2902 

и ex 3403, под појмом „специфични процеси” подразумева се сле-
деће:

а) вакуумдестилација;
б) редестилација са веома прецизнм процесом раздвајања 

(фракционисања) (1);
в) крековање;
г) реформинг;
д) екстракција помоћу селективних растварача;
ђ) процеси који подразумевају све следеће поступке: хемиј-

ски процес са концентрованом сумпорном киселином, олеумом 
или анхидридом сумпорне киселине; неутрализацијом помоћу ал-
калних средстава; обезбојавање и пречишћавање помоћу природ-
но активне земље, активиране земље, активног угља или боксита;

е) полимеризација;
ж) алкиловање;
з) изомеризација.
7.2. У сврхе тар. бр. 2710, 2711 и 2712, под „специфичним 

процесима” подразумева се следеће:
а) вакуума дестилација;
б) редестилација са веома прецизнм процесом раздвајања 

(фракционисање) (2);
в) крековање;
г) реформинг;
д) екстракција помоћу селективних растварача;
ђ) процеси који сумпорном све следеће поступке: хемијски 

процес са концентрованом сумпорном киселином, олеумом или 
анхидридом сумпорне киселине; неутрализацијом помоћу алкал-
них средстава; обезбојавање и пречишћавање помоћу природно 
активне земље, активиране земље, активног угља или боксита;

е) полимеризација;
ж) алкиловање;
з) изомеризација;
и) само у случају тешких уља из тарифног броја ex 2710, 

десумпоризација помоћу водоника, којом се постиже умањење 
од најмање 85% од садржаја сумпора у прерађеним производима 
(ASTM D 1266-59 T метод);

ј) само у односу на производе из тарифног броја 2710, депа-
рафинација помоћу различитих поступака, осим филтрације;

к) само у случају тешких уља из ex тарифног броја 2710, по-
ступак са водоником под притиском већим од 20 bar и температу-
ром вишом од 250 °C, уз употребу катализатора, тако да не дође 
до десумпоризације, кад садржај водоника представља активан 
елемент у хемијској реакцији. Даљи поступак са водоником уља 
за подмазивање из ex тарифног броја 2710 (на пример, хидрофина-
лизација или обезбојавање) да би се још специфичније се побољ-
шала боја или стабилност, не сматра се специфичним поступком;

л) само у случају уља за гориво из ex тарифног броја 2710, 
атмосферска дестилација, под условом да мање од 30% запремине 
ових производа, укључујући и губитке, дестилише на 300 °C, пре-
ма ISO 3405 методи (еквивалентној методи ASTM D 86);

љ) само у случају тешких уља, осим гасних уља и горива из 
ex тарифног броја 2710, третман помоћу високофреквентног елек-
тро пражњења без искрења;

м) само у случају сирових производа из ex тарифног броја 
2712 (осим вазелина, озокерита, воска од лигнита или тресета, па-
рафина који садрже по маси мање од 0,75% уља), одмашћивање 
фракционом кристализацијом.
 – – – – – – – – – – – – – – –
(1) Додатна напомена 5(б) уз Главу 27 Царинске тарифе.
(2) Додатна напомена 5(б) уз Главу 27 Царинске тарифе.
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7.3. У сврхе тар. бр. ex 2707, 2713 до 2715, ex 2901, ex 2902 и ex 3403, једноставни поступци, као што су чишћење, претакање, откла-
њање соли, издвајање воде, филтрирање, бојадисање, стављање ознака, добијање сумпорног садржаја, као резултата мешања производа 
са различитим сумпорним садржајем, или било која комбинација ових или сличних поступака не допуњују статус робе са пореклом.

ДЕО II 
ЛИСТА ОБРАДЕ ИЛИ ПРЕРАДЕ КОЈУ ТРЕБА ИЗВРШИТИ НА МАТЕРИЈАЛИМА БЕЗ ПОРЕКЛА ДА БИ ИЗРАЂЕНИ 

ПРОИЗВОД МОГАО ДА ДОБИЈЕ СТАТУС ПРОИЗВОДА СА ПОРЕКЛОМ

ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада извршена на материјалима без порекла, која им даје статус производа са 

пореклом
(1) (2) (3) (4)

Глава 1 Живе животиње Све животиње из Главе 1 су у потпуности добијене

Глава 2 Месо и остали јестиви кланични производи Производња код које су сви употребљени материјали из Гла-
ве 1 и 2 у потпуности добијени

Глава 3 Рибе, љускари, мекушци и остали водени бескичмењаци Производња код које су сви употребљени материјали из Гла-
ве 3 у потпуности добијени

ex Глава 4 Млеко и производи од млека; Живинска и птичја јаја; При-
родни мед; јестиви производи животињског порекла, непо-
менути нити обухваћени на другом месту, осим:

Производња код које су сви употребљени материјали из Гла-
ве 4 у потпуности добијени

0403 Млаћеница, кисело млеко и кисела павлака, јогурт, кефир 
и остало ферментисано или закисељено млеко или павла-
ка, концентровани или неконцентровани или са додатком 
шећера или других материја за заслађивање, ароматизова-
ни или са додатим воћем, језграстим воћем или какаом

Производња код које:
- су сви употребљени материјали из Главе 4 у потпуности 
добијени,
- су сви употребљени воћни сокови (осим сока од ананаса, 
лимете или грејпфрута) из тарифног броја 2009 са пореклом, 
и
- вредност свих употребљених материјала из Главе 17 није 
већа од 30% цене производа франко фабрика

ex Глава 5 Производи животињског порекла, на другом месту непо-
менути нити обухваћени, осим:

Производња код које су сви употребљени материјали из Гла-
ве 5 у потпуности добијени

ex 0502 Припремљене чекиње од питомих или дивљих свиња Чишћење, дезинфекција, сортирање и исправљање чекиња 
и длака

Глава 6 Живо дрвеће и друге биљке; Луковице, корење и слично; 
Сечено цвеће и украсно лишће

Производња код које:
- су сви употребљени материјали из Главе 6 у потпуности 
добијени, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 50% цене производа франко фабрика 

Глава 7 Поврће, корење и кртоле за јело Производња код које су сви употребљени материјали из Гла-
ве 7 у потпуности добијени

Глава 8 Воће за јело, укључујући језграсто воће; Коре агрума или 
диња и лубеница

Производња код које:
- су сви употребљени материјали у потпуности добијени, и
- вредност свих употребљених материјала из Главе 17 није 
већа од 30% цене производа франко фабрика

ex Глава 9 Кафа, чај, мате чај и зачини; осим: Производња код које су сви употребљени материјали из Гла-
ве 9 у потпуности добијени

0901 Кафа, пржена или непржена, са или без кофеина; Љуспице 
и опне од кафе; Замене кафе које садрже кафу у било ком 
проценту

Производња од материјала из било ког тарифног броја

0902 Чај, неароматизован или ароматизован Производња од материјала из било ког тарифног броја

ex 0910 Мешавине зачина Производња од материјала из било ког тарифног броја

Глава 10 Житарице Производња код које су сви употребљени материјали из Гла-
ве 10 у потпуности добијени

ex Глава 11 Производи млинске индустрије; Слад; Скроб; Инулин; 
Глутен од пшенице; осим:

Производња код које су све употребљене житарице, јестиво 
поврће, корење и кртоле из тарифног броја 0714 или воће у 
потпуности добијени

ex 1106 Брашно, гриз и прах од сушеног ољуштеног махунастог 
поврћа из тарифног броја 0713

Сушење и млевење махунастог поврћа из тарифног броја 
0708

Глава 12 Уљано семење и плодови; Разно зрневље, семе и плодо-
ви; Индустријско и лековито биље; Слама и сточна храна 
(кабаста)

Производња код које су сви употребљени материјали из Гла-
ве 12 у потпуности добијени

1301 Шелак; Природне гуме, смоле, гуми-смоле и уљане смоле 
(нпр.: балзами)

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла из тарифног броја 1301 није већа од 50% цене производа 
франко фабрика

1302 Биљни сокови и екстракти; Пектинске материје, пектинати 
и пектати; Агар-агар и остале слузи и згушивачи, добијени 
од биљних производа, модификовани или немодификова-
ни:

- Слузи и згушњивачи, добијени из биљних производа, мо-
дификовани

Производња од немодификоване слузи и средстава за згу-
шњавање

- Остало Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 14 Биљни материјали за плетарство; Биљни производи на 
другом месту непоменути нити обухваћени

Производња код које су сви употребљени материјали из Гла-
ве 14 у потпуности добијени

ex Глава 15 Масноће и уља животињског или биљног порекла и прои-
зводи њиховог разлагања; Прерађене јестиве масноће; Во-
скови животињског или биљног порекла, осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод
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ХС тарифни 

број Опис производа Обрада или прерада извршена на материјалима без порекла, која им даје статус производа са 
пореклом

(1) (2) (3) (4)
1501 Свињска масноћа (укључујући јестиву маст) и живинска 

масноћа, осим оних из тар. бр. 0209 или 1503:
- Масноће од костију или отпадака Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тар. бр. 0203, 0206 или 0207 или од костију 
из тарифног броја 0506

- Остало Производња од меса или других јестивих кланичних прои-
звода од свињског меса из тар. бр. 0203 или 0206 или од меса 
и јестивих отпадака од живине из тарифног броја 0207

1502 Масноће од животиња врста говеда, оваца и коза, осим 
оних из тарифног броја 1503
- Масноће од костију или отпадака Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тар. бр. 0201, 0202, 0204 или 0206 или од 
костију из тарифног броја 0506

- Остало Производња код које су сви употребљени материјали из Гла-
ве 2 у потпуности добијени

1504 Масти и уља и њихове фракције, од риба или морских си-
сара, рафинисани или нерафинисани, али хемијски немо-
дификовани
- Чврсте фракције Производња од материјала из било ког тарифног броја, 

укључујући остале материјале из тарифног броја 1504
- Остало Производња код које су сви употребљени материјали из Гла-

ва 2 и 3 у потпуности добијени
ex 1505 Пречишћени (рафинисани) ланолин Производња од сирове масноће од вуне из тарифног броја 

1505
1506 Остале масти и уља животињског порекла и њихове фрак-

ције, рафинисани или нерафинисани, али хемијски немо-
дификовани.
- Чврсте фракције Производња од материјала из било ког тарифног броја, 

укључујући остале материјале из тарифног броја 1506
- Остало Производња код које су сви употребљени материјали из Гла-

ве 2 у потпуности добијени
1507 до 
1515

Уља биљног порекла и њихове фракције
Сојино уље, уље од кикирикија, палмино уље, уље од ко-
косовог ораха (копре), уље од палминог језгра (коштице), 
уље од „бабасуа”, тунгово уље, оитикика уље, восак смрче 
и јапански восак, фракције јојоба уља и уља за техничке и 
индустријске намене, осим за производњу хране за људску 
исхрану

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

- Чврсте фракције, осим оних од јојоба уља Производња од осталих материјала из тар. бр. 1507 до 1515

- Остало Производња код које су сви употребљени биљни материјали 
у потпуности добијени

1516 Масти и уља животињског или биљног порекла и њихо-
ве фракције, делимично или потпуно хидрогенизовани, 
интерестерификовани, реестерификовани или еландини-
зовани, рафинисани или нерафинисани, али даље непри-
премљени

Производња код које су:
- сви употребљени материјали из Главе 2 у потпуности до-
бијени, и
- сви употребљени биљни материјали у потпуности добије-
ни. 
Међутим, могу да се употребе материјали из тар. бр. 1507, 
1508, 1511 и 1513

-

1517 Маргарин; Мешавине или препарати од масти или уља 
животињског или биљног порекла или од фракција разли-
читих масти или уља из ове главе подобни за јело, осим 
јестивих масти или уља и њихових фракција из тарифног 
броја 1516

Производња код које су:
- сви употребљени материјали из Глава 2 и 4 у потпуности 
добијени, и
- сви употребљени биљни материјали у потпуности добије-
ни. 
Међутим, могу да се употребе материјали из тар. бр. 1507, 
1508, 1511 и 1513

-

Глава 16 Прерађевине од меса, риба, љускара, мекушаца или оста-
лих водених бескичмењака

Производња:
- од животиња из Главе 1, и/или
- код које су сви употребљени материјали из Главе 3 у пот-
пуности добијени

-

ex Глава 17 Шећер и производи од шећера; осим: Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex 1701 Шећер од шећерне трске или шећерне репе и хемијски чи-
ста сахароза, у чврстом стању, са додатим средствима за 
ароматизацију или материјама за бојење

Производња код које вредност свих употребљених матери-
јала из Главе 17 није већа од 30% цене производа франко 
фабрика

1702 Остали шећери, укључујући хемијски чисту лактозу, мал-
тозу, глукозу и фруктозу у чврстом стању; Шећерни сиру-
пи без додатих средстава за ароматизацију или материја за 
бојење; Вештачки мед, помешан или непомешан са при-
родним медом; Карамел:
- Хемијски чиста малтоза и фруктоза Производња од материјала из било ког тарифног броја, 

укључујући остале материјале из тарифног броја 1702
- Остали шећери у чврстом облику, са додатим средствима 
за ароматизацију или материјама за бојење

Производња код које вредност свих употребљених матери-
јала из Главе 17 није већа од 30% цене производа франко 
фабрика

- Остало Производња код које су сви употребљени материјали са по-
реклом
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пореклом
(1) (2) (3) (4)

ex 1703 Меласа добијена приликом екстракције или рафинисања 
шећера, са додатим средствима за ароматизацију или ма-
теријама за бојење

Производња код које вредност свих употребљених матери-
јала из Главе 17 није већа од 30% цене производа франко 
фабрика

1704 Производи од шећера (укључујући белу чоколаду) без ка-
каa

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала из Главе 
17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

-

Глава 18 Какао и производи од какаоа Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала из Главе 
17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

-

1901 Екстракт слада; Прехрамбени производи од брашна, пре-
купе, гриза, скроба и екстракта слада који не садрже какао 
или садрже мање 40% по маси какаоа, рачунато на потпуно 
одмашћену основу, на другом месту непоменути нити обу-
хваћени; Прехрамбени производи од роба из тар. бр. 0401 
до 0404 који не садрже какао или садрже мање од 5% по 
маси какаоа, рачунато на потпуно одмашћену основу, на 
другом месту непоменути, нити обухваћени:
- Екстракт слада Производња од житарица из Главе 10
- Остало Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала из Глава 4 
и 17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

-

1902 Тестенине, куване или некуване или пуњене (месом или 
другим материјама) или другачије припремљене, као што 
су шпагети, макарони, резанци, лазање, њоки, равиоли, ка-
нелони; Кус-кус, припремљен или неприпремљен:
- са садржајем 20% или мање по маси меса, изнутрица, 
рибе, љускара или мекушаца

Производња код које су све употребљене житарице и њени 
деривати (осим тврде пшенице и њених деривата) у потпу-
ности добијени

- са садржајем више од 20% по маси меса, изнутрица, 
рибе, љускара или мекушаца

Производња код које су:
- све употребљене житарице и њени деривати (осим тврде 
пшенице и њених деривата) у потпуности добијени, и
- сви употребљени материјали из Глава 2 и 3 у потпуности 
добијени

-

1903 Тапиока и њене замене припремљене од скроба, у облику 
љуспица, зрнаца, перли, просејаних или сличних облика

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
из тарифног броја 1108

1904 Производи за исхрану добијени бубрењем или пржењем 
житарица или производа од житарица (нпр. кукурузне па-
хуљице); Житарице (осим кукуруза) у зрну или у облику 
пахуљица или другачије обрађеног зрна (осим брашна, 
прекрупе и гриза), претходно куване или другачије при-
премљене, на другом месту непоменуте, нити обухваћене

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од матери-
јала из тарифног броја 1806,
- код које су све употребљене житарице и брашно (осим твр-
де пшенице и кукуруза Zea indurata и њихових деривата) у 
потпуности добијени, и
- код које вредност свих употребљених материјала из Главе 
17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

-

1905 Хлеб, пецива, колачи, бисквити и остали пекарски прои-
зводи са додатком какаоа или без додатка какаоа; Нафоре 
и хостије, капсуле за фармацеутске производе, обланде, 
пиринчана хартија и слични производи

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из Главе 11

ex Глава 20 Производи од поврћа, воћа, укључујући језграсто воће, 
или осталих делова биља; осим:

Производња код које је све употребљено воће или поврће у 
потпуности добијено

ex 2001 Јам, слатки кромпир и слични јестиви делови биља са са-
држајем најмање 5% по маси скроба, припремљени или 
конзервисани у сирћету или сирћетној киселини

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex 2004 и ex 
2005

Кромпир у облику брашна, гриза, љуспи, припремљен или 
конзервисан на други начин, осим у сирћету или сирћетној 
киселини

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

2006 Поврће, воће, језграсто воће, коре од воћа и остали делови 
биља, конзервисани у шећеру (суви, глазирани или канди-
рани)

Производња код које вредност свих употребљених матери-
јала из Главе 17 није већа од 30% цене производа франко 
фабрика

2007 Џемови, слатко, воћни желеи, мармеладе, пире од воћа или 
језграстог воћа и пасте од воћа или језграстог воћа, добије-
ни кувањем, са додатком или без додатка шећера или дру-
гих средстава за заслађивање

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала из Главе 
17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

-

ex 2008 - Језграсто воће, без додатка шећера или алкохола Производња код које је вредност свог употребљеног језгра-
стог воћа са пореклом и зрна уљарица из тар. бр. 0801, 0802 
и 1202 до 1207 већа од 60% цене производа франко фабрика

- Путер од кикирикија; мешавине од житарица; палмина 
језгра; кукуруз

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

- Остало, осим воћа и језграстог воћа куваног на други 
начин, осим у води или на пари, без додатка шећера, смр-
знуто

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала из Главе 
17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

-
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(1) (2) (3) (4)
2009 Воћни сокови (укључујући ширу од грожђа) и сокови од 

поврћа, неферментисани и без додатака алкохола, са до-
датким или без додатка шећера или осталих средстава за 
заслађивање

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала из Главе 
17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

-

ex Глава 21 Разни производи за исхрану; осим: Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

2101 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

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које је сва употребљена цикорија у потпуности доби-
јена

-

2103 Сосови и њихови препарати; Мешани зачини и мешана за-
чинска средства; Брашно и гриз од слачице и припремљена 
слачица (сенф):
- Сосови и препарати за сосове; мешани зачини и мешана 
зачинска средства

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, може се употребити брашно или гриз од 
слачице или припремљена слачица

- Брашно од слачице и припремљена слачица Производња од материјала из било ког тарифног броја
ex 2104 Супе и чорбе и препарати за те производе Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 

од припремљеног или конзервисаног поврћа из тар. бр. 2002 
до 2005

2106 Прехрамбени производи на другом месту непоменути, 
нити обухваћени

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала из Глава 4 
и 17 није већа од 30% цене производа франко фабрика

-

ex Глава 22 Пића, алкохоли и сирће; осим: Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које су сво употребљено грожђе или материјали добије-
ни од грожђа у потпуности добијени

-

2202 Вода, укључујући минералну воду и газирану воду, са до-
датком шећера или других средстава за заслађивање или 
ароматизацију и остала безалкохолна пића, осим сокова од 
воћа или из тарифног броја 2009

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од матери-
јала из тарифног броја у који се сврстава сам производ,
- код које вредност свих употребљених материјала из Главе 
17 није већа од 30% цене производа франко фабрика, и
- код које су сви употребљени воћни сокови (осим сока од 
ананаса, лимете или грејпфрута) са пореклом

-

2207 Неденатурисани етил-алкохол алкохолне јачине 80% vol 
или јачи; Етил-алкохол и остали алкохоли, денатурисани, 
било које јачине

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од матери-
јала из тар. бр. 2207 или 2208, и
- код које су сво употребљено грожђе или материјали добије-
ни од грожђа у потпуности добијени или, ако су сви остали 
употребљени материјали са пореклом, може се употребити 
арак до 5% запремине

-

2208 Неденатурисани етил-алкохол алкохолне јачине мање од 
80% vol; Ракије, ликери и остала алкохолна пића

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од матери-
јала из тар. бр. 2207 или 2208, и
- код које су сво употребљено грожђе или материјали добије-
ни од грожђа у потпуности добијени или, ако су сви остали 
употребљени материјали са пореклом, може се употребити 
арак до 5% запремине

-

ex Глава 23 Остаци и отпаци прехрамбене индустрије; Припремљена 
храна за животиње, осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex 2301 Брашно од кита; брашно, прах и пелете од риба, љускара, 
мекушаца или осталих водених бескичмењака, неподобни 
за људску исхрану

Производња код које су сви употребљени материјали из Гла-
ва 2 и 3 у потпуности добијени

ex 2303 Остаци од производње скроба од кукуруза (искључујући 
концентрисана мочила) са садржајем беланчевина преко 
40% по маси, рачунато на суви производ

Производња код које је сав употребљени кукуруз у потпу-
ности добијен

ex 2306 Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени екстракци-
јом маслиновог уља са садржајем више од 3% маслиновог 
уља

Производња код које су све употребљене маслине у потпу-
ности добијене

2309 Препарати који се употребљавају за исхрану животиња Производња код које су:
- све употребљене житарице, шећер или меласа, месо или 
млеко са пореклом, и
- сви употребљени материјали из Главе 3 у потпуности до-
бијени

ex Глава 24 Дуван и производи замене дувана; осим: Производња код које су сви употребљени материјали из Гла-
ве 24 у потпуности добијени

2402 Цигаре, цигаре са одсечена оба краја („cherot”), цигарило-
си и цигарете, од дувана или замене дувана

Производња код које је најмање 70% по маси употребљеног 
непрерађеног дувана или дуванских отпадака из тарифног 
броја 2401 са пореклом

ex 2403 Дуван за пушење Производња код које је најмање 70% по маси употребљеног 
непрерађеног дувана или дуванских отпадака из тарифног 
броја 2401 са пореклом
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ex Глава 25 Со; Сумпор; Земља и камен; Гипс, креч и цемент; осим: Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex 2504 Природни кристални графит са обогаћеним садржајем 
угљеника, пречишћен и млевен

Обогаћивање садржаја угљеника, пречишћавање и млевење 
сировог кристалног графита

ex 2515 Мермер, само сечен тестером или на други начин, у блоко-
ве или плоче правоугаоног облика (укључујући и квадрат-
ног), дебљине до 25 cm

Резање мермера дебљине преко 25 cm тестером или на други 
начин (чак и ако је већ исечен)

ex 2516 Гранит, порфир, базалт, пешчар и остали камен за споме-
нике, грађевинарство и друго, само сечен тестером или на 
други начин, у блокове или плоче правоугаоног (укључују-
ћи и квадратног) облика, дебљине до 25 cm

Резање камена дебљине преко 25 cm тестером или на други 
начин (чак и ако је већ исечен)

ex 2518 Доломит, калцинисан Калцинисање некалцинисаног доломита
ex 2519 Уситњен природни магнезијум-карбонат (магнезит) у хер-

метички запечаћеним контејнерима и магнезијум-оксид, 
чист или нечист, осим топљеног магнезијум-оксида или 
синтермагнезита

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, дозвољена је употреба природног магнези-
јум-карбоната (магнезита)

ex 2520 Гипс посебно припремљен за зубарство Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 2524 Природна азбестна влакна Производња од азбестног концентрата
ex 2525 Лискун у праху Млевење лискуна или отпадака од лискуна
ex 2530 Земљане боје, калцинисане или у праху Калцинисање или млевење земљаних боја
Глава 26 Руде, згуре и пепео Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex Глава 27 Минерална горива, минерална уља и производи њихове 
дестилације; Битуменозне материје; Минерални воскови, 
осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex 2707 Уља код којих маса ароматичних састојака прелази масу 
неароматичних састојака, слична минералним уљима до-
бијеним дестилацијом катрана каменог угља на високој 
температури, од чега више од 65% запремине дестилише 
на температури до 250 °C (укључујући мешавине есенције 
нафте и бензола), намењена за употребу као погонско го-
риво или гориво за загревање

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних 
процеса (1)
или
Други поступци код којих се сви употребљени материјали 
сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који 
се сврстава производ. Међутим, могу се употребити матери-
јали који се сврставају у исти тарифни број у који се свр-
става сам производ, под условом да њихова укупна вредност 
није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 2709 Сирова уља добијена од битуменозних минерала Деструктивна дестилација битуменозних материјала
2710 Уља добијена од нафте и уља добијена од битуменозних 

минерала, осим сирових; Производи, на другом месту не-
поменути нити обухваћени, који садрже по маси 70% или 
више уља од нафте или уља добијених од битуменозних 
минерала, тако да су ова уља основни састојци тих прои-
звода; Отпадна уља

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних 
процеса (2)
или
Други поступци код којих се сви употребљени материјали 
сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који 
се сврстава производ. Међутим, могу се употребити матери-
јали који се сврставају у исти тарифни број у који се свр-
става сам производ, под условом да њихова укупна вредност 
није већа од 50% цене производа франко фабрика

2711 Нафтни гасови и остали гасовити угљоводоници Поступци рафинисања и/или један или више специфичних 
процеса (2)
или
Други поступци код којих се сви употребљени материјали 
сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који 
се сврстава производ. Међутим, могу се употребити матери-
јали који се сврставају у исти тарифни број у који се свр-
става сам производ, под условом да њихова укупна вредност 
није већа од 50% цене производа франко фабрика

2712 Вазелин; Парафин, микрокристални восак од нафте, пре-
совани парафини, озокерит, восак од мрког угља (лигнит), 
восак од тресета, остали минерални воскови и слични про-
изводи добијени синтезом или другим поступцима, обоје-
ни или необојени

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних 
процеса (2)
или
Други поступци код којих се сви употребљени материјали 
сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који 
се сврстава производ. Међутим, могу се употребити матери-
јали који се сврставају у исти тарифни број у који се свр-
става сам производ, под условом да њихова укупна вредност 
није већа од 50% цене производа франко фабрика

2713 Нафтни кокс, битумен од нафте и остали остаци од уља од 
нафте или из уља добијених од битуменозних минерала

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних 
процеса (1)
или
Други поступци код којих се сви употребљени материјали 
сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који 
се сврстава производ. Међутим, могу се употребити матери-
јали који се сврставају у исти тарифни број у који се свр-
става сам производ, под условом да њихова укупна вредност 
није већа од 50% цене производа франко фабрика

2714 Битумен и асфалт, природни; Битуменозни или уљни 
шкриљци и тер-песак; Асфалтити и асфалтне стене

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних 
процеса (1)
или
Други поступци код којих се сви употребљени материјали 
сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који 
се сврстава производ. Међутим, могу се употребити матери-
јали који се сврставају у исти тарифни број у који се свр-
става сам производ, под условом да њихова укупна вредност 
није већа од 50% цене производа франко фабрика
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(1) (2) (3) (4)
2715 Битуменске мешавине на бази природног асфалта, природ-

ног битумена, битумена од нафте, минералног катрана или 
минералне катранске смоле (нпр: битумен кит (мастикс), 
„cut-backs”)

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних 
процеса (1)
или
Други поступци код којих се сви употребљени материјали 
сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који 
се сврстава производ. Међутим, могу се употребити матери-
јали који се сврставају у исти тарифни број у који се свр-
става сам производ, под условом да њихова укупна вредност 
није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 28 Неоргански хемијски производи; Органска или неорганска 
једињења племенитих метала, метала ретких земљи, ради-
оактивних елемената и изотопа; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу се употребити материјали који се свр-
ставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, 
под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% 
цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex 2805 „Mischmetall” Производња електролитичким или термалним поступком, 
код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 50% цене производа франко фабрика

ex 2811 Сумпор триоксид Производња од сумпор диоксида Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex 2833 Сулфат алуминијума Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 2840 Натријум перборат Производња од динатријум тетраборат пентахидрата Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex 2852 - Једињења живе нуклеинских киселина и њихове соли, хе-
мијски одређена или неодређена; остала хетероциклична 
једињења

Производња од материјала из било ког тарифног броја. Ме-
ђутим, вредност свих употребљених материјала из тарифног 
броја 2909 не сме прећи 20% цене производа франко фабри-
ка

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

- Једињења живе нуклеинских киселина и њихове соли, хе-
мијски одређена или неодређена; остала хетероциклична 
једињења

Производња од материјала из било ког тарифног броја. Ме-
ђутим, вредност свих употребљених материјала из тар. бр. 
2852, 2932, 2933 и 2934 не сме прећи 20% цене производа 
франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

- Једињења живе хемијских производа и препарата хемиј-
ских или сродних индустрија (укључујући и оне који се са-
стоје од мешавина природних производа), на другом месту 
непоменута нити обухваћена

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 29 Органски хемијски производи; осим: Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу се употребити материјали који се свр-
ставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, 
под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% 
цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex 2901 Ациклични угљоводоници за употребу као погонско гори-
во или гориво за загревање

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних 
процеса (1)
или
Други поступци код којих се сви употребљени материјали 
сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који 
се сврстава производ. Међутим, могу се употребити матери-
јали који се сврставају у исти тарифни број у који се свр-
става сам производ, под условом да њихова укупна вредност 
није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 2902 Циклани и циклени (осим азулена), бензол, толуол, ксило-
ли, за употребу као погонско гориво или гориво за загре-
вање

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних 
процеса (1)
или
Други поступци код којих се сви употребљени материјали 
сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који 
се сврстава производ. Међутим, могу се употребити матери-
јали који се сврставају у исти тарифни број у који се свр-
става сам производ, под условом да њихова укупна вредност 
није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 2905 Алкохолати метала од алкохола из овог тарифног броја и 
од етил-алкохола

Производња од материјала из било ког тарифног броја, 
укључујући остале материјале из тарифног броја 2905. Ме-
ђутим, могу се употребити алкохолати метала из овог тариф-
ног броја, под условом да њихова укупна вредност није већа 
од 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

2915 Засићене ацикличне монокарбонске киселине и њихови 
анхидриди, халогениди, пероксиди и перкиселине; Њихо-
ви халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо- деривати

Производња од материјала из било ког тарифног броја. Ме-
ђутим, вредност свих употребљених материјала из тар. бр. 
2915 и 2916 не сме прећи 20% цене производа франко фа-
брика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex 2932 - Унутрашњи етри и њихови халогени, сулфо-, нитро- или 
нитрозо- деривати

Производња од материјала из било ког тарифног броја. Ме-
ђутим, вредност свих употребљених материјала из тарифног 
броја 2909 не сме прећи 20% цене производа франко фабри-
ка

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

- Циклични ацетали и унутрашњи хемиацетали и њихови 
халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо- деривати

Производња од материјала из било ког тарифног броја Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика
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пореклом
(1) (2) (3) (4)

2933 Хетероциклична једињења само са хетеро-атомом (атоми-
ма) азота

Производња од материјала из било ког тарифног броја. Ме-
ђутим, вредност свих употребљених материјала из тар. бр. 
2932 и 2933 не сме прећи 20% цене производа франко фа-
брика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

2934 Нуклеинске киселине и њихове соли, хемијски одређене 
или неодређене; Остала хетеро-циклична једињења

Производња од материјала из било ког тарифног броја. Ме-
ђутим, вредност свих употребљених материјала из тар. бр. 
2932, 2933 и 2934 не сме прећи 20% цене производа франко 
фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex 2939 Концентрати од сламки мака са садржајем не мање од 50% 
по маси алкалоида

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 30 Фармацеутски производи; осим: Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу се употребити материјали који се свр-
ставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, 
под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% 
цене производа франко фабрика

3002 Људска крв; Животињска крв припремљена за употребу у 
терапеутске, профилактичке или дијагностичке сврхе; Ан-
тисерум и остале фракције крви и имунолошки производи, 
модификовани или модификовани, било да јесу или нису 
добијени путем биотехнолошких процеса; Вакцине, ток-
сини, културе микроорганизама (осим квасаца) и слични 
производи:
- Производи који се састоје од два или више састојака 
који су помешани за употребу у терапеутске или профи-
лактичке сврхе, или непомешани производи за ове сврхе, 
припремљени у одмерене дозе, или у облике или паковања 
за продају на мало

Производња од материјала из било ког тарифног броја, 
укључујући остале материјале из тарифног броја 3002. Ме-
ђутим, могу се употребити материјали истог описа као и 
производ, под условом да њихова укупна вредност није већа 
од 20% цене производа франко фабрика

- Остало:
- - Људска крв Производња од материјала из било ког тарифног броја, 

укључујући остале материјале из тарифног броја 3002. Ме-
ђутим, могу се употребити материјали истог описа као и 
производ, под условом да њихова укупна вредност није већа 
од 20% цене производа франко фабрика

- - Животињска крв припремљена за терапеутске или про-
филактичке сврхе

Производња од материјала из било ког тарифног броја, 
укључујући остале материјале из тарифног броја 3002. Ме-
ђутим, могу се употребити материјали истог описа као и 
производ, под условом да њихова укупна вредност није већа 
од 20% цене производа франко фабрика

- - Фракције крви, осим антисерума, хемоглобина и крвних 
глобулина и серумских глобулина

Производња од материјала из било ког тарифног броја, 
укључујући остале материјале из тарифног броја 3002. Ме-
ђутим, могу се употребити материјали истог описа као и 
производ, под условом да њихова укупна вредност није већа 
од 20% цене производа франко фабрика

- - Хемоглобин, крвни глобулини и серумски глобулини Производња од материјала из било ког тарифног броја, 
укључујући остале материјале из тарифног броја 3002. Ме-
ђутим, могу се употребити материјали истог описа као и 
производ, под условом да њихова укупна вредност није већа 
од 20% цене производа франко фабрика

- - Остало Производња од материјала из било ког тарифног броја, 
укључујући остале материјале из тарифног броја 3002. Ме-
ђутим, могу се употребити материјали истог описа као и 
производ, под условом да њихова укупна вредност није већа 
од 20% цене производа франко фабрика

3003 и 3004 Лекови (изузев производа из тар. бр. 3002, 3005 или 3006):
- Добијени од амикацина из тарифног броја 2941 Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу се употребити и други материјали из 
тарифног броја 3003 и 3004, под условом да њихова укупна 
вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

- Остало Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од матери-
јала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. Ме-
ђутим, могу се употребити и други материјали из тарифног 
броја 3003 и 3004, под условом да њихова укупна вредност 
није већа од 20% цене производа франко фабрика, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 50% цене производа франко фабрика

-

ex 3006 Фармацеутски отпаци наведени у Напомени 4(и) уз Главу 
30

Задржава се порекло производа из првобитног сврставања

- Стерилна хируршка или зубарска средства за спречавање 
пријањања, без обзира на то да ли се могу апсорбовати или не:
- - израђена од пластичне масе Производња код које вредност свих употребљених матери-

јала из Главе 39 није већа од 20% цене производа франко 
фабрика (5)

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

- - израђена од тканине Производња од (7):
- природних влакана,
- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, 
нечешљаних нити другачије обрађених за предење, или
- хемијских материјала или текстилне целулозе
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(1) (2) (3) (4)
- Средства за која се може утврдити да се користе за стоме Производња код које вредност свих употребљених материја-

ла није већа од 50% цене производа франко фабрика
ex Глава 31 Ђубрива; осим: Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу се употребити материјали који се свр-
ставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, 
под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% 
цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex 3105 Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три 
ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; Остала ђубрива; 
производи из ове главе у облику таблета или у паковањима 
бруто масе не преко 10 kg, осим:
- натријум нитрата
- калцијум цијанамида
- калијум сулфата
- магнезијум калијум сулфата

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. 
Међутим, могу се употребити материјали који се сврстава-
ју у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, под 
условом да њихова укупна вредност није већа од 20% цене 
производа франко фабрика
код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 50% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex Глава 32 Екстракти за штављење или бојење; Танини и њихови де-
ривати; Боје, пигменти и остале материје за бојење; Боје и 
лакови; Китови и остале масе за заптивање; Штампарске 
боје и мастила; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу се употребити материјали који се свр-
ставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, 
под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% 
цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex 3201 Танини и њихове соли, етри, естри и остали деривати Производња од екстракта за штављење биљног порекла Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

3205 Лак боје; Препарати наведени у Напомени 3 уз ову главу, 
на бази лак боја (3)

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
из тар. бр. 3203, 3204 и 3205. Међутим, могу се употребити 
у други материјали из тарифног броја 3205, под условом да 
њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа 
франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex Глава 33 Етерична уља и резиноиди; Парфимеријски, козметички и 
тоалетни производи; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу се употребити материјали који се свр-
ставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, 
под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% 
цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

3301 Етерична уља (без терпена или са терпенима), укључујући 
згуснута и чиста уља; Резиноиди; Екстраховане уљане смо-
ле; Концентрати етеричних уља у мастима, стабилним уљи-
ма, восковима или слично, добијени поступком екстракције 
етеричних уља помоћу масти или мацерацијом; споредни 
терпенски производи добијени детерпенацијом етеричних 
уља; Водени дестилати и водени раствори етеричних уља

Производња од материјала из било ког тарифног броја, 
укључујући и од материјала различите „групе” (4) овог та-
рифног броја. Међутим, могу се употребити материјали из 
исте групе као и производ, под условом да њихова укупна 
вредност није већа од 20% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex Глава 34 Сапун, органска површински активна средства, препара-
ти за прање, препарати за подмазивање, вештачки воско-
ви, припремљени воскови, препарати за полирање или за 
уклањање масноће, свеће и слични производи, пасте за 
моделовање, „зубарски воскови” и зубарски препарати на 
бази гипса, осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу се употребити материјали који се свр-
ставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, 
под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% 
цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex 3403 Препарати за подмазивање који садрже мање од 70% по 
мае уља од нафте или уља добијена од битуменозних ми-
нерала

Поступци рафинисања и/или један или више специфичних 
процеса (1)
или
Други поступци код којих се сви употребљени материјали 
сврставају у тарифни број различит од тарифног броја у који 
се сврстава производ. Међутим, могу се употребити матери-
јали који се сврставају у исти тарифни број у који се свр-
става сам производ, под условом да њихова укупна вредност 
није већа од 50% цене производа франко фабрика

3404 Вештачки воскови и припремљени воскови:
- На бази парафина, нафтних воскова, воскова добијених 
од битуминозних минерала, пресованог парафина или па-
рафина са одстрањеним уљем

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу се употребити материјали који се свр-
ставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, 
под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% 
цене производа франко фабрика

- Остало Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од:
- хидрогенизованих уља из тарифног броја 1516 која имају 
својства воска,
- масних киселина које нису хемијски дефинисане или инду-
стријских масних алкохола који немају својства воскова из 
тарифног броја 3823, и
- материјала из тарифног броја 3404
Међутим, ови материјали се могу употребити, под условом 
да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа 
франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex Глава 35 Беланчевинасте материје; Модификовани скробови; Леп-
кови; Ензими; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу се употребити материјали који се свр-
ставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, 
под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% 
цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика
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ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада извршена на материјалима без порекла, која им даје статус производа са 

пореклом
(1) (2) (3) (4)

3505 Декстрини и остали модификовани скробови (нпр. пре-
желатинизовани и естерификовани скробови); Лепкови на 
бази скробова или на бази декстрина или осталих модифи-
кованих скробова:
- Скробни етри и естри Производња од материјала из било ког тарифног броја, 

укључујући остале материјале из тарифног броја 3505
Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

- Остало Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја 1108

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex 3507 Припремљени ензими на другом месту непоменути, нити 
обухваћени

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 36 Експлозиви; Пиротехнички производи; Шибице; Пиро-
форне легуре; Запаљиви препарати

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу се употребити материјали који се свр-
ставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, 
под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% 
цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex Глава 37 Производи за фотографске или кинематографске сврхе; 
осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу се употребити материјали који се свр-
ставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, 
под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% 
цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

3701 Фотографске плоче и план-филмови, осетљиви на све-
тлост, неосветљени, од било ког материјала осим од харти-
је, картона или текстила; План-филмови за тренутну (брзу) 
фотографију, осетљиви на светлост, неосветљени, у касе-
тама или без касета:
- План-филмови за тренутну (брзу) фотографију у боји, у 
касетама

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
из тар. бр. 3701 и 3702. Међутим, могу се употребити у дру-
ги материјали из тарифног броја 3702, под условом да њихо-
ва укупна вредност није већа од 30% цене производа франко 
фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

- Остало Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
из тар. бр. 3701 и 3702. Међутим, могу се употребити у дру-
ги материјали из тарифног броја 3701 и 3702, под условом 
да њихова укупна вредност није већа од 20% цене производа 
франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

3702 Фотографски филмови у ролнама, осетљиви на светлост, 
неосветљени, од било ког материјала осим од хартије, кар-
тона или текстила; Филмови у ролнама за тренутне (брзе) 
фотографије, осетљиви на светлост, неосветљени

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
из тар. бр. 3701 и 3702

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

3704 Фотографске плоче, филмови, папир, картон и текстил, 
осветљени али неразвијени

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
из тар. бр. 3701 до 3704

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex Глава 38 Разни производи хемијске индустрије; осим: Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу се употребити материјали који се свр-
ставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, 
под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% 
цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex 3801 - Колоидни графит у раствору уља и полуколидни графит; 
угљеничне пасте за електроде

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

- Графит у облику пасте, где мешавина графита и минерал-
них уља учествује са више од 30% по маси

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла из тарифног броја 3403 није већа од 20% цене производа 
франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex 3803 Тал-уље, рафинисано Рафинисање сировог тал-уља Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex 3805 Алкохоли сулфатног терпентинског уља, пречишћени Пречишћавање дестилациојом или рафинисањем сировог 
сулфатног терпентинског уља

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex 3806 Смолни естри Производња од смолних киселина Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex 3807 Катран од дрвета (смола од катрана од дрвета) Дестилација катрана од дрвета Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

3808 Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, сред-
ства против клијања, средства за регулацију раста биљака, 
дезинфицијенси и слични производи припремљени у обли-
ке или паковања за продају на мало или као препарати или 
производи (на пример, сумпорисане траке, фитиљи, свеће 
и хартија за убијање мува)

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика
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(1) (2) (3) (4)
3809 Средства за дораду, носачи боја за убрзање бојења или 

фиксирање материја за бојење и остали производи и пре-
парати (на пример, средства за апретуру и нагризање), који 
се употребљавају у индустрији текстила, хартије, коже и 
сличним индустријама, на другом месту непоменути нити 
обухваћени

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

3810 Препарати за нагризање металних површина; Топитељи и 
други помоћни препарати за меко или тврдо лемљење или 
заваривање; Прашкови и пасте за меко или тврдо лемљење 
и заваривање, који се састоје од метала и других материја-
ла; Препарати који се употребљавају као језгро или облоге 
за електроде или шипке за заваривање

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

3811 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 бен-
зин) или за друге течности које се употребљавају за исте 
сврхе као минерална уља:
- Припремљени адитиви за уља за подмазивање, који са-
држе нафтна уља или уља добијена од битуменозних ми-
нерала

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла из тарифног броја 3811 није већа од 50% цене производа 
франко фабрика

- Остало Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

3812 Припремљени убрзивачи вулканизације; Сложени пласти-
фикатори за гуму или пластичне масе, на другом месту 
непоменути,нити обухваћени; Препарати за спречавање 
оксидације и остали сложени стабилизатори за гуму или 
пластичне масе

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

3813 Препарати и пуњења за апарате за гашење пожара; Напу-
њене гранате за гашење пожара

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

3814 Сложени органски растварачи и разређивачи, на другом 
месту непоменути нити обухваћени; Припремљена сред-
ства за скидање премазних средстава или лакова

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

3818 Хемијски елементи допирани за употребу у електроници 
у облику дискова, плочица или сличних облика; Хемијска 
једињења допирана за употребу у електроници

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

3819 Течности за хидрауличне кочнице и остале припремљене 
течности за хидрауличну трансмисију, које не садрже или 
садрже мање од 70% по маси уља од нафтне или уља доби-
јена од битуменозних минерала

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

3820 Препарати против смрзавања и припремљене течности за 
одлеђивање

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 3821 Припремљене подлоге за развој и одржавање микроорга-
низама (укључујући вирусе и слично) или биљних, људ-
ских или животињских ћелија

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

3822 Дијагностички или лабораторијски реагенси на подлози, 
припремљени дијагностички или лабораторијски реаген-
си, без обзира да ли су на подлози или не, осим оних из 
тар. бр. 3002 или 3006; Оверени референтни материјали

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

3823 Индустријске монокарбоксилне масне киселине; Кисела 
уља од рафинације; Индустријски масни алкохоли
Индустријске монокарбоксилне масне киселине; кисела 
уља од рафинације

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

- Индустријски масни алкохоли Производња од материјала из било ког тарифног броја, 
укључујући остале материјале из тарифног броја 3823

3824 Припремљена везивна средства за ливачке калупе или ли-
вачка језгра; Хемијски производи и препарати хемијске 
или сродних индустрија (укључујући и оне који се састоје 
од мешавина природних производа), на другом месту не-
поменути нити обухваћени:
Следећи производи из овог тарифног броја:
- - припремљена везивна средства за ливачке калупе или 
ливачка језгра на бази природних смолних производа
- - нафталенске киселине, њихове соли нерастворљиве у 
води и њихови естри
- - сорбитол, осим сорбитола из тарифног броја 2905
- - нафтни сулфонати, искључујући нафтне сулфонате ал-
калних метала, амонијума или етаноламина; тиофеноване 
сулфонске киселине из уља која су добијена од битумено-
зних минерала и њихове соли
- - измењивачи јона
- - апсорпциона средства за вакуум цеви
- - алкални оксид гвожђа за пречишћавање гаса
- - течни амонијум гас и употребљен оксид добијен пречи-
шћавањем гаса од угља
- - сулфонафталенске киселине, њихове соли нерастворљи-
ве у води и њихови естри
- - Фузелово и Дипелово уље
- мешавине соли које садрже различите анионе
- - пасте за копирање на бази желатина, укључујући и на 
подлози од хартије или текстила

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу се употребити материјали који се свр-
ставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, 
под условом да њихова укупна вредност није већа од 20% 
цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

- Остало Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика



130 Број 39 6. јун 2019.

ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада извршена на материјалима без порекла, која им даје статус производа са 

пореклом
(1) (2) (3) (4)

3826 Биодизел и његове мешавине, које не садрже или садрже 
мање од 70% по маси уља од нафте или уља добијених од 
битуменозних минерала

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

3901 до 
3915

Пластичне масе у примарним облицима, отпаци, струготи-
на и остаци од пластичних маса; осим оних из тар. бр. ex 
3907 и 3912, за које важе доле наведена правила:
- Производи адиционе хомополимеризације, где само један 
мономер учествује са више од 99% по маси у укупном са-
држају полимера

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 50% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру горе наведеног ограничења, вредност свих упо-
требљених материјала из Главе 39 није већа од 20% цене 
производа франко фабрика (5)

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

- Остало Производња код које вредност свих употребљених матери-
јала из Главе 39 није већа од 20% цене производа франко 
фабрика (5)

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

ex 3907 - Кополимер, од поликарбоната и акрилонитрил-бутадиен-
-стиролног кополимера (ABS)

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу се употребити материјали који се свр-
ставају у исти тарифни број у који се сврстава сам производ, 
под условом да њихова укупна вредност није већа од 50% 
цене производа франко фабрика (5)

- Полиестер Производња код које вредност свих употребљених матери-
јала из Главе 39 није већа од 20% цене производа франко 
фабрика и/или производња од поликарбоната тетраброма 
(бисфенол А)

3912 Целулоза и њени хемијски деривати, на другом месту не-
поменути нити обухваћени, у примарним облицима

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла из истог тарифног броја у који се сврстава сам производ 
није већа од 20% цене производа франко фабрика

3916 до 
3921

Полупроизводи и производи од пластичних маса; осим 
производа из ex тар. бр. 3916, 3917, 3920 и 3921, за које 
важе доле наведена правила:
- Пљоснати производи, који су обрађени на други начин, 
а не само површински или који су сечени у облике разли-
чите од правоугаоних (укључујући и квадратне); остали 
производи, који су обрађени на други начин, а не само по-
вршински

Производња код које вредност свих употребљених матери-
јала из Главе 39 није већа од 50% цене производа франко 
фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

- Остало:
- - Производи адиционе хомополимеризације, где само је-
дан мономер учествује са више од 99% по маси у укупном 
садржају полимера

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 50% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру горе наведеног ограничења, вредност свих упо-
требљених материјала из Главе 39 није већа од 20% цене 
производа франко фабрика (5)

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

- - Остало Производња код које вредност свих употребљених матери-
јала из Главе 39 није већа од 20% цене производа франко 
фабрика (5)

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

ex 3916 и ex 
3917

Профилни облици и цеви Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 50% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру горе наведеног ограничења, вредност свих упо-
требљених материјала из истог тарифног броја у који се свр-
става сам производ није већа од 20% цене производа франко 
фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

ex 3920 - Листови или филмови јономера Производња од термопластичне делимичне соли која је ко-
полимер етилена и метакрилне киселине, делимично неутра-
лизована јонима метала, углавном цинка и натријума

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

- Листови од регенерисане целулозе, полиамида или поли-
етилена

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла из истог тарифног броја у који се сврстава сам производ 
није већа од 20% цене производа франко фабрика

ex 3921 Фолије од пластичних маса, метализиране Производња од високотранспарентне полиестерске фолије, 
дебљине мање од 23 микрона (6)

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

3922 до 
3926

Производи од пластичних маса Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 40 Каучук и производи од каучука и гуме; осим: Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex 4001 Ламиниране плоче од креп гуме за ципеле Ламинирање листова природног каучука
4005 Мешавине каучука, невулканизоване, у примарним обли-

цима или у облику плоча, листова или трака
Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла, осим природног каучука, није већа од 50% цене произво-
да франко фабрика

4012 Протектиране или употребљаване спољне пнеуматске 
гуме; Пуне гуме и гуме са ваздушним коморама, (газећи 
слој протектори) и заштитни улошци (појасеви), од гуме:
- Протектиране гуме, пуне гуме и гуме са ваздушним ко-
морама, од гуме

Протектирање употребљених гума

- Остало Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
из тар. бр. 4011 и 4012
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(1) (2) (3) (4)
ex 4017 Производи од тврде гуме Производња од тврде гуме
ex Глава 41 Сирова ситна и крупна кожа (осим крзна) и штављена 

кожа; осим:
Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex 4102 Сирова овчија или јагњећа кожа, без вуне Скидање вуне са овчијих и јагњећи кожа са вуном
4104 до 
4106

Штављене или „окореле” („crust”) крупне и ситне коже, 
без вуне или длаке, цепане или нецепане, али даље нео-
брађиване

Поновно штављење коже
или
Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

4107, 4112 и 
4113

Кожа даље обрађена после штављења или чишћења, укљу-
чујући сушену кожу, без вуне или длаке, цепана или неце-
пана, осим коже из тарифног броја 4114

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тар. бр. 4104 до 4113

ex 4114 Лакована кожа и лакована ламинирана кожа; метализована 
кожа

Производња од материјала из тар. бр. 4104 до 4106, 4107, 
4112 или 4113, под условом да њихова укупна вредност није 
већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 42 Производи од коже; Седларски и сарачки производи; Пред-
мети за путовање, ручне торбе и слични контејнери и про-
изводи од животињских црева (осим свиленог кетгута)

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex Глава 43 Природно и вештачко крзно; Производи од крзна; осим: Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex 4302 Штављена или обрађена крзна, састављена:
- Плоче, крстови и слични облици Бељење или бојење, поред резања или састављања несаста-

вљених, штављених или обрађених крзна
- Остало Производња од несастављених, штављених или обрађених 

крзна
4303 Одећа, прибор за одећу и остали производи од крзна Производња од несастављених, штављених или обрађених 

крзна из тарифног броја 4302
ex Глава 44 Дрво и производи од дрвета; Дрвени угаљ; осим Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex 4403 Дрво, грубо обрађено (учетворено) Производња од трупаца са кором или без коре или само оте-
саних

ex 4407 Дрво обрађено по дужини, резањем, глодањем или сече-
њем или љуштењем, дебљине преко 6 mm, рендисано, бру-
шено или спојено на крајевима

Рендисање, брушење или спајање на крајевима

ex 4408 Листови за фурнирање (укључујући добијене сечењем на 
слојеве ламинираног дрвета) и листови за шпер плоче де-
бљине до 6 mm, спојени, и остало дрво дужно резано, се-
чено на ножу или љуштено, дебљине до 6 mm, рендисано, 
брушено или спојено на крајевима

Спајање, рендисање, брушење или спајање на крајевима

ex 4409 Дрво профилисано по дужини било које ивице, крајева или 
лица, рендисано или нерендисано, брушено или небруше-
но, неспојено или чеоно спојено на крајевима
- Брушено или спојено на крајевима Брушење или спајање на крајевима
- Лајсне и венци Прерада у облик лајсни или венаца

ex 4410 до 
ex 4413

Лајсне и венци од дрвета за предмете домаћинства, оквире, 
за унутрашњу декорацију

Прерада у облик лајсни или венаца

ex 4415 Сандуци, кутије, гајбе, добоши и слична амбалажа за па-
ковање, од дрвета

Производња од дасака које нису исечене на одређену вели-
чину

ex 4416 Бурад, бачве, каце, чаброви и други бачварски производи и 
њихови делови, од дрвета

Производња од дуга, даље необрађених, осим сечених тесте-
ром на две главне површине

ex 4418 - Грађевинска столарија и остали производи за грађевинар-
ство, од дрвета

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу се употребити плоче са саћем, шиндра 
резана или цепана

- Лајсне и венци Прерада у облик лајсни или венаца
ex 4421 Дрвца за шибице; дрвени ексерчићи и клинчићи за обућу Производња од дрвета из било ког тарифног броја, осим од 

дрвене жице из тарифног броја 4409
ex Глава 45 Плута и производи од плуте, осим: Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

4503 Производи од природне плуте Производња од природне плуте из тарифног броја 4501
Глава 46 Производи од сламе, еспарта или осталих материјала за 

плетарство; Корпарски и плетарски производи
Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

Глава 47 Целулоза од дрвета или других влакнастих целулозних ма-
теријала; Хартија и картон (отпаци и остаци) за поновну 
прераду

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex Глава 48 Хартија и картон; Производи од хартијине пулпе, хартије 
или картона; осим

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex 4811 Хартија и картон, шпартани, са линијама или квадратићима Производња од материјала за израду хартије из Главе 47
4816 Карбон хартија, самокопирајућа хартија и остале хартије 

за копирање или преношење (осим оних из тарифног броја 
4809), матрице за умножавање и офсет плоче од хартије, у 
кутијама или без кутија

Производња од материјала за израду хартије из Главе 47
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4817 Коверте, писма-коверте, дописнице и карте за дописивање 
од хартије или картона; Сетови за дописивање у кутијама, 
кесицама, нотесима и сличним паковањима од хартије или 
картона

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 50% цене производа франко фабрика

-

ex 4818 Тоалетна хартија Производња од материјала за израду хартије из Главе 47
ex 4819 Кутије, вреће и остали контејнери за паковање од хартије, 

картона, целулозне вате или листова и трака од целулозних 
влакана

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 50% цене производа франко фабрика

-

ex 4820 Блокови листова за писање Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 4823 Остала хартија, картон, целулозна вата и листови и траке 
од целулозних влакана, сечени у одређене величине или 
облике

Производња од материјала за израду хартије из Главе 47

ex Глава 49 Штампане књиге, новине, слике и остали производи гра-
фичке индустрије; Рукописи, куцани текстови и планови 

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

4909 Штампане или илустроване поштанске разгледнице; Че-
ститке и карте које имају личне поруке, штампане, илу-
строване или неилустроване, са ковертима или без ковера-
та или украса 

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
из тар. бр. 4909 и 4911

4910 Календари свих врста, штампани, укључујући календар 
блокове:
- Тзв. „вечити” календари или календари са заменљивим 
блоковима монтираним на подлози од другог материјала 
осим од хартије или картона

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 50% цене производа франко фабрика

-

- Остало Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
из тар. бр. 4909 и 4911

ex Глава 50 Свила; осим: Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex 5003 Отпаци од свиле (укључујући чауре неподесне за одмота-
вање, отпатке предива и рашчупане текстилне материјале), 
влачени или чешљани

Влачење или чешљање отпадака од свиле

5004 до ex 
5006

Свилено предиво и предива од отпадака свиле Производња од (7):
- сирове свиле или отпадака од свиле, влачених или чешља-
них или на други начин припремљених за предење,
- осталих природних влакана која нису влачена нити чешља-
на нити другачије припремљена за предење
- хемијских материјала или текстилне целулозе, или
- материјала за израду хартије

-

5007 Ткани материјали од свиле или од отпадака свиле:
- са утканим гуменим нитима Производња од једножичног предива (7)
- остало Производња од (7):

- предива од кокосовог влакна,
- природних влакана,
- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, 
нечешљаних нити другачије обрађених за предење,
- хемијских материјала или текстилне целулозе, или
- хартије
или
Штампање са најмање две припремне или завршне радње 
(као што су одмашћивање, бељење, мерцеризација, термич-
ка стабилизација, подизање волуминозности, каландрирање, 
обрада за отпорност на скупљање, завршна дорада, обогаћи-
вање, импрегнација, поправљање и отклањање чворића), при 
чему укупна вредност употребљене нештампане тканине 
није већа од 47,5% цене производа франко фабрика

ex Глава 51 Вуна, фина или груба животињска длака; Предиво и ткани 
материјали од коњске длаке; осим

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

5106 до 
5110

Предиво од вуне или фине или грубе животињске длаке 
или од коњске длаке

Производња од (7):
- сирове свиле или отпадака од свиле, влачених или чешља-
них или на други начин припремљених за предење,
- природних влакана невлачених или нечешљаних нити дру-
гачије припремљених за предење,
- хемијских материјала или текстилне целулозе, или
- материјала за израду хартије

-
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број Опис производа Обрада или прерада извршена на материјалима без порекла, која им даје статус производа са 
пореклом

(1) (2) (3) (4)
5111 до 
5113

Ткани материјали од вуне или фине или грубе животињске 
длаке или од коњске длаке
- са утканим гуменим нитима Производња од једножичног предива (7)
- остало Производња од (7):

- предива од кокосовог влакна,
- природних влакана,
- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, 
нечешљаних нити другачије обрађених за предење,
- хемијских материјала или текстилне целулозе, или
- хартије
или
Штампање са најмање две припремне или завршне радње 
(као што су одмашћивање, бељење, мерцеризација, термич-
ка стабилизација, подизање волуминозности, каландрирање, 
обрада за отпорност на скупљање, завршна дорада, обогаћи-
вање, импрегнација, поправљање и отклањање чворића), при 
чему укупна вредност употребљене нештампане тканине 
није већа од 47,5% цене производа франко фабрика

ex Глава 52 Памук; осим: Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

5204 до 
5207

Предиво и конац од памука Производња од (7):
- сирове свиле или отпадака од свиле, влачених или чешља-
них или на други начин припремљених за предење,
- природних влакана невлачених или нечешљаних нити дру-
гачије припремљених за предење,
- хемијских материјала или текстилне целулозе, или
- материјала за израду хартије

-

5208 до 
5212

Ткани материјали од памука:
- са утканим гуменим нитима Производња од једножичног предива (7)
- остало Производња од (7):

- предива од кокосовог влакна,
- природних влакана,
- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, 
нечешљаних нити другачије обрађених за предење,
- хемијских материјала или текстилне целулозе, или
- хартије
или
Штампање са најмање две припремне или завршне радње 
(као што су одмашћивање, бељење, мерцеризација, термич-
ка стабилизација, подизање волуминозности, каландрирање, 
обрада за отпорност на скупљање, завршна дорада, обогаћи-
вање, импрегнација, поправљање и отклањање чворића), при 
чему укупна вредност употребљене нештампане тканине 
није већа од 47,5% цене производа франко фабрика

ex Глава 53 Остала биљна текстилна влакна; Предиво од хартије и тка-
ни материјали од предива од хартије; осим

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

5306 до 
5308

Предиво од осталих биљних текстилних влакана; Предиво 
од хартије

Производња од (7):
- сирове свиле или отпадака од свиле, влачених или чешља-
них или на други начин припремљених за предење,
- природних влакана невлачених или нечешљаних нити дру-
гачије припремљених за предење,
- хемијских материјала или текстилне целулозе, или
- материјала за израду хартије

-

5309 до 
5311

Ткани материјали од осталих биљних текстилних влакана; 
Ткани материјали од предива од хартије:
- са утканим гуменим нитима Производња од једножичног предива (7)
- остало Производња од (7):

- предива од кокосовог влакна,
- јута предива,
- природних влакана,
- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, 
нечешљаних нити другачије обрађених за предење,
- хемијских материјала или текстилне целулозе, или
- хартије
или
Штампање са најмање две припремне или завршне радње 
(као што су одмашћивање, бељење, мерцеризација, термич-
ка стабилизација, подизање волуминозности, каландрирање, 
обрада за отпорност на скупљање, завршна дорада, обогаћи-
вање, импрегнација, поправљање и отклањање чворића), при 
чему укупна вредност употребљене нештампане тканине 
није већа од 47,5% цене производа франко фабрика

5401 до 
5406

Предиво, монофиламенти и конац од вештачких или син-
тетичких филамената

Производња од (7):
- сирове свиле или отпадака од свиле, влачених или чешља-
них или на други начин припремљених за предење,
- природних влакана невлачених или нечешљаних нити дру-
гачије припремљених за предење,
- хемијских материјала или текстилне целулозе, или
- материјала за израду хартије

-
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ХС тарифни 
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пореклом
(1) (2) (3) (4)

5407 и 5408 Ткани материјали од предива вештачких или синтетичких 
филамената:
- са утканим гуменим нитима Производња од једножичног предива (7)
- остало Производња од (7):

- предива од кокосовог влакна,
- природних влакана,
- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, 
нечешљаних нити другачије обрађених за предење,
- хемијских материјала или текстилне целулозе, или
- хартије
или
Штампање са најмање две припремне или завршне радње 
(као што су одмашћивање, бељење, мерцеризација, термич-
ка стабилизација, подизање волуминозности, каландрирање, 
обрада за отпорност на скупљање, завршна дорада, обогаћи-
вање, импрегнација, поправљање и отклањање чворића), при 
чему укупна вредност употребљене нештампане тканине 
није већа од 47,5% цене производа франко фабрика

5501 до 
5507

Вештачка или синтетичка влакна, сечена Производња од хемијских материјала или текстилне целулозе

5508 до 
5511

Предиво и конац за шивење од вештачких или синтетич-
ких влакана, сечених

Производња од (7):
- сирове свиле или отпадака од свиле, влачених или чешља-
них или на други начин припремљених за предење,
- природних влакана невлачених или нечешљаних нити дру-
гачије припремљених за предење,
- хемијских материјала или текстилне целулозе, или
- материјала за израду хартије

-

5512 до 
5516

Ткани материјали од вештачких или синтетичких влакана, 
сечених
- са утканим гуменим нитима Производња од једножичног предива (7)
- остало Производња од (7):

- предива од кокосовог влакна,
- природних влакана,
- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, 
нечешљаних нити другачије обрађених за предење,
- хемијских материјала или текстилне целулозе, или
- хартије
или
Штампање са најмање две припремне или завршне радње 
(као што су одмашћивање, бељење, мерцеризација, термич-
ка стабилизација, подизање волуминозности, каландрирање, 
обрада за отпорност на скупљање, завршна дорада, обогаћи-
вање, импрегнација, поправљање и отклањање чворића), при 
чему укупна вредност употребљене нештампане тканине 
није већа од 47,5% цене производа франко фабрика

ex Глава 56 Вата, филц и неткани текстил; Специјална предива; Кана-
пи, ужад, конопци и каблови и производи од њих, осим:

Производња од (7):
- предива од кокосовог влакна,
- природних влакана,
- хемијских материјала или текстилне целулозе, или
- материјала за израду хартије

-

5602 Филц, импрегнисан или неимпрегнисан, превучен или 
непревучен, прекривен или непрекривен, ламиниран или 
неламиниран:
- Иглани филц Производња од (7):

- природних влакана, или
- хемијских материјала или текстилне целулозе
Међутим:
- полипропиленски филамент из тарифног броја 5402,
- пропиленска влакна из тар. бр. 5503 или 5506, или
- каблови од полипропиленских филамената из тарифног 
броја 5501, код којих је, у свим случајевима, садржај сваког 
филамента или влакна мањи од 9 децитекса, могу се употре-
бити, под условом да њихова укупна вредност није већа од 
40% цене производа франко фабрика

- остало Производња од (7):
- природних влакана,
- вештачких или синтетичких влакана, сечених, или
- хемијских материјала или текстилне целулозе

-

5604 Нити и корд од гуме или каучука, прекривени текстилним 
материјалом; Текстилно предиво, траке и слично из тар. 
бр. 5404 или 5405, импрегнисани, превучени, прекривени, 
обложени каучуком или гумом или пластичном масом:
- Нити и корд од гуме или каучука, прекривени текстилним 
материјалом

Производња од нити од гуме или каучука и корда који нису 
прекривени текстилним материјалом

- Остало Производња од (7):
- природних влакана невлачених или нечешљаних нити дру-
гачије обрађених за предење,
- хемијских материјала или текстилне целулозе, или
- материјала за израду хартије

-

5605 Метализовано предиво, обавијено и необавијено, које 
представља текстилно предиво, траку или слично из тар. 
бр. 5404 или 5405, комбиновано са металом у облику нити, 
трака или праха или прекривено металом

Производња од (7):
- природних влакана,
- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, 
нечешљаних нити другачије обрађених за предење,
- хемијских материјала или текстилне целулозе, или
- материјала за израду хартије

-
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(1) (2) (3) (4)
5606 Обавијено предиво, траке и слично из тар. бр. 5404 или 

5405 (осим оних из тарифног броја 5605 и обавијеног пре-
дива од коњске длаке); Жанила предиво (укључујући фло-
ковано жанила предиво); Ефектно замкасто предиво

Производња од (7):
- природних влакана,
- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, 
нечешљаних нити другачије обрађених за предење,
- хемијских материјала или текстилне целулозе, или
- материјала за израду хартије

-

Глава 57 Теписи и остали текстилни подни покривачи:
- од игланог филца Производња од (7):

- природних влакана, или
- хемијских материјала или текстилне целулозе
Међутим:
- полипропиленски филамент из тарифног броја 5402,
- пропиленска влакна из тар. бр. 5503 или 5506, или
- каблови од полипропиленских филамената из тарифног 
броја 5501,
код којих је, у свим случајевима, садржај сваког филамента 
или влакна мањи од 9 децитекса, могу се употребити, под 
условом да њихова укупна вредност није већа од 40% цене 
производа франко фабрика
Тканина од јуте може се употребљавати као подлога

- од осталог филца Производња од (7):
- природних влакана невлачених или нечешљаних нити дру-
гачије обрађених за предење, или
- хемијских материјала или текстилне целулозе

-

- остало Производња од (7):
- предива од кокосовог влакна или јуте,
- синтетичког или вештачког филамент предива,
- природних влакана, или
- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, 
нечешљаних нити другачије обрађених за предење
Тканина од јуте може се употребљавати као подлога

ex Глава 58 Специјалне тканине; Тафтовани текстилни производи; 
Чипке; Таписерије; Позамантерија; Вез, осим:
- комбиновани са гуменим нитима Производња од једножичног предива (7)
- остало Производња од (7):

- природних влакана,
- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, 
нечешљаних нити другачије обрађених за предење, или
- хемијских материјала или текстилне целулозе
или
Штампање са најмање две припремне или завршне радње 
(као што су одмашћивање, бељење, мерцеризација, термич-
ка стабилизација, подизање волуминозности, каландрирање, 
обрада за отпорност на скупљање, завршна дорада, обогаћи-
вање, импрегнација, поправљање и отклањање чворића), при 
чему укупна вредност употребљене нештампане тканине 
није већа од 47,5% цене производа франко фабрика

5805 Таписерије ручно ткане (врста: гоблена, фландрија, оби-
сон, бове и сличне) и таписерије иглом рађене (нпр. сит-
ним бодом, унакрсним бодом), било да јесу или нису го-
тове

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

5810 Вез у метражи, у тракама или мотивима Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 50% цене производа франко фабрика

-

5901 Текстилне тканине превучене лепком или скробним мате-
ријама, које се користе за спољно повезивање књига или за 
сличне сврхе; Тканине за прецртавање; Канафас припре-
мљен за сликање; Круте тканине (буграм) и сличне круте 
текстилне тканине које се користе за израду шешира

Производња од предива

5902 Корд материјал за спољашње пнеуматске гуме од предива 
од најлона или других полиамида, полиестера или виско-
зног рајона, велике јачине:
- са садржајем до 90% по маси текстилних материјала Производња од предива
- остало Производња од хемијских материјала или текстилне целуло-

зе
5903 Текстилне тканине импрегнисане, превучене, прекривене 

или ламиниране пластичном масом, осим оних из тариф-
ног броја 5902

Производња од предива
или
Штампање са најмање две припремне или завршне радње 
(као што су одмашћивање, бељење, мерцеризација, термич-
ка стабилизација, подизање волуминозности, каландрирање, 
обрада за отпорност на скупљање, завршна дорада, обогаћи-
вање, импрегнација, поправљање и отклањање чворића), при 
чему укупна вредност употребљене нештампане тканине 
није већа од 47,5% цене производа франко фабрика

5904 Линолеум, неисечен или сечен у облике; Подни покривачи 
који се састоје од превлаке или покривке нанете на тек-
стилну подлогу, неисечени или сечени у облике

Производња од предива (7)
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5905 Зидни тапети од текстила:
- импрегнисани, превучени, прекривени или ламинирани 
гумом, пластичним или другим материјалима

Производња од предива

- остало Производња од (7):
- предива од кокосовог влакна,
- природних влакана,
- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, 
нечешљаних нити другачије обрађених за предење, или
- хемијских материјала или текстилне целулозе
или
Штампање са најмање две припремне или завршне радње 
(као што су одмашћивање, бељење, мерцеризација, термич-
ка стабилизација, подизање волуминозности, каландрирање, 
обрада за отпорност на скупљање, завршна дорада, обогаћи-
вање, импрегнација, поправљање и отклањање чворића), при 
чему укупна вредност употребљене нештампане тканине 
није већа од 47,5% цене производа франко фабрика

5906 Каучуковане или гумиране текстилне тканине, осим оних 
из тарифног броја 5902:
- плетени или кукичани материјали Производња од (7):

- природних влакана,
- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, 
нечешљаних нити другачије обрађених за предење, или
- хемијских материјала или текстилне целулозе

-

- остале тканине од синтетичког филамент предива, са са-
држајем преко 90% по маси текстилних материјала

Производња од хемијских материјала

- остало Производња од предива
5907 Текстилне тканине на други начин импрегнисане, превуче-

не или прекривене; Осликана платна за позоришне кулисе, 
текстилне позадине за атељеа или слично

Производња од предива
или
Штампање са најмање две припремне или завршне радње 
(као што су одмашћивање, бељење, мерцеризација, термич-
ка стабилизација, подизање волуминозности, каландрирање, 
обрада за отпорност на скупљање, завршна дорада, обогаћи-
вање, импрегнација, поправљање и отклањање чворића), при 
чему укупна вредност употребљене нештампане тканине 
није већа од 47,5% цене производа франко фабрика

5908 Фитиљи од текстила, ткани, уплетени или плетени, за лам-
пе, пећи, упаљаче, свеће или слично; Чарапице за гасно 
осветљење или цевасто плетени материјали за чарапице, 
импрегнисани или неимпрегнисани:
- чарапице за гасно осветљење, импрегнисане Производња од цевасто плетене тканине за гасно осветљење
- остало Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

5909 до 
5911

Текстилни производи за индустријску употребу:
- дискови и прстенови за полирање, осим од филца из та-
рифног броја 5911

Производња од предива, остатака влакана или крпа из та-
рифног броја 6310

- тканине, какве се најчешће употребљавају у производњи 
хартије или за друге техничке сврхе, постављене или не, 
импрегнисане, односно превучене или не, цевасте или бес-
коначне са једножичном или вишежичном основом и/или 
потком, или равно ткане са вишеструком основом и/или 
потком из тарифног броја 5911

Производња од (7):
- предива од кокосовог влакна,
- следећих материјала:
-  – предиво од политетрафлуоретилена (8),
-  – предиво од синтетичких текстилних влакана ароматизо-
ваних полиамида, која су добијена поликондензацијом m-фе-
ниленедиамина и изофталне киселине,
-  – монофила политетрафлуоретилена (8),
-  – предива од синтетичких текстилних влакана од поли-p-
-фенилен терефталамида,
-  – предива од стакленог влакна превученог фенолном смо-
лом и обавијеног предивом од акрила (8),
-  – кополиестер монофиламенти од полиестера и смоле те-
рефталне киселине и 1,4 циклохексанедиетанола и изофтал-
не киселине
-  – природних влакана,
-  – вештачких или синтетичких сечених влакана, невлаче-
них, нечешљаних нити другачије обрађених за предење, или
-  – хемијских материјала или текстилне целулозе

- остало Производња од (7):
- предива од кокосовог влакна,
- природних влакана,
- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, 
нечешљаних нити другачије обрађених за предење, или
- хемијских материјала или текстилне целулозе

-

Глава 60 Плетени или кукичани материјали Производња од (7):
- природних влакана,
- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, 
нечешљаних нити другачије обрађених за предење, или
- хемијских материјала или текстилне целулозе

-
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Глава 61 Одећа и прибор за одећу, плетени или кукичани:

- добијени шивењем или на други начин састављањем два 
или више комада плетеног или кукичаног материјала, који 
су били искројени у потребне облике или били произведе-
ни већ обликовани

Производња од предива (7) (9)

- oстало Производња од (7):
- природних влакана,
- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, 
нечешљаних нити другачије обрађених за предење, или
- хемијских материјала или текстилне целулозе

-

ex Глава 62 Одећа и прибор за одећу, неплетени и некукичани, осим: Производња од предива (7) (9)
ex 6202, 
ex 6204, 
ex 6206, 
ex 6209 и 
ex 6211

Одећа за жене, девојчице и бебе и готов прибор за одећу 
за бебе, везени

Производња од предива (9)
или
Производња од невезене тканине, под условом да вредност 
употребљеног невезеног материјала није већа од 40% цене 
производа франко фабрика (9)

ex 6210 и 
ex 6216

Ватроотпорна опрема од материјала превучених фолијом 
полиестера на коју је нанет слој алуминијумског праха

Производња од предива (9)
или
Производња од непремазане тканине, под условом да вред-
ност употребљеног непремазаног материјала није већа од 
40% цене производа франко фабрика (9)

6213 и 6214 Марамице, шалови, ешарпе, мараме, шамије, велови и 
слични производи:
- везени Производња од небељеног једножичног предива (7) (9)

или
Производња од невезене тканине, под условом да вредност 
употребљеног невезеног материјала није већа од 40% цене 
производа франко фабрика (9)

- oстало Производња од небељеног једножичног предива (7) (9)
или
Довршавање, после кога следи штампање са најмање две 
припремне или завршне радње (као што су одмашћивање, 
бељење, мерцеризација, термичка стабилизација, подиза-
ње волуминозности, каландрирање, обрада за отпорност на 
скупљање, завршна дорада, обогаћивање, импрегнација, по-
прављање и отклањање чворића), под условом да вредност 
употребљене нештампане робе из тар. бр. 6213 и 6214 није 
већа од 47,5% цене производа франко фабрика

6217 Остали готов прибор за одећу; Делови одеће или прибора 
за одећу, осим оних из тарифног броја 6212:
- везени Производња од предива (9)

или
Производња од невезене тканине, под условом да вредност 
употребљеног невезеног материјала није већа од 40% цене 
производа франко фабрика (9)

- ватроотпорна опрема од материјала превучених фолијом 
полиестера на коју је нанет слој алуминијумског праха

Производња од предива (9)
или
Производња од непремазане тканине, под условом да вред-
ност употребљеног непремазаног материјала није већа од 
40% цене производа франко фабрика (9)

- постава за крагне и манжетне, скројена Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

-

- остало Производња од предива (9)
ex Глава 63 Остали готови производи од текстила; Сетови; Изношена, 

дотрајала одећа и дотрајали производи од текстила; Крпе; 
осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

6301 до 
6304

Ћебад, путни покривачи, постељно рубље, итд.; Завесе, 
итд.; остали производи за унутрашње опремање:
- од филца, од нетканих материјала Производња од (7):

- природних влакана, или
- хемијских материјала или текстилне целулозе

-

- остало:
- - везени Производња од небељеног једножичног предива (7) (9)

или
Производња од невезене тканине (осим плетених или куки-
чаних), под условом да вредност употребљеног невезеног 
материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

- - остало Производња од небељеног једножичног предива (7) (9)
6305 Вреће и врећице за паковање робе Производња од (7):

- природних влакана,
- вештачких или синтетичких сечених влакана, невлачених, 
нечешљаних нити другачије обрађених за предење, или
- хемијских материјала или текстилне целулозе

-
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6306 Цераде, надстрешнице и тенде; Шатори; Једра за чамце, 
даске за једрење или сувоземна возила; Производи за кам-
повање:
- од нетканих материјала Производња од (7) (9):

- природних влакана, или
- хемијских материјала или текстилне целулозе

-

- остало Производња од небељеног једножичног предива (8) (9)
6307 Остали готови производи, укључујући модне кројеве за 

одећу
Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

6308 Сетови који се састоје од комада тканине и предива с при-
бором или без прибора, за израду простирки, таписерија, 
везених столњака или салвета или сличних од текстила, 
припремљени у паковањима за продају на мало

Сваки производ у сету мора да задовољава правило које би 
се на њега применило и да није у сету. Међутим, у сету могу 
да буду производи без порекла, под условом да њихова укуп-
на вредност није већа од 15% цене сета франко фабрика

ex Глава 64 Обућа, камашне и слични производи; Делови тих произво-
да, осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од спојених горњишта причвршћених на унутрашње ђонове 
или на друге делове ђонова из тарифног броја 6406

6406 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

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex Глава 65 Покривке за главу и њихови делови; осим: Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

6505 Шешири и друге покривке за главу, плетени или кукича-
ни, или израђени од чипке, филца или осталих текстилних 
метражних материјала (осим од трака), укључујући поста-
вљене или украшене; Мреже за косу од било ког материја-
ла, укључујући постављене или украшене

Производња од предива или од текстилних влакана (10)

ex Глава 66 Кишобрани, сунцобрани, штапови, штапови-столице, би-
чеви, корбачи и њихови делови; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

6601 Кишобрани и сунцобрани (укључујући штапове-кишобра-
не, вртне кишобране и сличне кишобране)

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 67 Перје и паперје, препарирано и производи израђени од 
перја и паперја; Вештачко цвеће; Производи од људске 
косе

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex Глава 68 Производи од камена, гипса, цемента, азбеста, лискуна 
или сличних материјала, осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex 6803 Производи од шкриљца или од агломерисаног шкриљца Производња од обрађеног шкриљца
ex 6812 Производи од азбеста; производи од мешавина на бази 

азбеста или мешавина на бази азбеста и магнезијум-кар-
боната

Производња од материјала из било ког тарифног броја

ex 6814 Производи од лискуна, укључујући и од агломерисаног 
или реконституисаног лискуна на подлози од хартије, кар-
тона или осталих материјала

Производња од обрађеног лискуна (укључујући и од агломе-
рисаног или реконституисаног лискуна)

Глава 69 Керамички производи Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex Глава 70 Стакло и производи од стакла; осим: Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex 7003, 
ex 7004 и 
ex 7005

Стакло са нерефлектујућим слојем Производња од материјала из тарифног броја 7001

7006 Стакло из тар. бр. 7003, 7004 или 7005, савијено, са об-
рађеним ивицама, гравирано, бушено, емајлирано или на 
други начин обрађено, неуоквирено нити спојено са дру-
гим материјалима
- подлоге стаклених плоча, превучене диелектричним 
танким слојем и степена полупроводљивости у складу са 
стандардима SEMII (11)

Производња од подлога стаклених плоча из тарифног броја 
7006, непревучених

- остало Производња од материјала из тарифног броја 7001
7007 Сигурносно стакло, од каљеног или слојевитог стакла Производња од материјала из тарифног броја 7001
7008 Вишезидни панел елементи за изолацију, од стакла Производња од материјала из тарифног броја 7001
7009 Огледала од стакла, урамљена или неурамљена, укључују-

ћи и ретровизоре
Производња од материјала из тарифног броја 7001

7010 Балони, боце, тегле, лонци, фиоле, ампуле и остали контеј-
нери од стакла, за транспорт или паковање робе; Тегле од 
стакла за конзервисање; Чепови, поклопци и остали затва-
рачи, од стакла

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод
или
Резање стаклених производа, под условом да укупна вред-
ност употребљених нерезаних стаклених производа није 
већа од 50% цене производа франко фабрика
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(1) (2) (3) (4)
7013 Производи од стакла врста који се употребљавају за сто-

лом, у кухињи, за тоалетне сврхе, у канцеларијама, за уну-
трашњу декорацију и сличне сврхе (осим оних из тар. бр. 
7010 или 7018)

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод
или
Резање стаклених производа, под условом да укупна вред-
ност употребљених нерезаних стаклених производа није 
већа од 50% цене производа франко фабрика
или
Украшавање руком (са изузетком сито штампе) ручно дува-
них стаклених производа, под условом да укупна вредност 
ручно дуваних стаклених производа није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

ex 7019 Предмети од стаклених влакана (осим предива) Производња од:
- необојених снопова стаклених влакана, ровинга, предива и 
сечених нити, или
- стаклене вуне

-

ex Глава 71 Природни или култивисани бисери, драго или полудраго 
камење, племенити метали, метали платирани племенитим 
металима и производи од њих; Имитације накита; Метал-
ни новац, осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex 7101 Природни или култивисани бисери, сортирани, привреме-
но нанизани ради лакшег транспорта

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex 7102, 
ex 7103 и 
ex 7104

Обрађено драго или полудраго камење (природно, синте-
тичко или реконституисано)

Производња од необрађеног драгог или полудрагог камења

7106, 7108 
и 7110

Племенити метали:
- необрађени Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тар. бр. 7106, 7108 и 7110
или
Електролитичка, термичка или хемијска сепарација племе-
нитих метала из тар. бр. 7106, 7108 или 7110
или
Легирање племенитих метала из тар. бр. 7106, 7108 или 7110 
међусобно или са простим металима

- у облику полупроизвода или у облику праха Производња од необрађених племенитих метала
ex 7107, 
ex 7109 и 
ex 7111

Метали платирани племенитим металима, у облику полу-
производа

Производња од метала платираних племенитим металима, 
необрађених

7116 Предмети од природних или култивисаних бисера, драгог 
или полудрагог камења (природног, синтетичког или ре-
конституисаног)

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

7117 Имитације накита Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод
или
Производња од делова простих метала, непревучених нити 
прекривених племенитим металима, под условом да вред-
ност свих употребљених материјала није већа од 50% цене 
производа франко фабрика

ex Глава 72 Гвожђе и челик; осим: Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

7207 Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика Производња од материјала из тар. бр. 7201, 7202, 7203, 7204 
или 7205

7208 до 
7216

Пљоснати ваљани производи, шипке, профили од гвожђа 
или нелегираног челика

Производња од ингота или других примарних облика из та-
рифног броја 7206

7217 Жица од гвожђа или нелегираног челика Производња од полупроизвода из тарифног броја 7207
ex 7218, 
7219 до 
7222

Полупроизводи, пљоснати ваљани производи, шипке и 
профили од нерђајућег челика

Производња од ингота или других примарних облика из та-
рифног броја 7218

7223 Жица од нерђајућег челика Производња од полупроизвода из тарифног броја 7218
ex 7224, 
7225 до 
7228

Полупроизводи, пљоснати ваљани производи, топлова-
љане шипке у лабаво намотаним котуровима; профили од 
осталих легираних челика; шупље бушаће шипке, од леги-
раног или нелегираног челика

Производња од ингота или других примарних облика из тар. 
бр. 7206, 7218 или 7224

7229 Жица од осталих легираних челика Производња од полупроизвода из тарифног броја 7224
ex Глава 73 Производи од гвожђа или челика; осим: Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex 7301 Талпе Производња од материјала из тарифног броја 7206
7302 Материјал за изградњу железничких и трамвајских коло-

сека, од гвожђа и челика: шине, шине-вођице и назубљене 
шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и дру-
ги делови скретница, прагови (попречне везе), рибље пло-
че, шинске столице, клинови шинских столица, подложне 
плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специ-
јално конструисани за постављање, спајање и причвршћи-
вање шина

Производња од материјала из тарифног броја 7206

7304, 7305 
и 7306

Цеви и шупљи профили, од гвожђа (осим од ливеног гво-
жђа) или челика

Производња од материјала из тар. бр. 7206, 7207, 7218 или 
7224
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ex 7307 Прибор за цеви од нерђајућег челика (ISO бр. X5CrNiMo 
1712), који се састоји од више делова

Извртање, бушење, проширивање, нарезивање, чишћење пе-
шчаним млазом кованих грубо уобличених полупроизвода за 
профиле (blanks), под условом да њихова укупна вредност 
није већа од 35% цене производа франко фабрика

7308 Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 
9406) и делови конструкција (нпр. мостови и секције мо-
стова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кро-
вови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, 
прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или 
челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припре-
мљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика

Међутим, заварени углови, калупи и профили из тарифног 
броја 7301 не смеју да се користе

ex 7315 Ланци против клизања Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла из тарифног броја 7315 није већа од 50% цене производа 
франко фабрика

ex Глава 74 Бакар и производи од бакра; осим: Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 50% цене производа франко фабрика

-

7401 Бакренац; Цемент бакар (преципитат бакра) Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

7402 Нерафинисани бакар; Бакарне аноде за електролитичку 
рафинацију

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

7403 Рафинисани бакар и легуре бакра, сирови:
- рафинисани бакар Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

- легуре бакра и рафинисани бакар са садржајем других 
елемената

Производња од рафинисаног бакра, сировог, или од отпадака 
и остатака од бакра

7404 Отпаци и остаци, од бакра Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

7405 Предлегуре бакра Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex Глава 75 Никл и производи од никла; осим: Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 50% цене производа франко фабрика

-

7501 до 
7503

Никлов каменац, синтеровани оксиди никла и други ме-
ђупроизводи металургије никла; сирови никл; отпаци и 
остаци од никла

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex Глава 76 Алуминијум и производи од алуминијума; осим: Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 50% цене производа франко фабрика

-

7601 Алуминијум, сирови Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 50% цене производа франко фабрика
или
Производња термичким или електролитичким поступком 
од нелегираног алуминијума или од отпадака и остатака од 
алуминијума

7602 Отпаци и остаци, од алуминијума Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ

ex 7616 Производи од алуминијума осим газе, тканина, решетки, 
мрежа, ограда, материјала за ојачавање и сличних мате-
ријала (укључујући и бескрајне траке), од алуминијумске 
жице и решетки од развученог метала од алуминијума

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ. 
Међутим, могу да се употребе газа, тканине, решетке, мре-
же, ограде, материјали за ојачавање и слични материјали 
(укључујући и бескрајне траке), од алуминијумске жице или 
решетке од развученог метала од алуминијума; и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 50% цене производа франко фабрика

-

Глава 77 Резервисана за могућу каснију употребу у ХС
ex Глава 78 Олово и производи од олова; осим: Производња:

- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 50% цене производа франко фабрика

7801 Сирово олово:
- рафинисано олово: Производња од „меканог олова” (буљон олова) или од „рад-

ног” олова
- остало Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, отпаци и остаци из тарифног броја 7802 не 
смеју да се користе
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(1) (2) (3) (4)
7802 Отпаци и остаци, од олова Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex Глава 79 Цинк и производи од цинка; осим Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 50% цене производа франко фабрика

-

7901 Цинк, сирови Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, отпаци и остаци из тарифног броја 7902 не 
смеју да се користе

7902 Отпаци и остаци, од цинка Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex Глава 80 Калај и производи од калаја; осим Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 50% цене производа франко фабрика

-

8001 Калај, сирови Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, отпаци и остаци из тарифног броја 8002 не 
смеју да се користе

8002 и 8007 Отпаци и остаци, од калаја; остали производи од калаја Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

Глава 81 Остали прости метали; Кермети; Производи од њих:
- остали прости метали, обрађени; производи од њих Производња код које вредност свих употребљених материја-

ла из истог тарифног броја у који се сврстава сам производ 
није већа од 50% цене производа франко фабрика

- остало Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex Глава 82 Алати, ножарски производи, кашике и виљушке, од про-
стих метала; Њихови делови од простих метала, осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

8206 Алати, из два или више тар. бр. 8202 до 8205, у сетовима 
за продају на мало

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
из тар. бр. 8202 до 8205. Међутим, алати из тар. бр. 8202 до 
8205 могу да се налазе у сету, под условом да њихова укупна 
вредност није већа од 15% цене сета франко фабрика

8207 Изменљиви алат за ручне алатке, са или без механичког 
погона, или за машине алатке (нпр, за пресовање, ковање, 
утискивање, просецање, нарезивање и урезивање наво-
ја, бушење, проширивање отвора, стругање, провлачење, 
глодање или за одвијање/завијање одврткама) укључујући 
матрице за извлачење или екструдирање метала и алата за 
бушење стена и земље

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

-

8208 Ножеви и сечива, за машине или механичке справе Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

ex 8211 Ножеви са сечивом, назубљени или не (укључујући вртне 
ножеве), осим ножева из тарифног броја 8208

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу да се употребе сечива и дршке од про-
стих метала

8214 Остали ножарски производи (нпр. машинице за шишање 
или стрижу, месарске или кухињске сатаре, месарске се-
кире и ножеви за сецкање меса, ножеви за папир); Сетови 
и справе за маникир и педикир (укључујући и турпије за 
нокте)

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу се употребити дршке од простих ме-
тала

8215 Кашике, виљушке, кутлаче, кашике за пену, лопатице за 
сервирање колача, ножеви за рибу, ножеви за маслац, шти-
паљке за шећер и сличан кухињски и стони прибор

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу се употребити дршке од простих ме-
тала

ex Глава 83 Разни производи од простих метала; осим: Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex 8302 Остали окови, прибор и слични производи за грађевине, и 
аутоматски затварачи врата

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу се употребити у други материјали из 
тарифног броја 8302, под условом да њихова укупна вред-
ност није већа од 20% цене производа франко фабрика

ex 8306 Статуете и други украси од простих метала Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу се употребити у други материјали из 
тарифног броја 8306, под условом да њихова укупна вред-
ност није већа од 30% цене производа франко фабрика
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ex Глава 84 Нуклеарни реактори, котлови, машине и механички уређа-
ји; Њихови делови; осим:

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

ex 8401 Нуклеарни гориви елементи Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 30% цене производа франко фабрика

8402 Котлови за производњу водене и друге паре (осим котлова 
за централно грејање који могу да произведу пару ниског 
притиска); Котлови за прегрејану воду

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

8403 до ex 
8404

Котлови за централно грејање, осим котлова из тарифног 
броја 8402 и помоћни уређаји за котлове за централно гре-
јање

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
из тар. бр. 8403 и 8404

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

8406 Турбине на водену и другу пару Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

8407 Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем на паљење 
помоћу свећице, са наизменичним или обртним кретањем 
клипа

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

8408 Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем, на паљење 
помоћу компресије (дизел или полудизел мотори)

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

8409 Делови погодни искључиво или углавном за моторе из тар. 
бр. 8407 или 8408

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

8411 Турбомлазни мотори, турбопропелерни мотори и остале 
гасне турбине

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

8412 Остале погонске машине и мотори Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 8413 Пумпе за потискивање са ротационим кретањем Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

ex 8414 Индустријски вентилатори, дуваљке и слично Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

8415 Уређаји за климатизацију који се састоје од вентилатора на 
моторни погон и елемената за мењање температуре и вла-
жности ваздуха, укључујући машине у којима се влажност 
не може регулисати независно од температуре

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

8418 Фрижидери, замрзивачи и остали уређаји за хлађење или 
замрзавање, електрични или остали; Топлотне пумпе, 
осим уређаја за климатизацију ваздуха из тарифног броја 
8415

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од матери-
јала из тарифног броја у који се сврстава сам производ,
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика, и
- код које вредност свих употребљених материјала без поре-
кла није већа од укупне вредности употребљених материјала 
са пореклом

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

ex 8419 Машине и уређаји за индустрију дрвета, хартијине масе, 
хартије и картона

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру горе наведеног ограничења, вредност свих упо-
требљених материјала из истог тарифног броја у који се свр-
става сам производ није већа од 25% цене производа франко 
фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

8420 Каландери и остале машине за ваљање, осим за метале или 
стакло, и ваљци за њих

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру горе наведеног ограничења, вредност свих упо-
требљених материјала из истог тарифног броја у који се свр-
става сам производ није већа од 25% цене производа франко 
фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

8423 Ваге (осим вага осетљивости до 5 cg), укључујући и маши-
не за бројање и контролу, које раде на бази мерења масе; 
Тегови за ваге свих врста

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

8425 до 
8428

Машине за дизање, манипулацију, утовар или истовар Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употре-
бљених материјала из тарифног броја 8431 није већа од 10% 
цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика
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8429 Булдожери, англдозери, машине за равнање (грејдери), 

скрепери, багери, утоваривачи са лопатом, машине за на-
бијање и друмски ваљци, самоходни:
- друмски ваљци Производња код које вредност свих употребљених материја-

ла није већа од 40% цене производа франко фабрика
- остало Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употре-
бљених материјала из тарифног броја 8431 није већа од 10% 
цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

8430 Остале машине за премештање, равнање, стругање, копа-
ње, набијање, вађење или бушење земље, минерала или 
руда; Макаре и машине за вађење шипова; Снежни плуго-
ви и дуваљке за снег

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употре-
бљених материјала из тарифног броја 8431 није већа од 10% 
цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

ex 8431 Делови погодни за употребу искључиво или углавном са 
друмским ваљцима

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

8439 Машине за производњу целулозе од влакнастих целуло-
зних материјала или за производњу или довршавање хар-
тије или картона

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру горе наведеног ограничења, вредност свих упо-
требљених материјала из истог тарифног броја у који се свр-
става сам производ није већа од 25% цене производа франко 
фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

8441 Остале машине за прераду хартијине масе, хартије или 
картона, укључујући и машине за сечење свих врста

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру горе наведеног ограничења, вредност свих упо-
требљених материјала из истог тарифног броја у који се свр-
става сам производ није већа од 25% цене производа франко 
фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

ex 8443 Штампачи за канцеларијске машине (нпр. за машине за ау-
томатску обраду података, машине за обраду текста)

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

8444 до 
8447

Машине из ових тарифних бројева за употребу у текстил-
ној индустрији

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 8448 Помоћне машине за употребу са машинама из тар. бр. 8444 
и 8445

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

8452 Машине за шивење, осим машина за прошивање књига из 
тарифног броја 8440; Намештај, сталци и поклопци пред-
виђени за машине за шивење; Игле за машине за шивење:
- машине за шивење (само затворена петља) са главом 
масе не преко 16 kg без мотора, или не преко 17 kg укљу-
чујући мотор

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика
- вредност свих материјала без порекла који су употребљени 
у састављању главе (без мотора) није већа од вредности свих 
употребљених материјала са пореклом, и
- су употребљени механизми за затезање конца, кукичање и 
цик-цак бод са пореклом

- остало Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 8456, 
ex 8457 до 
8465 и 
ex 8466

Машине алатке и машине и њихови делови и прибор из 
тар. бр. 8456 до 8466, осим:

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 8456 и 
ex 8466

- машине за сечење воденим млазом;
- делови и прибор за машине за сечење воденим млазом

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

8470 до 
8472

Канцеларијске машине (нпр. писаће машине, машине за 
рачунање, машине за машине за аутоматску обраду подата-
ка, машине за умножавање, машине за спајање)

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

8480 Калупнице за ливнице метала; Моделне плоче, ливачки 
модели; Калупи за метал (осим за инготе), металне кар-
биде, стакло, минералне материјале, гуму или пластичне 
масе

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

8482 Куглични и ваљкасти лежаји Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

8484 Заптивачи од металних листова комбиновани са другим 
материјалом или од два или више слојева метала; Сетови 
заптивача, различити по саставу материјала, у кесама, омо-
тима или сличним паковањима; Механички заптивачи

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика
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ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада извршена на материјалима без порекла, која им даје статус производа са 

пореклом
(1) (2) (3) (4)

ex 8486 - Машине алатке за обраду материјала свих врста ски-
дањем ласером или другим светлосним или фотонским 
снопом, ултразвуком, електроерозијом, електрохемијским 
поступком, електронским снопом, јонским снопом или 
млазом плазме, као и њихови делови и прибор
- машине алатке (укључујући пресе) за обраду метала са-
вијањем, исправљањем, равнањем, као и њихови делови и 
прибор
- машине алатке за обраду камена, керамике, бетона, 
азбестцемента и сличних минералних материјала или за 
обраду стакла на хладно, као и њихови делови и прибор
- шаблонски апарати погодни за производњу маски или 
мрежица од подлога превучених фотоосетљивим матери-
јама; њихови делови и прибор

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

- калупи, за ливење под притиском или бризгањем Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

- машине за дизање, манипулацију, утовар или истовар Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употре-
бљених материјала из тарифног броја 8431 није већа од 10% 
цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

8487 Делови машина без електричних прикључака, изолатора, 
калема, контаката или других електричних делова, непо-
менути нити обухваћени на другом месту у овој глави

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex Глава 85 Електричне машине и опрема и њихови делови; Апарати 
за снимање и репродукцију звука, телевизијски апарати за 
снимање и репродукцију слике и звука, делови и прибор за 
те производе; осим:

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

8501 Електромотори и електрични генератори (осим генератор-
ских агрегата)

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употре-
бљених материјала из тарифног броја 8503 није већа од 10% 
цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

8502 Електрични генераторски агрегати и ротациони конверто-
ри (претварачи)

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употребље-
них материјала из тар. бр. 8501 и 8503 није већа од 10% цене 
производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

ex 8504 Јединице за напајање машина за аутоматску обраду пода-
така

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 8517 Остали апарати за пренос или пријем гласа, слика или дру-
гих података, укључујући апарате за комуникацију у бе-
жичној мрежи (као што су локална  – LAN или широкопоја-
сна мрежа  – WLAN), осим емисионих и пријемних апарата 
из тар. бр. 8443, 8525, 8527 или 8528;

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- вредност свих употребљених материјала без порекла није 
већа од вредности свих употребљених материјала са поре-
клом

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

ex 8518 Микрофони и њихови стативи; звучници, укључујући 
звучнике у звучним кутијама; аудиофреквентни електрич-
ни појачивачи; електрични комплети за појачавање звука

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- вредност свих употребљених материјала без порекла није 
већа од вредности свих употребљених материјала са поре-
клом

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

8519 Апарати за снимање или репродукцију звука
Грамофони, касетофони и други апарати за репродукцију 
звука, без уграђеног уређаја за снимање звука

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- вредност свих употребљених материјала без порекла није 
већа од вредности свих употребљених материјала са поре-
клом

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

8521 Апарати за снимање и репродукцију слике, са или без 
уграђеног видео тјунера (пријемника) 

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- вредност свих употребљених материјала без порекла није 
већа од вредности свих употребљених материјала са поре-
клом

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

8522 Делови и прибор који се употребљавају искључиво или 
углавном са апаратима из тар. бр. 8519 или 8521

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

8523 Дискови, траке, постојане полупроводничке меморије не-
зависне од електричне енергије, „паметне картице” („smart 
cards”) и друге подлоге за снимање звука или других фено-
мена, снимљени или не, укључујући матрице и мастере за 
производњу дискова, али искључујући производе из Главе 
37
- неснимљени дискови, траке, постојане полупроводничке 
меморије независне од електричне енергије и друге подло-
ге за снимање звука или других феномена, искључујући 
производе из Главе 37

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика
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(1) (2) (3) (4)
- снимљени дискови, траке, постојане полупроводничке 
меморије независне од електричне енергије и друге подло-
ге за снимање звука или других феномена, искључујући 
производе из Главе 37

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употре-
бљених материјала из тарифног броја 8523 није већа од 10% 
цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

- матрице и мастери за производњу дискова, али искључу-
јући производе из Главе 37;

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

- картице за детекцију („proximity cards”) и „паметне кар-
тице” („smart cards”) са два или више електронских инте-
грисаних кола

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

- паметне картице („smart cards”) са једним електронским 
интегрисаним колом

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употребље-
них материјала из тар. бр. 8541 и 8542 није већа од 10% цене 
производа франко фабрика
или
Поступак дифузије код кога се интегрисана кола формирају 
на подлози полупроводника селективним увођењем одгова-
рајуће примесе (допанта)

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

8525 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 (камкордери)

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- вредност свих употребљених материјала без порекла није 
већа од вредности свих употребљених материјала са поре-
клом

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

8526 Радари, уређаји за радио-навигацију и уређаји за радио-да-
љинско управљање

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- вредност свих употребљених материјала без порекла није 
већа од вредности свих употребљених материјала са поре-
клом

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

8527 Пријемници за радио-дифузију, укључујући и пријемнике 
комбиноване у истом кућишту са апаратом за снимање или 
репродукцију звука или часовником

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- вредност свих употребљених материјала без порекла није 
већа од вредности свих употребљених материјала са поре-
клом

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

8528 Монитори и пројектори, без уграђених телевизијских при-
јемника; Телевизијски пријемници са или без уграђених 
радио пријемника или апарата за снимање и репродукцију 
звука или слике

-

- монитори и пројектори, без уграђених телевизијских 
пријемника, који се користе искључиво или углавном за 
системе за аутоматску обраду података из тарифног броја 
8471

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

- остали монитори и пројектори, без уграђених телеви-
зијских пријемника; телевизијски пријемници са или без 
уграђених радио пријемника или апарата за снимање и ре-
продукцију звука или слике

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- вредност свих употребљених материјала без порекла није 
већа од вредности свих употребљених материјала са поре-
клом

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

8529 Делови погодни искључиво или углавном са апаратима из 
тар. бр. 8525 до 8528
- погодни за употребу искључиво или углавном са апарати-
ма за снимање или репродукцију слике

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

- погодни за употребу искључиво или углавном са монито-
рима и пројекторима, без уграђених телевизијских пријем-
ника, који се користе искључиво или углавном за системе 
за аутоматску обраду података из тарифног броја 8471

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

- остало Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- вредност свих употребљених материјала без порекла није 
већа од вредности свих употребљених материјала са поре-
клом

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

8535 Електрични апарати за укључивање/ искључивање или 
заштиту електричних струјних кола или за остваривање 
прикључивања на или у електрична струјна кола, за напо-
не преко 1.000 V

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употре-
бљених материјала из тарифног броја 8538 није већа од 10% 
цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

8536 Електрични апарати за укључивање /искључивање или за-
штиту електричних струјних кола или за остваривање при-
кључивањe на или у електрична струјна кола, за напоне до 
1.000 V; Kонектори за оптичка влакна, снопове оптичких 
влакана или каблове
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- - eлектрични апарати за укључивање/ искључивање или 
заштиту електричних струјних кола или за остваривање 
прикључивањa на или у електрична струјна кола, за напо-
не до 1.000 V

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употре-
бљених материјала из тарифног броја 8538 није већа од 10% 
цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

- - конектори за оптичка влакна, снопове оптичких влакана 
или каблове:
- - - од пластичне масе Производња код које вредност свих употребљених материја-

ла није већа од 50% цене производа франко фабрика
- - - од керамике Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 

од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

- - - од бакра Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 50% цене производа франко фабрика

8537 Табле, плоче, пултови, столови, ормани и остале основе, 
опремљени са два или више производа из тар. бр. 8535 или 
8536, за електрично управљање или развођење електричне 
енергије, укључујући и оне са уграђеним инструментима и 
апаратима из Главе 90 и апаратима за нумеричко управља-
ње, осим комутационих апарата из тарифног броја 8517

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употре-
бљених материјала из тарифног броја 8538 није већа од 10% 
цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

ex 8541 Диоде, транзистори и остали слични полупроводнички 
елементи, осим дискова (плочица) још неисечених у ми-
кроплочице (чипове)

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

8542 Електронска интегрисана кола
- монолитна интегрисана кола Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употребље-
них материјала из тар. бр. 8541 и 8542 није већа од 10% цене 
производа франко фабрика
или
Поступак дифузије код кога се интегрисана кола формирају 
на подлози полупроводника селективним увођењем одгова-
рајуће примесе (допанта)

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

- мултичипна интегрисана кола која су делови машина или 
апарата, непоменута нити обухваћена на другом месту у 
овој глави

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

- остало Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употребље-
них материјала из тар. бр. 8541 и 8542 није већа од 10% цене 
производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

8544 Изолована жица (укључујући емајлирану и анодизира-
ну жицу), каблови (укључујући коаксијалне каблове) или 
остали изоловани електрични проводници, опремљени 
или неопремљени конекторима; Оптички каблови израђе-
ни од појединачно оплаштених влакана, било да јесу или 
нису у склопу са електричним проводницима, опремљени 
или неопремљени конекторима

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

8545 Угљене електроде, угљене четкице, угљене сијалице, 
угљене батерије и други производи од графита или другог 
угљена, са или без метала, за електричне сврхе

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

8546 Електрични изолатори од било ког материјала Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

8547 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 тарифног броја 8546; Цеви за 
електричне проводнике и спојнице за њих, од простих ме-
тала обложене изолационим материјалом

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

8548 Остаци и отпаци од примарних ћелија, примарних батери-
ја и електричних акумулатора; Истрошене примарне ћели-
је, истрошене примарне батерије и истрошени електрични 
акумулатори; Електрични делови машина и апарата непо-
менути нити обухваћени на другом месту у овој глави
- електронски микросклопови Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употребље-
них материјала из тар. бр. 8541 и 8542 није већа од 10% цене 
производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

- остало Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика
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ex Глава 86 Железничке или трамвајске локомотиве, шинска возила и 

њихови делови; Железнички и трамвајски колосечни скло-
пови и прибор и њихови делови; Механичка и електроме-
ханичка сигнална опрема за саобраћај свих врста, осим:

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

8608 Железнички и трамвајски шински склопови и прибор; Ме-
ханичка (укључујући и електро-механичку) опрема за сиг-
нализацију, сигурност, контролу или управљање саобраћа-
јем на железничким или трамвајским пругама, друмовима, 
унутрашњим водним путевима, опрема на паркиралишта, 
у лукама или аеродромима; Њихови делови

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

ex Глава 87 Возила, осим железничких или трамвајских шинских во-
зила, и њихови делови и прибор; осим:

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

8709 Самоходна радна колица (аутокаре), без уређаја за диза-
ње или манипулацију, која се користе у фабрикама, скла-
диштима, лукама или на аеродромима, за превоз робе на 
кратким растојањима; Вучна возила, која се користе на 
перонима железничких станица; Делови наведених возила

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

8710 Тенкови и друга оклопна борбена моторна возила, опре-
мљена или не наоружањем и њихови делови

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

8711 Мотоцикли (укључујући мопедеи бицикли са помоћним 
мотором, са или без бочне приколице; Бочне приколице
- са клипним мотором (осим ротационих клипних мотора), 
запремине цилиндра:
- - до 50 cm3 Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- вредност свих употребљених материјала без порекла није 
већа од вредности свих употребљених материјала са поре-
клом

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 20% цене производа франко фа-
брика

- - преко 50 cm3 Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- вредност свих употребљених материјала без порекла није 
већа од вредности свих употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

- остало Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- вредност свих употребљених материјала без порекла није 
већа од вредности свих употребљених материјала са пореклом

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

ex 8712 Бицикли без кугличних лежајева Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја 8714

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

8715 Дечја колица и њихови делови Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

8716 Приколице и полуприколице; Остала возила, несамоходна; 
Њихови делови

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

ex Глава 88 Ваздухоплови, космичке летелице и њихови делови; осим: Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex 8804 Ротошути Производња од материјала из било ког тарифног броја, 
укључујући остале материјале из тарифног броја 8804

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

8805 Опрема за лансирање ваздухоплова; Палубни заустављачи 
авиона и слична опрема; Земаљски тренажери летења; Де-
лови наведених производа

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа од 
30% цене производа франко фабрика

Глава 89 Бродови, чамци и пловеће конструкције Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, бродска корита из тарифног броја 8906 не 
смеју да се користе

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex Глава 90 Оптички, фотографски, кинематографски, мерни, контрол-
ни, прецизни, медицински и хируршки инструменти и апа-
рати; Њихови делови и прибор; осим:

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

9001 Оптичка влакна и снопови оптичких влакана; Оптички 
каблови, осим оних из тарифног броја 8544; Листови и 
плоче од поларизујућег материјала; Сочива (укључујући и 
контактна сочива), призме, огледала и остали оптички еле-
менти, од било ког материјала, немонтирани, осим таквих 
оптички необрађених елемената од стакла

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика



148 Број 39 6. јун 2019.

ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада извршена на материјалима без порекла, која им даје статус производа са 

пореклом
(1) (2) (3) (4)

9002 Сочива, призме, огледала и други оптички елементи од 
било ког материјала, монтирани, који су делови или при-
бор инструмената или апарата, осим таквих оптички нео-
брађених елемената од стакла 

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

9004 Наочаре и слични производи, корективни, заштитни и 
остали

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 9005 Дурбини (са једним или два објектива) и остали оптички 
телескопи и њихова постоља, осим астрономских рефрак-
ционих телескопа и њихових постоља

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од матери-
јала из тарифног броја у који се сврстава сам производ,
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика, и
- код које вредност свих употребљених материјала без поре-
кла није већа од укупне вредности употребљених материјала 
са пореклом

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

ex 9006 Фотографски апарати (осим филмских камера); фотограф-
ски флеш апарати и флеш сијалице, осим флеш сијалица са 
електричним паљењем

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од матери-
јала из тарифног броја у који се сврстава сам производ,
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика, и
- код које вредност свих употребљених материјала без поре-
кла није већа од укупне вредности употребљених материјала 
са пореклом

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

9007 Филмске камере и филмски пројектори, укључујући и са 
уграђеним апаратима за снимање или репродукцију звука

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од матери-
јала из тарифног броја у који се сврстава сам производ,
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика, и
- код које вредност свих употребљених материјала без поре-
кла није већа од укупне вредности употребљених материјала 
са пореклом

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

9011 Оптички микроскопи, укључујући оне за микрофотогра-
фију, микрокинематографију и микропројекцију

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од матери-
јала из тарифног броја у који се сврстава сам производ,
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика, и
- код које вредност свих употребљених материјала без поре-
кла није већа од укупне вредности употребљених материјала 
са пореклом

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

ex 9014 Остали навигациони инструменти и апарати Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

9015 Геодетски (укључујући фотограметријске), хидрографски, 
океанографски, хидролошки, метеоролошки и геофизички 
инструменти и апарати, осим компаса; Даљиномери

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

9016 Ваге, осетљивости не преко 5 cg, укључујући са теговима Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

9017 Инструменти и апарати за цртање, обележавање или ма-
тематичко рачунање (нпр. апарати за цртање, пантографи, 
угломери, прибор за цртање у сету, логаритмари, диск кал-
кулатори); 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 овој глави

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

9018 Инструменти и апарати за медицину, хирургију, зубарство 
и ветерину, укључујући сцинтиграфске и друге електроме-
дицинске апарате и апарате за испитивање вида:
- зубарске столице са уграђеним зубарским уређајима или 
зубарским пљуваоницама

Производња од материјала из било ког тарифног броја, 
укључујући остале материјале из тарифног броја 9018

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

- остало Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

9019 Апарати за механотерапију; Апарати за масажу; Апарати 
за психолошка тестирања; Апарати за озонотерапију, окси-
генотерапију, аеросол терапију, вештачко дисање и остали 
терапеутски апарати за дисање

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

9020 Остали апарати за дисање и гас-маске, осим заштитних 
маски без механичких делова и изменљивих филтера

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 25% цене производа франко фа-
брика

9024 Машине и апарати за испитивање тврдоће, чврстоће на ки-
дање или сабијање, еластичности или осталих механичких 
својстава материјала (нпр. метала, дрвета, текстила, харти-
је, пластичних маса)

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

9025 Хидрометри и слични плутајући инструменти, термоме-
три, пирометри, барометри, хигрометри и психрометри, 
укључујући комбинације ових инструмената, са или без 
могућности регистровања

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика
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9026 Инструменти и апарати за мерење или контролу протока, 

нивоа, притиска или осталих променљивих величина теч-
ности или гасова (нпр.: мерачи протока, показивачи нивоа, 
манометри, мерачи количине топлоте), осим инструмената 
и апарата из тар. бр. 9014, 9015, 9028 или 9032

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

9027 Инструменти и апарати за физичке или хемијске анализе 
(нпр.: полариметри, рефрактометри, спектрометри, апара-
ти 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 и експозиметре); Микротоми

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

9028 Мерачи потрошње или производње гасова, течности или 
електрицитета, укључујући и мераче за њихово баждаре-
ње:
- делови и прибор Производња код које вредност свих употребљених материја-

ла није већа од 40% цене производа франко фабрика
- остало Производња код које:

- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- вредност свих употребљених материјала без порекла није 
већа од вредности свих употребљених материјала са поре-
клом

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

9029 Бројачи обртаја, бројачи производње, таксиметри, бројачи 
километара, бројачи корака и слично; Показивачи брзине 
и тахометри, осим оних из тар. бр. 9014 или 9015; Стро-
боскопи

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

9030 Осцилоскопи, спектрални анализатори и остали инстру-
менти и апарати за мерење или контролу електричних ве-
личина, искључујући електрична бојила из тарифног броја 
9028; Инструменти и апарати за мерење или откривање 
алфа, бета, гама, рендгенских, космичких или других јо-
низујућих зрачења

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

9031 Инструменти, апарати и машине за мерење или контролу, 
непоменути нити обухваћени на другом месту у овој глави; 
Пројектори профила

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

9032 Инструменти и апарати за аутоматску регулацију или 
управљање

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

9033 Делови и прибор (непоменути нити обухваћени на другом 
месту у овој глави) за машине, уређаје, инструменте или 
апарате из Главе 90

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex Глава 91 Часовници, сатови и њихови делови; осим: Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

9105 Остали сатови Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- вредност свих употребљених материјала без порекла није 
већа од вредности свих употребљених материјала са поре-
клом

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

9109 Механизми за сатове, комплетни и састављени Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- вредност свих употребљених материјала без порекла није 
већа од вредности свих употребљених материјала са поре-
клом

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

9110 Комплетни механизми за часовнике или сатове, несаста-
вљени или делимично састављени (механизми у сетови-
ма); Некомплетни механизми за часовнике или сатове, са-
стављени; Груби механизми за часовнике или сатове 

Производња код које:
- вредност свих употребљених материјала није већа од 40% 
цене производа франко фабрика, и
- у оквиру наведеног ограничења, вредност свих употре-
бљених материјала из тарифног броја 9114 није већа од 10% 
цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

9111 Кућишта за часовнике и делови кућишта Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

9112 Кућишта за сатове и кућишта сличне врсте за остале прои-
зводе из ове главе и делови кућишта

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фабрика

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 30% цене производа франко фа-
брика

9113 Каишеви, траке и наруквице за часовнике и делови за каи-
шеве, траке и наруквице:
- од простих метала, укључујући позлаћене или посребре-
не или превучене или платиране племенитим металима

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

- остали Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

Глава 92 Музички инструменти; Делови и прибор ових производа Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 40% цене производа франко фабрика

Глава 93 Оружје и муниција; Њихови делови и прибор Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика
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ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада извршена на материјалима без порекла, која им даје статус производа са 

пореклом
(1) (2) (3) (4)

ex Глава 94 Намештај, постељина, душеци, носачи душека, јастуци и 
слични пуњени производи; Лампе и друга светлећа тела, 
на другом месту непоменути или укључени; Осветљени 
знаци, осветљене плочице са именима и слично; Монта-
жне зграде; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

ex 9401 и 
ex 9403

Намештај од простих метала, са уграђеном ненапуњеном 
памучном тканином површинске масе 300 g/m2 или мање

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од 
материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ
или
Производња од памучне тканине која је већ конфекционира-
на за употребу са производима из тар. бр. 9401 или 9403, под 
условом да:
- вредност тканине није већа од 25% цене производа франко 
фабрика, и
- да су сви други употребљени материјали са пореклом и да 
се сврставају у неки други тарифни број, а не у тар. бр. 9401 
или 9403

Производња код које вредност свих 
употребљених материјала није већа 
од 40% цене производа франко фа-
брика

9405 Лампе и друга светлећа тела, укључујући рефлекторе и 
њихове делове, на другом месту непоменути нити обухва-
ћени; Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и 
слично, са стално фиксираним светлосним извором и њи-
хови делови на другом месту непоменути нити обухваћени

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

9406 Монтажне зграде Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

ex Глава 95 Играчке, реквизити за друштвене игре и спорт; Њихови де-
лови и прибор; осим:

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex 9503 - остале играчке; умањени модели и слични модели за 
игру, са или без погона; слагалице свих врста

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 50% цене производа франко фабрика

ex 9506 Палице за голф и њихови делови Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам прои-
звод. Међутим, могу се употребити грубо обликовани блоко-
ви за израду глава палица за голф

ex Глава 96 Разни производи; осим: Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод

ex 9601 и 
ex 9602

Производи од материјала за резбарење животињског, биљ-
ног или минералног порекла

Производња од „обрађених” материјала за резбарење из ис-
тог тарифног броја као производ

ex 9603 Метле и четке (осим метли и метлица од прућа и четки од 
длаке куна и веверица), механичке направе за чишћење 
пода које се држе у руци, без мотора; улошци и ваљци за 
бојење; брисачи за подове и пајалице

Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла није већа од 50% цене производа франко фабрика

9605 Путни сетови (несесери) за личну тоалету, шивење или чи-
шћење ципела или одела

Свака ставка у сету мора да задовољава правило које би се 
на њега применило и да није у сету. Међутим, у сету могу да 
буду производи без порекла, под условом да њихова укупна 
вредност није већа од 15% цене сета франко фабрика

9606 Дугмад, дрикери, дугмад за пресвлачење и остали делови 
тих производа; Недовршена дугмад

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 50% цене производа франко фабрика

-

9608 Хемијске оловке; Фломастери и маркери са врхом од филца 
или другог порозног материјала; Налив-пера и слична пера; 
Пера за копирање; Патент оловке; Држаља за пера, држаља за 
оловке и слична држаља; Делови (укључујући капе и клипсо-
ве) наведених производа, осим оних из тарифног броја 9609

Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим 
од материјала из тарифног броја у који се сврстава сам про-
извод. Међутим, могу се употребити пера и њихови врхови 
који се сврставају у исти тарифни број као и сам производ

9612 Траке за писаће машине и сличне траке, натопљене штам-
парском бојом или другачије припремљене за давање оти-
сака, укључујући и на калемима или у патронама; Јасту-
чићи за жигове, натопљени или ненатопљени, са или без 
кутије

Производња:
- од материјала из било ког тарифног броја, осим од мате-
ријала из тарифног броја у који се сврстава сам производ, и
- код које вредност свих употребљених материјала није већа 
од 50% цене производа франко фабрика

-

ex 9613 Упаљачи са пиезо паљењем Производња код које вредност свих употребљених материја-
ла из тарифног броја 9613 није већа од 30% цене производа 
франко фабрика

ex 9614 Луле за пушење и главе лула Производња од грубо обрађених блокова
Глава 97 Предмети уметности, колекција и старина Производња од материјала из било ког тарифног броја, осим од 

материјала из тарифног броја у који се сврстава сам производ
 (1) За посебне услове који се односе на „специфичне процесе”, видети Уводне напомене 7.1 и 7.3.
 (2) За посебне услове који се односе на „специфичне процесе”, видети Уводну напомену 7.2.
 (3) У Напомени 3 уз Главу 32 наводи се да су то препарати који се употребљавају за бојење било ког материјала или се употребљавају као састојци у производњи препарата 
за бојење, под условом да се не сврставају у неки други тарифни број у Глави 32.
 (4) Под појмом „група” подразумева се било који део тарифног броја који је од осталог дела одвојен тачком са запетом.
 (5) У случају производа који се састоје од материјала који се сврставају у тар. бр. 3901 до 3906, с једне стране, и од материјала који се сврставају у тар. бр. 3907 до 3911, с 
друге стране, ово ограничење се примењује само на групу материјала који по маси преовлађује у том производу.
 (6) Следеће фолије се сматрају високотранспарентним: фолије чија је оптичка пропусност, ако се мери према ASTM-D 1003-16 Gardner Hazemeter (тј. Hazefactor), мања од 2%.
 (7) За посебне услове који се односе на производе израђене од мешавине текстилних материјала, видети Уводну напомену 5.
 (8) Употреба овог материјала ограничена је на производњу тканина какве се користе за машине за израду хартије.
 (9) Видети Уводну напомену 6.
 (10) За плетене и кукичане производе, нееластичне нити гумиране, добијене шивењем или спајањем комада од плетених или кукичаних материјала (искројених или кукича-
них директно у облик), видети Уводну напомену 6.
 (11) SEMII  – Институт за полупроводничку опрему и материјале (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated)
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ПРИЛОГ 17

СПИСАК РОБЕ НА КОЈУ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЧЛАН 120. 
СТАВ 6. ОВЕ УРЕДБЕ

Вредновање одређене кварљиве робе увезене ради 
консигнационе продаје у складу са чланом 56. став 3. тачка 3) 

Царинског закона

Јединичне цене се примењују само ако их објави Управа 
царина.

СПИСАК РОБЕ НА КОЈУ СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЧЛАН 120. 
СТАВ 6. ОВЕ УРЕДБЕ

Тарифна ознака Назив робе Период важења
0701 90 50 00 Млад кромпир, од 1. јануара до 30. јуна од 1.1. до 30.6.
0703 10 19 00 Црни лук, свеж или расхлађен, остали од 1.1. до 31.12.
0703 20 00 00 Бели лук, свеж или расхлађен од 1.1. до 31.12.
0708 20 00 00 Махунасто поврће, у махунама или зрну, све-

же или расхлађено: Пасуљ и боранија (Vigna 
spp., Phaseolus spp.)

од 1.1. до 31.12.

0709 20 00 00 Остало поврће, свеже или расхлађено: Шпар-
гле
 – ех зелене

од 1.1. до 31.12.

0709 20 00 00 Остало поврће, свеже или расхлађено: Шпар-
гле
 – ех остале

од 1.1. до 31.12.

0709 60 10 00 Остало поврће, свеже или расхлађено: Па-
прике из рода Capsicum или из рода Pimenta: 
слатка паприка

од 1.1. до 31.12.

0714 20 10 00 Слатки кромпир: свеж, цео, намењен за људ-
ску исхрану

од 1.1. до 31.12.

0804 30 00 00 Ананас, свеж или суви
 – ех осим сушеног

од 1.1. до 31.12.

0804 40 00 00 Авокадо, свеж или суви
 – ех свеж

од 1.1. до 31.12.

0805 10 22 00 Слатке поморанџе, свеже: навел поморанџе од 1.6. до 30.11.
0805 10 24 00 Слатке поморанџе, свеже: беле поморанџе од 1.6. до 30.11
0805 10 28 00 Слатке поморанџе, свеже: остале од 1.6. до 30.11
0805 21 10 00 од 1.3. до 31.10.

0805 21 90 00 од 1.3. до 31.10.

0805 29 00 10 Мандарине (укључујући тангерске и сатсума), 
клементине, вилкинг и слични хибриди агру-
ма: 

од 1.3. до 31.10.

0805 29 00 90 Мандарине (укључујући тангерске и сатсума), 
клементине, вилкинг и слични хибриди агру-
ма: 

од 1.3. до 31.10.

0805 40 00 00 Грејпфрут , укључујући помело:
 – ех свежи, бели

од 1.1. до 31.12.

0805 40 00 00 Грејпфрут и помело:
 – ех свежи, ружичасти

од 1.1. до 31.12.

0805 50 90 00 лимета (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
 – ех свежа

од 1.1. до 31.12.

0806 10 10 00 Грожђе: Свеже: стоно грожђе од 21.11. до 20.7.
0807 11 00 00 Лубенице, свеже од 1.1. до 31.12.
0807 19 00 00 Диње, свеже:

ех Amarillo, Cuper, Медна роса (укључујући 
Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (укључују-
ћи Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

од 1.1. до 31.12.

0807 19 00 00 Диње, свеже:
ех Остале диње

од 1.1. до 31.12.

0808 30 90 00 Крушке, свеже
ех Nashi (Pyrus pyrifolia),Ya (Pyrus 
bretscheideri)

од 1.5. до 30.6.

0808 30 90 00 Крушке, свеже
 – ех остале

од 1.5. до 30.6.

0809 10 00 00 Кајсије, свеже од 1.1. до 31.5.
од 1.8. до 31.12.

0809 30 10 00 Нектарине од 1.1. до 10.6.
од 1.10. до 31.12.

0809 30 90 00 Брескве од 1.1. до 10.6.
од 1.10. до 31.12.

0809 40 05 00 Шљиве, свеже од 1.10. до 10.6.

Тарифна ознака Назив робе Период важења
0810 10 00 00 Јагоде од 1.1. до 31.12.
0810 20 10 00 Малине од 1.1. до 31.12.
0810 50 00 00 Киви од 1.1. до 31.12.

ПРИЛОГ 18

ГАРАНЦИЈА – ПОЈЕДИНАЧНO OБЕЗБЕЂЕЊЕ

I. Обавеза коју је преузео гарант

1. Доле потписани (1) ...........................................................................
са пребивалиштем у (2) ........................................................................
овим заједнички и појединачно (солидарно) гарантује, у царин-
ском органу обезбеђења
.................................................................................................................
до максималног износа од ...................................................................
за Републику Србију, 
за све износе за које лице које полаже ово обезбеђење (3): ..............
јесте или може да постане одговорно горе наведеној земљи за дуг 
у виду царинских и других дажбина (4) у вези са робом описаном 
у наставку која је обухваћена следећoм царинскoм операцијом (5): 
.................................................................................................................
Опис робе: .............................................................................................
2. Доле потписани се обавезује да плати на први писани захтев надле-
жних органа земље из тачке 1. и без могућности одлагања плаћања 
тражених износа дуже од 30 дана од дана подношења захтева, осим 
ако он/она или било које друго заинтересовано лице, пре истека тог 
рока, не докаже надлежним органима да је окончан посебни посту-
пак, осим поступка употребе у посебне сврхе, да је царински надзор 
робе за употребу у посебне сврхе или привремени смештај прописно 
завршен, односно, у случају операција које нису посебни поступци и 
привремени смештај, да је ситуација са робом регулисана. 
Надлежни орган, на захтев доле потписаног и из сваког разлога 
који се признаје као оправдан, може да продужи рок од 30 дана 
од датума подношења захтева за плаћање, у коме су он или она 
дужни да плате тражене износе. Трошкови настали као резултат 
одобрења овог додатног периода, а нарочито свака камата, морају 
се обрачунавати тако да износ буде еквивалентан оном који би био 
наплаћен под сличним околностима на тржишту новца или финан-
сијском тржишту у датој земљи.
3. Ова обавеза важи од дана када је одобри царински орган обез-
беђења. Доле потписани остаје одговоран за плаћање сваког дуга 
насталог у току царинске операције обухваћене овом обавезом и 
које су започете пре ступања на снагу опозива или укидања обез-
беђења, чак и ако је захтев за наплату поднет после тог датума.

У ......................................................., дана .....................................

.........................................................................................

(Потпис) (6)

II. Одобрење царинског органа обезбеђења

Царински орган обезбеђења ................................................................
Обавеза гаранта прихваћена дана .......................................................
за покриће царинске операције која се спроводи по декларацији/
декларацији за привремени смештај број .........................................
од.............................. (7)

.................................................................................................................
(Печат и потпис)

 – – – – – – – – – – – – – –
(1) Презиме и име или назив привредног субјекта
(2) Пуна адреса
(3) Презиме и име или назив привредног субјекта и пуна адреса лица које полаже 
обезбеђење
(4) Примењује се у погледу других дажбина које се плаћају у вези са увозом или изво-
зом робе ако се обезбеђење употребљава за стављање робе у национални/заједнички 
поступак транзита или се може користити у више земаља
(5) Унети једну од следећих царинских операција:

1) привремени смештај,
2) национални/заједнички поступак транзита,
3) поступак царинског складиштења,
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4) поступак привременог увоза са потпуним ослобођењем од плаћања увозних да-
жбина,
5) поступак активног оплемењивања,
6) поступак употребе у посебне сврхе,
7) стављање у слободан промет на основу редовне декларације без одложеног пла-
ћања,
8) стављање у слободан промет на основу редовне декларације са одложеним пла-
ћањем,
9) стављање у слободан промет на основу декларације поднете у складу са чланом 
145. Царинског закона,
10) стављање у слободан промет на основу декларације поднете у складу са чла-
ном 158. Царинског закона,
11) поступак привременог увоза са делимичним ослобођењем од плаћања увозних 
дажбина,
12) ако није горе наведена  – навести другу врсту операције;

(6) Лице које потписује документ, мора пре свог потписа, руком уписати следеће: 
„Обезбеђење за износ од …” (износ се уписује словима).
(7) Попуњава царинарница у којој је роба стављена у поступак или се налазила у при-
временом смештају.

ПРИЛОГ 19

ГАРАНЦИЈА – ПОЈЕДИНАЧНO OБЕЗБЕЂЕЊЕ У ОБЛИКУ 
КУПОНА

ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСТУПАК ТРАНЗИТА / НАЦИОНАЛНИ 
ПОСТУПАК ТРАНЗИТА

I. Обавеза коју је преузео гарант

1. Доле потписани (1) ...........................................................................
са пребивалиштем у (2) ........................................................................
овим заједнички и појединачно (солидарно) гарантује, у царин-
ском органу обезбеђења ......................................................................
за Републику Србију, 
за све износе за које носилац поступка јесте или може да постане 
одговоран горе наведеној земљи за дуг у виду царинских и дру-
гих дажбина које се плаћају у вези са увозом или извозом робе 
стављене у национални поступак транзита, у погледу кога се доле 
потписани обавезао да изда купоне појединачног обезбеђења до 
максималног износа од 10.000 евра по купону.
2. Доле потписани се обавезује да плати на први писани захтев на-
длежних органа земље из тачке 1. и без могућности одлагања плаћа-
ња тражених износа дуже од 30 дана од дана подношења захтева, до 
10.000 евра по купону појединачног обезбеђења, осим ако он или она 
или било које друго заинтересовано лице, пре истека тог рока, не до-
каже надлежним органима да је радња на прописан начин окончана.
На захтев доле потписаног и из сваког разлога који се признаје 
као оправдан, надлежни органи могу продужити рок од 30 дана 
од датума подношења захтева за плаћање у коме су он или она 
дужни да плате тражене износе. Трошкови настали као резултат 
одобрења овог додатног периода, а нарочито свака камата, морају 
се обрачунавати тако да износ буде еквивалентан оном који би био 
наплаћен под сличним околностима на тржишту новца или финан-
сијском тржишту у датој земљи.
3. Ова обавеза важи од дана када је одобри царински орган обез-
беђења. Доле потписани остаје одговоран за плаћање сваког дуга 
насталог у току националног поступка транзита обухваћеног овом 
обавезом и започетог пре ступања на снагу опозива или укидања 
обезбеђења, чак и ако је захтев за наплату поднет после тог датума.

У .............................................................................................................
дана ........................................................................................................

.................................................................................................................
(Потпис) (3)

II. Одобрење царинског органа обезбеђења 

Царински орган обезбеђења …............................................................
Обавеза гаранта је прихваћена дана ...................................................
.................................................................................................................

(Печат и потпис)

 – – – – – – – – – – – – – –
(1) Презиме и име или назив привредног субјекта
(2) Пуна адреса
(3) Потпису мора претходити следећа напомена коју потписник својеручно уписује: 
„Важи као купон обезбеђења”.

ПРИЛОГ 20

ГАРАНЦИЈА – ЗАЈЕДНИЧКО OБЕЗБЕЂЕЊЕ 
I. Обавеза коју је преузео гарант

1. Доле потписани (1) ...........................................................................
са пребивалиштем у (2) ........................................................................
овим заједнички и појединачно (солидарно) гарантује, у царин-
ском органу обезбеђења ......................................................................
до максималног износа од ...................................................................
за Републику Србију,
за све износе за које лице које полаже ово обезбеђење (3): … је-
сте или може да постане одговорно горе наведеној земљи за дуг 
у виду царинских и других дажбина (3) које могу настати или су 
настале у вези са робом обухваћеном царинским операцијама на-
веденим у тач. 1а и/или 1б.
Максимални износ обезбеђења састоји се из износа од:
.................................................................................................................
1) који је 100/50/30% (5) референтног износа који одговара износу 
царинских дугова и других дажбина које могу настати, једнак зби-
ру износа наведених у тачки 1а;
и
.................................................................................................................
2) који је 100/30% (6) референтног износа који одговара износу ца-
ринских дугова и других дажбина који су настали, једнак збиру 
износа наведених у тачки 1б.
1a. Износи који чине референтног износа који одговара износу ца-
ринских дугова и, по потреби, других дажбина које могу настати 
дати су у наставку за (7):
1) привремени смештај  – …;
2) национални поступак транзита / заједнички поступак транзита 
 – …;
3) поступак царинског складиштења  – …;
4) поступак привременог увоза са потпуним ослобођењем од пла-
ћања увозних дажбина  – …;
5) поступак активног оплемењивања  – …;
6) поступак употребе у посебне сврхе  – …;
7) ако није ниједна од наведених  – навести другу врсту операције 
 – … .
1б. Износи који чине део референтног износа који одговара износу 
царинских дугова и, по потреби, других дажбина које су настале 
дати су у наставку за (8):
1) стављање у слободан промет на основу редовне декларације без 
одложеног плаћања  – …;
2) стављање у слободан промет на основу редовне декларације са 
одложеним плаћањем  – …;
3) стављање у слободан промет на основу декларације поднете у 
складу са чланом 145. Царинског закона  – …;
4) стављање у слободан промет на основу декларације поднете у 
складу са чланом 158. Царинског закона  – …;
5) поступак привременог увоза са делимичним ослобођењем од 
плаћања увозних дажбина  – …;
6) поступак употребе у посебне сврхе  – … (9);
7) ако није ниједна од наведених  – навести другу врсту операције 
 – … .
2. Доле потписани се обавезује да плати на први писани захтев на-
длежних органа земље из тачке 1. и без могућности одлагања пла-
ћања тражених износа дуже од 30 дана од дана подношења захтева, 
до границе наведеног максималног износа, осим ако он/она одно-
сно било које друго заинтересовано лице, пре истека тог рока, не 
докаже надлежним органима, да је окончан посебни поступак, осим 
поступка употребе у посебне сврхе, да је царински надзор робе за 
употребу у посебне сврхе или привремени смештај прописно завр-
шен, односно, у случају операција које нису посебни поступци и 
привремени смештај, да је ситуација са робом регулисана. 
Надлежни орган, на захтев доле потписаног и из сваког разлога 
који се признаје као оправдан, може да продужи рок од 30 дана 
од датума подношења захтева за плаћање у коме су он или она 
дужни да плате тражене износе. Трошкови настали као резултат 
одобрења овог додатног периода, а нарочито свака камата, морају 
се обрачунавати тако да износ буде еквивалентан оном који би био 
наплаћен под сличним околностима на тржишту новца или финан-
сијском тржишту у датој земљи.
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 Овај износ се не може умањити за било који износ који је већ 
плаћен под условима овог обавезивања, осим ако се од доле пот-
писаног затражи да плати дуг настао у току царинске операције 
започете пре него што је претходни захтев за плаћање примљен 
или у року од 30 дана након тога. 
3. Ова обавеза важи од дана када је одобри царински орган обез-
беђења. Доле потписани остаје одговоран за плаћање сваког дуга 
насталог у току царинске операције обухваћене овом обавезом и 
започете пре ступања на снагу опозива или укидања обезбеђења, 
чак и ако је захтев за наплату поднет после тог датума.

У .............................................................................................................
дана ........................................................................................................
.................................................................................................................

(Потпис) (10)

II. Одобрење царинског органа обезбеђења 

Царински орган обезбеђења …............................................................

Обавеза гаранта је прихваћена дана ...................................................
.................................................................................................................

(Печат и потпис)

 – – – – – – – – – – – – – –
(1) Презиме и име или назив привредног субјекта.
(2) Пуна адреса.
(3) Презиме и име или назив привредног субјекта и пуна адреса лица које полаже 
обезбеђење.
(4) Примењује се у погледу других дажбина које се плаћају у вези са увозом или изво-
зом робе ако се обезбеђење употребљава за стављање робе у национални/заједнички 
поступак транзита или се може употребљавати у више уговорних страна.
(5) Прецртати оно што се не примењује.
(6) Прецртати оно што се не примењује. 
(7) Поступци осим заједничког транзита примењују се само у Републици Србији.
(8) Поступци осим заједничког транзита примењују се само у Републици Србији.
(9) За износе декларисане у царинској декларацији за поступак употребе у посебне 
сврхе.
(10) Лице које потписује документ мора пре свог потписа руком уписати следеће: 
„Обезбеђење за износ од …” (износ се уписује словима).

ПРИЛОГ 21 

КУПОН ПОЈЕДИНАЧНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

НАЦИОНАЛНИ / ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСТУПАК ТРАНЗИТА

Предња страна

ТC 32 – КУПОН ПОЈЕДИНАЧНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА                                                                                                                        А 000 000

Издат од.......................................................................................................................................................................................................................
 
...................................................................................................................................................................................................................................... 

(име/назив и адреса лица или привредног субјекта)

Обавеза гаранта прихваћена дана..........................................................................................................................................................................

од стране царинског органа обезбеђења 
...................................................................................................................

Овај купон, издат дана .................... покрива износ до 10.000 евра за национални / заједнички поступак транзита који започиње 
најкасније............................................................................................................................. 

и за коју је носилац поступка............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................
(име/назив и адреса лица или привредног субјекта)

...........................................................                                                                                                        ...........................................................
     (Потпис носиоца поступка)*                                                                                                                    (Потпис и печат гаранта)

 * Потпис није обавезан

Полеђина
Попуњава полазна царинарница

Поступак транзита који се обавља на основу докумената Tl, T2, T2F*

евидентиран дана ........................................................................................ под бр. ...............................................................................................
у царинарници ..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................                                                                                          ................................................................
                    (Службени печат)                                                                                                                                           (Потпис)

* Прецртати непотребно
Технички захтеви за купон:
Купон се штампа на папиру без механичке пулпе, прилагођеном за писање и чија тежина није мања од 55 g/m2. На позадини има 

отиснут црвени „guilloche” узорак, чиме се омогућава откривање сваког кривотворења механичким или хемијским средствима. Папир је 
беле боје.

Формат је 148 са 105 милиметара.
На купону се налазе назив и адреса штампара или ознака по којој се он може идентификовати, као и идентификациони број.
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ПРИЛОГ 22

ОБАВЕШТЕЊЕ ГАРАНТУ ДА НАЦИОНАЛНИ ПОСТУПАК ТРАНЗИТА НИЈЕ ОКОНЧАН

Обавештење садржи следеће податке:
1) назив и адресу полазне царинарнице надлежне да обавести гаранта да поступак није окончан;
2) име или назив и адресу гаранта;
3) референтни број обезбеђења;
4) MRN и датум декларације;
5) име или назив носиоца поступка;
6) предметни износ.

ПРИЛОГ 23

ОБАВЕШТЕЊЕ ГАРАНТУ О ОДГОВОРНОСТИ ЗА ДУГ У НАЦИОНАЛНОМ ПОСТУПКУ ТРАНЗИТА

Обавештење садржи следеће податке:
1) назив и адресу царинског органа надлежног за место у коме је настао царински дуг;
2) име или назив и адресу гаранта;
3) референтни број обезбеђења;
4) MRN и датум декларације;
5) назив полазне царинарнице;
6) име или назив носиоца поступка;
7) износ о коме је дужник обавештен.

ПРИЛОГ 24

ЗАХТЕВ ЗА ПЛАЋАЊЕ ОД УДРУЖЕЊА ГАРАНТА ЗА ДУГ У ПОСТУПКУ ТРАНЗИТА НА ОСНОВУ ATA/e-ATA КАРНЕТА

Захтев садржи следеће податке:
1) назив и адресу царинског органа надлежног за место у коме је настао царински дуг;
2) име или назив и адресу удружења гаранта;
3) референтни број обезбеђења;
4) број и датум карнета;
5) назив полазне царинарнице;
6) име или назив носиоца поступка;
7) износ о коме је обавештен дужник.

ПРИЛОГ 25

ОБАВЕШТЕЊЕ ГАРАНТУ О ОДГОВОРНОСТИ ЗА ДУГ У ПОСТУПКУ ТРАНЗИТА НА ОСНОВУ CPD КАРНЕТА

Oбавештењe садржи следеће податке:
1) назив и адресу царинског органа надлежног за место у коме је настао царински дуг;
2) име или назив и адресу удружења гаранта;
3) референтни број обезбеђења;
4) број и датум карнета;
5) назив полазне царинарнице;
6) име или назив носиоца поступка;
7) износ о коме је обавештен дужник.
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ПРИЛОГ 28

ПОДАЦИ КОЈЕ ТРЕБА ДА САДРЖИ ОБРАЗАЦ ЗА ОКОНЧАЊЕ ПОСТУПКА

1) референтни подаци о одобрењу;
2) количина сваке врсте робе стављене у посебан поступак за коју се тражи окончање поступка;
3) тарифна ознака за робу стављену у посебан поступак;
4) стопа царине за робу стављену у посебан поступак и, по потреби, њена царинска вредност;
5) подаци о декларацијама на основу којих се роба ставља у посебан поступак;
6) врста и количина добијених производа или робе стављене у поступак и подаци о наредној декларацији или другој исправи који 

се односи на окончање поступка;
7) тарифна ознака и царинска вредност добијених производа, ако се код окончања поступка примењује вредносни метод;
8) норматив производње;
9) износ увозних дажбина које треба платити. Ако се овај износ односи на захтев из члана 289. став 5. ове уредбе, то треба навести;
10) рокови за окончање поступка.

ПРИЛОГ 29

СПИСАК ДОЗВОЉЕНИХ УОБИЧАЈЕНИХ ОБЛИКА ПОСТУПАЊА

Ако није другачије наведено, ниједан од следећих облика поступања не сме да доведе до промене осмоцифрене тарифне ознаке.
(1) проветравање, распростирање, сушење, уклањање прашине, једноставне радње чишћења, поправке паковања, елементарне по-

правке оштећења која су настала у току превоза или складиштења ако су у питању једноставне радње, стављање и уклањање заштитног 
слоја за превоз;

(2) реконструкција робе након превоза;
(3) попис, узорковање, сортирање, просејавање, механичко филтрирање и вагање робе;
(4) уклањање оштећених или заражених компоненти;
(5) конзервисање путем пастеризације, стерилизације, зрачења или додавањем конзерванса;
(6) заштита од паразита;
(7) заштита од рђе;
(8) заштита:
 – једноставним подизањем температуре, без даљег третмана или процеса дестилације, или
 – једноставним снижавањем температуре;
чак и ако то доводи до промене осмоцифрене тарифне ознаке;
(9) електростатичка заштита, исправљање или пеглање текстила;
(10) третман који се састоји од:
 – уклањање петељки и/или коштица воћа, сечења и ломљења сушеног воћа или поврћа, рехидратације воћа, или
 – дехидрације воћа чак и ако то доводи до промене осмоцифрене тарифне ознаке;
(11) десалинизација, чишћење и опсецање кожа;
(12) додавање робе или додавање или замена допунских компоненти ако су ти додаци или замене релативно ограничени или наме-

њени да се обезбеди усаглашеност са техничким стандардима и не мењају природу нити побољшавају учинак првобитне робе, чак и ако 
то доводи до промене осмоцифрене тарифне ознаке за додату или замењену робу;

(13) разблаживање или концентрисање течности, без даљег третирања или дестилације, чак и ако то доводи до промене осмоцифре-
не тарифне ознаке;

(14) мешање исте врсте робе различитог квалитета, како би се добио уједначен квалитет или квалитет који захтева купац, без про-
мене природе робе;

(15) дељење или сечење робе, ако су укључене само једноставне радње;
(16) паковање, распакивање, промена амбалаже, пресипање и једноставно смештање у контејнере, чак и ако то доводи до промене 

осмоцифрене тарифне ознаке, причвршћивање, уклањање или измена ознака, пломби, налепница, етикета са ценом или сличних знакова 
за разликовање;

(17) тестирање, подешавање, регулисање и довођење у радно стање машина, апарата и возила, нарочито ради контролисања ускла-
ђености са техничким стандардима, ако су у питању само једноставне радње;

(18) матирање прибора за цеви како би се роба припремила за одређена тржишта;
(19) денатурисање, чак и ако то доводи до промене осмоцифрене тарифне ознаке;
(20) било који уобичајени облик поступања, осим горенаведених, намењен да се побољша изглед или тржишни квалитет увезене 

робе или да се она припреми за дистрибуцију или препродају, под условом да се тим радњама не мења природа нити побољшава учинак 
оригиналне робе.
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ПРИЛОГ 38

Напомене за попуњавање уверења о заједничком обезбеђењу 
и уверења о ослобођењу од полагања обезбеђења

1. Подаци које треба унети на предњој страни уверења
Након издавања, не могу се вршити измене, додавања или 

брисања података наведених у рубрикама 1 –8. уверења о зајед-
ничком обезбеђењу или рубрикама 1 –7. уверења о ослобођењу од 
полагања обезбеђења.

1.1. Шифра валуте
 У рубрику 6 уверења о заједничком обезбеђењу и рубрику 

5 уверења о ослобођењу од полагања обезбеђења уписује се ISO 
ALPHA3 (ISO 4217) шифра коришћене валуте.

1.2. Напомене
1.2.1. Када заједничко обезбеђење не може да се користи за 

прописану осетљиву робу, у рубрику 8 уверења уписује се: „Огра-
ничено важење”.

1.2.2. Ако се носилац поступка обавезао да подноси све своје 
транзитне декларације одређеној полазној царинарници, назив ца-
ринарнице мора се унети великим словима у рубрику 8. уверења 
о заједничком обезбеђењу или, по потреби, рубрику 7. уверења о 
ослобођењу од полагања обезбеђења.

1.3. Овера уверења у случају продужења њиховог важења
Ако се продужи период важења уверења, царински орган 

обезбеђења мора оверити рубрику 9. уверења о заједничком обез-
беђењу или, по потреби, рубрику 8. уверења о ослобођењу од по-
лагања обезбеђења.

2. Подаци који се наводе на полеђини уверења  – Лица која су 
овлашћена да потписују транзитне декларације

2.1. Када се уверење издаје, или у било ком тренутку у току 
његовог периода важења, носилац поступка мора на полеђини 
унети имена лица које овлашћује за потписивање транзитних де-
кларација. Сваки овакав унос мора садржати презиме и име овла-
шћеног лица и узорак његовог потписа и сваки мора потписати 
носилац поступка. Носилац поступка има могућност да прецрта 
све рубрике које не жели да употреби.

2.2. Носилац поступка може у сваком тренутку повући та 
овлашћења.

2.3. Свако лице чије је име унето на полеђини уверења ове 
врсте које се подноси полазној царинарници представља овлашће-
ног заступника носиоца поступка.

2178
На основу члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09  – исправка, 64/10  – УС, 
24/11, 121/12, 42/13  – УС, 50/13  – УС, 98/13  – УС, 132/14, 145/14, 
83/18 и 31/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гла-
сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
 – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о изменама и допунама Уредбе о утврђивању 
Просторног плана подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора државног пута Ⅰ реда бр. 
21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута Ⅰ реда бр. 

19 Шабац–Лозница

Члан 1.
У Уредби о утврђивању Просторног плана подручја посебне 

намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 
Нови Сад  – Рума  – Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац –
Лозница („Службени гласник РС”, број 40/11  – у даљем тексту: 
Просторни план), у члану 3. ст. 3. и 4. мењају се и гласе: 

„Графички прикази (рефералне карте) израђени су у размери 
1:100.000, и то: реферална карта 1  – Намена површина; реферална 
карта 2  – Мрежа насеља и инфраструктурни системи; реферална 
карта 3  – Природни ресурси, заштита животне средине и природ-
них и културних добара; реферална карта 4  – Карта спровођења; и 

у размери 1:5.000, додају се нови графички прилози са детаљном 
разрадом трасе обилазнице око Руме, и то реферална карта 4.1. 
Детаљна разрада измена и допуна Просторног плана  – обилазница 
око Руме  – Синхрон план и реферална карта 4.2. Детаљна разрада 
измена и допуна Просторног плана  – обилазница око Руме  – Ситу-
ационо решење са регулацијом путног земљишта.

Графичке приказе из става 3. овог члана, израђене у седам 
примерака, својим потписом оверава овлашћено лице органа на-
длежног за послове просторног планирања.” 

Члан 2.
Чланови 4 –7. мењају се и гласе:

„Члан 4.
Уређење, коришћење и заштита подручја спроводиће се са-

гласно решењима из Просторног плана. 

Члан 5.
Графички прикази из члана 3. ст. 3. и 4. ове уредбе, чувају се 

трајно у Влади (један комплет), Министарству грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре (два комплета), Покрајинском секрета-
ријату за урбанизам и заштиту животне средине (два комплета), оп-
штини Рума (један комплет) и ЈП „Путеви Србије” (један комплет).

Аналитичко-документациона основа планског документа из-
рађује се у два примерка и трајно се чува у министарству надле-
жном за послове просторног планирања.

Члан 6.
Просторни план је доступан заинтересованим лицима, у 

електронском облику, преко Централног регистра планских доку-
мената, који води орган надлежан за послове државног премера и 
катастра.

Члан 7.
Усклађивање важећих планских докумената, планова и про-

грама развоја и техничке документације са решењима, правилима 
и смерницама Просторног плана извршиће се на начин утврђен 
Просторним планом.”

Члан 3.
У Просторном плану подручја посебне намене инфраструк-

турног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад  – Рума 
 – Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац –Лозница, глава 
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ, одељак 2. Обавезе, услови и смернице из 
Просторног плана Републике Србије и других планских и развој-
них докумената, у пододељку 2.1. Обавезе, услови и смернице из 
планских докумената ширег подручја, после става 14. додаје се 
тачка 2.1.1, која гласи:

„2.1.1. Регионални просторни план АП Војводине  
(„Службени лист АПВ”, број 22/11)

Основно стратешко опредељење је да се постигне већи сте-
пен укупне функционалне интегрисаности простора АП Војво-
дине у оквиру Републике Србије као и да се обезбеде услови за 
знатно веће саобраћајно и економско повезивање АП Војводине са 
регионима суседних земаља и осталим европским земљама.

Основни циљ у области транспортне инфраструктуре је по-
већање интеррегионалне и интрарегионалне приступачности АП 
Војводине, а нарочито смањење периферности неразвијених и по-
граничних подручја. Основни циљ ће се разрађивати кроз опера-
тивне циљеве за сваки вид саобраћаја посебно.

Оперативни циљеви који се односе на друмски саобраћај су:
1) завршетак изградње и модернизација путних праваца на 

европским коридорима и трасама међународних путева;
2) ревитализација, модернизација и доградња постојеће пут-

не мреже;
3) изградња и подизање квалитета саобраћајне инфраструкту-

ре у насељеним местима, оспособљавање основне уличне мреже;
4) конципирање и остваривање јавног путничког превоза;
5) развој бициклистичког саобраћаја;
6) повезивање друмске инфраструктуре са осталим видовима 

саобраћаја;
7) резервисање простора за планиране саобраћајнице;
8) подизање нивоа услуге саобраћајно-транспортног система; 
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