
 

 

ПРИВРЕМЕНИ СПОРАЗУМ 
О ТРГОВИНИ И ТРГОВИНСКИМ ПИТАЊИМА ИЗМЕЂУ 

ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, СА ЈЕДНЕ, 
И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, СА ДРУГЕ СТРАНЕ 
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ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА, 

у даљем тексту „Заједница“, 

са једне, и 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, 

са друге стране, 

у даљем тексту „стране“ 
 
Узимајући у обзир сљедеће: 
 

(1) Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и 
њихових држава чланица, са једне стране, и Босне и Херцеговине, са друге 
стране (у даљем тексту „Споразум о стабилизацији и придруживању“ или 
„ССП“), потписан је у  Луксембургу, шеснаестога јуна двије хиљаде осме 
године. 

(2) Сврха Споразума о стабилизацији и придруживању је успостављање 
блиског и трајног односа заснованог на  узајамности и обостраном 
интересу, што би Босни и Херцеговини требало да омогући даље јачање и 
ширење постојећих односа са Европском унијом. 

(3) Неопходно је обезбиједити развој трговинских веза јачањем и ширењем 
претходно успостављених односа. 

(4) С тим циљем неопходно је спровести, што је брже могуће, кроз примјену 
Привременог споразума, одредбе Споразума о стабилизацији и 
придруживању о трговини и трговинским питањима. 

(5) Одређене одредбе укључене у Протокол 3 о копненом транспорту уз 
Споразум о стабилизацији и придруживању, које се тичу друмског 
транзитног саобраћаја, непосредно су повезане са слободним протоком 
робе, због чега је неопходно њихово укључивање у овај Привремени 
споразум. 

(6) Будући да не постоје претходно успостављене уговорне структуре, овим 
споразумом оснива се Привремени одбор за његово спровођење,   
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ОДЛУЧИЛЕ СУ да закључе овај споразум и с тим циљем су одредиле своје 
овлашћене представнике: 
 
ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА 
 
Димитриј Рупел, 
Министар спољних послова Републике Словеније 
Предсједник Вијећа Европске уније 
 
Оли Рен,  
Члан Комисије Европских заједница (у даљем тексту „Европска комисија“) 
одговоран за проширење 
 
 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  
Никола Шпирић, 
Премијер Босне и Херцеговине 
 
КОЈИ СУ СЕ, након што су размијенили пуномоћи за потписивање, у одговарајућој 
форми, 
 
ДОГОВОРИЛИ КАКО СЛИЈЕДИ: 
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ГЛАВА I 
ОПШТИ ПРИНЦИПИ 

 

ЧЛАН 1. (Члан 2.  ССП-а) 

Поштовање демократских принципа и људских права, проглашених у Универзалној 
декларацији о људским правима и дефинисаних у Европској конвенцији о заштити 
људских права и основних слобода, Хелсиншком завршном акту и Париској 
повељи за нову Европу, поштовање принципа међународног права, укључујући 
пуну сарадњу са Међународним кривичним судом за бившу Југославију (МКСЈ), те 
владавине права и принципа тржишне економије, у складу са Документом Бонске 
конференције КЕБС-а о економској сарадњи, основ су унутрашње и спољне 
политике страна, те чине битне елементе овог споразума. 

ЧЛАН 2. ( Члан 9.  ССП-а) 

Овај споразум је у потпуности усклађен и спроводи се у складу са релевантним 
одредбама WТО-а, нарочито са чланом XXIV Општег споразума о царинама и 
трговини из 1994. године (GATT 1994) и чланом V Општег споразума о трговини 
услугама (GATC). 
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ГЛАВА II 
СЛОБОДНО КРЕТАЊЕ РОБЕ 

ЧЛАН 3. (Члан 18.  ССП-а) 

1. Заједница и Босна и Херцеговина постепено ће успоставити област слободне 
трговине у периоду од највише пет година, почевши од ступања на снагу овог 
споразума, у складу са одредбама овог споразума, ГАТТ-а 1994 и СТО-а. При томе 
ће узети у обзир посебне услове утврђене у даљем тексту. 
2. У класификацији робе у трговини између страна примјењиваће се 
Комбинована номенклатура. 
3. У сврху овог споразума, царине и таксе које имају исти учинак као царине 
укључују сваку дажбину или таксу било које врсте која је наметнута у вези са 
увозом или извозом робе, укључујући сваки облик додатне дажбине или таксе у 
вези са таквим увозом или извозом, али не укључује било које: 

(a) таксе једнаке унутрашњем порезу уврђеном у складу са одредбама члана III 
став 2. ГАТТ-а 1994, 

(b) антидампиншке или компензаторне мјере, 
(c) накнаде или таксе пропорционалне трошковима пружене услуге.  

4. Полазна царина за сваки производ на коју ће се примјењивати постепена 
снижења царина утврђена овим споразумом биће:  

(a) Јединствена царинска тарифа Заједнице, која је уведена у складу са Уредбом 
Савјета (ЕЕЗ) бр. 2658/871, која се стварно примјењује ergа omnes на дан 
потписивања овог споразума, 

(b) Царинска тарифа Босне и Херцеговине за 2005. годину, која је у примјени2. 

5. Снижене царине које ће примјењивати Босна и Херцеговина, обрачунате 
како је утврђено у овом споразуму, заокруживаће се на најближе децималне бројеве 
према уобичајеним аритметичким принципима. У том смислу, сви бројеви мањи од 
5 након првог децималног мјеста биће заокружени на најближи нижи децимални 
број, и сви бројеви који су већи од 5 (укључујући и 5) након првог децималног 
мјеста биће заокружени на најближи виши децимални број.  
6. Ако се након потписивања овог споразума примијени било какво снижење 
царина на ergа omnes основи, посебно снижења која произлазе из: 

(a) преговора о царинама у СТО-у, или 
(b) у случају приступања Босне и Херцеговине СТО-у, или 
(c) накнадних снижења након приступања Босне и Херцеговине СТО-у, 

такве снижене царине замијениће полазну царину наведену у ставу 4. од дана од 
                                                      
1 Уредба Савјета (ЕЕЗ) бр. 2658/87 (''Сл. гласник'' , број 256, од 07.09.1987. године, стр. 1), како се 
допуњује. 
2 ''Службени гласник БиХ'', бр. 58/04, од 22.12.2004. године 
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када се таква снижења примјењују. 

7. Заједница и Босна и Херцеговина обавјештаваће једна другу о својим 
полазним царинама и свакој њиховој промјени.  
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ПОГЛАВЉЕ I 

ИНДУСТРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ 

ЧЛАН 4. (Члан 19.  ССП-а) 
Дефиниција 

1.    Одредбе овог поглавља примјењиваће се на производе поријеклом из 
Заједнице или Босне и Херцеговине наведене у поглављима од 25 до 97 
Комбиноване номенклатуре, са изузетком производа наведених у Анексу I § I (ii) 
Споразума о пољопривреди WТО-а. 
2.    Трговина између страна производима обухваћеним Уговором о оснивању 
Европске заједнице за атомску енергију одвијаће се у складу са одредбама тог 
уговора. 

ЧЛАН 5.( Члан 20.  ССП-а) 
Уступци Заједнице за индустријске производе 

1. Царине на увоз у Заједницу индустријских производа поријеклом из Босне и 
Херцеговине и таксе које имају исти учинак биће укинуте ступањем на снагу овог 
споразума. 
2. Количинска ограничења на увоз у Заједницу индустријских производа 
поријеклом из Босне и Херцеговине и мјере које имају исти учинак биће укинуте 
ступањем на снагу овог споразума. 

 
 ЧЛАН 6. (Члан 21.  ССП-а) 

Уступци Босне и Херцеговине за индустријске производе 

1. Царине на увоз у Босну и Херцеговину индустријских производа поријеклом 
из Заједнице, осим оних наведених у Анексу I, биће укинуте ступањем на снагу 
овог споразума. 
2. Таксе које имају исти учинак као царине на увоз у Босну и Херцеговину за 
индустријске производе поријеклом из Заједнице биће укинуте ступањем на снагу 
овог споразума.  
3. Царине на увоз у Босну и Херцеговину индустријских производа поријеклом 
из Заједнице које су наведене у Анексу I(а), I(b) и I(c) постепено ће се снижавати и 
укинути у складу са временским распоредом наведеним у том анексу.  
4. Количинска ограничења на увоз у Босну и Херцеговину индустријских 
производа поријеклом из Заједнице и мјере које имају исти учинак биће укинуте 
даном ступања на снагу овог споразума. 

 

ЧЛАН 7. (Члан 22.  ССП-а) 
Царине и ограничења извоза 
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1.  Ступањем на снагу овог споразума, Заједница и Босна и Херцеговина ће 
укинути све извозне царине и таксе које имају исти учинак у међусобној трговини.  
2.  Ступањем на снагу овог споразума, Заједница и Босна и Херцеговина ће 
међусобно укинути сва количинска ограничења на извоз и мјере које имају исти 
учинак. 

 
ЧЛАН 8. (Члан 23. ССП-а) 
Бржа снижења царина 

Босна и Херцеговина исказује спремност да снижава своје царине у трговини са 
Заједницом брже него што је утврђено чланом 6. (Члан 21. ССП-а), ако то дозволи 
њена општа економска ситуација и ситуација у одговарајућем привредном сектору.  

Привремени одбор анализираће ситуацију у овом погледу те дати одговарајуће 
препоруке. 
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ПОГЛАВЉЕ II 

ПОЉОПРИВРЕДА И РИБАРСТВО 

ЧЛАН 9. (Члан 24. ССП-а.) 
Дефиниција 

1. Одредбе овог поглавља примјењиваће се на трговину пољопривредним и 
рибљим производима поријеклом из Заједнице или из Босне и Херцеговине. 
2. Израз ''пољопривредни и рибљи производи" односи се на производе 
наведене у поглављима од 1 до 24 Комбиноване номенклатуре, те на производе 
наведене у Анексу I §I (ii) Споразума о пољопривреди WТО-а. 
3. Ова дефиниција укључује рибу и рибље производе обухваћене Поглављем 3, 
тарифним бројевима 1604 и 1605 и тарифним ставовима 0511 91, 2301 2000 и 1902 
20 10.  

ЧЛАН 10. (Члан 25. ССП-а) 
Прерађени пољопривредни производи 

Протокол 1. утврђује трговинске аранжмане за прерађене пољопривредне 
производе који су у њему наведени. 

ЧЛАН 11. (Члан 26. ССП-а) 
Укидање количинских ограничења за пољопривредне и рибље производе 

1. Од дана ступања на снагу овог споразума, Заједница ће укинути сва 
количинска ограничења и мјере које имају исти учинак на увоз пољопривредних и 
рибљих производа поријеклом из Босне и Херцеговине. 
2. Од дана ступања на снагу овог споразума, Босна и Херцеговина ће укинути 
сва количинска ограничења и мјере које имају исти учинак на увоз 
пољопривредних и рибљих производа поријеклом из Заједнице. 

 

ЧЛАН 12 (Члан 27. ССП-а.) 
Пољопривредни производи 

1. Од дана ступања на снагу овог споразума, Заједница ће укинути царине и 
таксе које имају исти ефекат на увоз пољопривредних производа поријеклом из 
Босне и Херцеговине, осим оних из тарифних бројева 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 
и 2204 Комбиноване номенклатуре. 

За производе обухваћене поглављима 7 и 8 Комбиноване номенклатуре, за које 
Јединствена царинска тарифа предвиђа примјену ad valorem царина и специфичних 
царина, укидање се примјењује само на ad valorem дио царине. 
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2.   Од дана ступања на снагу овог споразума, Заједница ће утврдити царине 
које се примјењују на увоз у Заједницу производа од јунетине (бабy-бееф), 
утврђених у Анексу II, који су поријеклом из Босне и Херцеговине, на нивоу од 20 
% ad valorem царине и 20 % специфичне царине утврђене у Јединственој царинској 
тарифи, у оквиру годишње царинске квоте од 1,500 тона изражених у нето тежини 
трупова. 
3.   Од дана ступања на снагу овог споразума, Заједница ће примјењивати 
бесцарински приступ на увоз у Заједницу за производе поријеклом из Босне и 
Херцеговине из тарифних бројева 1701 и 1702 Комбиноване номенклатуре, у 
оквиру годишње царинске квоте од 12.000 тона (у нето тежини). 
4. Од дана ступања на снагу овог споразума, Босна и Херцеговина ће: 

(a) укинути царине које се примјењују на увоз одређених пољопривредних 
производа поријеклом из Заједнице, наведених у Анексу III (а); 

(b) постепено снижавати царине које се примјењују на увоз одређених 
пољопривредних производа поријеклом из Заједнице, наведених у Анексу 
III(b), III(c) и III(d), у складу са временским распоредом утврђеним за сваки 
производ у том анексу.  

(c) укинути царине које се примјењују на увоз одређених пољопривредних 
производа поријеклом из Заједнице наведених у Анексу III (е) у оквиру 
царинске квоте назначене за те производе. 

5.         Протокол 6 утврђује аранжмане који се примјењују на вина и алкохолна 
пића која су у њему наведена. 

 
ЧЛАН 13 (Члан 28. ССП-а.) 
Риба и рибљи производи  

1. Од дана ступања на снагу овог споразума, Заједница ће укинути све царине 
или таксе које имају исти учинак на рибу и рибље производе поријеклом из Босне и 
Херцеговине, осим за оне наведене у Анексу IV. Производи наведени у Анексу IV 
подлијежу одредбама које су у њему утврђене. 
2. Од дана ступања на снагу овог споразума, Босна и Херцеговина ће укинути 
царине или таксе које имају исти учинак на рибу и рибље производе поријеклом из 
Заједнице, у складу са одредбама утврђеним у Анексу V. 

 
ЧЛАН 14. (Члан 29.  ССП-а) 
Клаузула о ревидирању 

Узимајући у обзир обим трговине пољопривредним и рибљим производима између 
страна, њихову посебну осјетљивост, правила заједничких политика Заједнице, 
политике пољопривреде и рибарства у Босни и Херцеговини, улогу пољопривреде 
и рибарства у привреди Босне и Херцеговине, те резултате мултилатералних 
трговинских преговора у оквиру WТО-а, као и коначног приступања Босне и 
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Херцеговине WТО-у, Заједница и Босна и Херцеговина ће у оквиру Привременог 
одбора најкасније у року од три године након ступања на снагу овог споразума, за 
сваки појединачни производ, на одговарајући начин и на реципрочној основи 
истражити могућности одобравања даљих узајамних уступака ради постизања веће 
либерализације трговине пољопривредним и рибљим производима. 

ЧЛАН 15. (Члан 30. ССП-а) 

Без обзира на остале одредбе овог споразума, а посебно члана 24. (Члан 39. ССП-а), 
те с обзиром на посебну осјетљивост тржишта пољопривредних и рибљих 
производа, уколико увоз производа поријеклом из једне од страна који су предмет 
уступака одобрених на основу чланова од 10. до 13. овог споразума (чл. 25. до 28. 
ССП-а) на  другој страни проузрокује озбиљан поремећај тржиштâ или домаћих 
регулаторних механизама, обје стране ће одмах започети консултације ради 
проналажења одговарајућег рјешења. У очекивању таквог рјешења, погођена 
страна може предузети одговарајуће мјере које буде сматрала потребним. 

 
ЧЛАН 16. (Члан 31.  ССП-а) 

Заштита географских ознака за пољопривредне и рибље производе и храну, осим 
вина и алкохолних пића 

1. Босна и Херцеговина ће обезбиједити заштиту географских ознака 
Заједнице регистрованих у Заједници на основу Уредбе Савјета (ЕЗ) бр. 510/2006 
од 20. марта 2006. године о заштити географских ознака и ознака поријекла 
пољопривредних и прехрамбених производа3, у складу са условима овог члана. 
Географске ознаке Босне и Херцеговине за пољопривредне и рибље производе биће 
прикладне за регистрацију у Заједници према условима утврђеним овом уредбом. 
2. Босна и Херцеговина ће на својој територији забранити сваку употребу 
назива заштићених у Заједници за упоредиве производе који нису у складу са 
спецификацијом географске ознаке. Ово ће се примјењивати чак и кад је наведено 
право географско поријекло робе, када се предметна географска ознака користи у 
преводу и када је назив попраћен изразима као што су: «врста», «тип», «стил», 
«имитација», «метод», или другим изразима те врсте.  
3. Босна и Херцеговина ће одбити регистрацију жига чија употреба одговара            
ситуацијама наведеним у ставу 2.   
4. Жигови чија употреба одговара ситуацијама наведеним у ставу 2. , а који су 
регистровани у Босни и Херцеговини или који су настали употребом, престаће се 
употребљавати у року од шест година од ступања на снагу овог споразума. 
Међутим, ово се неће примјењивати на жигове регистроване у Босни и 
Херцеговини и жигове који су настали употребом, а који су у власништву 
држављана трећих држава, под условом да нису такве природе да на било који 
начин обмањују јавност у погледу квалитета, спецификације и географског 
поријекла робе.  
                                                      
3 ''Сл. гласник'', број 93, од 31.03.2006. године, стр. 12. Уредбе како је измијењена и допуњена 
Уредбом    Савјета (ЕЗ) бр. 1791/2006 (''Сл. гласник'', број 363, од 20.12.2006. године, стр. 1) 
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5. Свака употреба географских ознака заштићених у складу са ставом 1, као 
израза увријежених у свакодневном говору или уобичајених назива за такву робу у 
Босни и Херцеговини, престаће најкасније 31. децембра 2013. године. 
6. Босна и Херцеговина ће обезбиједити заштиту наведену у ст. од 1. до 5. на 
сопствену иницијативу, као и на захтјев заинтересоване стране.  
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ПОГЛАВЉЕ III 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

ЧЛАН 17. (Члан 32. ССП-а)  
Дјелокруг примјене 

Одредбе овог поглавља примјењиваће се на трговину свим производима између 
страна, осим у случајевима када је другачије предвиђено овим споразумом или 
Протоколом 1.. 

ЧЛАН 18. (Члан 33.ССП-а) 
Повољније концесије 

Одредбе ове главе неће ни на који начин утицати на примјену повољнијих мјера 
било које стране на унилатералној основи.  

ЧЛАН 19. (Члан 34. ССП-а) 
Мировање 

1. Од дана ступања на снагу овог споразума, у трговини између Заједнице и 
Босне и Херцеговине неће се уводити нове увозне или извозне царине или таксе 
које имају исти учинак, нити ће се оне које се већ примјењују повисивати. 
2.   Од дана ступања на снагу овог споразума, у трговини између 
Заједнице и Босне и Херцеговине неће се уводити нова количинска ограничења на 
увоз или извоз или мјере које имају исти учинак, нити ће се оне које већ постоје 
учинити рестриктивнијим. 
3.   Не доводећи у питање уступке предвиђене чл. 10., 11., 12. и 13.( чл. 
25., 26., 27. и 28. ССП-а), одредбе ст. 1. и 2. овог члана неће ни на који начин 
ограничавати вођење политика Босне и Херцеговине и Заједнице у области 
пољопривреде и рибарства ни предузимање свих мјера у оквиру тих политика, 
уколико то не утиче на режим увоза из анекса од III до V и Протокола 1.  

 
 ЧЛАН 20. (Члан 35. ССП-а) 

Забрана фискалне дискриминације 

1. Заједница и Босна и Херцеговина уздржаће се од увођења и укинуће гдје 
постоји сваку мјеру или праксу унутрашње фискалне природе којом се, директно 
или индиректно, уводи дискриминација производа једне стране и сличних 
производа поријеклом са територије друге стране. 
2. За производе који се извозе на територију једне од страна не може се   
остварити поврат унутрашњих индиректних пореза који је већи од износа 
индиректног пореза који је за њих прописан. 

ЧЛАН 21. (Члан 36.  ССП-а) 
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Царинске таксе фискалне природе 

Одредбе које се односе на укидање увозних царина такође ће се примјењивати и на 
царинске таксе фискалне природе. 

 

ЧЛАН 22.( Члан 37.  ССП-а) 
Царинске уније, области слободне трговине и прекогранични договори   

1. Овим споразумом не спречава се одржавање или успостављање царинских 
унија, области  слободне трговине или договора о пограничној трговини, осим ако 
се њима мијењају трговински договори предвиђени овим споразумом. 
2. Током прелазног периода, утврђеног чланом 3. (Члан 18. ССП-а), овај 
споразум неће утицати на спровођење посебних преференцијалних договора којима 
се уређује кретање робе, који су утврђени пограничним споразумима претходно 
закљученим између једне или више држава чланица Европске уније и Босне и 
Херцеговине, или који произлазе из билатералних споразума наведених у Глави III, 
које је закључила Босна и Херцеговина ради унапређења регионалне трговине. 
3. У Привременом одбору одржаваће се консултације између страна у вези са 
споразумима који су наведени у ст. 1. и 2. овог члана те, кад то буде затражено, у 
вези са другим битним питањима која се односе на њихове трговинске политике 
према трећим државама. Нарочито у случају приступања неке треће земље Унији, 
такве консултације одржаваће се како би се обезбиједило узимање у обзир 
обостраних интереса Заједнице и Босне и Херцеговине наведених у овом 
споразуму. 

 
ЧЛАН 23. (Члан 38. ССП-а) 

Дампинг и субвенције 

1. Ниједна одредба овог споразума не спречава било коју страну да предузима 
заштитне трговинске мјере у складу са ставом 2. овог члана и чланом 24. (члан 39. 
ССП-а)  
2. Ако једна од страна сматра да у трговини са другом страном долази до 
дампинга и/или субвенционирања које подлијеже компензаторним мјерама, та 
страна може предузети одговарајуће мјере против такве праксе у складу са 
Споразумом WТО-а о спровођењу члана VI GATT-а 1994. или са Споразумом 
WТО-а о субвенцијама и компензаторним мјерама, те са одговарајућим домаћим 
законодавством.  

 
ЧЛАН 24. (Члан 39. ССП-а) 
Општа заштитна клаузула 

1.  У односима између страна примјењиваће се одредбе члана XIX GATT-а 
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1994. и Споразума WТО-а о заштитним мјерама.   
2.  Без обзира на став 1. овог члана, кад се неки производ једне стране увози на 
територију друге стране у толико повећаним количинама и под таквим условима да 
узрокује или би могло проузроковати:  

(a) озбиљну штету домаћој индустрији сличних или директно конкурентних 
производа на територији стране увознице; или 

(b) озбиљне поремећаје у било којем сектору привреде или тешкоће које би 
могле изазвати озбиљно погоршање економске ситуације у некој регији 
стране увознице, 

страна увозница може предузети одговарајуће билатералне заштитне мјере под 
условима и у складу са поступцима утврђеним овим чланом. 

3. Билатералне заштитне мјере усмјерене на увоз из друге стране неће 
премашивати мјере неопходне за рјешавање проблема наведених у ставу 2., који су 
настали примјеном овог споразума. Усвојене заштитне мјере требало би да се 
састоје од суспензије повећања или смањења маргина повластица предвиђених 
овим споразумом за односни производ до максималног лимита који одговара 
полазној царини из члана 3. став 4. (а) и (b) и став 6. (Члан 18. став 4. (а) и (b) и став 
6. ССП-а) за тај исти производ. Такве мјере садржаваће јасне елементе који 
постепено воде њиховом укидању најкасније до краја утврђеног периода и неће се 
спроводити дуже од двије године.  

У крајње изузетним околностима, мјере могу бити продужене за додатни период од 
највише двије године. Ниједна билатерална заштитна мјера неће се примјењивати 
на увоз производа који је претходно био предмет такве мјере, најмање четири 
године од истека те мјере. 

4. У случајевима који су наведени у овом члану, прије предузимања мјера које 
он предвиђа, или у случајевима на које се примјењује став 5. (b) овог члана, 
Заједница ће са своје стране или Босна и Херцеговина са своје, зависно од случаја, 
што је прије могуће доставити Привременом одбору све релевантне информације 
потребне за темељито испитивање ситуације, ради проналажења рјешења које је 
прихватљиво за обје стране. 
5.  У спровођењу ст. 1., 2., 3. и 4. примјењиваће се сљедеће одредбе: 

(а)    Проблеми настали из ситуације наведене у овом члану одмах ће бити 
упућени на разматрање Привременом одбору, који може донијети било коју 
одлуку потребну за отклањање ових проблема. 

           Ако Привремени одбор или страна извозница не донесе одлуку којом се 
отклањају проблеми, или ако се не постигне друго задовољавајуће рјешење 
у року од 30 дана од упућивања предмета Привременом одбору, страна 
увозница може усвојити одговарајуће мјере ради рјешавања проблема у 
складу са овим чланом. Приликом одабира заштитних мјера, првенство се 
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мора дати мјерама које најмање ремете спровођење договора утврђених 
овим споразумом. Заштитне мјере примијењене у складу са чланом XIX 
GATT-а 1994. и Споразумом WТО-а о заштитним мјерама задржаће 
ниво/маргину повластице одобрене на основу овог споразума. 

(b)   Када ванредне и критичне околности које захтијевају тренутно дјеловање 
онемогућавају претходно обавјештавање или разматрање, као што може 
бити случај, страна у питању може, у ситуацијама које су наведене у овом 
члану, смјеста примјењивати привремене мјере које су потребне за 
рјешавање те ситуације и о томе ће одмах обавијестити другу страну. 

О заштитним мјерама одмах ће бити обавијештен Привремени одбор и о њима ће 
се водити периодичне консултације унутар тог тијела, посебно ради утврђивања 
временског распореда њиховог укидања, чим то околности дозволе. 

6. У случају да Заједница или Босна и Херцеговина увоз производа који би 
могао изазвати тешкоће из овог члана подвргне административном поступку чија је 
сврха брзо прибављање информација о кретању трговинских токова, о томе ће 
обавијестити другу страну. 

ЧЛАН 25. (Члан 40. ССП-а) 
Клаузула о несташици 

1. Када поступање по одредбама ове главе доводи до: 

(а)   озбиљне несташице или пријетње од несташице прехрамбених или других  
производа који су битни за страну извозницу; или 

(b)    поновног извоза у трећу државу производа на који страна извозница 
примјењује количинска извозна ограничења, извозне царине или мјере или 
таксе које имају исти учинак, те када наведене ситуације изазову или би 
могле изазвати веће тешкоће за страну извозницу,  

та страна може предузети одговарајуће мјере под условима и у складу са 
поступцима који су утврђени овим чланом. 

2. Приликом одабира мјера, предност се мора дати оним које најмање ремете 
функционисање аранжмана из овог споразума. Ове мјере неће се примјењивати на 
начин који би представљао средство произвољне или неоправдане дискриминације 
у случајевима у којима преовладавају исти услови, или средство прикривеног 
ограничавања трговине, те ће бити укинуте када околности више не буду 
оправдавале њихово постојање. 
3.  Прије предузимања мјера предвиђених у ставу 1. овог члана или што је 
прије могуће у случајевима на које се односи став 4. овог члана, Заједница или 
Босна и Херцеговина ће, зависно од случаја, Привременом одбору доставити све 
релевантне информације ради проналажења рјешења које је прихватљиво за све 
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стране. Стране се могу унутар Привременог одбора усагласити о било којим 
средствима потребним за отклањање тешкоћа. Ако се у року од 30 дана од 
упућивања предмета Привременом одбору не постигне договор, страна извозница 
може примијенити мјере из овог члана на извоз тих производа.  
4. Када изузетне и критичне околности које захтијевају тренутно дјеловање 
онемогућавају претходно обавјештавање или разматрање, што може бити случај, 
Заједница или Босна и Херцеговина могу почети примјењивати мјере 
предострожности које су потребне за рјешавање ситуације, и о томе ће одмах 
обавијестити другу страну. 
5. Привремени одбор одмах ће бити обавијештен о свим мјерама 
примијењеним у складу са овим чланом и о њима ће се водити периодичне 
консултације у оквиру тог тијела, посебно ради утврђивања временског распореда 
њиховог укидања, чим то околности дозволе. 

ЧЛАН 26. (Члан 41.  ССП-а) 
Државни монополи 

Босна и Херцеговина ће прилагодити све државне монополе комерцијалне природе 
како би обезбиједила да ступањем на снагу овог споразума не буде дискриминације 
између држављана држава чланица Европске уније и Босне и Херцеговине у 
погледу услова под којима се роба набавља и пласира на тржиште.  

 
ЧЛАН 27. (Члан 42.  ССП-а) 

Правила о поријеклу 

Осим ако није другачије предвиђено овим споразумом, Протоколом 2. утврђују се 
правила о поријеклу за примјену одредаба овог споразума.  

 
ЧЛАН 28. (Члан 43.  ССП-а) 
Дозвољена ограничења 

Овај споразум не спречава забране или ограничења увоза, извоза или промета робе 
у транзиту, која су оправдана ради заштите: јавног морала, јавне политике или 
јавне безбједности; заштите здравља и живота људи, животиња или биљака; 
заштите националног блага умјетничке, историјске или археолошке вриједности 
или заштите интелектуалне, индустријске и трговинске својине или правила која се 
односе на злато и сребро. Међутим, такве забране или ограничења неће 
представљати средство произвољне дискриминације или прикривеног ограничења 
трговине између страна. 

 
ЧЛАН 29. (Члан 44.  ССП-а) 

Изостанак  административне сарадње 
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1.  Стране су сагласне да је административна сарадња од суштинског значаја за 
спровођење и контролу преференцијалног третмана одобреног у овој глави и 
наглашавају своје опредјељење за сузбијање неправилности и превара у области 
царина и питања која се односе на царине.  
2.  Ако једна од страна, на основу објективних информација, установи да је 
дошло до изостанка административне сарадње и/или до неправилности или преваре 
у складу са овом главом, та страна може привремено обуставити одговарајући 
преференцијални третман за односни производ(е), у складу са овим чланом. 
3. У смислу овог члана, изостанак административне сарадње значи inter alia: 

(a) поновљено непоштовање обавеза провјере статуса поријекла односног(их) 
производа; 

(b) поновљено одбијање или непотребно одгађање обављања и/или 
обавјештавања о резултатима накнадне провјере доказа о поријеклу; 

(c) поновљено одбијање или непотребно одгађање прибављања одобрења за 
извршење задатака административне сарадње ради провјере 
вјеродостојности докумената или тачности информација које су релевантне 
за одобравање датог преференцијалног третмана. 

У смислу овог члана, неправилност или превара може се установити inter alia у 
случају наглог пораста, без задовољавајућег објашњења, увоза робе који премашује 
уобичајени ниво производње и извозних капацитета друге стране, а који је повезан 
са објективним информацијама о неправилностима или превари. 

4. Примјена привремене обуставе зависићe од сљедећих услова:  
(a) Страна која је, на основу објективне информације, установила изостанак 

административне сарадње и/или неправилности или преваре, обавијестиће, 
без непотребног одгађања, Привремени одбор о својим налазима заједно са 
објективним информацијама, те започети консултације унутар Привременог 
одбора, на основу свих релевантних информација и објективних налаза, с 
циљем проналажења рјешења прихватљивог за обје стране. 

(b) Ако стране започну консултације унутар Привременог одбора, као што је 
наведено, и ако не сагласе о прихватљивом рјешењу у року од три мјесеца 
након обавјештења, страна у питању може привремено обуставити 
релевантни преференцијални третман односног(их) производа. Привремени 
одбор ће без непотребног одгађања бити обавијештен о привременој 
обустави. 

(c) Привремене обуставе из овог члана биће ограничене на оно што је потребно 
да се заштите финансијски интереси стране у питању. Оне неће прелазити 
период од шест мјесеци, који се може обновити. О привременим обуставама 
ће одмах након њиховог усвајања бити обавијештен Привремени одбор. Оне  
ће бити предмет периодичних консултација унутар Привременог одбора, 
посебно с циљем њиховог укидања чим услови за њихову примјену не буду 
више постојали. 

5.  Истовремено са обавјештавањем Привременог одбора у складу са ставом 4 
(а) овог члана, односна страна треба да објави обавјештење за увознике у свом 

 18



службеном гласилу. У обавјештењу за увознике треба да буде наведено да су, у 
вези са односним производом, на основу објективних информација, установљени 
изостанак административне сарадње и/или неправилности или преваре. 

 
ЧЛАН 30. (Члан 45.  ССП-а) 
Финансијска одговорност 

У случају када надлежне власти приликом извоза учине грешку у правилном 
управљању преференцијалним системом, а нарочито у примјени одредаба 
Протокола 2., када ова грешка доводи до посљедица у смислу увозних царина, 
страна која се суочава са таквим посљедицама може затражити од Привременог 
одбора да испита могућности усвајања свих одговарајућих мјера с циљем 
рјешавања ситуације.  

ЧЛАН 31. (Члан 46.  ССП-а)  

Примјена овог споразума неће утицати на примјену одредаба права Заједнице на 
Канарска острва. 
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ОСТАЛЕ ТРГОВИНСКЕ ОДРЕДБЕ И ОДРЕДБЕ ВЕЗАНЕ ЗА ТРГОВИНУ 

 

ЧЛАН 32. (став 1.  Члана 59. ССП-а) 
Транзитни саобраћај 

 
Дефиниције (Протокол 3. ССП-а, Члан 3. (а) и (b)) 

 
1.        За сврху овог члана, примјењиваће се сљедеће дефиниције: 
(а)  Транзитни саобраћај Заједнице: превоз робе у транзиту који обавља 

превозник  са пословним настањивањем у Заједници преко територија Босне 
и Херцеговине, на релацији до или од државе чланице Заједнице; 

(b)  Босанскохерцеговачки транзитни саобраћај: превоз робе у транзиту који 
обавља превозник са пословним настањивањем у Босни и Херцеговини, из 
Босне и Херцеговине преко територија Заједнице и одредиштем у трећој 
земљи, или превоз робе из треће земље којима је Босна и Херцеговина 
одредиште; 

    
Опште одредбе ( Протокол 3. ССП-а, Члан 11. (2), (3) и (5)) 

 
2.        Стране су сагласне да ће, почевши од дана ступања на снагу овог споразума, 
неограничен приступ кроз Босну и Херцеговину транзитном саобраћају Заједнице и 
неограничен приступ кроз Заједницу транзитном саобраћају Босне и Херцеговине.  

3. Ако се као посљедица права одобрених ставом 2. транзитни саобраћај 
превозника из Заједнице толико повећа да изазове или да пријети да изазове 
озбиљне штете друмској инфраструктури и/или протоку саобраћаја на правцима из 
члана 5. Протокола 3 ССП-а и ако се под истим условима појаве такви проблеми на 
територији Заједнице близу граница Босне и Херцеговине, то ће питање бити 
поднесено Привременом одбору, у складу са чланом 41. став 1. овог споразума. 
Стране могу предложити изузетне привремене, недискриминирајуће мјере, које су 
неопходне за ограничавање или ублажавање тих штета. 

4. Стране ће се уздржати од било каквих једностраних акција које могу 
довести до дискриминације између превозника или возила из Заједнице и 
превозника или возила из Босне и Херцеговине. Свака страна предузеће све 
потребне кораке ради олакшавања друмског транспорта према или преко 
територије друге стране.  

 
Поједностављивање формалности (Протокол 3., Члан 19. (1) и (3) ССП-а) 

 

5. Стране су сагласне да поједноставе проток добара жељезницом и друмом, 
билатерално или у транзиту. 

6. Стране су сагласне да ће, у мјери у којој је то потребно,  предузимати 
заједничкеактивности и подстицати усвајање даљих мјера поједностављивања. 
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Спровођење (Протокол 3. ССП-a, Члан 21.(1) и (2)(d)) 

 
7. Сарадња између страна одвијаће се у оквиру посебног пододбора, који ће сe     
основати у складу са чланом 119. овог споразума. Тај пододбор ће посебно 
координирати надгледање, предвиђања и друге статистичке послове у вези са 
међународним транспортом, а посебно транзитним саобраћајем. 
 

ЧЛАН 33. (члан 60. ССП-а) 

Стране се обавезују да ће одобравати сва плаћања и трансфере на текући рачун 
платног биланса између Заједнице и Босне и Херцеговине, у слободно 
конвертибилној валути и у складу са одредбама члана VIII Статута Међународног 
монетарног фонда. 

ЧЛАН 34. (Члан 67.ССП-а) 

1. Стране ће настојати да, гдје је год то могуће, избјегну наметање 
рестриктивних мјера, укључујући мјере које се односе на увоз, ради платног 
биланса. Страна која усвоји такве мјере доставиће другој страни, што је прије 
могуће, временски распоред њиховог укидања. 
2. Ако се једна или више држава чланица или Босна и Херцеговина суоче са 
озбиљним тешкоћама у погледу платног биланса или са пријетњом таквих тешкоћа, 
Заједница или Босна и Херцеговина, зависно од ситуације, могу у складу са 
условима утврђеним у Споразуму WТО-а усвојити рестриктивне мјере, укључујући 
мјере које се односе на увоз, које ће имати ограничено трајање и не могу 
премашивати оно што је пријеко потребно да би се поправила ситуација у платном 
билансу. Заједница или Босна и Херцеговина, зависно од ситуације, о томе ће 
смјеста обавијестити другу страну. 
3. На трансфере који се односе на улагања неће се примјењивати никакве 
рестриктивне мјере, посебно не на поврат износа који су уложени или поново 
уложени, или било каквих прихода насталих на основу њих. 

ЧЛАН 35. (Члан 69. ССП-а) 

Одредбе овог споразума не доводе у питање могућност да било која од страна 
примијени било које мјере које су неопходне ради спречавања заобилажења њених 
мјера које се односе на приступ трећих држава њеном тржишту на основу одредаба 
овог споразума. 

ЧЛАН 36. (члан 71. ССП-а) 
Конкуренција и друге економске одредбе 

1. Сљедеће је неспојиво са правилном примјеном овог споразума,  у мјери у 
којој то може утицати на трговину између Заједнице и Босне и Херцеговине: 

 21



(а)  сви споразуми између предузећа, одлуке удружења предузећа и договорно 
дјеловања међу предузећима који као свој предмет или посљедицу имају 
спречавање, ограничавање или нарушавање конкуренције;  

(b) злоупотреба доминантне позиције једног или више предузећа на територији 
Заједнице или Босне и Херцеговине у цјелини или њиховог значајног дијела;  

(c) свака државна помоћ којом се нарушава или пријети нарушавање 
конкуренције давањем предности одређеним предузећима или одређеним 
производима.  

2. Свака пракса супротна овом члану оцјењиваће се на основу критеријума 
који произлазе из примјене правила конкуренције која важе у Заједници, посебно 
чл. 81., 82., 86. и 87. Уговора о оснивању Европске заједнице (у даљем тексту: 
Уговора о ЕЗ и инструмената тумачења које су усвојиле институције Заједнице.  

3. Стране ће обезбиједити да самосталном државном органу буду повјерена 
овлашћења неопходна за пуну примјену става 1(а) и (b) у вези са приватним и 
јавним друштвима и друштвима којима су додијељена посебна права.  

4. Босна и Херцеговина ће основати самостални државни орган којем ће 
повјерити овлашћења неопходна за пуну примјену става 1 (c) у року од двије 
године од дана ступања на снагу овог споразума. Тај орган ће inter alia бити 
овлашћен да одобрава програме државне помоћи и појединачна средства помоћи у 
складу са ставом 2. овог члана, као и овлашћење да одређује поврат државне 
помоћи која је незаконито додијељена.  

5. Свака страна ће обезбиједити транспарентност у области државне помоћи 
inter alia достављањем редовног годишњег извјештаја или другог одговарајућег 
документа другој страни, у складу са методологијом и приказом из прегледа 
државне помоћи у Заједници. На захтјев једне од страна, друга страна ће доставити 
информације о одређеним појединачним случајевима државне помоћи.  

6. Босна и Херцеговина ће установити свеобухватан инвентар програма 
државне помоћи који су успостављени прије оснивања тијела из става 4. овог члана 
и такве ће програме државне помоћи ускладити са критеријумима из става 2. у року 
од највише четири године од ступања на снагу овог споразума.  

7. (а) У сврху примјене одредаба става 1(c), стране прихватају да ће се у 
првих шест година након ступања на снагу овог споразума свака државна 
помоћ коју додјељује Босна и Херцеговина оцјењивати, узимајући у обзир 
чињеницу да ће се Босна и Херцеговина сматрати подручјем које је 
идентично подручјима Заједнице која су утврђена у члану 87.(3) (а) 
Уговора о ЕЗ. 
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              (b) До краја пете године од ступања на снагу овог споразума, Босна и 
Херцеговина ће Европској комисији доставити своје износе BDP-а по 
глави становника усклађене на нивоу NUTS-а II. Орган из става 4. овог 
члана и Европска комисија ће тада заједнички оцијенити подобност регија 
Босне и Херцеговине и на основу тога максимални интензитет помоћи, с 
циљем израде регионалне карте помоћи на основу релевантних смјерница 
Заједнице.  

8. Протокол 3. успоставља посебна правила о државној помоћи која се 
примјењују на реструктурирање индустрије челика.  

9.          У вези са производима из Поглавља II Главе II: 

(a) став 1(c) неће се примјењивати; 
(b) свако поступање супротно ставу 1(а) оцјењиваће се у складу са 

критеријумима које је установила Заједница на основу чл. 36. и 37. 
Уговора о ЕЗ и посебних инструмената Заједнице који су усвојени на тој 
основи.  

10. Ако једна страна сматра да је нека пракса неспојива са условима из става 1. 
овог члана, она може предузети одговарајуће мјере након консултација унутар 
Привременог одбора или 30 радних дана од упућивања на такве консултације.  
Овај члан не доводи у питање и не може на било који начин утицати на 
антидампиншке или компензаторне мјере које предузима било која страна у складу 
са релевантним члановима GATT-а из 1994. и Споразума WТО-а о субвенцијама и 
компензаторним мјерама, или са одговарајућим домаћим законодавством.  

 
ЧЛАН 37. (Члан 72. ССП-а) 

Јавна предузећа 

До краја треће године од ступања на снагу овог споразума, Босна и Херцеговина ће 
на јавна предузећа и предузећа којима су додијељена посебна и искључива права 
примијенити принципе утврђене у Уговору о ЕЗ, са посебним нагласком на члан 
86. 

Посебна права јавних предузећа током прелазног периода неће укључивати 
могућност наметања квантитативних ограничења или мјера које имају исти ефекат 
на увоз из Заједнице у Босну и Херцеговину. 

 
ЧЛАН 38. (Члан 73. ССП-а) 
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Право интелектуалне, индустријске и трговинске својине  

1. У складу са одредбама овог члана и Анекса VI, стране потврђују важност 
коју придају обезбјеђењу адекватне и ефикасне заштите и примјене права 
интелектуалне, индустријске и трговинске својине.  

2. Од ступања на снагу овог споразума, стране ће међусобно друштвима и 
држављанима друге стране, у смислу признавања и заштите интелектуалне, 
индустријске и трговинске својине, обезбиједити третман који није мање повољан 
од третмана какав дају било којој трећој држави на основу билатералних 
споразума.  

3. Босна и Херцеговина ће предузети све неопходне мјере како би најкасније 
пет година након ступања на снагу овог споразума гарантовала ниво заштите права 
интелектуалне, индустријске и трговинске својине сличан ономе који постоји у 
Заједници, укључујући и ефикасна средства за остваривање таквих права.  

4. Босна и Херцеговина се обавезује да ће у наведеном року приступити 
мултилатералним конвенцијама о правима интелектуалне, индустријске  и 
трговинске својине из Анекса VI. Стране потврђују важност која се придаје 
принципима Споразума о трговинским аспектима права интелектуалне својине 
(ТРИПС). Привремени одбор може одлучити да обавеже Босну и Херцеговину на 
приступање посебним мултилатералним конвенцијама у тој области.  

5. Ако се појаве проблеми у области интелектуалне, индустријске и трговинске 
својине који утичу на услове трговинске размјене, о њима ће одмах бити 
обавијештен Привремени одбор, а на захтјев било које од страна, с циљем 
постизања обострано задовољавајућих рјешења.  

 
ЧЛАН 39. (Члан 97. ССП-а) 

Царина 

Стране ће успоставити сарадњу у овој области како би зајамчиле поштовање свих 
одредаба које треба усвојити у области трговинске размјене и постигле 
усклађивање царинског система Босне и Херцеговине са системом Заједнице, чиме 
се доприноси отварању пута мјерама либерализације које су предвиђене овим 
споразумом те постепеном усклађивању законодавства Босне и Херцеговине са 
правном тековином (acquis) Заједнице.  

У оквиру сарадње нарочито ће се водити рачуна о приоритетима који се тичу 
правне тековине (acquis)  Заједницеу области царина. 

Правила о међусобној управној помоћи страна у области царина утврђена су 
Протоколом 4.  
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ГЛАВА IV 
ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ, ОПШТЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

ЧЛАН 40. 

Овим се оснива Привремени одбор који ће надзирати примјену и спровођење овог 
Споразума. Састанци Привременог одбора одржаваће се у редовним временским 
размацима и када то захтијевају околности.  

ЧЛАН 41. 

1. Привремени одбор имаће овлашћења да доноси одлуке у оквиру овог 
споразума, у случајевима који су у њему утврђени. Донесене одлуке биће 
обавезујуће за стране, које ће предузети мјере неопходне за спровођење тих одлука. 
Привремени одбор може, такође, формулисати препоруке које сматра пожељним у 
сврху постизања заједничких циљева и несметане примјене овог споразума. Одлуке 
и препоруке  доносиће се договором страна. 

2. Привремени одбор ће усвојити свој пословник о раду. 

ЧЛАН 42. 

1. Привремени одбор састојаће се од представника Заједнице, са једне, и 
представника Босне и Херцеговине, са друге стране. Чланови Привременог одбора 
могу бити заступљени како је утврђено Пословником о раду. 

2. Стране ће наизмјенично предсједавати Привременим одбором у складу са 
условима утврђеним Пословником о раду. 

3. Привремени одбор дјеловаће на основу договора између страна. 

ЧЛАН 43. 

Привремени одбор може основати пододборе. 

ЧЛАН 44. 

Свака страна упутиће Привременом одбору сваки спор који се односи на примјену 
или тумачење овог споразума.  
Привремени одбор може ријешити спор обавезујућом одлуком. 

 
ЧЛАН 45. (Члан 122.  ССП-а) 

У оквиру овог споразума, свака страна се обавезује да ће обезбиједити да физичка 
и правна лица друге стране имају приступ, без дискриминације у односу на своје 
држављане, надлежним судовима и управним органима страна ради заштите својих 
личних и имовинских права. 
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ЧЛАН 46. (Члан 123 ССП-а) 

Ниједна одредба овог споразума не спречава страну да предузме мјере: 

(a) које сматра неопходним како би спријечила откривање информација 
супротно својим суштинским безбједносним интересима; 

(b) које се односе на производњу или трговину оружјем, муницијом или 
ратним материјалом, или на истраживање, развој и производњу која је 
пријеко потребна  за  одбрамбене сврхе, под условом да такве мјере не 
нарушавају услове конкуренције у односу на производе који нису 
намијењени у конкретно војне сврхе; 

(c) које сматра од суштинског значаја за сопствену безбједност у случају 
озбиљних унутрашњих поремећаја који утичу на очување закона и реда, у 
вријеме рата или озбиљне међународне напетости која представља ратну 
опасност, или ради испуњавања обавеза које је прихватила да би се очували 
мир и међународна безбједност. 

ЧЛАН 47. (Члан 124. ССП-а) 

1.  У областима обухваћеним овим споразумом и не доводећи у питање посебне 
одредбе које он садржи: 

(a) рјешења која Босна и Херцеговина примијени у односу на Заједницу не 
смију довести ни до какве дискриминације између држава чланица, 
њихових држављана, предузећа или фирми; 

(b) рјешења која Заједница примијени у односу на Босну и Херцеговину не 
смију довести ни до какве дискриминације између држављана, предузећа 
или фирми из Босне и Херцеговине. 

2. Одредбе става 1. овог члана не доводе у питање право страна да примијене 
релевантне одредбе свог фискалног законодавства на пореске обвезнике који нису 
у идентичној ситуацији у погледу свог пребивалишта. 

ЧЛАН 48.( Члан 125. ССП-а.) 

1.  Стране ће предузети све опште или посебне мјере које су потребне за 
испуњавање својих обавеза према овом споразуму. Оне ће обезбиједити постизање 
циљева утврђених овим споразумом. 

2. Стране су сагласне да на захтјев једне стране одмах изврше консултације 
одговарајућим каналима како би разговарале о сваком питању које се тиче 
тумачења или спровођења овог споразума и других релевантних аспеката односа 
међу странама. 

3.  Свака страна упућује Привременом одбору сваки спор који се тиче примјене 
и тумачења овог споразума. У том случају примјењује се члан 49. и, зависно од 

 26



случаја, Протокол 5.  

Привремени одбор може спор ријешити доношењем обавезујуће одлуке. 

4. Ако једна од страна сматра да друга страна није испунила неку обавезу из 
овог споразума, она може предузети одговарајуће мјере. Прије тога, осим у посебно 
хитним случајевима, доставиће Привременом одбору све релевантне информације 
које су потребне за темељито испитивање ситуације ради проналажења рјешења 
које је прихватљиво странама.  

При одабиру мјера предност се мора дати оним мјерама које најмање нарушавају 
функционисање овог споразума. О тим мјерама се одмах обавјештава Привремени 
одбор и, ако то друга страна затражи, оне постају предмет консултација унутар 
Привременог одбора. 

5.       Одредбе ст. 2., 3. и 4. овог члана ни на који начин неће утицати на нити 
доводити у питање чл. 15., 23., 24., 25. и 29. (чл. 30., 38., 39., 40. и 44. ССП-а) и 
Протокол 2.  

ЧЛАН 49. (Члан 126. ССП-а.) 

1. У случају спора између страна у погледу тумачења или спровођења овог 
споразума, било која страна доставља другој страни и Привремени одбор формални 
захтјев за рјешавање спорног питања.  

У случају када једна страна сматра да мјера коју је усвојила друга страна или 
пропуст друге стране да дјелује представља кршење обавеза из овог споразума, 
формални захтјев за рјешавање спора садржаваће разлоге за овакав став и по 
потреби биће наведено да страна може усвојити мјере из члана 48., став 4. 

2. Стране ће настојати да сваки спор ријеше путем консултација, у доброј 
вјери, у оквиру Привременог одбора и других тијела у складу са ставом 3. овог 
члана, с циљем што бржег постизања узајамно прихватљивог рјешења. 
3. Стране ће Привременом одбору доставити све релевантне информације 
неопходне за детаљно испитивање ситуације.  

Док год спор не буде ријешен, о њему ће се разговарати на сваком састанку 
Привременог одбора, осим у случају када је покренут поступак арбитраже из 
Протокола 5. Спор ће се сматрати ријешеним када Привремени одбор донесе 
обавезујућу одлуку из члана 48. став 3. или када објави да спор више не постоји.  

Консултације о спору се такође могу одржавати на било којем састанку 
Привременог одбора или на састанку било којег другог релевантног одбора или 
тијела успостављеног на основу члана 49., као што је договорено између страна или 
на захтјев било које од страна. Консултације се такође могу вршити у писаној 
форми.  
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Све информације које се изнесу током консултација остају повјерљиве. 

4. За питања у оквиру примјене Протокола 5., свака страна може поднијети 
спорно питање на рјешавање путем арбитраже у складу с тим протоколом, у 
случају када стране нису успјеле ријешити спор у року од два мјесеца након 
покретања поступка рјешавања спора у складу са ставом 1. овог члана. 

ЧЛАН 50. 

Анекси од I до VI и протоколи 1. до 6. чине саставни дио овог споразума. 

 
ЧЛАН 51. (Члан 127. ССП-а) 

Све док се не постигну једнака права појединаца и економских субјеката на основу 
овог споразума, овај споразум неће утицати на права која су им осигурана 
постојећим споразумима који обавезују једну или више држава чланица са једне, и 
Босну и Херцеговину са друге стране. 

 
ЧЛАН 52. (Члан 17. ССП-а) 

Сарадња са другим државама кандидатима за приступање Европској унији које 
нису обухваћене Процесом стабилизације и придруживања 

 

1. Босна и Херцеговина треба да јача сарадњу и закључи уговор о регионалној 
сарадњи са сваком другом државом кандидатом за приступање Европској унији 
која није обухваћена Процесом стабилизације и придруживања, у било којој 
области сарадње коју обухвата овај споразум. Циљ таквог уговора требало би да 
буде постепено усклађивање билатералних односа између Босне и Херцеговине и 
те државе са релевантним сегментом односа између Заједнице и њених држава 
чланица и те државе. 
2. Прије истека прелазног периода из члана 3. (1) овог споразума (Члан 18.(1) 
ССП-а), Босна и Херцеговина ће са Турском, која је успоставила царинску унију са 
Заједницом, на обострано корисној основи закључити споразум о успостављању 
области слободне трговине, у складу са чланом XXIV GАТТ 1994, те о 
либерализацији пословног настањивања и пружања услуга између њих на нивоу 
који одговара овом споразуму, у складу са чланом V GАТS-а. 

ЧЛАН 53. 

Овај споразум ће се примјењивати до ступања на снагу споразума о стабилизацији 
и придруживању. 
 
Свака страна може суспендовати овај споразум тако што ће обавијестити другу 
страну. Овај споразум престаће важити шест мјесеци од дана слања тог 
обавјештења. 
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ЧЛАН 54. (Члан 131. ССП-а) 

Овај споразум се, са једне стране, примјењује на територијама на којима се 
примјењује Уговор о оснивању Европске заједнице и под условима утврђеним у 
том уговору, а са друге стране на територији Босне и Херцеговине. 

 

ЧЛАН 55.(Члан 132. ССП-а) 

Генерални секретар Савјета Европске уније је депозитар овог споразума. 

ЧЛАН 56. (Члан 130. ССП-а) 

За потребе овог споразума, појам "стране“ означава Заједницу или њене државе 
чланице, или Заједницу и њене државе чланице, у складу са њиховим односним 
овлашћењима, са једне, и Босна и Херцеговина, са друге стране. 

ЧЛАН 57. (Члан 133. ССП-а) 

споразум је састављен у два примјерка на бугарском, чешком, данском, 
холандском, енглеском, естонском, финском, француском, њемачком, грчком, 
мађарском, италијанском, летонском, литванском, малтешком, пољском, 
португалском, румунском, словачком, словеначком, шпанском, шведском језику, 
босанском, хрватском и српском језику, при чему је сваки од тих текстова једнако 
вјеродостојан. 

 

ЧЛАН 58. (Члан 134. ССП-а) 

Стране ће ратификовати или одобрити овај споразум у складу са својим 
процедурама. 

Инструменти ратификације или одобравања биће депоновани у Генералном 
секретаријату Савјета Европске уније.  

Овај споразум ступа на снагу првог дана првог мјесеца који слиједи након дана 
депоновања посљедњег инструмента ратификације или одобрења.   
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АНЕКС I 
ЦАРИНСКИ УСТУПЦИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

ЗА ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 



АНЕКС I (а) 

ЦАРИНСКИ УСТУПЦИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКЕ 
ПРОИЗВОДЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

(из члана 6.) 

Царине ће се смањивати како слиједи: 

(a) на дан ступања на снагу Споразума, увозна царина ће бити снижена на 50% 
полазне царине; 

(b) 1. јануара прве године након ступања на снагу Споразума, преостале увозне 
царине биће укинуте. 

CN број Опис  
2501 00 Со (укључујући со за јело и денатурисану со) и чисти натријум-хлорид, отопљен 

или неотопљен у води или са додатним материјама против прављења грудвица 
или материјaма за побољшање сипкости; морска вода: 

2501 00 10 −  морска вода и слани раствори 
 − Со (укључујући со за јело и денатурисану со) и чисти натријум-хлорид, отопљен 

или неотопљен у води или са додатним материјама против прављена грудвица или 
материјaма за побољшање сипкости:

 − − Остало: 
 − − − Остало: 
2501 00 99 − − − − Остало 
2508 Остале глине (осим експандираних глина из тарифног броја 6806), андалузит, 

цијанит и силиманит, печен или не; мулит; шамотне и динас-земље: 
2508 70 00 − шамотне и динас-земље
2511 Природни баријум-сулфат (барит); природни баријум-карбонат (витерит), печен 

или не, осим баријум-оксида из тарифног броја 2816: 
2511 20 00 − Природни баријuм-карбонат (витерит) 
2522 Живи креч, гашени креч и хидраулични креч, осим калцијум-оксида и хидроксида 

из тарифног броја 2825 
2523 Портланд-цемент, алуминатни цемент, цемент троске, суперсулфатни цемент и 

слични хидраулични цементи, укључујући обојене или у облику клинкера: 
2523 10 00 − Цемент у облику клинкера 
 − Портланд цемент: 
2523 21 00 − − Бијели цемент, вјештачки обојен или не 
2523 29 00 − − Остало: 
еx 2523 29 00 − − − Осим за цементирање нафтних и гасних бушотина
2524 Азбест: 
2524 10 00 − кроцидолит 
2524 90 00 − Остало: 
еx 2524 90 00 − − Азбест у облику влакана, љускпица или праха 
2702 Мрки угаљ, агломерисани или неагломерисани, осим гагата 
2711 Нафтни гасови и остали гасовити угљоводоници: 
 − Укапљени: 
2711 11 00 − − Природни гас 
2711 12 − − Пропан 
2711 13 − − Бутан 
2711 19 00 − − Остало 
2801 Флуор, хлор, бром и јод: 
2801 10 00 − Хлор 
2801 20 00 − Јод 
2804 Водоник, племенити (ријетки) гасови и остали неметали: 
2804 10 00 − Водоник 
 − племенити (ријетки) гасови: 
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2804 29 − − Остало 
2804 30 00 − Азот 
2804 40 00 − Кисеоник 
 − Силицијум: 
2804 69 00 − − Остало 
2804 90 00 − Селен 
2807 00 Сумпорна киселина; олеум: 
2807 00 90 − Олеум 
2808 00 00 Азотна киселина; сулфоазотне киселине 
2809 Дифосфоров пентаоксид; фосфорна киселина; полифосфорне киселине, хемијски 

одређене или неодређене: 
2809 10 00 − Дифосфоров пентаоксид 
2809 20 00 − фосфорна киселина и полифосфорне киселине: 
еx 2809 20 00 − − Метафосфорна киселина 
2811 Остале неорганске киселине и остала неорганска кисеонична једињења неметала: 
 − Остале неорганске киселине: 
2811 19 − − Остало: 
2811 19 10 − − − Бромоводоник (бромоводонична киселина)
2811 19 20 − − − Цијановодоник (водоников цијанид, цијановодонична киселина) 
2811 19 80 − − − Остало: 
еx 2811 19 80 − − − − Осим арсеникових киселина 
 − Остала неорганска кисеонична једињења неметала: 
2811 21 00 − − Угљен-диоксид 
2811 29 − − Остало 
2812 Халогениди и оксихалогениди неметала 
2813 Сулфиди неметала; фосфоров трисулфид, комерцијални: 
2813 90 − Остало 
2814 Амонијак, безводни или у воденом раствору 
2815 Натријум хидроксид (каустична сода); калијум-хидроксид (каустична поташа); 

натријум или калијум-пероксид: 
2815 20 − Калијум хидроксид (каустична поташа) 
2815 30 00 − Натријум или калијум-пероксид
2816 Магнезијум-хидроксид и пероксид; оксиди, хидроксиди и пероксиди стронцијума 

и баријума: 
2816 40 00 − Стронцијум или баријум-оксид, хидроксид и пероксид 
2819 Хромови оксиди и хидроксиди 
2820 Манганови оксиди 
2821 Оксиди гвожђа и хидроксиди; земљане боје, који садрже 70% или више масеног 

удјела везаног гвожђа, прерачунатог као Fе2О3: 
2821 20 00 − Земљане боје 
2822 00 00 Кобалтови оксиди и хидроксиди; комерцијални кобалтови оксиди 
2824 Оловни оксиди; минијум и наранџасто олово: 
2825 Хидразин и хидроксиламин и њихове неорганске соли; остале неорганске базе; 

остали оксиди, хидроксиди и пероксиди метала: 
2825 20 00 − Литијум-оксид и хидроксид 
2825 30 00 − Ванадијум-оксиди и хидроксиди 
2825 40 00 − Оксиди никла и хидроксиди 
2825 50 00 − Оксиди бакра и хидроксиди
2825 60 00 − Германијум-оксиди и цирконијум-диоксид 
2825 70 00 − Молибденови оксиди и хидроксиди 
2825 80 00 − Антимонови оксиди 
2826 Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и остале комплексне соли флуора: 
 − Флуориди: 
2826 12 00 − − алуминијума 
2826 30 00 − Натријум хексафлоуралуминат (синтетички криолит) 
2826 90 − Остало: 
2826 90 80 − − Остало: 
еx 2826 90 80 − − − флуоросиликати осим натријевумових или  калијумових  
2827 Хлориди, оксихлориди и хидрооксихлориди; бромиди и оксибромиди; јодиди и 

оксијодиди: 
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2827 10 00 − Амонијум-хлорид 
2827 20 00 − Калцијум-хлорид 
 − Остали хлориди: 
2827 31 00 − − магнезијума 
2827 32 00 − − алуминијума 
2827 39 − − Остали: 
2827 39 10 − − − коситров 
2827 39 85 − − − Остали  
 − оксидохлориди и хидроксихлориди: 
2827 41 00 − − бакра 
2827 49 − − Остало: 
 − Бромиди и оксибромиди: 
2827 51 00 − − Натријум и калијум-бромиди 
2827 59 00 − − Остало 
2827 60 00 − Јодиди и оксијодиди: 
еx 2827 60 00 − − осим калијум јодида 
2828 Хипохлорити; комерцијални калцијум-хипохлорит; хлорити; хипобромити: 
2828 90 00 − Остало 
2829 Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; јодати и перијодати 
2830 Сулфиди; полисулфиди, хемијски одређени или неодређени: 
2830 90 − Остало 
2831 Дитионити и сулфоксилати: 
2831 90 00 − Остало 
2832 Сулфити; тиосулфати 
2833 сулфати; алауни; пероксисулфати (персулфати): 
 − натријум сулфати:
2833 19 00 − − Остало 
 − Остали сулфати: 
2833 21 00 − − магнезијума 
2833 22 00 − − алуминијума 
2833 24 00 − − никла 
2833 25 00 − − бакра 
2833 29 − − Остало: 
2833 29 20 − − − кадмијума; хрома; цинка 
2833 29 30 − − − кобалта; титанијума: 
еx 2833 29 30 − − − − титанијума 
2833 29 60 − − − олова 
2833 29 90 − − − Остало: 
еx 2833 29 90 − − − − осим коситра или мангана 
2833 30 00 − Алауни 
2833 40 00 − Пероксисулфати (персулфати) 
2834 Нитрити; нитрати: 
2834 10 00 − Нитрити 
2835 Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити) и фосфати; полифосфати, 

хемијски одређени или неодређени: 
2835 10 00 − Фосфинати (хипофосфити) и фосфонати (фосфити) 
 − Фосфати: 
2835 22 00 − − мононатријума или динатријума 
2835 24 00 − − калијума 
2835 26 − − остали фосфати калцијума 
2835 29 − − Остало 
 − Полифосфати: 
2835 39 00 − − Остало 
2836 Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); комерцијални амонијум карбонат 

који садржи амонијум карбамат: 
 − Остало: 
2836 92 00 − − Стронцијум-карбонат 
2837 Цијаниди, цијанид оксиди и комплексни цијаниди: 
 − цијаниди и цијанид оксиди: 
2837 19 00 − − Остало 
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2839 Силикати;  комерцијални силикати алкалних метала: 
2839 90 − Остало: 
2839 90 90 − − Остало: 
еx 2839 90 90 − − − оловни 
2841 Соли оксиметалних или пероксиметалних киселина: 
 − манганити, манганати и перманганати:
2841 69 00 − − Остало 
2841 80 00 − Тунстати (волфрамати) 
2841 90 − Остало: 
2841 90 85 − − Остало: 
еx 2841 90 85 − − − Алуминати 
2843 Племенити метали у колоидном стању; неорганска и органска једињења 

племенитих метала, хемијски одређени или не; амалгами племенитих метала: 
 − једињења сребра: 
2843 21 00 − − сребрни нитрат 
2843 29 00 − − Остало 
2843 30 00 − једињења злата 
2843 90 − Остала једињења; амалгами 
2844 Радиоактивни хемијски елементи и радиоактивни изотопи (укључујући фисилне и 

оплодиве хемијске елементе и изотопе) и њихова једињења; мјешавине и остаци 
који садрже те производе 

2845 Изотопи осим изотопа из тарифног броја 2844; неорганска и органска једињења 
тих изотопа, хемијски одређени или не 

2846 Неорганска и органска једињења метала ријетких земљи, итријума или скандијума 
или мјешавина тих метала 

2848 00 00 Фосфиди, хемијски одређени или неодређени, осим ферофосфора 
2849 Карбиди, хемијски одређени или неодређени: 
2849 90 − Остало 
2850 00 Хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди,  хемијски одређени или 

неодређени, осим једињења која су уједно и карбиди из тарифног броја 2849 
2852 00 00 једињења, неорганска или органска, живе, осим амалгама: 
еx 2852 00 00 − Фулминати или цијаниди 
2853 00 Остала неорганска једињења (укључујући дестиловану или електроводљиву воду 

и воду сличне чистоће); течни ваздух (са издвојеним или неиздвојеним 
племенитим (ријетким) гасовима); компримирани ваздух; амалгами, осим 
амалгама племенитих метала:

2903 Халогени деривати угљоводоника: 
 − засићени хлорирани деривати ацикличних угљоводоника:
2903 11 00 − − монохлорметан (метил хлорид) и монохлоретан (етил хлорид) 
2903 13 00 − − Хлороформ (трихлорметан) 
2903 19 − − Остало: 
2903 19 10 − − − 1,1,1-Трихлоретан (метилхлороформ) 
 − Незасићени хлорирани деривати ацикличних угљоводоника: 
2903 29 00 − − Остало 
 − Флуорирани, бромирани и јодирани деривати ацикличних угљоводоника: 
2903 31 00 − − етилен дибромиди (ИСО) (1,2-дибромоетан) 
2903 39 − − Остало 
 − халогени деривати цикланских, цикленских или циклотерпенских 

угљоводоника: 
2903 52 00 − − алдрин (ИСО), хлордан (ИСО) и хептахлор (ИСО)
2903 59 − − Остало 
2904 Сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати угљоводоника, халогенирани или 

нехалогенирани: 
2904 10 00 − деривати који садрже само сулфо групе, њихове соли и естере 
2904 20 00 − деривати који садрже само нитро или само нитрозо групе 
еx 2904 20 00 − − осим 1, 2, 3 – пропан – триол тринитрат 
2904 90 − Остало 
2905 Ациклични алкохоли и њихови халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: 
 − засићени једнохидроксилни алкохоли: 
2905 11 00 − − Метанол (метил алкохол) 
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 − незасићени једнохидроксилни алкохоли: 
2905 29 − − Остало 
 − халогени, сулфо-, нитро- или нитрозо-деривати ацикличних алкохола: 
2905 51 00 − − Етхлорвинол (INN)
2905 59 − − Остали 
2906 Циклични алкохоли и њихови халогени сулфо, нитро-и –нитрозо- деривати: 
 − циклански, цикленски и циклотерпенски: 
2906 13 − − стероли и инозитоли: 
2906 13 10 − − − стероли: 
еx 2906 13 10 − − − − Холестерин  
 − Ароматски: 
2906 29 00 − − Остали: 
еx 2906 29 00 − − − цинамилалкохол 
2908 Халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати фенола или фенолних алкохола: 
 − Остало: 
2908 99 − − Остало: 
2908 99 90 − − − Остало: 
еx 2908 99 90 − − − − осим динитроортокрезола или осталих нитродеривата етера 
2909 Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, пероксиди алкохола, 

пероксиди етера, пероксиди кетона (хемијски одређени или не); њихови халогени, 
сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: 

 − ациклични етери и њихови халогени, сулфо-, нитро и нитрозо-деривати: 
2909 19 00 − − Остало 
2909 20 00 − циклански, цикленски или циклотерпенски етери и њихови халогени, сулфо-, 

нитро и нитрозо-деривати 
2909 30 − ароматски етери и њихови халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: 
 − − бромирани деривати:
2909 30 31 − − − пентабромдифенил етер; 1,2,4,5-тетрабром-3,6-бис (пентабромфенокси) 

бензен 
2909 30 35 − − − 1,2-бис (2,4,6-трибромфенокси)етан, за производњу акрилонитрил-бутадиен-

стирена (АБС) 
2909 30 38 − − − Остало 
2909 30 90 − − Остало 
2910 Епоксиди, епоксиалкохоли, епоксифеноли и епоксиетери, са трочланим прстеном 

и њихови халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: 
2910 40 00 − диелдрин (ISO, INN) 
2910 90 00 − Остало 
2911 00 00 Ацетали и полуацетали, са или без других кисеоничних група и њихови халогени, 

сулфо-, нитро и нитрозо-деривати 
2912 Алдехиди, са или без других кисеоничних група; циклични полимери алдехида; 

параформалдехид: 
 − ациклични алдехиди без других кисеоничних група: 
2912 11 00 − − метанал (формалдехид) 
2915 Засићене ацикличне монокарбоксилне киселине и њихови анхидриди, халогениди, 

пероксиди и перкиселине; њихови халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: 
 − мравља киселина, њене соли и естери: 
2915 29 00 − − Остало 
2915 60 − бутанске киселине, пентанске киселине, њихове соли и естери: 
2915 70 − палмитинска киселина, стеаринска киселина, њихове соли и естери: 
2915 70 15 − − палмитинска киселина
2917 Поликарбоксилне киселине, њихови анхидриди, халогенди, пероксиди и 

перкиселине; њихови халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: 
 − ацикличне поликарбоксилне киселине, њихови анхидриди, халогениди, 

пероксиди, перкиселине и њихови деривати: 
2917 12 − − адипинска киселина, њене соли и естери: 
2917 12 10 − − − адипинска киселина и њене соли 
2917 13 − − азелаинска киселина, себацинска киселина, њихове соли и естери: 
2917 19 − − Остало: 
2917 19 10 − − − малонска киселина, њене соли и естери 
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2917 20 00 − цикланске, цикленске и циклотерпенске поликарбоксилне киселине, њихови 

анхидриди, халогениди, пероксиди, перкиселине и њихови деривати 
 − ароматске поликарбоксилне киселине, њихови анхидриди, халогениди, 

пероксиди, перкиселине и њихови деривати: 
2917 34 − − остали естери ортофталне киселине: 
2917 34 10 − − − дибутил ортофталати 
2920 Естери других неорганских киселина неметала (осим естера водониковог 

халогенида) и њихове соли; њихови халогени, сулфо-, нитро и нитрозо-деривати: 
2920 90 − Остало: 
2920 90 10 − − естери сумпорне киселине и естери карбонске киселине, њихове соли и 

њихови халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо-деривати: 
еx 2920 90 10 − − − естери карбонске киселине и њихови деривати; деривати естера сумпорне 

киселине 
2920 90 85 − − Остали производи: 
еx 2920 90 85 − − − нитроглицерин; остали естери азотне киселине и њихови деривати; 

пентаеритритил – тетранитрат 
2921 Једињења са амино-групом: 
 − ароматични моноамини и њихови деривати; њихове соли: 
2921 41 00 − − анилин и његове соли: 
еx 2921 41 00 − − − Анилин 
2922 Амино-једињења са кисеоничном групом: 
 − амино-алкохоли, осим оних који садрже више од једне врсте кисеоничних група, 

њихови етери и естери; њихове соли: 
2922 11 00 − − моноетаноламин и његове соли: 
еx 2922 11 00 − − − соли моноетаноламина 
2922 12 00 − − диетаноламин и његове соли: 
еx 2922 12 00 − − − соли диетаноламина 
2922 13 − − триетаноламин и његове соли: 
2922 13 90 − − − соли триетаноламина 
 − амино-нафтоли и остали амино-феноли, осим оних који садрже више од једне 

врсте кисеоничних група, њихови етери и естери; њихове соли: 
2922 21 00 − − аминохидроксинафталенсулфонске киселине и њихове соли 
2922 29 00 − − Остало: 
еx 2922 29 00 − − − анизидини, дианизидини, фенетидини и њихове соли
 − амино-киселине, осим оних које садрже више од једне врсте кисеоничних група, 

и њихови естери; њихове соли: 
2922 41 00 − − лизин и његови естери; њихове соли
2922 42 00 − − глутаминска киселина и њене соли 
еx 2922 42 00 − − − Осим натријум-глутамината 
2923 Квартерне соли амонијума и хидроксиди; лецитини и остали фосфоаминолипиди, 

хемијски одређени или не:
2923 10 00 − колин и његове соли: 
еx 2923 10 00 − − осим холин хлорида или сукцинил – холин - јодида 
2924 Једињења са карбоксиамидном групом; једињења карбоксилне киселине са 

амидном групом: 
 − ациклични амиди (укључујући ацикличне карбамате) и њихови деривати; 

њихове соли: 
2924 19 00 − − Остало: 
еx 2924 19 00 − − − ацетамид или аспарагин и његове соли 
 − циклични амиди (укључујући цикличне карбамате) и њихови деривати; њихове 

соли: 
2924 23 00 − − 2-ацетамидобензоева киселина (Н-ацетилантранилна киселина) и њене соли 
2925 Једињења са карбоксимидном групом (укључујући сахарин и његове соли) и 

једињења са имино групом: 
 − имиди и њихови деривати; њихове соли: 
2925 12 00 − − глутетимид (ИНН) 
2925 19 − − Остало 
2926 Једињења са нитрилном групом: 
2926 90 − Остало: 
2926 90 20 − − изофталонитрил 
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2930 Органска сумпорова једињења: 
2930 20 00 − тиокарбамати и дитиокарбамати 
2930 30 00 − тиурам моно-, ди- или тетрасулфиди 
2930 90 − Остало: 
2930 90 85 − − Остало: 
еx 2930 90 85 − − − тиоамиди (осим тиоурее) и тиоетри 
2933 Хетероциклична једињења само са једним или више азотних хетероатома: 
 − једињења која у структури садрже некондензовани пиразолов прстен 

(хидрогенирани или не): 
2933 61 00 − − меламин 
2933 69 − − Остало: 
2933 69 10 − − − атразин (ISO); пропазин (ISO); симазин (ISO); хексахидро-1,3,5-тринитро-

1,3,5-триазин (хексоген, триметилентринитрамин) 
 − лактами: 
2933 72 00 − − клобазам (ИНН) и метиприлон (ИНН) 
2933 79 00 − − Остали лактами 
2938 Гликозиди, природни или добијени синтезом, и њихове соли, етери, естери и 

остали деривати: 
2938 90 − Остало: 
2938 90 90 − − Остало: 
еx 2938 90 90 − − − остали спонини 
2939 Биљни алкалоиди, природни или добијени синтезом, и њихове соли, етери, естери 

и остали деривати: 
2939 20 00 − алкалоиди кининовца и њихови деривати; њихове соли 
 − Остало: 
2939 91 − − кокаин, екгонин, левометамфетамин, метамфетамин (INN), метамфетамин 

рацемат; њихове соли, естери и остали деривати: 
 − − − кокаин и његове соли: 
2939 91 11 − − − − сирови кокаин 
2939 91 19 − − − − Остало 
2939 91 90 − − − Остало 
2939 99 00 − − Остало: 
еx 2939 99 00 − − − осим бутил-скополамина или капсаицина 
2940 00 00 Шећери, хемијски чисти, осим сахарозе, лактозе, малтозе, глукозе и фруктозе; 

шећерни етери, шећерни ацетали и шећерни естери, и њихове соли, осим 
једињења из тарифних бројева 2937, 2938 и 2939 

2941 Антибиотици: 
2941 10 − пеницилини и њихови деривати са структуром пеницилинске киселине; њихове 

соли: 
2941 10 10 − − амоксицилин (INN) и његове соли 
2941 10 20 − − ампицилин (INN), метампицилин (INN), пивампицилин (INN) и њихове соли 
3102 Азотна ђубрива, минерална или хемијска: 
 − амонијум сулфат; двојне соли и смјесе амонијум сулфата и амонијум нитрата: 
3102 29 00 − − Остало 
3102 30 − амонијум нитрат, укључујући и амонијум нитрат у воденом раствору: 
3102 30 10 − − у воденом раствору 
3102 30 90 − − Остало: 
еx 3102 30 90 − − − осим порозног амонијум нитрата за експлозиве 
3102 40 − смјесе амонијум-нитрата са калцијум-карбонатом или са другим неорганским 

неђубривим материјама: 
3102 50 − натријум нитрат: 
3102 50 10 − − природни натријум нитрат 
3102 50 90 − − Остало: 
еx 3102 50 90 − − − са удјелом 16,3% и више азота 
3103 Фосфатна ђубрива, минерална или хемијска: 
3103 10 − суперфосфати: 
3103 90 00 − Остало: 
еx 3103 90 00 − − осим фосфати; калцинирани 
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3105 Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, 

фосфор и калијум; остала ђубрива; производи из овог поглавља у облику таблета 
или у сличним облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 kg: 

3105 10 00 − производи из овог поглавља у облику таблета или у сличним облицима или у 
паковањима бруто масе не преко 10 kg 

3105 20 − минерална или хемијска ђубрива која садрже три ђубрива елемента азот, фосфор 
и калијум 

3105 30 00 − диамонијум хидрогенортофосфат (диамонијум фосфат) 
 − остала минерална и хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента азот и 

фосфор: 
3105 51 00 − − која садрже нитрате и фосфате 
3105 59 00 − − Остало 
3105 60 − минерална и хемијска ђубрива која садрже два ђубрива елемента - фосфор и 

калијум 
3202 Синтетичке органске материје за штављење; неорганске материје за штављење; 

препарати за штављење, укључујући и оне који садрже природне материје за 
штављење; ензимски препарати за предштављење: 

3202 90 00 − Остало 
3205 00 00 Лак боје; препарати на бази лак боја наведени у Напомени 3 уз ово поглавље 
3206 Остале материје за бојење; препарати наведени у Напомени 3 уз ово поглавље, 

осим оних из тарифних бројева 3203, 3204 или 3205; неоргански производи који се 
употребљавају као луминофори, хемијски одређени или не: 

3206 20 00 − пигменти и препарати на бази једињења хрома 
 − остале материје за бојење и остали препарати: 
3206 41 00 − − ултрамарин и препарати на бази ултрамарина 
3206 42 00 − − литопон и остали пигменти и препарати на бази цинковог сулфида 
3206 49 − − Остало: 
3206 49 30 − − − пигменти и препарати на бази једињења кадмијума 
3206 49 80 − − − Остало: 
еx 3206 49 80 − − − − на бази чађи; цинково сивило 
3208 Премазне боје (укључујући емајле) и лакови на бази синтетичких полимера или 

хемијски модификованих природних полимера, диспергираних или растворених у 
неводеном медијуму; раствори одређени Напоменом 4 уз ово поглавље: 

3209 Премазне боје и лакови (укључујући емајле) на бази синтетичких полимера или 
хемијски модификованих природних полимера, диспергираних или растворених у 
воденом медију: 

3212 Пигменти (укључујући метални прах и љуспице) диспергирани у неводеном 
медијуму, течни или у пасти, који се употребљавају у производњи премазних боја 
(укључујући емајле); фолије за штампање; боје и остале материје за бојење 
припремљени у облике или паковања за појединачну продају: 

3212 90 − Остало 
3213 Боје за умјетничко сликарство, наставу или писмосликаре, боје за тонирање, боје 

и слично за разбибригу и забаву, у таблетама, тубама, лончићима, бочицама, 
здјелицама или сличним облицима или паковањима: 

3214 Стакларски кит, калемарски кит, смолни цементи, масе за заптивање и други 
китови; пунила за молерско-фарбарске радове; неватростални препарати за 
површинску обраду фасада, унутрашњих зидова, подова, таваница и слично: 

3214 10 − стакларски китови, калемарски кит и смолни цемент, масе за заптивање, други 
китови; пунила за молерско-фарбарске радове 

3215 Штампарске боје, тушеви и мастила за писање или цртање и остала мастила, 
укључујући неконцентриране или у чврстом стању: 

3215 90 − Остало 
3303 00 Мириси (парфеми) и тоалетне воде:
3304 Производи за уљепшавање и шминкање и производи за његу коже (осим 

лијекова), укључујући препарате за заштиту од сунца или за појачавање 
пигментције при сунчању; препарати за маникирање и педикирање: 

3305 Препарати за косу: 
3306 Препарати за хигијену уста и зуба, укључујући пасте и прашак за причвршћивање 

вјештачког зубала; конац за чишћење простора између зуба (зубна свила), у 
паковањима за појединачну продају: 
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3306 20 00 − конац за чишћење простора између зуба (зубна свила) 
3306 90 00 − Остало 
3307 Препарати за бријање, укључујући и оне који се употребљавају прије и након 

бријања, дезодоранси за личну употребу, препарати за купање, депилатори и 
остали парфимеријски, козметички или тоалетни препарати, који нису поменути 
нити укључени на другом мјесту; припремљени дезодоранси за просторије, 
парфимисани или непарфимисани, укључујући и оне који имају дезинфекцијска 
својства: 

3307 10 00 − препарати за бријање, укључујући оне који се употребљавају прије или послије 
бријања 

3307 30 00 − парфимисане соли и остали препарати за купање 
 − препарати за парфимисање или дезодорирање просторија, укључујући мирисне 

препарате за вјерске обреде: 
3307 41 00 − − ‘агарбати‘ и остали препарати који миришу приликом сагоријевања 
3307 49 00 − − Остало 
3307 90 00 − Остало 
3401 Сапун; органски површински активни производи и препарати који се 

употребљавају као сапун, у облику штапића, коцки, лијеваних или обликованих 
комада, са додатком или без додатака сапуна; органски површински активни 
производи и препарати за прање коже, у облику текућине или креме, 
припремљени у паковања за појединачну продају, који садрже или не садрже 
сапун; папир, вата, пуст и неткани текстилни материјали, импрегнирани, 
премазани или прекривени сапуном или детерџентом: 

 − сапун; органски површински активни производи и препарати у облику штапића, 
коцки, лијеваних или обликованих комада те папир, вата, пуст и неткани 
текстилни материјали, импрегнирани или премазани сапуном или детерџентом: 

3401 19 00 − − Остало 
3401 20 − сапун у осталим облицима:
3402 Органска површински активна средства (осим сапуна); површински активни 

препарати, препарати за прање (укључујући помоћне препарате за прање) и 
препарати за чишћење, са додатком или без додатака сапуна, осим оних из 
тарифног броја 3401: 

3402 20 − препарати припремљени у оригинална паковања за појединачну продају: 
3402 20 20 − − површински активни препарати 
3402 90 − Остало: 
3402 90 10 − − површински активни препарати 
3404 Вјештачки воскови и припремљени воскови: 
3404 90 − Остало: 
3404 90 10 − − припремљени воскови, укључујући восак за заптивање 
3404 90 80 − − Остало: 
еx 3404 90 80 − − − Осим од хемијски модофикованог лигнита 
3405 Политуре и лаштила, за обућу, намјештај, подове, каросерије, стакло или метале, 

пасте и прашак за рибање (чишћење) и слични производи (укључујући и оне у 
облику папира, вате, пуста, нетканих текстилних материјала, целуларне пластике 
или целуларне гуме, импрегнирани или превучени таквим препаратима), осим 
воскова из тарифног броја 3404: 

3405 10 00 − политуре, лаштила и слични препарати за обућу и кожу
3405 20 00 − политуре, лаштила и слични препарати за одржавање дрвеног намјештаја, 

подова и остале дрвенарије 
3405 30 00 − политуре и слични препарати за каросерије, осим политура за метале 
3405 90 − Остало: 
3405 90 90 − − Остало 
3406 00 Свијеће, свјећице и слично: 
3407 00 00 Масе за моделирање (укључујући припремљене за дјечју забаву); препарати 

познати као «зубарски восак» или «смјесе за зубне отиске», у слоговима, у 
паковању за појединачну продају или у облику плочица, потковица, штапића и 
сличним облицима; остали препарати за употребу у стоматологији на бази гипса 
(печеног гипса или калцијум-сулфата) 

3601 00 00 Барут 
3602 00 00 Припремљени експлозиви, осим барута 
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3603 00 Спорогорећи штапини; детонирајући штапини; ударне и експлозивне каписле; 

упаљачи; електрични детонатори: 
3604 Пиротехнички производи за ватромете, сигналне ракете, ракете против града, 

сигналне ракете за густу маглу и други пиротехнички производи: 
3604 10 00 − пиротехнички производи за ватромете 
3604 90 00 − Остало: 
еx 3604 90 00 − − осим ракета против града 
3605 00 00 Шибице, осим пиротехничких производа из тарифног броја 3604 
3606 Фероцеријум и друге пирофорне легуре у свим облицима; производи од 

запаљивих материјала наведени у Напомени 2 уз ово поглавље: 
3701 Фотографске плоче и равни филмови, осјетљиви на свјетлост, неосвијетљени, од 

било којег материјала осим од папира, картона или текстила; равни филмови за 
тренутну (брзу) фотографију, осјетљиви на свјетлост, неосвијетљени, у касетама 
или без касета: 

3701 10 − за рендгенско снимање: 
3701 20 00 − равни филм за тренутну (брзу) фотографију 
 − Остало: 
3701 91 00 − − за фотографију у боји (вишебојну) 
3701 99 00 − − Остало 
3702 Фотографски филмови у ролнама, осјетљиви на свјетлост, неосвијетљени, од било 

којег материјала осим од папира, картона или текстила; филмови у ролнама за 
тренутне (брзе) фотографије, осјетљиви на свјетлост, неосвијетљени: 

3703 Фотографски папир, картон и текстил, осјетљиви на свјетлост, неосвијетљени: 
3704 00 Фотографске плоче, филмови, папир, картон и текстил, освијетљени али 

неразвијени: 
3705 Фотографске плоче и филмови, освијетљени и развијени, осим кинематографских 

филмова: 
3705 10 00 − за офсетну репродукцију 
3705 90 − Остало: 
3705 90 10 − − микрофилмови: 
еx 3705 90 10 − − − са снимљеним научним и стручним текстом 
3809 Средства за дораду, носачи боја, средства за убрзавање бојења и фиксирање боја и 

други производи и препарати (нпр. средства за апретуру и нагризање), која се 
упоребљавају у текстилној, папирној, кожарској и сличним индустријама, а нису 
поменути нити укључени на другом мјесту: 

 − Остало: 
3809 91 00 − − који се употребљавају у текстилној индустрији и сличним индустријама 
3809 92 00 − − који се употребљавају у папирној индустрији и сличним индустријама 
еx 3809 92 00 − − − осим недовршени препарати 
3809 93 00 − − који се употребљавају у кожарској индустрији и сличним индустријама 
еx 3809 93 00 − − − осим недовршени препарати 
3810 Препарати за лужење (декапирање) металних површина; топитељи и други 

помоћни препарати за лемљење и заваривање; прах и пасте за лемљење и 
заваривање који се састоје од метала и других материјала; препарати који се 
употребљавају као језгра или облоге за електроде или шипке за заваривање: 

3811 Препарати против детонације, препарати за спречавање оксидације, за спречавање 
таложења смоле, побољшивачи вискозности, препарати за спречавање корозије и 
други припремљени адитиви за минерална уља (укључујући бензин) или за друге 
текућине које се употребљавају за исте намјене као минерална уља: 

 − препарати против детонације: 
3811 11 − − на бази оловних једињења: 
 − адитиви за уља за подмазивање: 
3811 29 00 − − Остало 
3811 90 00 − Остало 
3813 00 00 Препарати и пуњења за апарате за гашење пожара; напуњене гранате за гашење 

пожара 
3814 00 Сложени органски раствори и разређивачи који нису поменути нити укључени на 

другом мјесту; припремљена средства за скидање премазних боја или лакова: 
3815 Иницијатори реакције, убрзивачи реакције и каталитички препарати, који нису 

поменути нити укључени на другом мјесту: 
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 − катализатори на носачу: 
3815 11 00 − − са никлом или једињењама никла као активним материјама 
3815 12 00 − − са племенитим металима или једињењима племенитих метала као активним 

материјама 
3817 00 Смјесе алкилбензена те смјесе алкилнафталена, осим оних из тарифног броја 2707 

или 2902: 
3819 00 00 Текућине за хидрауличне кочнице и остале припремљене текућине за 

хидраулични пренос, који не садрже или садрже мање од 70% масеног удјела 
нафтног уља, или уља добијених од битуменских минерала 

3820 00 00 Препарати против смрзавања и припремљене текућине за одлеђивање 
3821 00 00 Припремљене подлоге за развој и одржавање микроорганизама (укључујући 

вирусе и подобне организме) или биљних, људских или животињских ћелија 
3824 Припремљена везивна средства за ливачке калупе или ливачка језгра; хемијски 

производи и препарати хемијске и сродних индустрија (укључујући и оне који  се 
састоје од смјесе природних производа),  која нису поменута нити укључена на 
другом мјесту: 

3824 10 00 − припремљена везивна средства за ливачке калупе или ливачка језгра 
3824 30 00 − неагломерисани карбиди метала међусобно помијешани или помијешани са 

металним везивима 
3824 40 00 − припремљени адитиви за цементе, жбуке или бетоне 
3824 50 − неватросталне жбуке или бетони: 
3824 90 − Остало: 
3824 90 15 − − јонски измјењивачи 
3824 90 20 − − апсорпцијска средства (гетери) за вакуум цијеви 
3824 90 25 − − пиролигнити (на примјер калцијумови); сирови калцијум тартарат; сирови 

калцијум цитрат 
3824 90 35 − − антикорозијски препарати, који садрже амине као активну компоненту 
 − − Остало: 
3824 90 50 − − − препарати за галванизацију 
3824 90 55 − − − смјесе моно-, ди- и три-естера масних киселина са глицеролом (емулгатори 

за масти) 
 − − − производи и препарати за фармацеутску и хируршку употребу: 
3824 90 61 − − − − међупроизводи у процесу производње антибиотика добијени 

ферментацијом Streptomyces tenebrarius, сушени или не, намијењени за 
производњу лијекова за хуману медицину из тарифног броја 3004 

3824 90 62 − − − − међупроизводи из производње соли моненсина 
3824 90 64 − − − − Остало 
3824 90 65 − − − помоћни производи за употребу у ливницама (осим оних наведених у 

подброју 3824 10 00) 
3825 Остали продукти хемијске и сродних индустрија, који нису поменути нити 

укључени на другом мјесту; градски отпад; канализациони муљ; остали отпад 
наведен у Напомени 6 уз ово поглавље: 

3901 Полимери етилена, у примарним облицима: 
3901 20 − полиетилен густине 0,94 или преко:
3901 20 90 − − Остало 
3901 90 − Остало: 
3901 90 10 − − јономерна смола која се састоји од соли од терполимера етилена са изобутил 

акрилатом и метакрилном киселином 
3901 90 20 − − А-Б-А блок кополимер од полистирена, етилен-бутилен кополимера и 

полистирена, са масеним удјелом стирена 35% или мањим, у једном од облика 
наведених у Напомени 6 б) уз ово поглавље 

3902 Полимери пропилена и других олефина, у примарним облицима: 
3902 10 00 − полипропилен 
3902 20 00 − полиизобутилен 
3902 90 − Остало: 
3902 90 10 − − А-Б-А блок кополимер од полистирена, етилен-бутилен кополимера и 

полистирена, са масеним удјелом стирена 35% или мањим, у једном од облика 
наведених у Напомени 6 б) уз ово поглавље 
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3902 90 20 − − полибут-1-ен, кополимер од бут-1-ен са етиленом, са масеним удјелом етилена 

10% или мањим, или смјеса од полибут-1-ен с полиетиленом и/или пропиленом, 
са масеним удјелом полиетилена 10% или мањим и/или пропилена 25% или 
мањим, у једном од облика наведених у Напомени 6 б) уз ово поглавље 

3904 Полимери винил хлорида или других халогенираних олефина, у примарним 
облицима: 

 − остали поли(винил хлорид): 
3904 21 00 − − неомекшани (непластифициран) 
3904 22 00 − − омекшани (пластифициран)
3904 50 − полимери винилиден хлорида: 
3904 90 00 − Остало 
3906 Акрилни полимери у примарним облицима: 
3906 90 − Остало: 
3906 90 10 − − поли[N-(3-хидроксиимино-1,1-диметилбутил)акриламид] 
3906 90 20 − − кополимери од 2-диизопропиламиноетил метакрилата са децил метакрилатом, 

у раствору N,N-диметилацетамида, са масеним удјелом кополимера 55% или 
већим 

3906 90 30 − − кополимери од акрилне киселине са 2-етилхексил акрилатом, са масеним 
удјелом 2-етилхексил акрилата 10% или већим али не већим од 11% 

3906 90 40 − − кополимери од акрилонитрила са метил акрилатом, модофиковани са 
полибутадиен-акрилонитрилом (НБР) 

3906 90 50 − − полимеризацијски производи од акрилне киселине са алкил-метакрилатом и са 
мањом количином осталих мономера, који се употребљавају као згушњивачи у 
производњи текстилних штампарских пасти 

3906 90 60 − − кополимери од метил акрилата са етиленом и мономером који као супституент 
садржи нетерминалне карбоксилне групе, са масеним удјелом метил акрилата 50% 
или већим, помијешани или не са силиком 

3907 Полиацетали, остали полиетери и епоксидне смоле, у примарним облицима; 
поликарбонати, алкидне смоле, полиалил естери и остали полиестери, у 
примарним облицима: 

3907 30 00 − епоксидне смоле 
3907 50 00 − алкидне смоле 
 − остали полиестери: 
3907 91 − − незасићени 
3909 Амино-смоле, фенолне смоле и полиуретани, у примарним облицима: 
3909 30 00 − остале амино-смоле 
3909 50 − полиуретани: 
3909 50 10 − − полиуретани од 2,2'-(tert-бутилимино) диетанола и 4,4'-метилендициклохексил 

диизоцијаната, у раствору N,N-диметилацетамида, с масеним удјелом полимера 
50% или већим 

3912 Целулоза и њени хемијски деривати, који нису поменути нити укључени на 
другом мјесту, у примарним облицима: 

 − целулозни ацетати: 
3912 12 00 − − омекшани (пластифицирани) 
 − целулозни етери: 
3912 39 − − остало: 
3912 39 20 − − − хидроксипропилцелулоза 
3912 90 − остало: 
3912 90 10 − − целулозни естери 
3913 Природни полимери (нпр. алгинска киселина) и модофиковани природни 

полимери (нпр. очврсле бјеланчевине, хемијски деривати природног каучука), 
који нису поменути нити укључени на другом мјесту, у примарним облицима: 

3913 10 00 − алгинска киселина, њене соли и естери 
3913 90 00 − Остало: 
еx 3913 90 00 − − казеин или желатин 
3915 Отпаци, одресци и ломљавина од пластичних маса 
3916 Монофиламенти било које димензије попречног пресјека веће од 1 mm, шипке, 

штапови и профилни облици од пластичних маса, укључујући површински 
обрађене али другачије необрађиване 
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3917 Цијеви, цријева и прибор за њих (нпр. спојнице, кољена, прирубнице), од 

пластичних маса: 
 − цијеви и цријева, крути: 
3917 21 − − од полимера етилена: 
3917 21 10 − − − бешавне и са дужином већом од највећег попречног пресјека, површински 

обрађене или необрађене, али даље необрађиване 
3917 22 − − од полимера пропилена: 
3917 22 10 − − − бешавне и са дужином већом од највећег попречног пресјека, површински 

обрађене или необрађене али даље необрађиване 
3917 22 90 − − − Остали: 
еx 3917 22 90 − − − − осим са прибором за употребу у цивилном ваздухопловству 
3917 23 − − од полимера винил хлорида: 
3917 23 10 − − − бешавне и са дужином већом од највећег попречног пресјека, површински 

обрађене или необрађене, али даље необрађиване 
3917 23 90 − − − Остало: 
еx 3917 23 90 − − − − осим са прибором за употребу у цивилном ваздухопловству 
3917 29 − − од осталих пластичних маса: 
 − − − бешавне и са дужином већом од највећег попречног пресјека, површински 

обрађене или необрађене, али даље необрађиване:
3917 29 12 − − − − од производа добијених кондензацијом или реаранжираном 

полимеризацијом, хемијски модификованих или не 
3917 29 15 − − − − од производа адицијске полимеризације
3917 29 19 − − − − Остало 
3917 29 90 − − − Остало: 
еx 3917 29 90 − − − − осим са прибором за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − остале цијеви и цријева: 
3917 32 − − остале, које нису појачане нити комбиноване са другим материјалима, без 

прибора: 
 − − − бешавне и са дужином већом од највећег попречног пресјека, површински 

обрађене или необрађене, али даље необрађиване: 
3917 32 10 − − − − од производа добијених кондензацијом или реаранжираном 

полимеризацијом, хемијски модификованих или не 
 − − − − од производа адицијске полимеризације: 
3917 32 31 − − − − − од полимера етилена 
3917 32 35 − − − − − од полимера винил хлорида 
3917 32 39 − − − − − Остало 
3917 32 51 − − − − Остало 
 − − − Остало: 
3917 32 99 − − − − Остало 
3917 33 00 − − остале, које нису појачане нити комбиноване са другим материјалима, са 

прибором: 
еx 3917 33 00 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
3917 39 − − остале: 
 − − − бешавне и са дужином већом од највећег попречног пресјека, површински 

обрађене или необрађене, али даље необрађиване: 
3917 39 12 − − − − од производа добијених кондензацијом или реаранжираном 

полимеризацијом, хемијски модификованих или не 
3917 39 15 − − − − од производа адицијске полимеризације 
3917 39 19 − − − − остале 
3917 39 90 − − − остале: 
еx 3917 39 90 − − − − осим са прибором за употребу у цивилном ваздухопловству 
3917 40 00 − прибор: 
еx 3917 40 00 − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
3918 Подни покривачи од пластичних маса, укључујући и самољепљиве, у ролнама или 

у облику плоча; тапете за зидове или стропове, одређене Напоменом 9 уз ово 
поглавље: 

3919 Самољепљиве плоче, листови, филмови, фолије, траке и остали слични равни 
облици, од пластичних маса, укључујући и оне у ролнама: 

3919 10 − у ролнама ширине не веће од 20 cm: 
 − − траке превучене невулканизираним природним или синтетичким каучуком: 
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3919 10 11 − − − од омекшаног (пластифицираног) поли(винил хлорида) или од полиетилена 
3919 10 13 − − − од неомекшаног (непластифицираног) поли(винил хлорида) 
3919 10 19 − − − Остало 
 − − Остало: 
 − − − од производа добијених кондензацијом или реаранжираном 

полимеризацијом, хемијски модификованих или не: 
3919 10 31 − − − − од полиестера
3919 10 38 − − − − Остало 
 − − − од производа адицијске полимеризацје: 
3919 10 61 − − − − од омекшаног (пластифицираног) поли(винил хлорида) или од 

полиетилена 
3919 10 69 − − − − Остало 
3919 10 90 − − − Остало 
3919 90 − Остало: 
3919 90 10 − − даље обрађиване не само по површини, или резане у друге облике осим 

правоугаоних (укључујући квадратне) 
 − − Остало: 
3919 90 90 − − − Остало 
3920 Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке, од пластичних маса, који нису 

целуларне структуре, неојачани, неламинирани, без подлоге или на сличан начин 
комбиноване са другим материјалима: 

3920 10 − од полимера етилена: 
 − − дебљине не веће од 0,125 mm: 
 − − − од полиетилена, специфичне густине: 
 − − − − мање од 0,94: 
3920 10 23 − − − − − полиетиленски филм дебљине 20 микрометара или веће али не веће од 

40 микометара, за производњу фото-отпорних филмова, који се употребљавају у 
производњи полупроводничких или штампаних кола  

 − − − − − Остало: 
 − − − − − − нештампано: 
3920 10 24 − − − − − − − растегљиви филм (стреч) 
3920 10 26 − − − − − − − Остало 
3920 10 27 − − − − − − штампано  
3920 10 28 − − − − 0,94 или веће 
3920 20 − од полимера пропилена: 
 − од полимера винил хлорида: 
3920 43 − − са масеним удјелом пластификатора не мањим од 6%: 
3920 49 − − Остало 
 − од акрилних полимера: 
3920 51 00 − − од поли(метил метакрилата) 
3920 59 − − Остало 
 − од поликарбоната, алкидних смола, полиалил естера и других полиестера: 
3920 61 00 − − од поликарбоната 
3920 62 − − од поли(етилен терефталата):
3920 63 00 − − од незасићених полиестера 
3920 69 00 − − од осталих полиестера 
 − од целулозе и њених хемијских деривата: 
3920 71 − − од регенерисане целулозе: 
3920 73 − − од целулозног ацетата: 
3920 79 − − од осталих деривата целулозе: 
 − од осталих пластичних маса: 
3920 91 00 − − од поли(винил бутирала) 
3920 92 00 − − од полиамида 
3920 93 00 − − од амино-смола 
3920 94 00 − − од фенолних смола 
3920 99 − − од осталих пластичних маса: 
3921 Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке, од пластичних маса: 
 − целуларне структуре:
3921 11 00 − − од полимера стирена 
3921 12 00 − − од полимера винил хлорида 
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3921 14 00 − − од регенерисане целулозе 
3921 19 00 − − од осталих пластичних маса 
3921 90 − Остали 
3922 Каде, туш-каде, судопери, умиваоници, бидеи, клозетске шоље, даске и поклопци, 

водокотлићи и слични санитарни производи, од пластичних маса 
3923 Производи за превоз и паковање робе, од пластичних маса; чепови, поклопци, 

заклопци и остали затварачи, од пластичних маса 
3924 Стони производи, кухињски производи и остали кућански производи те тоалетни 

произоводи, од пластичних маса 
3925 Грађевински производи од пластичних маса, који нису поменути или укључени на 

другом мјесту 
3926 Остали производи од пластичних маса и производи од осталих материјала из 

тарифних бројева 3901 до 3914: 
3926 10 00 − производи за канцеларије и школе 
3926 20 00 − одјећа и прибор за одјећу (укључујући рукавице, рукавице са једним прстом и 

рукавице без прстију) 
3926 30 00 − прибор за намјештај, каросерије и слично 
3926 40 00 − статуете и остали украсни предмети 
3926 90 − Остало: 
3926 90 50 − − перфорирана ведра и слични производи који се употребљавају за филтрирање 

воде при уласку у одвод 
 − − Остало: 
3926 90 92 − − − израђено од плоча или листова 
4002 Синтетички каучук и фактис добијен из уља, у примарним облицима или у облику 

плоча, листова или трака; смјесе било којег производа из тарифног броја 4001 са 
било којим производом из овог тарифног броја, у примарним облицима или у 
облику плоча, листова или трака: 

 − стирен-бутадиен каучук (SBR); карбоксилирани стирен-бутадиен каучук 
(XSBR): 

4002 19 − − Остало 
4005 Припремљене смјесе невулканизованог каучука, у примарним облицима или у 

облику плоча, листова или трака: 
4005 20 00 − раствори; дисперзије, осим оних из подброја 4005 10 
4011 Нове спољне пнеуматске гуме:
4011 10 00 − за путничке аутомобиле (укључујући возила за комбиновани превоз лица и робе 

и тркаће аутомобиле)... 
4011 30 00 − за ваздухоплове  
еx 4011 30 00 − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
4014 Хигијенски и фармацеутски производи (укључујући цуцле), од вулканизираног 

каучука (гуме), осим од тврде гуме, са прибором или без прибора од тврде гуме: 
4014 10 00 − презервативи 
4016 Остали производи од вулканизираног каучука (гуме) осим од тврде гуме: 
 − Остало: 
4016 92 00 − − гумице за брисање 
4016 94 00 − − бокобрани за бродове и обалу, укључујући и оне за надувавање 
4016 99 − − Остало: 
 − − − Остало: 
 − − − − за возила из тарифних бројева 8701 до 8705: 
4016 99 52 − − − − − дијелови састављени од вулканизираног каучука (гуме) и метале 
4016 99 58 − − − − − Остало 
 − − − − Остало: 
4016 99 91 − − − − − дијелови састављени од вулканизираног каучука (гуме) и метале: 
еx 4016 99 91 − − − − − − осим за техничке намјене, за употребу у цивилном ваздухопловству 
4016 99 99 − − − − − Остало: 
еx 4016 99 99 − − − − − − осим за техничке намјене, за употребу у цивилном ваздухопловству 
4104 Штављене или «crust» говеђе коже (укључујући бивоље) и коже копитара, без 

длаке, цијепане или нецијепане, али даље необрађиване 
4105 Штављене или «crust» овчје и јањеће кожа без вуне, цијепане или нецијепане, али 

даље необрађиване 
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4106 Штављене или «crust» коже од осталих животиња, без вуне или длаке, цијепане 

или нецијепане, али даље необрађиване 
4107 Говеђе коже (укључујући бивоље) и коже копитара, даље обрађиване након 

штављења или crust-обраде укључујући и пергаментно обрађивање, без длаке, 
цијепане или нецијепане, осим коже из тарифног броја 4114 

4112 00 00 Овчје и јањеће коже, даље обрађиване након штављења, или crust-обраде 
укључујући и пергаментно обрађиване, без вуне, цијепане или нецијепане, осим 
коже из тарифног броја 4114 

4113 Коже од осталих животиња, даље обрађиване након штављења, или crust-обраде 
укључујући и пергаментно обрађиване, без вуне или длаке, цијепане или 
нецијепане, осим коже из тарифног броја 4114 

4114 Семиш-кожа (укључујући комбинацију семиш-коже); лакирана кожа и лакирана 
ламинирана кожа; метализирана кожа 

4115 Вјештачка кожа на бази коже или кожних влакана, у плочама, листовима или 
тракама, у свицима или не; отпаци и други остаци од коже или од вјештачке коже, 
неупотребљиви за израду производа од коже; прах и брашно од коже: 

4115 10 00 − вјештачка кожа на бази коже или кожних влакана, у плочама, листовима или 
тракама, у ролнама или не 

4205 00 Остали производи од коже или од вјештачке коже:
 − врсте које се употребљавају у машинама или механичким уређајима или за 

другу техничку употребу: 
4205 00 11 − − погонско и преносно ремење 
4205 00 19 − − Остало 
4402 Дрвени угљен (укључујући дрвени угљен од љуски) агломериран или 

неагломериран: 
4403 Необрађено дрво, окресано, грубо обрађено (учетворено), укључујући и дрво са 

скинутом кором или са скинутом бјеликом: 
4403 10 00 − заштићено бојом, креозотом или другим средствима 
4406 Дрвени жељезнички или трамвајски прагови: 
4407 Дрво обрађено по дужини пиљењем, глодањем или резањем или љуштењем, 

укључујући и блањано, брушено или спојено на крајевима, дебљине веће од 6 mm: 
 − Остало: 
4407 91 − − храстово (Quercus spp.) 
4407 92 00 − − буково (Fagus spp.)
4407 93 − − јаворово (Acer spp.) 
4407 94 − − трешњево (Prunus spp.) 
4407 95 − − јасеново (Frahinus spp.)
4407 99 − − Остало: 
4407 99 20 − − − спојено на крајевима, блањано или не, брушено или не 
 − − − Остало: 
4407 99 25 − − − − блањано 
4407 99 40 − − − − брушено 
 − − − − Остало: 
4407 99 91 − − − − − од тополе 
4407 99 98 − − − − − Остало 
4408 Листови фурнира (укључујући и оне добијене резањем ламинираног дрвета 

ножем), листови за шперплоче или за остало слично ламинирано дрво, и остало 
дрво резано по дужини, резано ножем или љуштено, блањано или неблањано, 
брушено или небрушено, спојено или спојено на крајевима, дебљине не веће од 6 
mm:

4408 90 − Остало 
4409 Дрво (укључујући ламеле и дашчице за паркет, несастављене) профилирано (са 

пером и утором, жлијебљено, зарезано на ивицама или слично обрађено) по 
дужини било које ивице или лица, укључујући блањано, брушено или спојено на 
крајевима 

4415 Сандуци за паковање, кутије, гајбе, бубњеви и слична амбалажа за паковање, од 
дрвета; бубњеви за каблове, палете, палете-сандуци и друге плоче за утовар; 
палетни обручи од дрвета 

4416 00 00 Бачве, каце, ведра и други бачварски производи од дрвета те њихови дрвени 
дијелови, укључујући бачварске дуге 
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4417 00 00 Алати, тијела алата, држала за алате, тијела и држала за метле и четке од дрвета; 

обућарски калупи од дрвета 
4418 Грађевинска столарија и остали дрвни производи за грађевинарство, укључујући 

целуларне плоче од дрвета, састављене паркетне плоче, пиљену и цијепану 
шиндру: 

4418 60 00 − греде и подупирачи
4418 90 − Остало 
4419 00 Стони производи и кухињски производи, од дрвета 
4420 Маркетерија и интарзија од дрва; ковчежићи и кутије за накит, за прибор за јело и 

слични дрвени производи; статуе и други дрвени украси; дрвени производи за 
унутрашње опремање који се не разврставју у Поглавље 94 

4421 Остали дрвени производи
4503 Производи од природног плута: 
4503 90 00 − Остало 
4601 Плетенице и слични производи од материјала за плетарство, састављени или 

несастављени у траке; материјали за плетарство, плетенице и слични производи 
од материјала за плетарство, спојени у упоредне струкове или ткани, у облику 
листова, укључујући довршене производе (нпр. подметачи, простирачи, застори) 

4602 Корпарски, плетарски и слични производи, израђени директнно у облике, од 
материјала за плетарство или од производа који се разврставају у тарифни број 
4601; производи од луфе: 

4602 90 00 − Остало 
4707 Папир и картон намијењени поновној преради (рециклажи): 
4707 20 00 − остали папир или картон добијен углавном од бијељене хемијске целулозе, 

необојен у маси 
4802 Непремазани папир и картон који се користи за писање, штампање или остале 

графичке намјене, небушене картице и папир за бушене картице и траке, у 
ролнама или правоугаоним листовима (укључујући квадратне) свих величина, 
осим папира из тарифних бројева 4801 и 4803; ручно израђен папир и картон: 

4802 10 00 − ручно израђен папир и картон 
4802 20 00 − папир и картон који се користи као подлога за фотоосјетљив, термички 

осјетљив, електроосјетљив папир или картон:
еx 4802 20 00 − − картон за фотоподлогу 
4802 40 − папирна подлога за тапете 
 − остали папир и картон, без удјела дрвних влакана добијених механичким или 

хемијско-механичким поступком или са масеним удјелом тих влакана не већим од 
10% у укупном садржају влакана: 

4802 56 − − масе 40 g/m2 или веће али не веће од 150 g/m2, у листовима са једном страном 
не већом од 435 mm и другом страном не већом од 297 
mm у непресавијеном стању: 

4802 56 20 − − − са једном страном 297 mm и другом страном 210 mm (А 4 формат): 
еx 4802 56 20 − − − − Осим папирне подлоге за карбонски папир 
4802 56 80 − − − Остало: 
еx 4802 56 80 − − − − осим бездрвни штампарски, бездрвни механографски, бездрвни писаћи 

или сирови декор – папир или папирне подлоге за карбонски папир 
4804 Крафт-папир и картон непремазани, у ролнама или листовима, осим оних из 

тарифних бројева 4802 и 4803: 
 − крафтлајнер: 
4804 11 − − небијељени 
4804 19 − − Остало 
 − крафт папир за вреће: 
4804 29 − − Остало 
 − остали крафт-папир и картон, масе 150 g/m2 или мање: 
4804 39 − − Остало 
 − остали крафт-папир и картон, масе веће од 150 g/m2 али мање од 225 g/m2: 
4804 49 − − Остало 
 − остали крафт-папир и картон, масе 225 g/m2 или веће: 
4804 52 − − бијељени у маси и са масеним удјелом дрвних влакана добијених хемијским 

поступком већим од 95%, у укупном садржају влакана: 
4804 59 − − Остало 
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4805 Остали непремазани папир и картон, у ролнама или листовима, што није даље 

обрађиван осим поступцима наведенима у Напомени 3 уз ово поглавље: 
 − флутинг папир: 
4805 11 00 − − флутинг папир од полухемијске целулозе 
4805 12 00 − − флутинг папир од целулозе добијене од сламе 
4805 19 − − Остало 
 − тестлинер (рециклирани слојевити картон): 
4805 24 00 − − масе 150 g/m2 или мање 
4805 25 00 − − масе веће од 150 g/m2 
4805 30 − сулфитни омотни папир 
 − Остало: 
4805 91 00 − − масе 150 g/m2 или мање 
4805 92 00 − − масе веће од 150 g/m2 али мање од 225 g/m2

4805 93 − − масе 225 g/m2 или веће 
4808 Папир и картон, таласасти (са залијепљеним равним површинским листовима или 

без њих), наборани (креп, плисирани), рељефни или бушени у ролнама или 
листовима, осим папира из тарифног броја 4803 

4809 Карбон-папир, самокопирајући папир и други папири за копирање или преношење 
(укључујући премазани или импрегнирани папир за матрице, за умножавање или 
офсет-плоче), штампан или нештампан, у листовима или ролнама 

4810 Папир и картон, премазан са једне или с обје стране каолином (Chuna clay) или 
другим неорганским материјема, са везивним средством или без, али без другог 
премаза, површински обојен или необојен, површински украшен или неукрашен, 
штампан или нештампан, у ролнама или у правоугаоним листовима (укључујући и 
квадратне), свих величина: 

 − крафт-папир и картон, осим оног који се користи за писање, штампање или за 
остале графичке намјене: 

4810 39 00 − − Остало 
 − остали папир и картон: 
4810 92 − − вишеслојни: 
4810 99 − − Остало 
4811 Папир, картон, целулозна вата и листови од целулозних влакана, превучени, 

премазани, импрегнирани, прекривени, површински обојени, украшени или 
штампани, у ролнама или листовима правоугаоног (укључујући квадратног) 
облика, свих величина осим оних из тарифних бројева 4803, 4809 или 4810: 

4811 10 00 − папир превучен катраном, асфалтом, битуменом  
 − гумирани или љепљиви папир и картон: 
4811 41 − − самољепљиви 
4811 49 00 − − Остало 
 − папир и картон, премазани, импрегнирани, превучени или прекривени 

пластичним масама (осим љепила): 
4811 51 00 − − бијељени, масе веће од 150 g/m2 
4811 59 00 − − Остало: 
еx 4811 59 00 − − − осим штампани украсни папир за производњу ламината,  оплемењивање 

дрвених плоча, импрегнирање и др.   
4813 Цигарет-папир, изрезан или неизрезан у одређене величине или је у облику 

књижица или цјевчица или не: 
4813 10 00 − у облику књижица или цјевчица 
4813 20 00 − у ролнама, ширине не веће од 5 cm
4813 90 − Остало: 
4813 90 90 − − Остало: 
еx 4813 90 90 − − − неимпрегниран у ролнама ширине преко 15 cm или у листовима 

правоугаоног облика (укључујући квадратни) са бар једном страном преко 36 cm 
4816 Карбон-папир, самокопирајући папир и остали папири за копирање и преношење 

(осим оних из тарифног броја 4809); матрице за умножавање и офсет плоче, од 
папира, у кутијама или без кутија: 

4816 20 00 − самокопирајући папир 
4822 Цјевке, ваљчићи, вретена и сличне подлоге, за намотавање од папирне масе, 

папира или картона (бушени или небушени, очврснути или не) 
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4823 Остали папири, картон, целулозна вата и копрене од целулозних влакана, изрезани 

у одређене величине или облике; други производи од папирне масе, папира, 
картона, целулозне вате и копрене од целулозних влакана: 

4823 20 00 − филтер-папир и картон 
4823 40 00 − ролне, листови и бројчаници, штампани за регистрирајуће апарате 
4823 90 − Остало: 
4823 90 40 − − папир и картон, који се употребљавају за писање, штампање или остале 

графичке намјене 
4823 90 85 − − Остало: 
еx 4823 90 85 − − − осим заптивача и сличних производа за употребу у цивилном 

ваздухопловству 
4901 Штампане књиге, брошуре, леци и слични штампани материјал, укључујући и у 

слободним листовима: 
 − Остало: 
4901 91 00 − − рјечници и енциклопедије и њихови дијелови који излазе у наставцима: 
еx 4901 91 00 − − − осим рјечника 
4908 Пресликачи свих врста (декалкоманије): 
4908 90 00 − Остало 
5007 Свилене тканине и тканине од свилених отпадака: 
5007 10 00 − тканине од бурет-свиле 
5106 Предиво од гребенане вуне, неприпремљено у паковања за појединачну продају: 
5106 10 − масеног удјела вуне 85% или већег 
5106 20 − масеног удјела вуне мањег од 85%: 
5106 20 10 − − масеног удјела вуне и фине животињске длаке 85% или већег 
5108 Предиво од фине животињске длаке (гребенане или чешљане), неприпремљено у 

паковања за појединачну продају 
5109 Предиво од вуне или фине животињске длаке, припремљено у паковања за 

појединачну продају 
5112 Тканине од чешљане вуне или чешљане фине животињске длаке: 
5112 30 − остале, у мјешавини претежно или само са резаним вјештачким или 

синтетичким влакнима: 
5112 30 10 − − масе не веће од 200 g/m2 
5112 90 − Остало: 
5112 90 10 − − масеног удјела текстилних материјала из Поглавља 50 укупно већег од 10% 
 − − Остало: 
5112 90 91 − − − масе не веће од 200 g/m2 
5211 Памучне тканине, масеног удјела памука мањег од 85%, у мјешавини претежно 

или само са вјештачким или синтетичким влакнима, масе веће од 200 g/m2: 
 − од предива различитих боја: 
5211 42 00 − − тканине деним 
5306 Ланена предиво 
5307 Предиво од јуте или осталих ликових текстилних влакана из тарифног броја 5303 
5308 Предиво од осталих биљних текстилних влакана; папирно предиво: 
5308 20 − од праве конопље 
5308 90 − Остало: 
 − − од рамије: 
5308 90 12 − − − финоће 277,8 децитекса или веће (метричке нумерације не веће од 36) 
5308 90 19 − − − финоће мање од 277,8 децитекса (метричке нумерације веће од 36) 
5308 90 90 − − Остало 
5501 Каблови од синтетичких филамената: 
5501 30 00 − од акрилних или модакрилних 
5502 00 Каблови од вјештачких филамената: 
5502 00 80 − Остало 
5601 Вата од текстилних материјала и производи од вате; текстилна влакна, дужине не 

веће од 5 mm (флок); прах и нопе од текстилног материјала: 
5601 10 − хигијенски улошци и тампони, дјечје пелене и подметачи за пелене и слични 

хигијенски производи од вате 
 − вата; остали производи од вате: 
5601 21 − − од памука 
5601 22 − − од вјештачких или синтетичких влакана: 
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 − − − Остало: 
5601 22 91 − − − − од синтетичких влакана 
5601 22 99 − − − − од вјештачких влакана 
5601 29 00 − − Остало 
5601 30 00 − текстилни флок, прах и нопе 
5602 Пуст, укључујући импрегниран, превучен, прекривен или ламиниран: 
5602 10 − иглани пуст и материјали добијени преплитањем влакана из копрене («stich-

bonded»): 
 − неимпрегниран, непревучен, непрекривен и неламиниран: 
5602 29 00 − − од осталих текстилних материјала 
5602 90 00 − Остало 
5603 Неткани материјал, укључујући импрегниран, превучен, прекривен или 

ламиниран: 
 − од синтетичких или вјештачких филамената: 
5603 11 − − масе не веће од 25 g/m2: 
5603 11 10 − − − превучен или прекривен 
5603 12 − − масе веће од 25 g/m2 али не веће од 70 g/m2: 
5603 12 10 − − − превучен или прекривен 
5603 13 − − масе веће од 70 g/m2 али не веће од 150 g/m2: 
5603 13 10 − − − превучен или прекривен 
5603 14 − − масе веће од 150 g/m2: 
5603 14 10 − − − превучен или прекривен 
 − Остало: 
5603 91 − − масе не веће од 25 g/m2 
5603 93 − − масе веће од 70 g/m2 али не веће од 150 g/m2

5604 Нити и корд од гуме, прекривени текстилним материјалом; текстилна предиво, 
траке и слично из тарифних бројева 5404 или 5405, импрегнирани, превучени, 
прекривени или обложени гумом или пластичном масом: 

5604 90 − Остало 
5605 00 00 Метализирано предиво, укључујући обавијено предиво, које се састоје од 

текстилног предива, трака и сличних облика из тарифних бројева 5404 или 5405, 
комбинованих са металом у облику нити, трака или праха или прекривених 
металом 

5606 00 Обавијено предиво, обавијене траке и слични облици из тарифних бројева 5404 
или 5405 (осим обавијених производа из тарифног броја 5605 и обавијеног 
предива од коњских длака из гриве и репа); шенил-предиво (укључујући 
флокирану шенил-пређу); ефектно предиво са петљама 

5608 Узлани мрежасти производи од конопа, узица или ужади; готове рибарске мреже 
и остале готове мреже, од текстилног материјала: 

 − од вјештачког или синтетичког текстилног материјала: 
5608 11 − − готове рибарске мреже 
5608 19 − − Остало 
5609 00 00 Производи од предива, трака и сличних производа из тарифног броја 5404 или 

5405, конопаца, узица или ужади, који нису поменути нити укључени на другом 
мјесту 

5809 00 00 Тканине од металних нити и од метализиране пређе из тарифног броја 5605, врста 
које се користе за израду одјеће, унутрашње опремање и слично, које нису 
поменуте нити укључене на другом мјесту 

5905 00 Зидне тапете од текстила
5909 00 Цијеви и цријева од текстилног материјала, укључујући обложене и појачане, са 

прибором или без прибора од других материјала 
5910 00 00 Транспортне траке и погонско ремење, од текстилног материјала, укључујући и 

оне импрегниране, превучене, прекривене или ламиниране пластичним масама, 
или појачане металом или другим материјалом 

5911 Текстилни производи и предмети, за техничку употребу, наведени у Напомени 7 у 
овом поглављу: 
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5911 10 00 − текстилни материјали, пуст и тканине подстављене пустом, премазани, 

превучени, прекривени или ламинирани каучуком или гумом, кожом или другим 
материјалом, врста које се користе за облагање гребенаљки, и слични материјали 
за друге техничке употребе, укључујући уске материјале израђене од сомота 
импрегниране каучуком или гумом, за покривање ваљака за намотавање (вретена 
на машинама за ткање или предење) 

 − текстилни материјали и пуст, бескрајни или опремљени елементима за 
повезивање, који се користе у машинама за производњу папира или сличним 
машинама (нпр. за целулозу или азбестни цемент): 

5911 31 − − масе мање од 650 g/m2 
5911 32 − − масе 650 g/m2 или веће 
5911 40 00 − тканине за цијеђење и пресовање које се користе у пресама за уље и слично, 

укључујући оне тканине израђене од људске косе 
6801 00 00 Коцке за плочнике, ивичњаци и плоче за плочнике, од природног камена (осим од 

шкриљца) 
6802 Обрађени камен за споменике или грађевине (осим шкриљца) и производи од њих, 

осим производа из тарифног броја 6801; коцкице за мозаик и слично, од 
природног камена (укључујући од шкриљца), на подлози или без подлоге; 
вјештачки обојене грануле, љуспце и прах, од природног камена (укључујући од 
шкриљца): 

 − остали камен за споменике или грађевине и производи од њега, једноставно 
резан или резан пилом, са равном или глатком површином: 

6802 23 00 − − гранит 
6802 29 00 − − остали камен: 
еx 6802 29 00 − − − осим вапненачки камен (не укључујући мермер, травертин и алабастер) 
 − Остало: 
6802 91 − − мермер, травертин и алабастер 
6802 92 − − остали вапненачки камен 
6802 93 − − Гранит 
6802 99 − − остали камен 
6806 Вуна од троске, вуна од камена и сличне минералне вуне; експандирани или 

листасти вермикулит, експандиране глине, пјенушава троска и слични 
експандирани минерални материјали; смјесе и производи од минералних 
материјала за тогаску или звучну изолацију или за апсорбовање звука, осим оних 
из тарифних бројева 6811, 6812 или из поглавља 69 

6807 Производи од асфалта или од сличних материјала (нпр. од битумена од нафте или 
од смоле катрана каменог угљена) 

6808 00 00 Плоче, плочице, блокови и слични производи од биљних влакана, сламе, 
струготине, иверја, пилотине или других отпадака од дрвета, агломериране 
цементом, гипсом или другим минералним везивним средствима 

6809 Производи од гипса или од смјесе на бази гипса 
6810 Производи од цемента, бетона или вјештачког камена, појачани или непојачани: 
 − цријеп, плоче, опеке и слични производи: 
6810 11 − − блокови и опеке, грађевински:
6810 11 10 − − − од лаганог бетона (на бази дробљеног пловучца, гранулиране троске, итд.) 
6810 11 90 − − − Остало 
 − остали производи:
6810 99 00 − − Остало 
6813 Тарни материјал и производи од тарног материјала (нпр. плоче, ваљци, траке, 

сегменти, дискови, подлошке, облоге), немонтирани, за кочнице, квачила или 
слично, на бази азбеста, осталих минералних материјала или целулозе, 
укључујући и комбиноване са текстилом или другим материјалима: 

6813 20 00 − који садрже азбест: 
еx 6813 20 00 − − осим на бази азбеста или осталих минералних материјала, за употребу у 

цивилном ваздухопловству 
 − који не садрже азбест: 
6813 81 00 − − облоге и плочице за кочнице: 
еx 6813 81 00 − − − осим на бази азбеста или осталих минералних материјала, за употребу у 

цивилном ваздухопловству 
6813 89 00 − − Остало: 
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еx 6813 89 00 − − − осим на бази азбеста или осталих минералних материјала, за употребу у 

цивилном ваздухопловству 
6814 Обађени тињац и производи од тињца, укључујћи агломерирани или 

реконституирани тињац, на подлози или без подлоге од папира, картона или 
других материјала 

6815 Производи од камена или осталих минералних материјала (укључујући угљена 
влакна, производе од угљених влакана и производе од тресета), непоменути нити 
укључени на другом мјесту: 

6815 10 − производи од графита или осталог угљена, који нису за електротехничку 
употребу 

6815 20 00 − производи од тресета 
 − остали производи:
6815 91 00 − − који садрже магнезит, доломит или кромит: 
еx 6815 91 00 − − − осим од симултаног синтера или електростопљеног материјала 
6815 99 − − Остало 
6902 Ватросталне опеке, блокови, плочице и слични ватростални керамички производи 

за уградњу, осим оних од силикатног фосилног брашна или од сличне силикатне 
земље: 

6902 10 00 − са масеним удјелом елемената Mg, Cа или Cr појединачно или заједно већим од 
50%, изражених као MgО, CаО или Cr2О3 појединачно или заједно 

6905 Цријеп, дијелови и прибор за димњаке, украси и остали производи за 
грађевинарство, керамички 

6906 00 00 Керамичке цијеви, одводи, олуци и прибор за цијеви 
6908 Глазиране керамичке плочице за поплочавање и облагање; глазиране керамичке 

коцкице и слично, за мозаик, на подлози или без подлоге: 
6908 90 − Остало: 
 − − Остало: 
 − − − Остало: 
 − − − − Остало: 
6908 90 99 − − − − − Остало 
6909 Керамички производи за лабораторијску, хемијску или осталу техничку употребу; 

корита, каде и сличне посуде које се користе у пољопривреди; керамички лонци, 
ћупови и слични производи који се користе за транспорт или паковање робе: 

 − керамички производи за лабораторијску, хемијску или осталу техничку 
употребу: 

6909 11 00 − − порцулански 
6909 19 00 − − Остало 
6909 90 00 − Остало 
7002 Стакло у облику кугли (осим микрокуглица из тарифног броја 7018), шипки или 

цијеви, необрађено: 
7002 10 00 − кугле 
7002 20 − шипке: 
7002 20 10 − − од оптичког стакла 
7002 20 90 − − Остало: 
еx 7002 20 90 − − − осим од емајлираног стакла 
 − цијеви: 
7002 31 00 − − од таљеног кварца или осталог таљеног силицијум-диоксида 
7002 32 00 − − од осталог стакла са линеарним коефицијентом ширења (дилатације) не већим 

од 5 x 10-6 по Келвину, у распону температура између 0 °C и 300 °C 
7002 39 00 − − Остало: 
еx 7002 39 00 − − − осим од неутро стакла 
7004 Вучено или дувано стакло, у облику листова или плоча, с или без слоја за 

апсорпцију или рефлексију, с или без нерефлектирајућег слоја, али другачије 
необрађено: 

7004 20 − стакло бојено у маси (нијансирано у маси), непрозирно, плакирано или са слојем 
за апсорпцију или рефлексију или са нерефлектирајућим слојем: 

7004 20 10 − − оптичко стакло 
 − − Остало: 
7004 20 91 − − − са нерефлектирајућим слојем 
7004 20 99 − − − Остало 
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7004 90 − остало стакло: 
 − − остало, дебљине: 
7004 90 92 − − − не веће од 2,5 mm 
7004 90 98 − − − веће од 2,5 mm 
7005 Флоат-стакло и површински брушено или полирано стакло, у облику листова или 

плоча, са или без слоја за апсорпцију или рефлексију, са или без 
нерефлектирајућег слоја, али даље необрађено 

7006 00 Стакло из тарифних бројева 7003, 7004 и 7005, савијено, са обрађеним рубовима, 
гравирано, брушено, емајлирано или другачије обрађено, али неуоквирено нити 
спојено с другим материјалима: 

7006 00 10 − оптичко стакло 
7011 Стаклени омотачи (укључујући балоне и цијеви), отворени, и њихови стаклени 

дијелови, без прибора, за електричне сијалице, катодне цијеви и слично: 
7011 10 00 − за електричну расвјету 
7011 90 00 − Остало 
7015 Стакла за сатове и слична стакла, стакла за некорекцијске и корекцијске наочале, 

закривљена, савијена, издубљена и слично обрађена, оптички необрађена; шупље 
кугле од стакла и њихови сегменти за производњу таквих стакала: 

7015 10 00 − стакла за корекцијске наочале 
7016 Блокови, цигле, коцке, плочице и остали производи од пресованог или ливеног 

стакла, армирани или неармирани, који се користе у грађевинарству; коцкице од 
стакла и друга ситна стаклена роба, на подлози или без подлоге, за мозаик или 
сличне украсне сврхе; умјетнички остакљене површине ("витражи") и слично; 
мултицелуларно или пјенасто стакло у облику блокова, панела, плоча или сличних 
облика: 

7016 10 00 − коцкице од стакла и остала ситна стаклена роба, на подлози или без подлоге, за 
мозаике или сличне украсне сврхе 

7016 90 − Остало: 
7016 90 80 − − Остало: 
еx 7016 90 80 − − − блокови, цигле, коцке, плочице и остали производи од пресованог или 

ливаног стакла 
7017 Производи од стакла за лабораторијске, хигијенске или фармацеутске сврхе, 

градуирани или неградуирани, баждарени или небаждарени: 
7017 90 00 − Остало 
7018 Стаклене перле (перлице), имитација бисера, имитација драгог или полудрагог 

камења, и слична ситна стаклена роба и предмети од тих производа, осим 
имитација предмета од драгог или полудрагог камења; очи од стакла, осим 
протетичких предмета; статуе и остали украси од стакла израђени на дуваљкама, 
осим имитације накита; стаклене куглице пречника не већег од 1 mm: 

7018 10 − стаклене перле (перлице), имитација бисера, имитације драгог или полудрагог 
камења, и слична ситна стаклена роба: 

 − − стаклене перле (перлице): 
7018 10 11 − − − резане и механички полиране: 
еx 7018 10 11 − − − − бисери од синтеризираног стакла за електроиндустрију 
7018 90 − Остало: 
7018 90 10 − − очи од стакла; ситни стаклени предмети
7019 Стаклена влакна (укључујући стаклену вуну) и прозиводи од њих (нпр. предиво, 

тканина): 
 − праменови стаклених влакана, "ровинг"- претпредиво и резани струкови: 
7019 11 00 − − резани струкови дужине не веће од 50 mm
7019 12 00 − − ровинг-претпредиво 
7019 19 − − Остало 
7104 Синтетичко или реконституисано драго камење или полудраго камење, обрађено 

или необрађено, несортирано или сортирано али ненанизано, немонтирано или 
неуметнуто; несортирано синтетичко или реконституисано драго камење или 
полудраго камење, привремено нанизано ради лакшег транспорта: 

7104 20 00 − остало, необрађено или једноставно резано пилом или грубо обликовано: 
еx 7104 20 00 − − за индустријске сврхе 
7106 Сребро (укључујући сребро превучено златом или платином), необрађено или у 

облику полупроизвода, или у облику праха 
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7107 00 00 Прости метали платирани сребром, у облику полупроизвода али даље 

необрађивани 
7109 00 00 Прости метали или сребро, платирани златом, у облику полупроизвода али даље 

необрађени 
7111 00 00 Прости метали, сребро или злато, платирани платином, у облику полупроизвода 

али даље необрађени 
7115 Остали предмети од племенитих метала или од метала платираних племенитим 

металима: 
7115 10 00 − катализатори, у облику жичане тканине, решетке или мреже, од платине 
7115 90 − Остало: 
7115 90 10 − − од племенитих метала: 
еx 7115 90 10 − − − за  лабораторије
7115 90 90 − − од метала платираних племенитим металама: 
еx 7115 90 90 − − − за лабораторије 
7201 Сирово гвожђе и зрцално гвожђе, у хљепчићима, блоковима и другим примарним 

облицима: 
7201 20 00 − нелегирано сирово гвожђе са масеним удјелом фосфора већим од 0,5% 
7201 50 − легирано сирово гвожђе; зрцално гвожђе: 
7201 50 10 − − легирано сирово гвожђе са масеним удјелом титана не мањим од 0,3%, али не 

већим од 1% и са масеним удјелом ванадијума не мањим од 0,5%, али не већим од 
1% 

7207 Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика: 
 − са масеним удјелом угљеника мањим од 0,25%: 
7207 11 − − правоугаоног (укључујући квадратног) попречног пресјека ширине мање од 

двоструке дебљине: 
 − − − топло предваљани или бездано (континуирано) ливани: 
7207 11 11 − − − − од челика за аутомате 
7207 11 90 − − − претковани 
7207 12 − − остали, правоугаоног (али не и квадратног) попречног пресјека: 
7207 12 10 − − − топло предваљани или бездано (континуирано) ливани 
еx 7207 12 10 − − − − дебљине 50 mm и мање 
7207 12 90 − − − претковани 
7207 19 − − Остало: 
7207 20 − са масеним удјелом угљеника од 0,25% или већим: 
 − − квадратног попречног пресјека или правоугаоног попречног пресјека ширине 

мање од двоструке дебљине: 
 − − − топло предваљани или бездано (континуирано) лијевани: 
7207 20 11 − − − − од челика за аутомате 
 − − − − остали, са масеним удјелом угљеника од: 
7207 20 15 − − − − − 0,25% или већим, али мањим од 0,6% 
7207 20 17 − − − − − 0,6% или већим 
7207 20 19 − − − претковани 
 − − остали правоугаоног (али не и квадратног) попречног пресјека: 
7207 20 39 − − − претковани 
 − − кружног или многоугаоног попречног пресјека: 
7207 20 52 − − − топло предваљани или бездано (континуирано) ливани 
7207 20 59 − − − претковани 
7207 20 80 − − Остало 
7212 Плоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 

600 mm, платирани или превучени: 
7212 10 − превучени коситром: 
7212 30 00 − превучени цинком на други начин 
7212 40 − Обојени, лакирани или превучени пластичном масом: 
7212 60 00 − платирани 
7213 Топло ваљана жица од гвожђа или нелегираног челика у неправилно (лабаво) 

намотаним колутима: 
7214 Шипке од гвожђа или нелегираног челика само коване, топло ваљане, топло 

вучене или топло истискиване, укључујући оне што су усукане послије ваљања: 
 − Остало: 
7214 91 − − правоугаоног (али не и квадратног) попречног пресјека: 
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7214 91 10 − − − са масеним удјелом угљеника мањим од 0,25% 
7214 99 − − Остало: 
 − − − са масеним удјелом угљика мањим од 0,25% 
 − − − − остале кружног попречног пресјека, пречника: 
7214 99 31 − − − − − 80 mm или већег 
7214 99 39 − − − − − мањег од 80 mm 
7214 99 50 − − − − Остало 
7217 Хладно добијена жица од гвожђа или нелегираног челика: 
7217 10 − непревучена, непремазана, полирана или неполирана: 
7217 10 90 − − са масеним удјелом угљика од 0,6% или већим 
7221 00 Топло ваљана жица од нерђајућег челика у неправилно (лабаво) намотаним 

колутима: 
7222 Остале шипке и профили од нехрђајућег челика;  
7223 00 Хладно добијена жица од нерђајућег челика: 
7224 Остали легирани челици у инготима или другим сировим облицима; 

полупрозиводи од осталих легираних челика: 
7224 10 − инготи и други сирови облици : 
7224 90 − Остало: 
7224 90 02 − − од алатног челика 
 − − Остало: 
 − − − квадратног или правоугаоног попречног пресјека: 
 − − − − топло предваљани или бездано (континуирано) ливани: 
 − − − − − ширине мање од двоструке дебљине: 
7224 90 03 − − − − − − од брзорезног челика 
7224 90 05 − − − − − − од челика са масеним удјелима од 0,7% или мање угљеника, од 0,5% 

или више, али не више од 1,2% мангана и од 0,6% или више, али не више од 2,3% 
силицијума; од челика са масеним удјелом бора од 0,0008% или већим уз услов да 
ниједан елемент наведен у Напомени 1(ф) уз Поглавље 72 не достигне тамо 
наведени најмањи удјел 

7224 90 07 − − − − − − Остало 
7224 90 14 − − − − − Остало 
 − − − Остало: 
 − − − − топло предваљани или бездано (континуирано) ливани: 
7224 90 31 − − − − − с масеним удјелом од 0,9% или више, али не више од 1,15% угљеника и 

од 0,5% и више, али не више од 2% крома, те ако га има, не више од 0,5% 
молибдена 

7224 90 38 − − − − − Остало 
7224 90 90 − − − − претковани 
7225 Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика ширине 600 mm и веће: 
7226 Плоснати ваљани производи од осталих легираних челика ширине мање од 600 

mm: 
 − од силицијумског електрочелика: 
7226 11 00 − − оријентисане структуре 
7226 19 − − Остало 
7226 20 00 − од брзорезног челика 
 − Остало: 
7226 91 − − само топло ваљани без даљње обраде:
7226 92 00 − − само хладно ваљани (хладно редуцирани) без даљње обраде 
7226 99 − − Остало: 
7226 99 10 − − − електролитски превучени или премазани цинком 
7226 99 30 − − − на други начин превучени или премазани цинком 
7226 99 70 − − − Остало: 
еx 7226 99 70 − − − − ширине 500 mm или мање, топло ваљани, само платирани, без даље 

обраде; ширине веће од 500 mm, само површински обрађени (укључујући 
платирани) без даље обраде 

7227 Топло ваљана жица од осталих легираних челика у неправилно (лабаво) 
намотаним колутима: 

7227 10 00 − од брзорезног челика
7227 20 00 − од силицијумско-манганског челика 
7227 90 − Остало: 
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7227 90 10 − − са масеним удјелом бора од 0,0008% или већим уз услов да ниједан елемент 

наведен у Напомени 1 ф уз Поглавље 72 не достигне тамо наведени најмањи удјел 
7227 90 95 − − Остало 
7228 Шипке и профили од осталих легираних челика; шупље шипке за сврдла од 

легираних или нелегираних челика: 
7228 10 − шипке од брзорезног челика:
7228 80 00 − шупље шипке за сврдла 
7229 Хладно добијена жица од осталих легираних челика: 
7229 90 − Остало: 
7229 90 20 − − од брзорезног челика 
7229 90 90 − − Остало 
7302 Дијелови за изградњу жељезничких и трамвајских колосијека од гвожђа или 

челика; трачнице, трачнице водилице и назубљене трачнице, скретнички језичци, 
скретничка срца, скретничко полужје и други дијелови скретница, прагови, 
везице, клизни јастуци, стезни клинови, подложне плоче, еластичне притискалице, 
упорне плочице, спојне мотке и други дијелови посебно засновани (конструисани) 
за постављање, спајање и причвршћивање трачница: 

7302 40 00 − везице и подложне плоче
7304 Бешавне цијеви и шупљи профили, од гвожђа (осим од ливаног гвожђа) или 

челика: 
 − цијеви врста које се користе за нафтоводе или гасоводе: 
7304 24 00 − − остале, од нерђајућег челика
7304 29 − − Остало 
7305 Остале гвоздене или челичне цијеви (нпр. заварене, заковане или затворене на 

сличан начин) кружног попречног пресјека, спољног пречника већег од 406,4 mm: 
7305 20 00 − заштитне цијеви ("casing’’), које се користе при бушењу за добијање нафте или 

гаса 
 − остале заварене: 
7305 31 00 − − уздужно заварене 
7305 39 00 − − Остало 
7305 90 00 − Остало 
7306 Остале гвоздене или челичне цијеви и шупљи профили (нпр. са отвореним 

једињењама, заварени, заковани или затворени на сличан начин): 
 − цијеви врста које се користе за нафтоводе или гасоводе:
7306 21 00 − − заварене, од нерђајућег челика 
7306 29 00 − − Остало 
7306 30 − остале, заварене, кружног попречног пресјека, од гвожђа или нелегираног 

челика: 
 − − прецизне цијеви дебљине стијенке: 
7306 30 11 − − − 2 mm или мање 
еx 7306 30 11 − − − − осим са прикљученим прибором, прикладне за вођење гасова или 

текућина, за употребу у цивилном ваздухопловству 
7306 30 19 − − − веће од 2 mm: 
еx 7306 30 19 − − − − осим са прикљученим прибором, прикладне за вођење гасова или 

текућина, за употребу у цивилном ваздухопловству 
7306 40 − остале заварене кружног попречног пресјека од нерђајућег челика: 
7306 40 80 − − Остало: 
еx 7306 40 80 − − − осим са прикљученим прибором, прикладне за вођење гасова или текућина, 

за употребу у цивилном ваздухопловству 
7306 50 − остале заварене кружног попречног пресјека од осталих легираних челика: 
7306 50 20 − − прецизне цијеви 
еx 7306 50 20 − − − осим са прикљученим прибором, прикладне за вођење гасова или текућина, 

за употребу у цивилном ваздухопловству 
7306 50 80 − − Остало: 
еx 7306 50 80 − − − осим са прикљученим прибором, прикладне за вођење гасова или текућина, 

за употребу у цивилном ваздухопловству 
7306 90 00 − Остало 
7307 Прибор за цијеви (нпр. спојнице, кољена, муфови), од гвожђа или челика: 
 − Остало: 
7307 91 00 − − прирубнице 
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7307 92 − − кољена, лукови и муфови са навојем: 
7307 93 − − прибор за чеоно заваривање: 
7307 99 − − Остало 
7308 Конструкције од гвожђа или челика (осим монтажних зграда из тарифног броја 

9406) и дијелови конструкција (нпр. мостови и секције мостова, врата за уставе, 
торњеви, решеткасти и други стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори 
те оквири за њих, прагови за врата, ролои и ограде); лимови од гвожђа или челика, 
шипке, профили, цијеви и слично припремљени за употребу у конструкцијама: 

7308 10 00 − мостови и секције мостова
7308 20 00 − торњеви и решеткасти стубови 
7308 30 00 − врата, прозори и оквири за њих те прагови за врата 
7310 Жељезни или челични резервоари, цистерне, бурад, бачве, канте, лименке и 

слични спремници за било који материјал (осим компримираних или течних 
гасова) запремине не веће од 300 литара, са облогом или без облоге или топлотне 
изолације, који нису опремљени механичким ни термичким уређајима: 

7310 10 00 − запремине 50 l или веће 
7311 00 Жељезни или челични спремници за компримиране или течне гасове 
7312 Жељезни или челични струкови од жице, ужад, каблови, плетене траке, грљци и 

слично, електрично неизолирани: 
7312 10 − струкови од жице, ужад и каблoви: 
7312 10 20 − − од нерђајућег челика:  
еx 7312 10 20 − − − осим опремљени прибором или прерађени у производе за употребу у 

цивилном ваздухопловству 
 − − остали, највеће димензије попречног пресјека: 
 − − − 3 mm или мање: 
7312 10 41 − − − − превучени легурама бакра и цинка (мједи): 
еx 7312 10 41 − − − − − осим опремљени прибором или прерађени у производе за употребу у 

цивилном ваздухопловству 
7312 10 49 − − − − Остало: 
еx 7312 10 49 − − − − − Осим опремљени прибором или прерађени у производе за употребу у 

цивилном ваздухопловству 
 − − − веће од 3 mm: 
 − − − − струкови од жице: 
7312 10 61 − − − − − непревучени: 
еx 7312 10 61 − − − − − − осим опремљени прибором или прерађени у производе за употребу у 

цивилном ваздухопловству 
 − − − − − превучени: 
7312 10 65 − − − − − − поцинчани: 
еx 7312 10 65 − − − − − − − осим опремљени прибором или прерађени у производе за употребу у 

цивилном ваздухопловству 
7312 10 69 − − − − − − Остало: 
еx 7312 10 69 − − − − − − − осим опремљени прибором или прерађени у производе за употребу у 

цивилном ваздухопловству 
7312 90 00 − Остало: 
еx 7312 90 00 − − осим опремљени прибором или прерађени у производе за употребу у 

цивилном ваздухопловству 
7313 00 00 Бодљикава жица од гвожђа или челика; усукана трака или једнострука пљосната 

жица са бодљама или без њих и лагано усукана двострука жица која се користи за 
ограђивање, жељезна или челична 

7314 Тканине (укључујући бескрајне траке), решетке, мреже и ограде од гвоздене или 
челичне жице; гвоздене или челичне решетке добијене просијецањем и 
развлачењем лима или траке: 

 − тканине: 
7314 12 00 − − бескрајне траке од нерђајућег челика за машине 
7314 19 00 − − Остало 
7314 20 − решетке, мреже и ограде заварене на мјестима укрштања од жице, најмање 

димензије попречног пресјека 3 mm или веће и величине ока 100 cm2 или већег 
 - остале решетке, мреже и ограде од жице заварене на мјестима укрштања: 
7314 31 00 − − превучене цинком 
7314 39 00 − − Остало 
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 − остале решетке, мреже и ограде од жице: 
7314 41 − − превучене цинком: 
7314 42 − − превучене пластичном масом 
7314 49 00 − − Остало 
7314 50 00 − решетке добијене просијецањем и развлачењем лима или траке 
7315 Жељезни или челични ланци и њихови дијелови:
 − зглобно-чланкасти ланци и њихови дијелови: 
7315 11 − − ваљкасти ланци: 
7315 12 00 − − остали зглобно-чланкасти ланци
7315 19 00 − − дијелови 
7315 20 00 − ланци против клизања 
 − остали ланци: 
7315 81 00 − − распоначни ланци 
7315 89 00 − − Остало 
7318 Жељезни или челични вијци, матице, вијци за прагове, вијци са куком, заковице, 

клинови, расцјепке, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични 
производи: 

 − производи са навојем: 
7318 11 00 − − вијци за прагове 
7318 12 − − остали вијци за дрво 
7318 13 00 − − вијци са куком и вијци са прстеном или ушицом 
7318 14 − − самоурезни вијци 
7318 15 − − остали вијци, са или без матица или подлошки: 
7318 16 − − матице 
7318 19 00 − − Остало 
 − производи без навоја: 
7318 21 00 − − еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке 
7318 23 00 − − заковице 
7318 24 00 − − клинови и расцјепке 
7318 29 00 − − Остало 
7319 Жељезне или челичне игле за шивање, игле за плетење, игле за увлачење, игле за 

хеклање, игле за везење и слични производи, за ручну употребу; гвоздене или 
челичне игле зихерице, прибадаче и друге игле које нису нигдје друго поменуте 
нити укључене: 

7319 20 00 − игле сигурнице (запињаче, зихерице)
7319 30 00 − остале игле 
7319 90 − Остало: 
7319 90 10 − − игле за шивање, крпљење или везење 
7320 Жељезне или челичне опруге и листови за опруге: 
7320 10 − лиснате опруге и листови за њих: 
7320 20 − ваљкасте навојне (просторно спиралне) опруге: 
7320 20 20 − − топло обликоване 
 − − Остало: 
7320 20 81 − − − тлачне (осим стожастих) 
7320 20 85 − − − влачне 
7320 20 89 − − − Остало: 
еx 7320 20 89 − − − − осим за трачна возила 
7320 90 − Остало 
7321 Пећи за гријање просторија, шпорети (укључујући и оне са помоћним котлом за 

централно гријање), решеткаста огњишта, роштиљи, жеравнице, гасна кухала, 
гријачи за одржавање топлоте хране и слични кућански апарати, неелектрични и 
њихови дијелови, жељезни или челични: 

7322 Жељезни или челични неелектрично гријани радијатори за централно гријање и 
њихови дијелови; жељезни или челични неелектрично гријани генератори топлог 
ваздуха и раздјелници топлог ваздуха (укључујући раздјелнике који могу 
расподјељивати и свјежи или кондиционирани ваздух) са уграђеним моторним 
вентилатором и њихови дијелови: 

 − радијатори и њихови дијелови: 
7322 11 00 − − од ливаног гвожђа 
7322 19 00 − − Остало 
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7322 90 00 − Остало: 
еx 7322 90 00 − − осим генератора топлог ваздуха и раздјелника топлог ваздуха, осим дијелова 

за њих, за употребу у цивилном ваздухопловству 
7323 Жељезни или челични стони, кухињски и други предмети за домаћинство те 

њихови дијелови; жељезна или челична вуна; гвоздене или челичне спужве, 
јастучићи, рукавице и слична роба за рибање, полирање и сличне намјене: 

7324 Санитарни предмети и њихови дијелови, жељезни или челични: 
7324 10 00 − судопери и умиваоници од нерђајућег челика 
еx 7324 10 00 − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству
 − каде: 
7324 21 00 − − од ливаног гвожђа, емајлиране или неемајлиране 
7324 29 00 − − Остало 
7324 90 00 − остали, укључујући и дијелове: 
еx 7324 90 00 − − осим санитарних предмета (осим дијелова), за употребу у цивилном 

ваздухопловству 
7325 Остали ливани производи од гвожђа или челика: 
7325 10 − од нетемперираног ливаног гвожђа: 
7325 10 50 − − улични поклопци 
 − − Остало: 
7325 10 92 − − − за канализацију, водоводне системе и сл 
7325 99 − − Остало: 
7326 Остали производи од гвожђа или челика: 
 − откивци и отпресци који нису даље обрађени: 
7326 19 − − Остало: 
7326 19 10 − − − ковани у отвореном уковњу (калупу) 
7326 20 − производи од гвоздене или челичне жице: 
7326 20 30 − − крлетке за птице и слични мали кавези 
7326 20 50 − − жичане корпе 
7326 20 80 − − Остало: 
еx 7326 20 80 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
7326 90 − Остало 
7415 Ексери, клинци, ексерчићи за табле за цртање, спајалице (осим оних из тарифног 

броја 8305) и слични производи, од бакра или од гвожђа или челика са бакарном 
главом; вијци, навртке, матице, вијци са куком, заковице, клинови, расцјепке, 
подлошке (укључјујући и еластичне подлошке) и слични производи, од бакра: 

7415 10 00 − ексери и клинци, ексерчићи за  табле за цртање, жичане спајалице и слични 
производи 

 − остали производи, са навојем: 
7415 33 00 − − вијци; навртке и матице 
еx 7415 33 00 − − − вијци за дрво 
7418 Стони, кухињски или други производи за домаћинство и њихови дијелови, од 

бакра; сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, рукавице и 
слично, од бакра; санитарни производи и њихови дијелови, од бакра: 

 − стони, кухињски или други производи за домаћинство и њихови дијелови; 
сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, рукавице и 
слично: 

7418 11 00 − − сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, рукавице и 
слично 

7418 19 − − Остало: 
7418 19 10 − − − Апарати за кување или гријање врста које се користе у домаћинству, 

неелектрични, и њихови дијелови, од бакра 
7419 Остали производи од бакра: 
7419 10 00 − ланци и њихови дијелови 
 − Остало: 
7419 91 00 − − одливци, отпресци и откивци, даље необрађени 
7419 99 − − Остало: 
7419 99 90 − − − Остало 
7508 Остали производи од никла 
7601 Алуминијум у сировим облицима: 
7601 10 00 − нелегирани алуминијум 
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7601 20 − легуре алуминијума: 
7601 20 10 − − примарне 
7604 Шипке и профили од алуминијума: 
7608 Цијеви од алуминијума: 
7608 10 00 − од нелегираног алуминијума 
еx 7608 10 00 − − осим са причвршћеним прибором, подесне за вођење гасова или текућина, за 

употребу у цивилном ваздухопловству 
7608 20 − од легура алуминијума: 
7608 20 20 − − заварене: 
еx 7608 20 20 − − − осим са причвршћеним прибором, подесне за вођење гасова или текућина, за 

употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − Остале: 
7608 20 81 − − − само вучене: 
еx 7608 20 81 − − − − осим са причвршћеним прибором, подесне за вођење гасова или текућина, 

за употребу у цивилном ваздухопловству 
7608 20 89 − − − Остале: 
еx 7608 20 89 − − − − осим са причвршћеним прибором, подесне за вођење гасова или текућина, 

за употребу у цивилном ваздухопловству 
7609 00 00 Прибор за цијеви од алуминијума (нпр. спојнице, кољена, наглавци) 
7610 Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и дијелови 

конструкција (нпр. мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, 
кровови, кровишта, врата и прозори те оквири за њих, прагови за врата и ограде), 
од алуминијума; лимови, шипке, профили, цијеви и слично, од алуминијума, 
припремљени за употребу у конструкцијама 

7611 00 00 Спремници, цистерне, бачве и слично, од алуминијума, за било који материјал 
(осим компримираних или течних гасова), запремине веће од 300 l, са или без 
облоге или топлотне изолације, који нису опремљени механичким ни термичким 
уређајима 

7612 Бачве, посуде у облику бубња, лименке, кутије и слични спремници од 
алуминијума (укључујући чврсте и склопиве цјевасте спремнике), за било који 
материјал (осим компримираних или течних гасова), запремине која не прелази 
300 литара, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени 
механичким или термичким уређајима 

7615 Стони, кухињски и остали производи за домаћинство и њихови дијелови, од 
алуминијума; сунђери и јастучићи за рибање и полирање посуђа, рукавице и 
слично, од алуминијума; санитарни производи и њихови дијелови, од 
алуминијума 

7616 Остали производи од алуминијума: 
7616 10 00 − ексери, клинци, жичане спајалице (осим оних из тарифног броја 8305), вијци, 

навртке, матице, вијци са куком, заковице, клинови, расцјепке, подлошке и слични 
производи 

 − остали: 
7616 91 00 − −  Тканине, решетке, мреже и ограде, од алуминијумске жице
7907 00 Остали производи од цинка:
7907 00 90 − остали 
8105 Кобалтни камен и други полупроизводи металургије кобалта; кобалт и производи 

од кобалта, укључујући отпатке и ломљевину:
8107 Кадмијум и производи од кадмијума, укључујући отпатке и ломљевину: 
8107 20 00 − кадмијум у сировим облицима; прах 
8107 30 00 − отпаци и ломљевина 
8110 Антимон и производи од антимона, укључујући отпатке и ломљевину: 
8110 20 00 − отпаци и ломљевина 
8112 Берилијум, хром, германијум, ванадијум, галијум, хафнијум, индијум, ниобијум, 

ренијум и талијум, и производи од тих метала, укључујући и отпатке и 
ломљевину: 

 − Берилијум: 
8112 19 00 − − Остало 
 − хром: 
8112 29 00 − − Остало 
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8202 Ручне пиле; листови за пиле свих врста (укључујући листове пила за глодање или 

пила без зубаца): 
 − остали резни листови за пиле: 
8202 99 − − Остало 
8203 Турпије, рашпе, клијешта (укључујући клијешта за резање), пинцете, маказе за 

резање метала, резачи цијеви, резачи сворњака (навртки), клијешта за пробијање и 
сличан ручни алат: 

8203 20 − клијешта (укључујући и клијешта за резање), пинцете и сличан алат 
8203 30 00 − маказе за резање метала и сличан алат
8203 40 00 − резачи цијеви, резачи сворњака, клијешта за пробијање и сличан алат 
8205 Ручни алати (укључујући стаклорезачке дијаманте), који нису укључени нити 

поменути на другом мјесту; лампе за лемљење; шкрипци, стеге и слично, осим 
прибора и дијелова за машине алатке; наковњи; преносне ковачнице; брусеви за 
оштрење на постољима са ручним или ножним погоном 

8207 Измјењиви алати за ручне справе са или без механичког погона или за машине 
алатке (нпр. за пресовање, утискивање, пробијање, урезивање навоја, нарезивање 
навоја, бушење, проширивање отвора, глодање, токарење или одвијање вијака), 
укључујући матрице за извлачење или истискивање метала, и алат за бушење 
стијена или земље: 

 − алати за бушење стијена или земље: 
8207 13 00 − − са радним дијелом од кермета 
8207 30 − алати за пресовање, ковање или просијецање: 
8207 30 90 − − Остало 
8207 40 − алати за израду унутрашњих и спољних навоја: 
 − − за обраду метала: 
8207 40 30 − − − алати за израду спољних навоја 
8207 40 90 − − Остало 
8207 50 − алат за бушење, осим за бушење стијена или земље: 
8207 50 10 − − са радним дијелом од дијаманта или од агломерираног дијаманта 
 − − са радним дијелом од осталих материјала: 
 − − − Остало: 
 − − − − за обраду метала, са радним дијелом: 
8207 50 50 − − − − − од кермета 
8207 50 60 − − − − − од брзорезног челика
8207 50 70 − − − − − од осталих материјала 
8207 50 90 − − − − Остало 
8207 60 − алати за развртање или провлачење 
8207 70 − алат за глодање 
8207 80 − алати за токарење 
8207 90 − остали измјењиви алати: 
 − − са радним дијелом од осталих материјала: 
8207 90 30 − − − наставци за одвијач 
8207 90 50 − − − алати за резање зупчаника 
 − − − остали, са радним дијелом: 
 − − − − од кермета: 
8207 90 71 − − − − − за обраду метала 
8207 90 78 − − − − − остали 
 − − − − од осталих материјала: 
8207 90 91 − − − − − за обраду метала 
8208 Ножеви и резне оштрице за машине или за механичке уређаје 
8209 00 Плочице, штапићи, врхови и слично за алате, неуграђено, од кермета 
8210 00 00 Механички уређаји на ручни погон, масе 10 kg или мање, који се користе за 

припремање или послуживање јела или пића 
8211 Ножеви са резним оштрицама, па и озубљеним (укључујући вртларске ножеве), 

осим ножева из тарифног броја 8208, и њихове оштрице 
8212 Апарати за бријање, бритве и бритвице (укључујући припремке за бритвице у 

траци) 
8213 00 00 Маказе, кројачке и сличне маказе и њихове оштрице 
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8214 Остали ножарски производи (нпр. машине за шишање, месарске или кухињске 

сјекире и ножеви за сјецкалице, ножеви за папир); слогови и справе за маникир и 
педикир (укључујући рашпе за нокте) 

8215 Кашике, виљушке, кутлаче, кашике за пјену, лопатице за сервирање колача, 
ножеви за рибу, ножеви за маслац, штипаљке за шећер и слични кухињски и стони 
производи 

8301 Катанци и браве (на кључ, шифру или електрични), од обичних метала; копче и 
окови са копчама, са уграђеним бравама, од обичних метала; кључеви за било који 
од поменутих производа, од обичних метала 

8302 0ков, прибор и слични производи за намјештај, врата, стубишта, прозоре, ролетне, 
каросерије, седларске производе, кофере, сандуке, кутије и слично, од обичних 
метала; куке за вјешање шешира, конзоле и слично, од обичних метала; точкићи за 
намјештај са елементима за причвршћивање, од обичних метала; аутоматски 
затварачи врата, од обичних метала: 

8302 10 00 − шарке: 
еx 8302 10 00 − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8302 20 00 − точкићи за намјештај: 
еx 8302 20 00 − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8302 30 00 − остали оков, прибор и слични производи за моторна возила 
 − остали оков, прибор и слични производи: 
8302 41 00 − − за грађевинарство 
8302 49 00 − − остали: 
еx 8302 49 00 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8302 50 00 − куке за вјешање шешира, конзоле и слично 
8302 60 00 − аутоматски затварачи врата: 
еx 8302 60 00 − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству
8303 00 Оклопљене или ојачане благајне (сефови), преносиве сигурносне благајне те врата 

и преграде за трезоре, кутије (касете) за новац или исправе и слично, од обичних 
метала 

8304 00 00 Ормари за архиве, ормари за картотеке, кутије за сортирање докумената, регали за 
папир, сталци за пера, сталци за печате и слична канцеларијска или стона опрема, 
од обичних метала, осим канцеларијског намјештаја из тарифног броја 9403 

8305 Механизми за корице са слободним листовима или за фасцикле, спајалице за 
списе и писма, углови за папир, јахачи за картотеке и слични канцеларијски 
предмети, од обичних метала; спајалице у траци (нпр. за канцеларије, тапацирање, 
паковање), од обичних метала 

8306 Звона, гонгови и слично, неелектрична, од обичних метала; кипићи и други 
украсни предмети, од обичних метала; оквири за фотографије, слике и слично, од 
обичних метала; огледала од обичних метала 

8308 Копче, окови са копчама, споне, шнале, кукице, ушице, рупице и слично, од 
обичних метала, за одјећу, обућу, ручне торбе, путне предмете и друге готове 
производе; цјевасте или рачвасте заковице, од обичних метала; перле и титрејке 
(шљокице), од обичних метала 

8309 Чепови (укључујући крунске чепове, чепове са навојем и чепове кроз које се 
точи), капице за боце, поклопци од лима са навојем, поклопце за чепове, пломбе и 
други прибор за паковање, од обичних метала 

8310 00 00 Плоче са знаковима, називима, адресама и сличне плоче, бројеви, слова и други 
знакови, од обичних метала, искључујући производе из тарифног броја 9405 

8402 Котлови за производњу водене и друге паре (осим котлова за централно гријање 
топлом водом који могу производити пару ниског притиска); котлови за 
прегријану воду 

8403 Котлови за централно гријање, осим котлова из тарифног броја 8402 
8404 Помоћни уређаји за котлове из тарифног броја 8402 и 8403 (нпр. предгријачи 

напојне воде, прегријачи, уређаји за уклањање чађи, уређаји за поврат димних 
гасова); кондензатори за парне машине 

8407 Клипни мотори са унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу свјећица са 
праволинијским и ротационим кретањем клипа: 

 − погонски мотори за пловила: 
8407 29 − − остали: 
8407 29 20 − − − снаге 200 kW или мање: 
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еx 8407 29 20 − − − − коришћени 
8407 29 80 − − − снаге веће од 200 kW: 
еx 8407 29 80 − − − − коришћени 
 − клипни мотори са праволинијским кретањем клипа за погон возила из Поглавља 

87: 
8407 32 − − радне запремине цилиндра веће од 50 cm3, али не веће од 250 cm3 
8407 33 − − радне запремине цилиндра веће од 250 cm3, али не веће од 1000 cm3 
8407 34 − − радне запремине цилиндра веће од 1000 cm3 
8407 90 − остали мотори 
8408 Клипни мотори са унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу компресије 

(дизелски или полудизелски мотори): 
8408 10 − погонски мотори за пловила
8408 20 − мотори за погон возила из Поглавља 87: 
8408 20 10 − − за индустријску монтажу: једноосовинских трактора из подброја 8701 10; 

моторних возила из тарифног броја 8703; моторних возила из тарифног броја 8704 
са мотором радне запремине цилиндра мањим од 2500 cm3; моторних возила из 
тарифног броја 8705 

8409 Дијелови погодни искључиво или углавном за моторе из тарифног броја 8407 или 
8408: 

 − остали: 
8409 99 00 − − остали 
8410 Хидрауличне (водене) турбине, воденична кола и регулатори за њих: 
 − хидрауличне (водене) турбине и воденична кола: 
8410 11 00 − − снаге 1000 kW или мање 
8411 Турбомлазни мотори, турбопропелерни мотори и друге гасне турбине: 
 − остале гасне турбине: 
8411 81 00 − − снаге 5000 kW или мање: 
еx 8411 81 00 − − − Осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8411 82 − − снаге веће од 5000 kW: 
8411 82 20 − − − снаге веће од 5.000 kW али не веће од 20.000 kW: 
еx 8411 82 20 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8411 82 60 − − − снаге веће од 20.000 kW али не веће од 50.000 kW: 
еx 8411 82 60 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8411 82 80 − − − снаге веће од 50.000 kW: 
еx 8411 82 80 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8412 Остали мотори и погонске машине: 
 − хидраулични мотори и погонске машине: 
8412 21 − − сa праволинијским кретањем (цилиндри): 
8412 21 20 − − − хидраулични системи: 
еx 8412 21 20 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8412 21 80 − − − Остали: 
еx 8412 21 80 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8412 29 − − Остали: 
8412 29 20 − − − хидраулични системи:
еx 8412 29 20 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − − Остали: 
8412 29 81 − − − − хидромотори:
еx 8412 29 81 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8412 29 89 − − − − Остали: 
еx 8412 29 89 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству
 − пнеуматски мотори и погонски машине: 
8412 31 00 − − с праволинијским кретањем (цилиндри): 
еx 8412 31 00 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству
8412 39 00 − − Остали: 
еx 8412 39 00 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8412 80 − Остали: 
8412 80 10 − − парне машине на водену или другу пару 
8412 80 80 − − Остали: 
еx 8412 80 80 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству
8412 90 − Дијелови: 
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8412 90 20 − − реактивних мотора, осим турбомлазних: 
еx 8412 90 20 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8412 90 40 − − хидромотора: 
еx 8412 90 40 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8412 90 80 − − Остали: 
еx 8412 90 80 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8413 Сисаљке за текућине, опремљене или не мјерним уређајима; елеватори текућина: 
 − сисаљке опремљене или удешене за опремање мјерним уређајима: 
8413 11 00 − − сисаљке за гориво или мазиво врста које се користе на бензинским пумпама 

или у гаражама 
8413 19 00 − − Остали: 
еx 8413 19 00 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству
8413 20 00 − ручне сисаљке, осим сисаљки из подбројева 8413 11 и 8413 19: 
еx 8413 20 00 − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8413 30 − сисаљке за гориво, подмазивање и расхладне медије клипних мотора са 

унутрашњим сагоријевањем: 
8413 30 20 − − сисаљке за убризгавање горива: 
еx 8413 30 20 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8413 40 00 − сисаљке за бетон 
8413 50 − остале сисаљке за потискивање с титрајним (измјеничним) кретањем: 
8413 50 20 − − хидрауличне јединице (агрегати): 
еx 8413 50 20 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8413 50 40 − − одмјерне (дозирне) сисаљке: 
еx 8413 50 40 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − Остали: 
 − − − клипне сисаљке:
8413 50 61 − − − − хидрауличне сисаљке: 
еx 8413 50 61 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8413 50 69 − − − − Остали: 
еx 8413 50 69 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8413 50 80 − − − Остали: 
еx 8413 50 80 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству
8413 60 − остале сисаљке за потискивање са ротационим кретањем: 
8413 60 20 − − хидрауличне јединице (агрегати): 
еx 8413 60 20 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству
 − − Остали: 
 − − − зупчане сисаљке: 
8413 60 31 − − − − хидрауличне сисаљке:
еx 8413 60 31 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8413 60 39 − − − − Остале: 
еx 8413 60 39 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству
 − − − крилне сисаљке: 
8413 60 61 − − − − хидрауличне сисаљке: 
еx 8413 60 61 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8413 60 69 − − − − Остале: 
еx 8413 60 69 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8413 60 70 − − − вијчане сисаљке: 
еx 8413 60 70 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8413 60 80 − − − Остале: 
еx 8413 60 80 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8413 70 − остале центрифугалне сисаљке: 
 − − уроњиве моторне сисаљке: 
8413 70 21 − − − једностепене 
8413 70 29 − − − вишестепене 
8413 70 30 − − опточне (циркулационе) сисаљке без бртвеница, за централно гријање и 

снабдијевање топлом водом 
 − − остале, називног пречника излазног наставка: 
8413 70 35 − − − 15 mm или мањег: 
еx 8413 70 35 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − − већег од 15 mm: 
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8413 70 45 − − − − са ротором који има канал и са бочним каналом (ободне): 
еx 8413 70 45 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − − − радијалне сисаљке: 
 − − − − − једностепене: 
 − − − − − − једноулазне: 
8413 70 51 − − − − − − − моноблок сисаљке 
еx 8413 70 51 − − − − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8413 70 59 − − − − − − − остале: 
еx 8413 70 59 − − − − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8413 70 65 − − − − − − вишеулазне: 
еx 8413 70 65 − − − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8413 70 75 − − − − − вишестепене: 
еx 8413 70 75 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − − − − остале центрифугалне сисаљке: 
8413 70 81 − − − − − једностепене: 
еx 8413 70 81 − − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8413 70 89 − − − − − вишестепене: 
еx 8413 70 89 − − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − остале сисаљке; елеватори текућина: 
8413 81 00 − − сисаљке: 
еx 8413 81 00 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8413 82 00 − − елеватори текућина
8414 Ваздушне или вакуумске сисаљке, ваздушни или гасни компресори и 

вентилатори; вентилацијска или рециркулацијска хватала паре (напе) са 
уграђеним вентилатором, укључујући оне опремљене филтерима: 

8414 10 − вакуумске сисаљке:
8414 10 20 − − за употребу у производњи полупроводника 
 − − Остале: 
8414 10 25 − − − сисаљке са ексцентричним ротирајућим клипом, клизне ламелне ротационе 

сисаљке (са клизним ламелама), молекулне сисаљке и Rооts сисаљке: 
еx 8414 10 25 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − − Остале: 
8414 10 81 − − − − дифузијске, криогене и адсорпцијске сисаљке: 
еx 8414 10 81 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8414 10 89 − − − − Остале: 
еx 8414 10 89 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8414 20 − ваздушне сисаљке на ручни или ножни погон: 
8414 20 20 − − ручне сисаљке за бицикле 
8414 20 80 − − Остале: 
еx 8414 20 80 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8414 30 − компресори за расхладне уређаје: 
8414 30 20 − − снаге 0,4 kW или мање: 
еx 8414 30 20 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8414 40 − ваздушни компресори уграђени на шасији приколице 
 − вентилатори: 
8414 51 00 − − стони, подни, зидни, прозорски, стропни или кровни вентилатори са 

уграђеним електромотором највеће снаге 125 W:
еx 8414 51 00 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8414 59 − − Остали: 
8414 59 20 − − − аксијални вентилатори:
еx 8414 59 20 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8414 59 40 − − − центрифугални вентилатори: 
еx 8414 59 40 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству
8414 59 80 − − − Остали: 
еx 8414 59 80 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8414 60 00 − хватала паре (напе) са највећом водоравном страницом до 120 cm 
8414 80 − Остали: 
 − − турбокомпресори: 
8414 80 11 − − − једностепени: 
еx 8414 80 11 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
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8414 80 19 − − − вишестепени: 
еx 8414 80 19 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − компресори за потискивање са титрајућим (измјеничним) кретањем за 

производњу претлака: 
 − − − од 15 бара или мање сa протоком: 
8414 80 22 − − − − од 60 m3/h или мањим 
еx 8414 80 22 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8414 80 28 − − − − већим од 60 m3/h 
еx 8414 80 28 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − − већег од 15 бара с протоком: 
8414 80 51 − − − − од 120 m3/h или мањим 
еx 8414 80 51 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8414 80 59 − − − − већим од 120 m3/h 
еx 8414 80 59 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − ротациони компресори за потискивање: 
8414 80 73 − − − једноосовински: 
еx 8414 80 73 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − − вишеосовински: 
8414 80 75 − − − − вијчани компресори: 
еx 8414 80 75 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8414 80 78 − − − − Остали: 
еx 8414 80 78 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству
8414 80 80 − − Остали: 
еx 8414 80 80 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8415 Уређаји за климатизацију, са вентилатором на моторни погон и елементима за 

мијењање температуре и влажности, укључујући машине у којима се влажност не 
може посебно регулисати: 

 − Остали: 
8415 82 00 − − остали, са уграђеном расхладном јединицом: 
еx 8415 82 00 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8415 90 00 − дијелови: 
еx 8415 90 00 − − осим уређаја за климатизацију из подбројева 8415 81, 8415 82 или 8415 83 за 

употребу у цивилном ваздухопловству 
8416 Пламеници за ложишта на текуће гориво, на круто гориво у праху или на гас; 

аутоматска ложишта укључујући и механичке додаваче горива, механичке 
решетке, механичке уклањаче пепела и сличне уређаје 

8417 Неелектричне индустријске и лабораторијске пећи, укључујући пећи за 
спаљивање: 

8417 10 00 − пећи за пржење, таљење или другу термичку обраду руда, пирита или метала 
8417 20 − пекарске пећи: 
8417 20 10 − − тунелске пећи 
8417 20 90 − − Остало 
8417 80 − Остало: 
8417 80 20 − − тунелске пећи и муфловке (пећи са унутрашњим плаштем) за печење 

керамичких производа 
8417 80 80 − − Остало 
8417 90 00 − Дијелови 
8418 Фрижидери, замрзивачи и остали уређаји за хлађење или замрзавање, електрични 

и остали; топлотне сисаљке, осим уређаја за климатизацију из тарифног броја 
8415: 

8418 10 − комбинације фрижидера и замрзивача са посебним вратима: 
8418 10 20 − − запремине веће од 340 l: 
еx 8418 10 20 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8418 10 80 − − Остало: 
еx 8418 10 80 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − фрижидери за домаћинство:
8418 21 − − компресорски 
8418 29 00 − − Остало 
8418 30 − замрзивачи у облику сандука капацитета 800 l или мањег:
8418 30 20 − − запремине 400 l или мањег: 
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еx 8418 30 20 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8418 30 80 − − запремине већег од 400 l, али не већег од 800 l: 
еx 8418 30 80 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8418 40 − замрзивачи усправног типа, капацитета 900 l или мањег: 
8418 40 20 − − запремине 250 l или мањег: 
еx 8418 40 20 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8418 40 80 − − запремине већег од 250 l, али не већег од 900 l: 
еx 8418 40 80 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8418 50 − остали сандуци, ормари, витрине и слични уређаји за хлађење или замрзавање: 
 −  остали уређаји за хлађење или замрзавање; топлотне пумпе: 
8418 61 00 − − топлотне сисаљке, осим уређаја за климатизацију из тарифног броја 8415: 
еx 8418 61 00 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − Дијелови: 
8418 91 00 − − намјештај за уградњу уређаја за хлађење или замрзавање 
8419 Машине, уређаји и лабораторијска опрема, електрично гријана или не 

(искључујући пећи и другу опрему из тарифног броја 8514), за обраду материјала 
поступцима који се заснивају на промјени температуре као што је гријање, 
кување, пржење, дестилација, ректификација, стерилизација, пастеризација, 
парење, сушење, испаравање, кондензација или хлађење, осим машина или 
уређаја за домаћинство; неелектрични проточни и акумулациони гријачи воде: 

 − неелектрични проточни и акумулациони гријачи воде: 
8419 11 00 − − проточни гријачи воде на гас 
8419 19 00 − − Остало 
8419 20 00 − медицински, хируршки или лабораторијски апарати за стерилизацију 
 − сушионице: 
8419 39 − − Остало 
8419 40 00 − уређаји за дестилацију или ректификацију 
8419 50 00 − измјењивачи топлоте: 
еx 8419 50 00 − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8419 60 00 − уређаји за укапљивање ваздуха и других гасова 
 − остале машине, уређаји и опрема: 
8419 81 − − за припремање топлих напитака или за кување или гријање хране: 
8419 81 20 − − − апарати за кување каве за точионике (шанкове) и друге справе за 

припремање каве или других топлих напитака 
еx 8419 81 20 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8419 81 80 − − − Остало: 
еx 8419 81 80 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8420 Каландри и друге машине за ваљање, осим за метале или стакло, те ваљци за њих: 
8420 10 − каландри и остале машине за ваљање 
8421 Центрифуге, укључујући центрифуге за сушење; уређаји за филтрирање и 

прочишћавање текућина или гасова:
 − центрифуге, укључујући центрифуге за сушење: 
8421 12 00 − − центрифуге за сушење рубља 
 − уређаји за филтрирање и прочишћавање текућина:
8421 21 00 − − за филтрирање и прочишћавање воде: 
еx 8421 21 00 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8421 22 00 − − за филтрирање и прочишћавање пића, осим воде 
 − уређаји за филтрирање и прочишћавање гасова: 
8421 31 00 − − филтери за усисни ваздух за моторе са унутрашњим сагоријевањем: 
еx 8421 31 00 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8421 39 − − Остало: 
8421 39 20 − − − уређаји за филтрирање или прочишћавање ваздуха: 
еx 8421 39 20 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − − уређаји за филтрирање или прочишћавање других гасова: 
8421 39 40 − − − − мокрим поступком (помоћу текућине): 
еx 8421 39 40 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8421 39 60 − − − − каталитичким поступком: 
еx 8421 39 60 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8421 39 90 − − − − Остало: 
еx 8421 39 90 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
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8422 Машине за прање суђа; машине и уређаји за чишћење и сушење боца и других 

спремника; машине за пуњење, затварање, печаћење и етикетирање боца, 
лименки, кутија, врећа и других спремника; машине и уређаји за стављање 
поклопаца на боце, тегле, цјевасте (тубе) и сличне спремнике; остале машине за 
паковање и замотавање (укључујући машине за паковање фолијом која се стеже 
због промјене температуре); машине за газирање пића: 

 − машине за прање суђа: 
8422 11 00 − − за домаћинство 
8422 19 00 − − остали 
8422 20 00 − машине за чишћење и сушење боца и других спремника 
8423 Ваге (осим вага осјетљивости 5 центиграма и финијих) укључујући и машине за 

бројање и провјеру које раде на принципу мјерења масе; тегови за све врсте вага:
8423 10 − ваге за мјерење тежине особа, укључујући ваге за дојенчад; ваге за домаћинства: 
8423 10 10 − − ваге за домаћинства 
8424 Механички уређаји (укључујући и оне на ручни погон) за избацивање, штрцање и 

распршивање текућина или праха; апарати за гашење пожара, напуњени или не; 
пиштољи за штрцање и слични уређаји; машине за избацивање млаза паре или 
пијеска и сличне машине за избацивање млаза: 

8424 10 − апарати за гашење пожара, напуњени или не:
8424 10 20 − − масе 21 kg или мање: 
еx 8424 10 20 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8424 10 80 − − Остали: 
еx 8424 10 80 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8424 20 00 − пиштољи за штрцање и слични уређаји 
 − остале машине: 
8424 81 − − за пољопривреду или хортикултуру: 
8424 81 10 − − − за наводњавање 
 − − − Остали: 
8424 81 30 − − − − преносиви уређаји 
 − − − − Остали: 
8424 81 91 − − − − − уређаји за штрцање и запрашивање конструисани за монтажу на трактор 

или за вучу трактором 
8428 Остале машине и уређаји за дизање, руковање, утовар или истовар (нпр. лифтови, 

покретне степенице, преноснице (транспортери) и жичаре): 
8428 10 − лифтови и ведрични (скип) елеватори:
8428 10 20 − − електрични: 
еx 8428 10 20 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
еx 8428 10 20 − − − осим брзине кретања преко 2 метaра у секунди
8429 Самокретни булдожери, англдозери, гредери, равњачи, скрепери (стругачи), 

багери (глибодери), утоваривачи са кашиком, машине за набијање и друмски 
ваљци:  

 − булдожери и англдозери (разривачи): 
8429 11 00 − − гусјеничари 
8429 19 00 − − Остали 
8429 20 00 − гредери и равњачи 
8430 Остале машине за премјештање, равнање, стругање, одсијецање, копање, набијање 

(укључујући компакторе), вађење или бушење земље, минерала или руда; забијала 
и машине за вађење шипова; ралице за уклањање снијега и чистачи снијега: 

 − машине за подсијецање угља или стијена и машине за бушење тунела: 
8430 39 00 − − Остали 
 − остале машине за бушење, укључујући дубинско: 
8430 49 00 − − Остале: 
еx 8430 49 00 − − − Осим машина за бушења нафте и гаса
 − остале несамоходне машине: 
8430 61 00 − − машине за набијање 
8430 69 00 − − Остали 
8433 Машине и уређаји за бербу, жетву и вршење пољопривредних производа 

укључујући пресе за балирање сламе и сточне хране; косилице траве и друге 
косилице; машине за чишћење или сортирање јаја, воћа или других 
пољопривредних производа, осим машина из тарифног броја 8437: 
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 − косилице траве за травњаке, перивоје и спортске терене: 
8433 11 − − моторне са резним уређајем који се врти водоравно 
8433 19 − − Остали 
8433 20 − остале косилице, укључујући полужне косилице за прикључивање на трактор 
8433 30 − остали машине и уређаји за добијање сијена 
8438 Машине и уређаји који нису поменути нити укључени у друге тарифне бројеве 

овог поглавља, за индустријску припрему или производњу хране или пића, осим 
машина за добијање (екстракцију) или припрему животињских или стабилних 
биљних масти или уља:

8438 30 00 − машине за производњу шећера 
8445 Машине за припремање текстилних влакана; машине за предење, удвајање 

(дублирање) или кончање и остали машине за производњу текстилног предива; 
текстилни машине за намотавање (укључујући за намотавање потке) и машине за 
припремање текстилног предива за употребу на машинама из тарифних бројева 
8446 или 8447: 

8445 20 00 − предилице текстилног материјала 
8445 40 00 − машине за намотавање текстилног материјала (укључујући за намотавање потке) 
8446  Машине за ткање: 
8446 10 00 − за ткање тканина ширине 30 cm или мање 
 − за ткање тканина ширине веће од 30 cm, са чуном: 
8446 21 00 − − на моторни погон 
8446 29 00 − − Остали 
8450 Машине за прање, за домаћинство и пeрионице, укључујући машине које перу и 

суше: 
 − машине капацитета сувог рубља од 10 kg или мање:
8450 11 − − потпуно аутоматске 
8450 12 00 − − остале,, са уграђеним центрифугалним уређајем за цијеђење 
8450 19 00 − − Остали 
8450 20 00 − машине капацитета сувог рубља већег од 10 kg 
8453 Машине и уређаји за припрему, штављење и обраду сирових или штављених кожа 

(са длаком или без длака), производњу или поправке обуће или других предмета 
од сирове или штављене коже (са длаком или без длака), осим машина за шивање 

8456 Машине алати за обраду свих врста материјала одвајањем материјала ласером или 
другим свјетлосним или фотонским снопом, ултразвуком, електроерозијом, 
електрохемијским поступком, снопом електрона, снопом иона или млазом плазме: 

8456 90 00 − Остали 
8457 Обрадни центри, машине израђене на принципу стандарних јединица (са једном 

станицом) и трансфер машине са више станица, за обраду метала 
8458 Токарилице за обраду метала одвајањем честица (укључујући центре за токарење) 
8459 Машине алати за обраду метала одвајањем честица (укључујући машине са 

радним јединицама на водилицама): за бушење, развртавање, глодање, урезивање 
и нарезивање навоја, осим токарилица (укључујући центре за токарење) из 
тарифног броја 8458 

8460 Машине алати за уклањање срха, оштрење, брушење, влачно глачање (хонање), 
глачање брусном прашином (лепање), полирање или другачију завршну обраду 
метала или кермета помоћу брусева, абразива или средстава за полирање, осим 
машина за озубљивање резањем или брушењем или за довршавање зупчаника из 
тарифног броја 8461 

8461 Машине алати за блањање, дубљење, провлачење, озубљивање, брушење и 
завршну обраду (довршавање) зупчаника, резање пилом, одсијецање и друге 
машине за обраду метала или кермета одвајањем честица које нису поменуте нити 
укључене на другом мјесту 

8462 Машине алати (укључујући пресе) за обраду метала слободним ковањем или 
ковањем у уковњу; машине (укључујући пресе) за савијање, равнање, резање 
шкарама, просијецање или одсијецање метала; преше за обраду метала или 
металних карбида што нису претходно споменуте: 

8462 10 − машине за слободно ковање или ковање у уковњу (укључујући пресе) и маљеви 
 − машине за савијање и равнање (укључујући пресе): 
8462 21 − − нумерички управљане 
8462 29 − − Остали 
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 − машинске маказе (укључујући пресе), осим маказа комбинованих са машинама 

за просијецање: 
8462 31 00 − − нумерички управљане 
8462 39 − − Остали: 
8462 39 10 − − − за обраду пљоснатих производа 
 − Остали: 
8462 91 − − хидрауличне пресе
8462 99 − − Остали 
8463 Остале машине алати за обраду или прераду метала или кермета без одвајања 

честица: 
8463 90 00 − Остали 
8465 Машине алати (укључујући машине за спајање ексерима, жичаним спојницама 

(копчама), лијепљењем или другачије) за обраду дрвета, плуте, кости, тврде гуме, 
тврде пластике или сличних тврдих материјала: 

8465 10 − машине које могу изводити различите обраде без измјене алата између тих 
обрада: 

8465 10 90 − − са аутоматским преносом производа између поступака обраде 
 − Остали: 
8465 91 − − машинске пиле 
8465 92 00 − − машине за блањање, глодање или жљебљење 
8465 95 00 − − машине за бушење или дубљење 
8465 96 00 − − машине за цијепање, сјечење или љуштење
8466 Дијелови и прибор погодни за употребу искључиво или углавном са машинама из 

тарифних бројева 8456 до 8465, укључујући држаче производа и алата, 
самоотварајуће главе за нарезивање навоја, подионе главе и друге посебне додатне 
уређаје за машине алате; држачи алата за све врсте алата који се приликом рада 
држе у руци: 

8466 10 − држачи алата и самоотварајуће главе за нарезивање навоја 
8466 20 − држачи производа 
8466 30 00 − подионе главе и други посебни додатни уређаји за машине алате 
 − Остали: 
8466 94 00 − − за машине из тарифних бројева 8462 и 8463 
8467 Пнеуматски или хидраулични алати или алати са уграђеним електричним или 

неелектричним мотором који се приликом рада држе у руци: 
 − пнеуматски: 
8467 11 − − ротациони (укључујући комбиноване ротационо-вибрационе) 
8467 19 00 − − Остали 
 − са уграђеним електричним мотором: 
8467 21 − − све врсте бушилица 
8467 22 − − пиле 
8467 29 − − Остали 
 − остали алати: 
8467 81 00 − − ланчане пиле 
8467 89 00 − − Остали 
8468 Машине и апарати за лемљење и заваривање, укључујући и оне који могу резати, 

осим машина из тарифног броја 8515; гасне машине и апарати за (аутогено) 
каљење површине 

8481 Славине, вентили и слични уређаји за цјевоводе, котлове, спремнике, посуде и 
слично, укључујући вентиле за смањење притиска и термостатски управљане 
вентиле: 

8481 80 − остале арматуре и слични уређаји 
8481 90 00 − дијелови 
8486 Машине и апарати врста које се употребљавају искључиво или углавном за 

производњу полупроводних блокова или плочица (wafera), полупроводних 
елемената, електронских интегрисаних кола или равних екрана; машине и апарати 
наведени у напомени 9. (Ц) уз ово поглавље; дијелови и прибор: 

8486 30 − машине и апарати за производњу равних екрана: 
8486 30 30 − − апарати за суво нагризање (гравирање) предложака на супстрате екрана са 

течним кристалима (LCD) 
8486 90 − дијелови и прибор: 



CN број Опис  
8486 90 10 − − држачи алата и самоотварајуће главе за нарезивање навоја; држачи производа 
8501 Електрични мотори и електрични генератори (осим генераторских агрегата): 
8501 10 − мотори снаге не веће од 37,5 W
8501 20 00 − универзални (наизмјенични и истосмјерни) мотори снаге веће од 37,5 W: 
еx 8501 20 00 − − осим снаге не веће од 150 KW, за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − остали истосмјерни мотори; истосмјерни генератори:
8501 32 − − снаге веће од 750 W, али не веће од 75 kW: 
8501 32 20 − − − снаге веће од 750 W, али не веће од 7,5 kW: 
еx 8501 32 20 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству
8501 32 80 − − − снаге веће од 7,5 kW, али не веће од 75 kW: 
еx 8501 32 80 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8501 33 00 − − снаге веће од 75 kW, али не веће од 375 kW:
еx 8501 33 00 − − − осим мотори снаге веће од 150 kW и генератори, за употребу у цивилном 

ваздухопловству 
8501 34 − − снаге веће од 375 kW: 
8501 34 50 − − − мотори за вучу 
 − − − остали, снаге: 
8501 34 92 − − − − веће од 375 kW, али не веће од 750 kW: 
еx 8501 34 92 − − − − − осим генератори, за употребу у цивилном ваздухопловству 
8501 34 98 − − − − веће од 750 kW: 
еx 8501 34 98 − − − − − осим генератори, за употребу у цивилном ваздухопловству 
8501 40 − остали наизмјенични мотори, једнофазни: 
8501 40 20 − − снаге не веће од 750 W: 
еx 8501 40 20 − − − осим снаге веће од 735 W,  за употребу у цивилном ваздухопловству 
8501 40 80 − − снаге веће од 750 W: 
еx 8501 40 80 − − − Осим снаге не веће од 150 kW, за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − остали наизмјенични мотори, вишефазни: 
8501 51 00 − − снаге не веће од 750 W: 
еx 8501 51 00 − − − осим снаге веће од 735 W, за употребу у цивилном ваздухопловству 
8501 52 − − снаге веће од 750 W, али не веће од 75 kW: 
8501 52 20 − − − снаге веће од 750 W, али не веће од 7,5 kW: 
еx 8501 52 20 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству
8501 52 30 − − − снаге веће од 7,5 kW, али не веће од 37 kW: 
еx 8501 52 30 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8501 52 90 − − − снаге веће од 37 kW, али не веће од 75 kW:
еx 8501 52 90 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8501 53 − − снаге веће од 75 kW: 
8501 53 50 − − − мотори за вучу
 − − − остали, снаге: 
8501 53 81 − − − − веће од 75 kW, али не веће од 375 kW: 
еx 8501 53 81 − − − − − осим снаге не веће од 150 kW, за употребу у цивилном ваздухопловству
8501 53 94 − − − − веће од 375 kW, али не веће од 750 kW 
8501 53 99 − − − − веће од 750 kW 
 − наизмјенични генератори (алтернатори): 
8501 61 − − снаге не веће од 75 kVА: 
8501 61 20 − − − снаге не веће од 7,5 kVА: 
еx 8501 61 20 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8501 61 80 − − − снаге веће од 7,5 kVА, али не веће од 75 kVА: 
еx 8501 61 80 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8501 62 00 − − снаге веће од 75 kVА, али не веће од 375 kVА: 
еx 8501 62 00 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8501 63 00 − − снаге веће од 375 kVА, али не веће од 750 kVА: 
еx 8501 63 00 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8501 64 00 − − снаге веће од 750 kVА 
8502 Електрични генераторски агрегати и ротациони претварачи (конвертори): 
 − генераторски агрегати са клипним моторима са унутрашњим сагоријевањем на 

паљење уз помоћ компресије (дизелским или полудизелским моторима): 
8502 11 − − снаге не веће од 75 kVА: 
8502 11 20 − − − снаге не веће од 7,5 kVА 
еx 8502 11 20 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
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8502 11 80 − − − снаге веће од 7,5 kVА, али не веће од 75 kVА: 
еx 8502 11 80 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8502 12 00 − − снаге веће од 75 kVА, али не веће од 375 kVА: 
еx 8502 12 00 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8502 13 − − снаге веће од 375 kVА: 
8502 13 20 − − − снаге веће од 375 kVА, али не веће од 750 kVА: 
еx 8502 13 20 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8502 13 40 − − − снаге веће од 750 kVА, али не веће од 2000 kVA 
еx 8502 13 40 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8502 13 80 − − − снаге веће од 2000 kVA: 
еx 8502 13 80 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8502 20 − генераторски агрегати са клипним моторима са унутрашњим сагоријевањем на 

паљење уз помоћ свјећице: 
8502 20 20 − − снаге не веће од 7,5 kVА: 
еx 8502 20 20 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8502 20 40 − − снаге веће од 7,5 kVА, али не веће од 375 kVА: 
еx 8502 20 40 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8502 20 60 − − снаге веће од 375 kVА, али не веће од 750 kVА: 
еx 8502 20 60 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8502 20 80 − − снаге веће од 750 kVА: 
еx 8502 20 80 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − остали генераторски агрегати:
8502 31 00 − − покретани вјетром: 
еx 8502 31 00 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8502 39 − − Остали: 
8502 39 20 − − − турбогенератори: 
еx 8502 39 20 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8502 39 80 − − − Остали: 
еx 8502 39 80 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8502 40 00 − електрични ротациони претварачи (конвертери): 
еx 8502 40 00 − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8504 Електрични трансформатори, статички претварачи (нпр. исправљачи) те 

реактантни свици и друге пригушнице: 
8504 10 − баласти за сијалице и цијеви са избијањем: 
8504 10 20 − − пригушнице са прикљученим кондензатором или без њега: 
еx 8504 10 20 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8504 10 80 − − Остали: 
еx 8504 10 80 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − трансформатори са текућим диелектриком: 
8504 21 00 − − снаге не веће од 650 kVA 
8504 22 − − снаге веће од 650 kVA, али не веће од 10.000 kVA 
8504 23 00 − − снаге веће од 10.000 kVA 
 − остали трансформатори: 
8504 31 − − снаге не веће од 1 kVA: 
 − − − мјерни: 
8504 31 21 − − − − за мјерење напона: 
еx 8504 31 21 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8504 31 29 − − − − Остали: 
еx 8504 31 29 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8504 31 80 − − − Остали: 
еx 8504 31 80 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8504 32 − − снаге веће од 1 kVA, али не веће од 16 kVA: 
8504 32 20 − − − мјерни: 
еx 8504 32 20 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8504 32 80 − − − Остали: 
еx 8504 32 80 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8504 33 00 − − снаге веће од 16 kVA, али не веће од 500 kVA: 
еx 8504 33 00 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8504 34 00 − − снаге веће од 500 kVA 
8504 40 − статички претварачи (конвертори): 
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8504 40 30 − − врста које се користе са телекомуникационим апаратима те са машинама за 

аутоматску обраду података и њиховим јединицама: 
еx 8504 40 30 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − Остали: 
8504 40 40 − − − вишекристални полупроводнички исправљачи: 
еx 8504 40 40 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − − Остали: 
8504 40 55 − − − − пуњачи акумулатора: 
еx 8504 40 55 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − − − Остали: 
8504 40 81 − − − − − исправљачи: 
еx 8504 40 81 − − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − − − − инвертори:
8504 40 84 − − − − − − снаге не веће од 7,5 kVA: 
еx 8504 40 84 − − − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8504 40 88 − − − − − − снаге веће од 7,5 kVA: 
еx 8504 40 88 − − − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8504 40 90 − − − − − Остали: 
еx 8504 40 90 − − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8504 50 − остали реактантни свици и пригушнице: 
8504 50 20 − − врста која се користи са телекомуникационим апаратима и за уређаје за 

напајање машина за аутоматску обраду података и њихових јединица: 
еx 8504 50 20 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8504 50 95 − − Остали: 
еx 8504 50 95 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8505 Електромагнети; трајни магнети и производи предвиђени да постану трајни 

магнети послије магнетизирања; стезне главе, стезне направе и слични држачи 
производа на бази електромагнета или трајних магнета; електромагнетне спојке, 
квачила и кочнице; електромагнетне главе за дизање: 

 − трајни магнети и производи предвиђени да постану трајни магнети послије 
магнетизирања: 

8505 11 00 − − од метала 
8506 Примарне ћелије и примарне батерије: 
8506 10 − са мангановим диоксидом
8506 30 − са живиним оксидом 
8506 40 − са сребрним оксидом 
8506 60 − ваздух-цинк 
8506 80 − остале примарне ћелије и примарне батерије 
8507 Електрични акумулатори, укључујући њихове сепараторе, правоугаоне или не, 

укључујући квадратне: 
8507 30 − никл-кадмијеви акумулатори: 
8507 30 20 − − непропусно затворени: 
еx 8507 30 20 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − Остали: 
8507 30 81 − − − тракцијски (за погон): 
еx 8507 30 81 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8507 30 89 − − − Остали: 
еx 8507 30 89 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8507 40 00 − никл-гвоздени акумулатори: 
еx 8507 40 00 − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8507 80 − остали акумулатори: 
8507 80 20 − − никл-хидридни: 
еx 8507 80 20 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8507 80 30 − − литијум – јон: 
еx 8507 80 30 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8507 80 80 − − Остали: 
еx 8507 80 80 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8507 90 − Дијелови: 
8507 90 20 − − плоче акумулатора:
еx 8507 90 20 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
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8507 90 30 − − сепаратори: 
еx 8507 90 30 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8507 90 90 − − Остали: 
еx 8507 90 90 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8508 Усисивачи: 
 − са уграђеним електромотором:
8508 11 00 − − снаге не веће од 1500 W и који имају кесу за прашину или други спремник не 

већи од 20 l 
8508 19 00 − − Остали 
8508 60 00 − остали усисивачи 
8508 70 00 − дијелови: 
еx 8508 70 00 − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8509 Електромеханички кућански апарати са уграђеним електромотором, осим 

усисивача из тарифног броја 8508 
8510 Апарати за бријање, шишање и скидање длака (депилирање) са уграђеним 

електромотором 
8511 Електрична опрема за паљење и покретање мотора са унутрашњим сагоријевањем 

који се пале уз помоћ свјећице или компресије (нпр. магнети за паљење, динамо-
магнети, свици за паљење, свјећице за паљење и жарне свјећице, 
електропокретачи); генератори (нпр. динама и алтернатори) и реглери за њих: 

8511 40 00 − електропокретачи и машине двоструке намјене (електропокретачи-генератори): 
еx 8511 40 00 − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8512 Електрична опрема за расвјету и упозоравање (осим производа из тарифног броја 

8539), брисачи вјетробрана, уређаји за одмрзавање и уређаји за одмагљивање, за 
бицикле и моторна возила: 

8512 20 00 − остала опрема за расвјету и визуелно упозоравање 
8512 40 00 − брисачи вјетробрана, уређаји за одмрзавање и уређаји за одмагљивање 
8513 Преносне електричне свјетиљке са сопственим извором енергије (нпр. примарним 

батеријама, акумулаторима или електромагнетима), осим опреме за расвјету из 
тарифног броја 8512: 

8513 10 00 − свјетиљке 
8516 Електрични проточни или акумулациони гријачи воде и потапајући гријачи; 

електрични апарати за гријање простора и електрични уређаји за гријање тла; 
електротермички апарати за уређивање косе (нпр. апарати за сушење косе, 
апарати за коврџање косе) и апарати за сушење руку; електричне пегле; остали 
електротермички уређаји за домаћинство; електрични отпорници за гријање, осим 
оних из тарифног броја 8545: 

 − електрични апарати за гријање простора и електрични апарати за гријање тла: 
8516 29 − − Остали: 
8516 29 99 − − − − Остали 
 − електротермички апарати за уређивање косе и сушење руку: 
8516 31 − − апарати за сушење косе 
8516 32 00 − − остали апарати за уређивање косе 
8516 33 00 − − апарати за сушење руку 
8516 40 − електричне пегле: 
8516 40 10 − − пегле на пару 
8516 80 − електрични отпорници за гријање: 
8516 80 20 − − уграђени у изолирано кућиште: 
еx 8516 80 20 − − − осим уграђени у једноставно изолирано кућиште са електричним 

прикључком, који се користе за одмрзавање или одлеђивање, за употребу у 
цивилном ваздухопловству 

8516 80 80 − − Остали: 
еx 8516 80 80 − − − осим уграђени у једноставно изолирано кућиште са електричним 

прикључком, који се користе за одмрзавање или одлеђивање, за употребу у 
цивилном ваздухопловству 

8517 Телефонски апарати, укључујућуи телефоне за мобилне радиотелефонске мреже 
или друге бежичне мреже; остали апарати за слање или примање гласа, слике или 
других података, укључујући апарате за комуникацију у жичној или бежичној 
мрежи (као што је локална мрежа или мрежа широког досега), осим предајника 
или пријемника из тарифног броја 8443, 8525, 8527 или 8528: 
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8517 70 − дијелови: 
 − − антене свих врста; дијелови погодни за употребу с њима: 
8517 70 19 − − − Остали: 
еx 8517 70 19 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8517 70 90 − − Остали: 
еx 8517 70 90 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8518 Микрофони и њихови сталци; звучници, укључујући и звучнике у звучним 

кутијама;  слушалице за главу и слушалице за једно ухо укључујући и 
комбиноване са микрофоном и комплети што их чине микрофон и један или више 
звучника; аудиофреквентна електричана појачала; електрични комплети за 
појачање звука: 

8518 40 − аудиофреквентна електрична појачала: 
8518 40 30 − − телефонска и мјерна појачала 
 − − Остали: 
8518 40 81 − − − једноканална: 
еx 8518 40 81 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8518 40 89 − − − Остали: 
еx 8518 40 89 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8518 50 00 − електрични комплети за појачавање звука: 
еx 8518 50 00 − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8519 Апарати за снимање или репродукцију звука: 
8519 20 − апарати који раде на кованице, новчанице, банковне картице, жетоне или друге 

начине плаћања: 
8519 30 00 − грамофони без уграђеног појачала 
 − остали апарати: 
8519 81 − − што употребљавају магнетне, оптичке или полуводичке медије: 
 − − − апарати за репродукцију звука (укључујући казетофоне), без уграђеног 

уређаја за снимање звука
8519 81 11 − − − − апарати за репродукцију диктата (диктафони) 
 − − − − остали апарати за репродукцију звука: 
8519 81 15 − − − − − џепни касетофони за репродукцију звука (плејери)
 − − − − − остали касетофони: 
8519 81 21 − − − − − − с аналогним и дигиталним системом читања 
8519 81 25 − − − − − − Остали 
 − − − − − Остали: 
 − − − − − − са ласерским системом читања: 
8519 81 31 − − − − − − − за употребу у моторним возилима, за дискове пречника не већег од 

6,5 cm 
8519 81 35 − − − − − − − Остали 
8519 81 45 − − − − − − Остали 
 − − − остали апарати: 
8519 81 51 − − − − апарати за диктирање који не могу радити без спољног извора енергије 
 − − − − остали магнетофони са уграђеним уређајем за репродукцију звука: 
 − − − − − казетофони: 
 − − − − − − са уграђеним појачалом и једним или више звучника: 
8519 81 55 − − − − − − − који могу радити без спољног извора енергије 
8519 81 61 − − − − − − − Остали 
8519 81 65 − − − − − − џепни 
8519 81 75 − − − − − − Остали 
 − − − − − Остали: 
8519 81 81 − − − − − − са магнетном траком на колуту,  са могућношћу снимања или 

репродукције звука само једном брзином од 19 cm и секунди или са више брзина, 
уколико оне укључују само брзине од 19 cm у секунди и мање 

8519 81 85 − − − − − − Остали 
8519 89 − − Остали: 
 − − − апарати за репродукцију звука, без уграђеног уређаја за снимање звука: 
8519 89 11 − − − − грамофони, осим оних из подброја 8519 20 
8519 89 15 − − − − апарати за репродукцију диктата 
8519 89 19 − − − − Остали 
8521 Апарати за снимање и репродукцију слике, са видео-пријемником или без њега: 
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8521 10 − са магнетном траком: 
8521 10 20 − − са магнетном траком ширине не веће од 1,3 cm и брзином снимања или 

репродукције не већом од 50 mm у секунди 
еx 8521 10 20 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8521 10 95 − − Остали: 
еx 8521 10 95 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8521 90 00 − Остали 
8523 Дискови, траке, полупроводнички уређаји за похрањивање података, ''паметне 

картице'' и остали медији за снимање звука или других појава, независно од тога 
да ли су снимљени или не, укључујући матрице и мастере за производњу дискова, 
али искључујући производе из Поглавља 37: 

 − магнетни медији: 
8523 29 − − Остали: 
 − − − магнетне траке; магнетни дискови: 
 − − − − Остали: 
8523 29 33 − − − − − за репродукцију инструкција, података, звука и слике снимљених у 

бинарном облику које машина може читати, а којима се може управљати или који 
омогућавају интерактивни рад кориснику,  уз помоћ машине за аутоматску обраду 
података 

8523 29 39 − − − − − Остали 
8527 Пријемници радидифузије, независно од тога да ли су комбиновани, у истом 

кућишту, са апаратом за снимање или репродукцију звука или са сатом, или не: 
 − радиодифузни пријемници који могу радити без спољног извора енергије: 
8527 12 − − џепни радио-касетофони 
8527 13 − − остали апарати са уграђеним апаратом за снимање или репродукцију звука 
 − радиодифузни пријемници који не могу радити без спољног извора енергије, за 

моторна возила: 
8527 29 00 − − Остали 
 − Остали: 
8527 91 − − комбиновани са уређајем за снимање или репродукцију звука 
8528 Монитори и пројектори који не садрже телевизијски пријемник; телевизијски 

пријемници, независно од тога да  ли имају уграђени пријемник радиодифузије 
или апарат за снимање или репродукцију звука или слике или не: 

 − монитори са катодном цијеви: 
8528 49 − − Остали 
 − остали монитори: 
8528 59 − − Остали 
 − пројектори: 
8528 69 − − Остали: 
8528 69 10 − − − који раде на принципу равног екрана (на примјер, уређај са течним 

кристалима), који могу показати дигиталне информације генериране помоћу 
машине за аутоматску обраду података 

 − − − Остали: 
8528 69 91 − − − − црно-бијели или други монохроматски 
 − телевизијски пријемници, без обзира да ли имају уграђен и пријемник 

радиодифузије или апарат за снимање или репродукцију звука или слике или не: 
8528 73 00 − − остали, црно-бијели или други монохроматски 
8529 Дијелови погодни за употребу искључиво или углавном са апаратима из бројева 

8525 до 8528: 
8529 10 − антене свих врста; дијелови погодни за употребу с њима: 
 − − антене: 
 − − − вањске антене за телевизијске пријемнике или пријемнике радиодифузије: 
8529 10 39 − − − − Остали 
8529 10 65 − − − собне антене за телевизијске пријемнике или пријемнике радиодифузије, 

укључујући оне који се уграђује у пријемнике:
еx 8529 10 65 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8529 10 69 − − − Остали: 
еx 8529 10 69 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству
8529 10 80 − − антенски филтери и скретнице 
еx 8529 10 80 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
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8529 90 − Остали: 
8529 90 20 − − дијелови апарата из подбројева 8525 60 00 00, 8525 80 30 00, 8528 41 10 00,  

8528 51 00 00 и 8528 61 00 00: 
еx 8529 90 20 − − − осим склопова и подсклопова које чине два или више дијелова, учвршћених 

или међусобно спојених, за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − Остали: 
 − − − намјештај и кућишта:
8529 90 41 − − − − од дрвета 
8529 90 49 − − − − од осталих материјала 
8529 90 65 − − − електронски склопови
еx 8529 90 65 − − − − осим склопова и подсклопова које чине два или више дијелова, 

учвршћених или међусобно спојених, за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − − Остали: 
8529 90 92 − − − − за телевизијске камере из подбројева 8525 80 11  и  8525 80 19 и апарате из 

тарифних бројева 8527 и 8528  
8529 90 97 − − − − Остали: 
еx 8529 90 97 − − − − − осим склопова и подсклопова које чине два или више дијелова, 

учвршћених или међусобно спојених, за употребу у цивилном ваздухопловству 
8530 Електрична опрема за сигнализацију (осим за пренос порука), безбједност, 

управљање и контролу промета на жељезничким и трамвајским пругама, 
путевима, унутрашњим воденим путевима, паркиралиштима, лучким 
постројењима или аеродромима (осим опреме из тарифног броја 8608) 

8535 Електрични апарати за укључивање, искључивање, заштиту или прикључивање 
електричних струјних кола (нпр. прекидачи, осигурачи, одводници пренапона, 
ограничаватчи напона, пригушивачи таласа високе фреквенције, утичине направе  
и прикључни ормарићи, за напоне веће од 1000 V: 

8535 10 00 − осигурачи 
 − аутоматске склопке:
8535 21 00 − − за напон не већи од 72,5 kV 
8535 29 00 − − Остали 
8535 30 − растављачи и склопке:
8535 30 10 − − за напон не већи од 72,5 kV 
еx 8535 30 10 − − − осим цјевастих комора за гашење лука са уграђеним раставним контактима 

за растављаче и вакуумских комора са уграђеним прекидачима, за прекидаче 
8535 30 90 − − Остали 
8535 40 00 − одводници пренапона, ограничавала напона и пригушивачи таласа високе 

фреквенције 
8535 90 00 − Остали 
8536 Електрични апарати за укључивање, искључивање, заштиту или спајање 

електричних струјних кола (нпр. склопке, релеји, осигурачи, пригушивачи таласа 
високе фреквенције, утикачи, утичнице, грла за сијалице и остали конектори,  
разводне кутије), за напоне до 1000 V; конектори за оптичка влакна, снопове 
оптичких влакана или оптичке каблове: 

8536 10 − осигурачи: 
8536 20 − аутоматске склопке: 
8536 30 − остали апарати за заштиту електричних струјних кола: 
 − грла за сијалице, утикачи и утичнице: 
8536 61 − − грла за сијалице: 
8536 61 10 − − − с едисоновим навојем 
8536 70 00 − конектори за оптичка влакна, снопове оптичких влакана или оптичке каблове: 
еx 8536 70 00 − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8537 Плоче, пултови, столови, ормари и остали носачи, опремљени са два или више 

апарата из тарифних бројева 8535 или 8536 за електрично управљање или 
раздjeљивање електричне струје, укључујући оне са уграђеним инструментима и 
апаратима из Поглавља 90 као и апаратима за нумеричко управљање, осим 
комутацијских апарата из тарифног броја 8517 

8538 Дијелови подесни за употребу искључиво или углавном са апаратима из тарифних 
бројева 8535, 8536 или 8537 

8539 Електричне сијалице са нитима и електричне сијалице са избијањем, укључујући 
затворене рефлекторске улошке са уграђеним сијалицама те ултраљубичасте и 
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инфрацрвене сијалице; лучнице: 

 − остале сијалице са нитима, искључујући ултраљубичасте и инфрацрвене 
сијалице: 

8539 21 − − волфрам-халогене 
8539 22 − − остале, снаге не веће од 200 W и за напон већи од 100 V 
8539 29 − − остале 
 − сијалице са избијањем, осим ултраљубичастих сијалица: 
8539 31 − − флуоресцентне, са ужареном катодом 
8539 32 − − сијалице са паром живе или натријума, сијалице са халидом 
8539 39 00 − − остале 
 − ултраљубичасте и инфрацрвене сијалице; лучнице: 
8539 41 00 − − лучнице 
8540 Термионске, хладнокатодне и фотокатодне електронске цијеви (нпр. вакуумске 

цијеви, цијеви пуњене паром или гасом, исправљачке цијеви са живиним луком, 
катодне цијеви, цијеви за телевизијске камере): 

 − остале цијеви: 
8540 81 00 − − пријемне или појачивачке цијеви 
8540 89 00 − − остале 
8544 Изолована жица (укључујући емајлирану жицу и анодизирану жицу), каблови 

(укључујући коаксијалне каблове) и остали изоловани електрични проводници, са 
прикључним уређајима или без њих; каблови од оптичких, појединачно 
оплаштених влакана (свјетловоди), комбиновани или не са електричним 
проводницима, са или без конектора: 

 − остали електричнипроводници, за напон не већи од 1000 V: 
8544 42 − − са конекторима 
8544 49 − − остали 
8544 60 − остали електрични проводници, за напон већи од 1000 V 
8548 Отпаци и остаци од примарних ћелија, примарних батерија и електричних 

акумулатора; истрошене примарне ћелије, примарне батерије и електрични 
акумулатори; електрични дијелови машина и апарата, који нису поменути нити 
укључени на другом мјесту у овом поглављу: 

8548 10 − отпаци и остаци од примарних ћелија, примарних батерија и електричних 
акумулатора; истрошене примарне ћелије, примарне батерије и електрични 
акумулатори: 

8548 90 − остале: 
8548 90 20 − − меморије у вишекомбинацијском облику, као што су "Stack D-RАM" и модули 
8548 90 90 − − остале: 
еx 8548 90 90 − − − осим електронских микросклопова 
8602 Остале жељезничке локомотиве; тендери локомотива: 
8602 90 00 − остале: 
еx 8602 90 00 − − осим дизел механичке у "С" изведби или дизел хидрауличне 
8701 Вучна возила (осим оних из тарифног броја 8709): 
8701 30 − вучна возила-гусјеничари: 
8701 30 90 − − остало 
8701 90 − остало: 
 − − пољопривредни трактори и трактори за шумарство (осим једноосовинских) на 

точковима: 
 − − − нови, снаге мотора: 
8701 90 20 − − − − веће од 18 kW, али не веће од 37 kW 
8701 90 25 − − − − веће од 37 kW, али не веће од 59 kW
8701 90 31 − − − − веће од 59 kW, али не веће од 75 kW 
8701 90 35 − − − − веће од 75 kW, али не веће од 90 kW 
8701 90 39 − − − − веће од 90 kW
8701 90 90 − − Остало 
8702 Моторна возила за превоз десет или више лица укључујкући и возача: 
8702 10 − са клипним мотором са унутрашњим сагоријевањем на паљење уз помоћ 

компресије (дизелским или полудизелским): 
 − − запремине цилиндара веће од 2500 cm3: 
8702 10 11 − − − Нова 
8702 90 − Остало: 
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8702 90 90 − − са другим моторима 
8703 Путнички аутомобили и друга моторна возила углавном намијењена за пријевоз 

лица (осим возила из тарифног броја 8702), укључујући моторна возила за 
комбиновани пријевоз лица и робе типа "караван", "комби" итд. и тркаће 
аутомобиле: 

8703 10 − возила посебно конструисана за вожњу по снијегу; посебна возила за пријевоз 
лица на теренима за голф и слична возила 

 − остала возила са клипним моторима са унутрашњим сагоријевањем и паљењем 
уз помоћ свјећице, осим са ротацијским клипним моторима:

8703 21 − − запремине цилиндара не веће од 1000 cm3: 
8703 21 10 − − − нова: 
еx 8703 21 10 − − − − осим путничких аутомобила  првог или другог степена растављености  за 

индустријску монтажу 
8703 22 − − запремине цилиндара веће од 1000 cm3, али не веће од 1500 cm3: 
8703 22 10 − − − нова: 
еx 8703 22 10 − − − − осим путничких аутомобила првог или другог степена растављености за 

индустријску монтажу 
8703 23 − − запремине цилиндара веће од 1500 cm3, али не веће од 3000 cm3: 
 − − − нова: 
8703 23 11 − − − − возила за становање или камповање 
8703 23 19 − − − − Остала: 
еx 8703 23 19 − − − − − осим путничких аутомобила првог или другог степена растављености за 

индустријску монтажу 
8703 24 − − запремине цилиндара веће од 3000 cm3: 
8703 24 10 − − − нова: 
еx 8703 24 10 − − − − осим путничких аутомобила првог или другог степена растављености за 

индустријску монтажу 
 − остала возила са клипним мотором са унутрашњим сагоријевањем на паљење уз 

помоћ компресије (дизелским или полудизелским):
8703 31 − − запремине цилиндара не већег од 1500 cm3: 
8703 31 10 − − − нова: 
еx 8703 31 10 − − − − осим путничких аутомобила првог или другог степена растављености за 

индустријску монтажу 
8703 32 − − запремине цилиндара веће од 1500 cm3, али не веће од 2500 cm3: 
 − − − нова: 
8703 32 11 − − − − возила за становање или камповање 
8703 32 19 − − − − Остала: 
еx 8703 32 19 − − − − − осим путничких аутомобила првог или другог степена растављености за 

индустријску монтажу 
8703 33 − − запремине цилиндра веће од 2500 cm3: 
 − − − нова: 
8703 33 11 − − − − возила за становање или камповање 
8703 33 19 − − − − Остала: 
еx 8703 33 19 − − − − − осим путничих аутомобила првог или другог степена растављености за 

индустријску монтажу 
8703 90 − Остала: 
8703 90 90 − − Остала 
8704 Моторна возила за превоз робе: 
8704 10 − самоистоварна (дампери) намијењена раду изван мреже путева: 
8704 10 10 − − са клипним мотором са унутрашњим сагоријевањем на паљење уз помоћ 

компресије (дизелским или полудизелским) или са клипним мотором са 
унутрашњим сагоријевањем на паљење уз помоћ свјећице: 

еx 8704 10 10 − − − испод 30 t носивости 
8704 10 90 − − Остала: 
еx 8704 10 90 − − − испод 30 t носивости
 − остала са клипним мотором са унутрашњим сагоријевањем на паљење уз помоћ 

компресије (дизелским или полудизелским): 
8704 21 − − бруто масе не веће од 5 t 
8704 22 − − бруто масе веће од 5 t, али не веће од 20 t: 
8704 22 10 − − − посебно намијењена за превоз високорадиоактивних супстанци (Euratom) 
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 − − − Остала: 
8704 22 99 − − − − коришћена 
8704 23 − − бруто масе веће од 20 t: 
8704 23 10 − − − посебно намијењена за превоз високорадиоактивних супстанци (Euratom) 
 − − − Остала: 
8704 23 99 − − − − коришћена 
 − остала са клипним мотором са унутрашњим сагоријевањем на паљење уз помоћ 

свјећице: 
8704 31 − − бруто масе не веће од 5 t 
8704 32 − − бруто масе веће од 5 t
8704 90 00 − Остала 
8706 00 Шасије са уграђеним моторима моторних возила из тарифних бројева 8701 до 

8705: 
 − шасије вучних возила из тарифног броја 8701; шасије моторних возила из 

тарифних бројева 8702, 8703 или 8704, са клипним мотором с унутрашњим 
сагоријевањем на паљење уз помоћ компресије (дизелским или полудузелским), 
запремине цилиндара веће од 2500 cm3 или паљењем уз помоћ свјећице, 
запремине цилиндара веће од 2800 cm3: 

8706 00 19 − − Остала 
8711 Мотоцикли (укључујући и мопеде), бицикли и слична возила са помоћним 

мотором, са бочном приколицом или без ње; бочне приколице 
8712 00 Бицикли и друга слична возила (укључујући доставне трицикле), без моторног 

погона: 
 − Остала: 
8712 00 30 − − бицикли 
8714 Дијелови и прибор возила из тарифних бројева 8711 до 8713: 
 − за мотоцикле (укључујући и мопеде): 
8714 11 00 − − сједишта 
8714 19 00 − − Остала 
 − Остала: 
8714 91 − − оквири и вилице, њихови дијелови: 
8714 92 − − фелге и жбице точкова 
8714 93 − − главине (осим главина са кочницом) и слободни ланчаници 
8714 94 − − кочнице, укључујући главине са кочницом и њихови дијелови 
8714 95 00 − − сједишта 
8714 96 − − педале и механизми кољеничастих полуга и њихови дијелови 
8714 99 − − Остала 
8716 Приколице и полуприколице; остала возила, несамоходна; њихови дијелови: 
8716 10 − приколице и полуприколице за становање или камповање 
8716 20 00 − самоутоварне и самоистоварне приколице и полуприколице за пољопривредне 

намјене 
8716 40 00 − остале приколице и полуприколице 
8716 80 00 − остала возила 
8716 90 − дијелови 
8903 Јахте и остала пловила за спорт или разоноду; бродице на весла и кануи: 
8903 10 − на надувавање: 
8903 10 10 − − масе не веће од 100 kg
9002 Сочива, призме, огледала и други оптички елементи, од било каквог материјала, 

монтирани, који су дијелови или прибор инструмената или апарата, осим таквих 
оптичких необрађених стаклених елемената: 

 − објективи: 
9002 11 00 − − за фотоапарате, пројекторе или апарате за фотографска повећавања или 

смањивања 
9003 Оквири за наочале и слични производи и њихови дијелови: 
 − оквири: 
9003 19 − − од осталих материјала: 
9003 19 10 − − − од племенитих метала или превучени племенитим металима 
9004 Наочале и слични производи, корекцијски, заштитни и остали:
9004 10 − сунчане наочале 
9006 Фотографски апарати, осим кинематографских камера; фотографски блицеви и 
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сијалице-блицеви, осим сијалица са избијањем из тарифног броја 8539: 

9006 40 00 − фотографски апарати за тренутну - брзу фотографију 
 − остали фотоапарати: 
9006 51 00 − − са тражилом кроз објектив (рефлексни са једним објективом (SLR)), за филм у 

ролни, ширине не веће од 35 mm 
9006 52 00 − − остали, за филм у ролни ширине мање од 35 mm 
9006 53 − − остали за филм у ролни ширине 35 mm 
9006 59 00 − − остали 
 − дијелови и прибор: 
9006 91 00 − − за фотографске апарате 
9006 99 00 − − остали 
9018 Инструменти и апарати намијењени употреби у медицини, стоматологији или 

ветерини, укључујући сцинтиграфске и друге електромедицинске апарате те 
инструменте за испитивање вида: 

 − електродијагностички апарати (укључујући апарате за функционална 
истраживачка испитивања или за провјеру физиолошких параметара): 

9018 11 00 − − електрокардиографи 
9018 12 00 − − апарати за ултразвучно скенирање 
9018 13 00 − − апарати за визуелизацију уз помоћ магнетне резонанце 
9018 14 00 − − апарати за сцинтиграфију 
9018 19 − − остали 
9018 20 00 − апарати са ултравиолетним или инфрацрвеним зракама 
 − остали инструмени и апарати за стоматологију: 
9018 41 00 − − зубарске бушилице, укључујући комбиноване са другом зубарском опремом 

на заједничком постољу 
9018 49 − − остали 
9018 90 − остали инструменти и апарати: 
9018 90 10 − − инструменти и апарати за мјерење крвног притиска 
9022 Рендгенски апарати и апарати што раде с алфа-, бета- или гама-зрачењем, било да 

су намијењени употреби у медицини, хирургији, стоматологији или ветерини или 
не, укључујући апарате за радиографију или радиотерапију, рендгенске цијеви и 
остали генератори рендгенских зрака, генератори високог напона, управљачке 
плоче и столови, заслони, столови, столице и слично за преглед или лијечење: 

 − рендгенски апарати за  медицинску, хируршку,  зубарску,  ветеринарску или 
другу употребу , укључујући апарате за радиографију или радиотерапију: 

9022 12 00 − − апарати за компјутеризовану томографију 
9022 13 00 − − остали, за употребу у стоматологији 
9022 14 00 − − остали, за употребу у медицини, хирургији или ветерини 
9022 30 00 − рендгенске цијеви 
9022 90 − остало, укључујући дијелове и прибор 
9025 Хидрометри и слични плутајући инструменти, термометри, пирометри, 

барометри, хигрометри и психрометри, са регистратором или без њега и 
комбинације тих инструмената: 

 − термометри и пирометри који нису комбиновани са другим инструментима: 
9025 11 − − пуњени текућином, за директнно очитавање: 
9025 11 80 − − − остало: 
еx 9025 11 80 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
9025 19 − − остало: 
9025 19 20 − − − електронски: 
еx 9025 19 20 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
9025 19 80 − − − остало: 
еx 9025 19 80 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
9029 Бројила окретаја, бројила производње, таксиметри, бројила километара, бројила 

корака и слично; мјерачи брзине и тахометри, осим оних које се разврстава у 
тарифне бројеве 9014 или 9015; стробоскопи: 

9029 10 00 − бројила окретаја, бројила производње, таксиметри, бројила километара, бројила 
корака и слично: 

еx 9029 10 00 − − осим електрична или електроничка бројила окретаја, за употребу у цивилном 
ваздухопловству 

9029 20 − мјерачи брзине и тахометри; стробоскопи: 
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 − − мјерачи брзине и тахометри: 
9029 20 38 − − − остало: 
еx 9029 20 38 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
9101 Ручни, џепни и други лични сатови, укључујући и штоперице, са кућиштем од 

племенитих метала или од метала платираних племенитим металом 
9102 Ручни, џепни и други лични сатови, укључујући штоперице, осим оних из 

тарифног броја 9101 
9103 Кућни, канцеларијски и слични сатови са механизмом за личне сатове, 

искључујући сатове из тарифног броја 9104
9104 00 00 Сатови за инструмент-плоче и сатови сличне врсте за возила, ваздухоплове, 

свемирске летјелице или пловила: 
еx 9104 00 00 − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
9105 Остали сатови 
9106 Апарати за биљежење и мјерење времена са сатним механизмом или синхроним 

мотором (нпр. за биљежење само времена или времена и датума): 
9107 00 00 Временске склопке са сатним механизмом или синхроним мотором 
9110 Комплетни сатни механизми (за личне или друге сатове) несастављени или 

дјелимично састављени (сатни механизми у сетовима); некомплетни сатни 
механизми (за личне или друге сатове), састављени; грубо комплетирани сатни 
механизми за сатове (личне или друге): 

9111 Кућишта за личне сатове и њихови дијелови: 
9111 10 00 − кућишта од племенитих метала или од метала платираних племенитом металом 
9112 Кутије за кућне, канцеларијске и сличне сатове и кутије сличне врсте за другу 

робу из овог поглавља и њихови дијелови 
9113 Каишеви и наруквице за ручне сатове и дијелови за њих 
9305 Дијелови и прибор за производе из тарифног броја 9301 до 9304: 
9305 10 00 − за револвере или пиштоље 
9401 Сједишта (осим оних из тарифног броја 9402), укључујући она која се могу 

претворити у лежајеве, и њихови дијелови: 
9401 10 00 − сједишта за ваздухоплове:  
еx 9401 10 00 − − осим непресвучена кожом, за употребу у цивилном ваздухопловству 
9401 20 00 − сједишта за моторна возила 
9401 30 − обртна сједишта са подешавањем висине 
9401 40 00 − сједишта, осим баштенских сједишта или опреме за камповање, која се могу 

претворити у лежајеве 
 − сједишта од трске, прућа, бамбуса или сличних материјала: 
9401 51 00 − − од бамбуса или ратана 
9401 59 00 − − остала 
 − остала сједишта, са дрвеним оквирима: 
9401 61 00 − − тапацирана 
9401 69 00 − − остала 
 − остала сједишта, са металним оквирима: 
9401 71 00 − − тапацирана 
9401 79 00 − − остала 
9401 80 00 − остала сједишта 
9401 90 − дијелови 
9402 Инструменти и намјештај намијењено употреби у медицини, хирургији, 

стоматологији и ветерини (нпр. операциони столови, столови за прегледе, 
болнички кревети са механичким уређајима, зубарске столице); бријачке столице 
и сличне столице са механизмима за окретање, као и за нагињање и дизање; 
дијелови наведених производа 

9403 Остали намјештај и његови дијелови: 
9403 10 − канцеларијски намјештај од метала 
9403 20 − остали намјештај од метала: 
9403 20 20 − − кревети: 
еx 9403 20 20 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
9403 20 80 − − остало: 
еx 9403 20 80 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
9403 30 − канцеларијски намјештај од дрвета 
9403 40 − кухињски намјештај од дрвета 
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9403 50 00 − намјештај за спаваће собе од дрвета 
9403 60 − остали намјештај од дрвета 
9403 70 00 − намјештај од пластичних маса: 
еx 9403 70 00 − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − намјештај од осталих материјала, укључујући трску, пруће, бамбус и сличне 

материјале: 
9403 81 00 − − од бамбуса или ратана 
9403 89 00 − − остали 
9403 90 − дијелови 
9404 Носачи мадраца; опрема за кревете и слични производи (нпр. мадраци, поплуни, 

перине, јастуци и јастучићи) са опругама или пуњени било којим материјалом или 
од целуларне гуме или пластичних маса, укључујући пресвучене

9405 Лампе и друга свјетлећа тијела укључујући рефлекторе и њихови дијелови, који 
нису поменути нити укључени на другом мјесту; освијетљени знаци, освијетљене 
плочице са именима и слично, са стално учвршћеним извором свјетлости, и 
њихови дијелови који нису поменути нити укључени на другом мјесту: 

9405 10 − лустери и остала електрична плафонска или зидна расвјетна тијела, осим за 
расвјету јавних отворених простора или саобраћајница: 

 − − од пластичних маса:
9405 10 21 − − − који користе обичне сијалице са нити 
9405 10 28 − − − остали: 
еx 9405 10 28 − − − − осим од обичних метала или од пластичних маса, за употребу у цивилном 

ваздухопловству 
9405 10 30 − − од керамике 
9405 10 50 − − од стакла 
 − − од осталих материјала: 
9405 10 91 − − − који користе обичне сијалице са нити 
9405 10 98 − − − остали: 
еx 9405 10 98 − − − − осим од обичних метала или од пластичних маса, за употребу у цивилном 

ваздухопловству 
9405 20 − електричне лампе за постављање на сто, уз кревет или на под 
9405 30 00 − сетови за освјетљавање новогодишњих јелки 
9405 40 − остале електричне лампе и расвјетна тијела 
9405 50 00 − неелектричне лампе и расвјетна тијела 
9405 60 − освијетљени знаци, освијетљене плочице са именима и слично: 
9405 60 20 − − од пластичних маса: 
еx 9405 60 20 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
9405 60 80 − − од осталих материјала: 
еx 9405 60 80 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − дијелови: 
9405 91 − − од стакла 
9405 92 00 − − од пластичних маса: 
еx 9405 92 00 − − − осим дијелови производа из подброја 9405 10 или 9405 60, за употребу у 

цивилном ваздухопловству 
9405 99 00 − − Остали: 
еx 9405 99 00 − − − осим дијелови производа из подброја 9405 10 или 9405 60, за употребу у 

цивилном ваздухопловству 
9406 00 Монтажне зграде 
9503 00 Трицикли, ромобили, аутомобили са педалама и сличне играчке са точковима; 

колица за лутке; лутке; друге играчке; умањени модели и слични модели за игре, 
укључујући са погоном; слагалице свих врста: 

9503 00 10 − трицикли, ромобили, аутомобили са педалама и сличне играчке са точковима; 
колица за лутке 

 − лутке у облику људских бића, дијелови и додаци за њих: 
9503 00 21 − − лутке 
9503 00 29 − − дијелови и додаци
9503 00 30 − електрични возoви, укључујући колосијеке, сигнале и други прибор за њих; 

сетови умањених модела за склапање 
 − остали сетови конструкција и конструкционе играчке:
9503 00 35 − − од пластичних маса 
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9503 00 39 − − од осталих материјала 
 − играчке у облику животиња или нељудских бића: 
9503 00 41 − − пуњене 
9503 00 49 − − остало 
9503 00 55 − музички инструменти и музички апарати играчке 
 − слагалице: 
9503 00 61 − − дрвене 
9503 00 69 − − oстале 
9503 00 70 − остале играчке у сетовима или у збиркама 
 − остале играчке и модели, са уграђеним мотором: 
9503 00 75 − − од пластичних маса 
9503 00 79 − − од осталих материјала 
 − Остале: 
9503 00 81 − − играчке у облику оружја 
9503 00 85 − − минијатурни ливени модели од метала 
 − − Остале: 
9503 00 95 − − − од пластичних маса 
9503 00 99 − − − Остале: 
еx 9503 00 99 − − − − Осим од гуме или текстила 
9506 Производи и опрема за све врсте физичких вјежби, гимнастику, атлетику, друге 

спортове (укључујући стони тенис) или игре на отвореном, који нису поменути 
нити укључени на другом мјесту у овом поглављу; базени за пливање и базени за 
дјецу: 

 − скије за воду, даске за једрење и друга опрема за спортове на води: 
9506 21 00 − − даске за једрење 
9506 29 00 − − Остало 
 − палице за голф и остала опрема за голф: 
9506 31 00 − − палице, комплетне 
9506 32 00 − − лоптице 
9506 39 − − Остало 
9506 40 − производи и опрема за стони тенис: 
 − рекети за тенис, бадминтон и слично, са жицом или без ње: 
9506 51 00 − − рекети за тенис на трави, са жицом или без ње 
9506 59 00 − − Остало 
 − лопте, осим лоптица за голф и лоптица за стони тенис:
9506 61 00 − − лопте за тенис на трави 
9506 62 − − за надувавање 
9506 69 − − Остало 
9506 70 − клизаљке и котураљке, укључујући ципеле са причвршћеним клизаљкама или 

котураљкама: 
 − Остало: 
9506 91 − − производи и опрема за све врсте физичке вјежбе, гимнастику или атлетику: 
9506 99 − − Остало 
9507 Штапови, удице и остали прибор за риболов; мреже за извлачење уловљених риба, 

мреже за лептире и сличне мреже; "птице" за мамљење (осим оних из тарифног 
броја 9208 или 9705) и слични реквизити за лов и стрељаштво:

9507 20 − удице, укључујући са струковима  
9602 00 00 Обрађени материјали биљног или минералног поријекла за резбарење и производи 

од тих материјала; производи уобличени или резбарени од воска, стеарина, 
природних гума или природних смола или од маса за моделирање, и други 
уобличени или резбарени производи, који нису поменути нити укључени на 
другом мјесту; обрађени, нестврднути желатин (осим желатина из тарифног броја 
3503) и производи од нестврднутог желатина: 

еx 9602 00 00 − осим капсуле од желатина, за фармацеутску употребу; осим биљни и минерални 
материјали обрађени и производи од ових материјала 

9603 Метле, четке и кистови (укључујући четке које су дијелови машина, апарата или 
возила), ручно покретане механичке направе за чишћење пода, без мотора, четке 
за паучину и перушке; припремљене везице и снопови за израду метли и четки 
кистова; јастучићи за наношење боје и молерски ваљци; брисачи за подове, 
прозоре и слично (осим брисача са ваљком): 
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 − четкице за зубе, четкице за бријање, четке за косу, четке за нокте, четке за 

трепавице и друге тоалетне четке за личну хигијену, укључујући четке које су 
дијелови апарата: 

9603 29 − − Остало: 
9603 29 30 − − − четке за косу 
9603 40 − четке и кистови за бојење, премазивање и слично (осим четки и кистова из 

подброја 9603 30); јастучићи за наношење боје и молерски ваљци 
9603 50 00 − остале четке које су дијелови машина, апарата или возила 
9607 Патентни затварачи и њихови дијелови:
9607 20 − Дијелови 
9609 Оловке (осим оловака из тарифног броја 9608), крејони, мине за оловке, пастеле, 

угаљ за цртање, креде за писање или цртање и кројачке креде: 
9609 10 − оловке и крејони, са мином затвореном у чврстом омотачу: 
9609 10 90 − − Остало 
9611 00 00 Датумари, жигови или нумератори, и слично (укључујући направе за штампање 

или утискивање на наљепницама), предвиђени за рад у руци; ручне слагаљке и 
слогови за штампање који садрже такве слагаљке 

9612 Траке за писаће машине и сличне траке, натопљене штампарском бојом или 
другачије припремљене за давање отисака, укључујући на калемима или у 
патронама; јастучићи за жигове натопљени или ненатопљени, са кутијом или без 
кутије: 

9612 10 − траке 
9618 00 00 Кројачке лутке и друге фигуре за излагање; аутомати и друге покретне 

(анимиране) фигуре за уређење излога 
9701 Слике, цртежи и пастели, израђени у потпуности руком, осим цртежа из тарифног 

броја 4906 и занатских производа сликаних или украшених руком; колажи и 
сличне украсне плоче 

9706 00 00 Антиквитети (старине) старији од 100 година
. 



АНЕКС I (б) 

ЦАРИНСКИ УСТУПЦИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКЕ 
ПРОИЗВОДЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

(из члана 6.) 

Царине ће се снижавати како слиједи: 

(a) На дан ступања на снагу овог споразума, увозна царина ће бити снижена на 75% 
полазне царине; 

(b) 1. јануара прве године након ступања на снагу Споразума, увозна царина ће 
бити снижена на 50% полазне царине; 

(c) 1. јануара друге године након ступања на снагу Споразума, увозна царина ће 
бити снижена на 25% полазне царине; 

(d) 1. јануара треће године након ступања на снагу Споразума, преостале увозне 
царине бит ће укинуте 
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2710 Нафтна уља и уља добијена од битуменских минерала, осим сирових; 
производи непоменути нити укључени на другом мјесту, што садрже 70% 
или више масеног удјела нафтних уља или уља добијених од битуменских 
минерала, који чине основне састојке тих производа; отпадна уља: 

 − нафтна уља и уља добијена од битуменских минерала, осим сирових; 
производи непоменути нити укључени на другом мјесту, што садрже 70% 
или више масеног удјела нафтних уља или уља добијених од битуменских 
минерала, који чине основне састојке тих производа, осим отпадних уља: 

2710 11 − − лака уља и препарати: 
 − − − за остале намјене: 
 − − − − остало: 
 − − − − − моторни бензин: 
 − − − − − − остали, са садржајем олова: 
 − − − − − − − не већим од 0,013 g/l (безоловни): 
2710 11 45 − − − − − − − − са октанским бројем (RON) 95 или већим али мањим од 98 
2710 11 49 − − − − − − − − са октанским бројем (RON) 98 или већим 
2710 19 − − остало: 
 − − − средња уља: 
 − − − − за остале намјене: 
 − − − − − керозин: 
2710 19 21 − − − − − − гориво за млазне моторе 
2710 19 25 − − − − − − остало 
2710 19 29 − − − − − остало: 
еx 2710 19 29 − − − − − − осим алфа и нормални олефини (мјешавине), нормални парафини 

(Ц10-Ц13) 
 − − − тешка уља: 
 − − − − гасна уља: 
 − − − − − за остале намјене: 
2710 19 41 − − − − − − са масеним удјелом сумпора не већим од 0,05% 
2710 19 45 − − − − − − са масеним удјелом сумпора већим од 0,05% али не већим од 

0,2% 
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2710 19 49 − − − − − − са масеним удјелом сумпора већим од 0,2% 
 − − − − лож-уља: 
 − − − − − за остале намјене: 
2710 19 61 − − − − − − са масеним удјелом сумпора не већим од 1%: 
еx 2710 19 61 − − − − − − − лако специјално 
4003 00 00 Регенерисани каучук у примарним облицима или у облику плоча, листова 

или трака 
4004 00 00 Отпаци, одресци и ломљевина, од каучука (осим тврде гуме) и прах и 

грануле добијени од тих производа
4008 Плоче, листови, траке, шипке и профилни облици, од вулканизираног 

каучука (гуме) осим од тврде гуме: 
 − од целуларног вулканизираног каучука (гуме): 
4008 11 00 − − плоче, листови и траке
4008 19 00 − − Остало 
 − од нецелуларног вулканизираног каучука (гуме): 
4008 21 − − плоче, листови и траке 
4008 29 00 − − Остало: 
еx 4008 29 00 − − − осим профили, резани по мјери за употребу у цивилном 

ваздухополовству 
4009 Цијеви и цријева од вулканизираног каучука (гуме), осим од тврде гуме, са 

прибором или без прибора (нпр. спојнице, кољена, прирубнице): 
 − неојачане нити другачије комбиноване са другим материјалима: 
4009 11 00 − − без прибора 
4009 12 00 − − са прибором: 
еx 4009 12 00 − − − осим прикладне за трансмисију гаса или текућине, за употребу у 

цивилном ваздухопловству 
 − ојачане или другачије комбиноване само с металом: 
4009 21 00 − − без прибора 
4009 22 00 − − са прибором: 
еx 4009 22 00 − − − осим прикладне за трансмисију гаса или текућине, за употребу у 

цивилном ваздухопловству 
 − ојачане или другачије комбиноване само са текстилним материјалима: 
4009 31 00 − − без прибора 
4009 32 00 − − са прибором: 
еx 4009 32 00 − − − осим прикладне за трансмисију гаса или текућине, за употребу у 

цивилном ваздухопловству 
 − ојачане или другачије комбиноване са другим материјалима: 
4009 41 00 − − без прибора 
4009 42 00 − − са прибором: 
еx 4009 42 00 − − − осим прикладне за трансмисију гаса или текућине, за употребу у 

цивилном ваздухопловству 
4010 Транспортне траке и погонско ремење од вулканизираног каучука (гуме) 
4011 Нове спољне пнеуматске гуме:
4011 20 − за аутобусе или камионе: 
4011 20 10 − − са индексом оптерећења не већим 121 
4011 40 − за мотоцикле 
4011 50 00 − за бицикле 
 − остале, са ребрастим, стреластим, "рибља кост" или сличним шарама: 
4011 69 00 − − остале 
 − остале: 
4011 93 00 − − за грађевинска возила и за возила која се употребљавају за руковање 

робом у индустрији, величине фелге точка не веће од 61 cm 
4011 99 00 − − остале 
4012 Протектиране или употребљаване споље пнеуматске гуме; пуне гуме и гуме 

са ваздушним коморама, протектори (газни слој) и штитници од гуме: 
4012 90 − остале 
4013 Унутрашње гуме (зрачнице): 
4013 10 − за путничке аутомобиле (укључујући возила за комбиновани превоз лица и 

робе и тркаће аутомобиле), аутобусе и камионе: 
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4013 10 10 − − за путничке аутомобиле (укључујући возила за комбиновани превоз лица 

и робе и тркаће аутомобиле) 
4013 10 90 − − за аутобусе и камионе 
еx 4013 10 90 − − − за дампере димензија преко 24 инча  
4013 20 00 − за бицикле 
4013 90 00 − Остало: 
еx 4013 90 00 − − осим за тракторе и ваздухоплове 
4015 Одјећа и прибор за одјећу (укључујући рукавице, рукавице са једним прстом 

и рукавице без прстију), за све намјене, од вулканизираног каучука (гуме) 
осим од тврде гуме: 

 − рукавице, рукавице са једним прстом и рукавице без прстију: 
4015 19 − − Остало 
4015 90 00 − Остало 
4016 Остали производи од вулканизираног каучука (гуме) осим од тврде гуме: 
 − Остало: 
4016 91 00 − − подни покривачи, простирачи и отирачи 
4016 93 00 − − заптивачи, подлошци и остали производи за заптивање: 
еx 4016 93 00 − − − осим за техничке намјене, за употребу у цивилном ваздухопловству 
4016 95 00 − − остали производи за надувавање 
4017 00 Тврди вулканизирани каучук (тврда гума, нпр. ебонит) у свим облицима, 

укључујући отпатке и остатке; производи од тврде гуме:
4201 00 00 Седларски и ременарски производи за све врсте животиња од било којег 

материјала (укључујући конопце за амове, поводце, кољенице, брњице, 
подметаче и јастуке за седла, торбе-бисаге, капуте за псе и слично), од било 
којег материјала 

4202 Ковчези, кофери, торбе за прибор за путовање (несесери), аташе-кофери, 
актовке, школске торбе, футроле за наочале, футроле за двогледе, футроле за 
фотоапарате, футроле за музичке инструменте, футроле за пушке, футроле за 
пиштоље, те слични спремници; путне торбе, термоизоловане торбе за храну 
и пиће, тоалетне торбе, руксаци, женске торбице, торбе за куповину, 
новчаници за папирни новац, новчаници за ковани новац, футроле и корице 
за мапе или документе, табакере, кесе за дуван, торбе за алат, спортске 
торбе, футроле за боце, кутије за накит, кутије за пудер, кутије за прибор за 
јело и слични спремници, од коже, вјештачке коже, фолија од пластичних 
маса, од текстилних материјала, вукланфибера или од картона или потпуно 
или претежно пресвучени тим материјалима или папиром: 

 − ковчези, кофери, торбе за путовања (несесери), аташе-кофери, актовке, 
школске торбе и слични спремници: 

4202 11 − − са спољном површином од коже, вјештачке коже или лакиране коже 
4202 12 − − са спољном површином од пластичних маса или од текстилних 

материјала 
4202 19 − − Остало 
 − ручне торбе, са каишем за раме или без каиша за раме, укључујући и оне 

без ручних дршки: 
4202 21 00 − − са спољном површином од коже, вјештачке коже или лакиране коже 
4202 22 − − са спољном површином од пластичних маса или текстилних материјала 
4202 29 00 − − Остало 
 − производи који се најчешће носе у џепу или у ручној торби: 
4202 31 00 − − са спољном површином од коже, вјештачке коже или лакиране коже 
4202 32 − − са спољном површином од пластичних маса или текстилних материјала: 
4202 32 10 − − − од пластичне фолије 
4202 39 00 − − Остало 
 − Остало: 
4202 91 − − са спољном површином од коже, вјештачке коже или лакиране коже 
4202 92 − − са спољном површином од пластичних маса или текстилног материјала 
4202 99 00 − − Остало 
4205 00 Остали производи од коже или од вјештачке коже: 
4205 00 90 − Остало 
4206 00 00 Производи од цријева (осим свиленог катгута), цријевних поткожица, 

мјехура или од тетива 



CN број Опис  
еx 4206 00 00 − осим катгута 
4302 Штављена или дорађена крзна (укључујући главе, репове, шапе или друге 

комаде или одсјечке), несастављене или састављене (са додатим или без 
додатог другог материјала), осим оних из тарифног броја 4303: 

4303 Одјећа, прибор за одјећу и остали производи од крзна: 
4303 10 − одјећа и прибор за одјећу
4304 00 00 Вјештачко крзно и производи од вјештачког крзна 
4412 Шперплоче, фурниране плоче и остали слојевити производи од дрвета 
4413 00 00 Згуснуто (збијено) дрво у блоковима, плочама, тракама или профилима 
4414 00 Дрвени оквири за слике, фотографије, огледала и сличне производе 
4418 Грађевинска столарија и остали дрвени производи за грађевинарство, 

укључујући целуларне плоче од дрвета, састављене паркетне плоче, пиљену 
и цијепану шиндру:

4418 40 00 − оплате за бетонске радове 
4418 50 00 − шиндра (пиљена или цијепана) 
 − састављене плоче за облагање тла:
4418 71 00 − − за мозаичке подове 
4418 72 00 − − остале, вишеслојне 
4418 79 00 − − остале 
4602 Корпарски, плетарски и слични производи, израђени директно у облике, од 

материјала за плетарство или од производа који се разврставају у тарифни 
број 4601; производи од луфе: 

 − од биљних материјала: 
4602 11 00 − − од бамбуса 
4602 12 00 − − од ратана 
4602 19 − − остало 
4802 Непремазани папир и картон, који се користи за писање, штампање или 

остале графичке намјене, небушене картице и папир за бушене картице и 
траке, у ролнама или правоугаоним листовима (укључујући квадратне) свих 
величина, осим папира из тарифних бројева 4801 и 4803; ручно израђен 
папир и картон: 

 − остали папир и картон, без удјела дрвних влакана добијених механичким 
или хемијско-механичким поступком или са масеним удјелом тих влакана не 
већим од 10% у укупном садржају влакана: 

4802 54 00 − − масе мање од 40 g/m2: 
еx 4802 54 00 − − − осим папирне подлоге за карбонски папир  
4804 Крафт-папир и картон непремазани, у свицима или листовима, осим оних из 

тарифних бројева 4802 и 4803:
 − остали крафт-папир и картон, масе 150 g/m2 или мање: 
4804 31 − − небијељени 
 − остали крафт-папир и картон, масе веће од 150 g/m2 али мање од 225 g/m2: 
4804 41 − − небијељени 
4804 42 − − бијељен у маси и са масеним удјелом дрвних влакана добијених 

хемијским поступком већим од 95%, у укупном садржају влакана 
4810 Папир и картон, премазан са једне или са обје стране каолином (China clay)  

или другим неорганским материјама, са везивним средством или без, али без 
другог премаза, површински обојен или необојен, површински украшен или 
неукрашен, штампан или нештампан, у ролнама или у правоугаоним 
листовима (укључујући и квадратне), свих величина: 

 − папир и картон за писање, штампање или друге графичке намјене, који не 
садрже влакна добијена механичким или хемијско-механичким поступком 
или са масеним удјелом тих влакана не већим од 10% у укупном садржају 
влакана: 

4810 13 − − у ролнама 
4810 14 − − у листовима, са једном страном не већом од 435 mm и другом страном не 

већом од 297 mm у непресавијеном стању 
4810 19 − − Остало 
 − папир и картон за писање, штампање или остале графичке намјене, са 

масеним удјелом влакана добијених механичким или хемијско-механичким 
поступком већим од 10% у укупном садржају влакана: 
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4810 22 − − превучени папир мале масе: 
4810 29 − − Остало: 
4810 29 30 − − − у ролнама 
4810 29 80 − − − Остало: 
еx 4810 29 80 − − − − осим папир и картон за тетра-пак и тетра-брик амбалажу 
 − крафт-папир и картон, осим оног који се користи за писање, штампање или 

за остале графичке намјене:
4810 31 00 − − бијељен у маси једнолично и са масеним удјелом дрвних влакана 

добијених хемијским поступком већим од 95% у укупном садржају влакана, 
масе 150 g/m2 или мање

4810 32 − − бијељен у маси једнолично и са масеним удјелом дрвних влакана 
добијених хемијским поступком већим од 95% у укупном садржају влакана, 
масе веће од 150 g/m2

4814 Зидне тапете и сличне позиднице; папирне витрофаније за прозоре: 
4814 10 00 − папир са зрнастом површином («Ingrain») 
4814 90 − остало: 
4814 90 10 − − тапете и сличне позиднице израђене од зрнастог, рељефног, површински 

обојеног, штампаног са узорцима или другачије украшеном површином, 
превучене или прекривене заштитном прозирном пластиком 

4814 90 80 − − остало: 
еx 4814 90 80 − − − осим зидне тапете и сличне позиднице од папира, са лицем 

прекривеним материјалом за плетарство, међусобно спојеним или 
неспојеним у упоредне нити или ткане 

4816 Карбон папир, самокопирајући папир и остали папири за копирање и 
преношење (осим оних из тарифног броја 4809); матрице за умножавање и 
офсет плоче, од папира, у кутијама или без кутија: 

4816 90 00 − Остало 
4817 Поштанске коверте, писма-коверте, дописнице и карте за дописивање, без 

слике, од папира или картона; сетови за дописивање у кутијама, кесицама, 
нотесима и сличним паковањима, од папира или картона 

4818 Тоалетни и сличан папир, целулозна вата и копрене од целулозних влакана, 
који се употребљавају у домаћинству или за санитарну употребу у ролнама, 
ширине не веће од 36 cm или изрезан у одређену величину или облик; џепне 
марамице, столњаци, пешкири, убруси, дјечје пелене, улошци, чаршафи и 
слични предмети за домаћинство, болнице и санитарну употребу, одјећа и 
прибор за одјећу, од папирне масе, папира, целулозних влакана, копрене од 
целулозних влакана: 

4818 10 − тоалетни папир 
4818 20 − џепне марамице, листићи за скидање шминке и ручници 
4818 30 00 − столњаци и салвете 
4818 40 − хигијенски улошци и тампони, дјечје пелене, подметачи за пелене и 

слични хигијенски предмети 
4818 50 00 − одјећа и прибор за одјећу 
4818 90 − Остало: 
4818 90 10 − − предмети за хируршке, медицинске или хигијенске намјене, 

неприпремљени у паковања за појединачну продају 
4819 Кутије, кесе и кесице и други спремници за паковање, од папира, картона, 

целулозне вате и копрене од целулозних влакана; картонажни производи од 
папира или картона, регистратори и слични производи, који се користе у 
канцеларијама, продавницама или слично 

4820 Регистри, књиговодствене књиге, подсјетници, књиге за наруџбе, 
признаничне књиге, меморандум-блокови, дневници и слични производи, 
биљежнице, подметачи за писање комбиновани са упојним папиром, корице 
(за слободне листове или друге), мапе, кошуљице и фасцикли за списе, 
пословни обрасци у више примјерака, сетови са уметком карбон-папира и 
слични папирни или картонски производи за писање; албуми за узорке или 
збирке и омоти за књиге, од папира или картона 

4821 Етикете, папирне или картонске, свих врста, штампане или нештампане 
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4823 Остали папири, картон, целулозна вата и копрене од целулозних влакана, 

изрезани у одређене величине или облике; други производи од папирне масе, 
папира, картона, целулозне вате и копрене од целулозних влакана: 

 − папирни или картонски послужавници, здјеле, тањири, шоље и слично: 
4823 61 00 − − од бамбуса 
4823 69 − − Остало 
4823 70 − ливени или пресовани производи, од папирне масе 
4901 Штампане књиге, брошуре, леци и слични штампани материјали, 

укључујући и у слободним листовима:
4901 10 00 − у слободним листовима, непресавијеним или пресавијеним 
 − Остало: 
4901 99 00 − − Остало 
4907 00 Поштанске марке, биљези и сличне марке, непоништене, што су у оптицају 

или су намијењене да буду у оптицају у земљи намјене у којој имају или ће 
имати признату номиналну вриједност; таксени папири, банкноте, чекови, 
акције, дионице, обвезнице и слични документи 

4908 Пресликачи свих врста (декалкоманије): 
4908 10 00 − пресликачи (декалкоманије), за наношење остакљивањем 
4909 00 Поштанске разгледнице; честитке и карте које имају личне поруке, 

штампане, илустроване или неилустроване, са или без коверти или украса: 
4910 00 00 Календари свих врста, штампани, укључујући и календаре у блоковима 
4911 Остали штампани материјали, укључујући штампане слике и фотографије: 
4911 10 − трговачки рекламни материјал, трговачки каталози и слично 
 − Остало: 
4911 91 00 − − слике, гравуре и фотографије: 
еx 4911 91 00 − − − осим листови (који нису продајни рекламни материјал) непресавијени 

са илустрацијама или сликама без текста или наслова, за издавање књига или 
периодичних публикација, који се издају у различитим земљама на једном 
или више језика 

4911 99 00 − − Остало 
5007 Свилене тканине и тканине од свилених отпадака: 
5007 20 − остале тканине, масеног удјела свиле или свилених отпадака 85% или 

већег, осим од бурет- свиле 
5007 90 − остале тканине 
5106 Предиво од гребенане вуне, неприпремљено у паковања за појединачну 

продају: 
5106 20 − масеног удјела вуне мањег од 85%: 
 − − Остало: 
5106 20 91 − − − небијељено 
5106 20 99 − − − Остало 
5107 Предиво од чешљане вуне, неприпремљено у паковања за појединачну 

продају 
5111 Тканине од гребенане вуне или гребенане фине животињске длаке: 
5111 30 − остале, у мјешавини претежно или само са резаним вјештачким или 

синтетичким влакнима 
5111 90 − остале 
5112 Тканине од чешљане вуне или чешљане фине животињске длаке: 
 − масеног удјела вуне или фине животињске длаке 85% или већег: 
5112 11 00 − − масе не веће од 200 g/m2 
5112 19 − − остале 
5112 20 00 − остале, у мјешавини претежно или само са вјештачким или синтетичким 

филаментима 
5112 30 − остале, у мјешавини претежно или само са резаним вјештачким или 

синтетичким влакнима: 
5112 30 30 − − масе веће од 200 g/m2 али не веће од 375 g/m2 
5112 30 90 − − масе веће од 375 g/m2 
5112 90 − остале: 
 − − остале: 
5112 90 93 − − − масе веће од 200 g/m2 али не веће од 375 g/m2 
5112 90 99 − − − масе веће од 375 g/m2 
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5113 00 00 Тканине од грубе животињске длаке или коњске длаке 
5212 Остале тканине од памука: 
 − масе не веће од 200 g/m2:
5212 13 − − обојене 
5212 14 − − од предива различитих боја 
5212 15 − − штампане 
 − масе веће од 200 g/m2: 
5212 21 − − небијељене 
5212 22 − − бијељене 
5212 23 − − обојене 
5212 24 − − од предива различитих боја 
5212 25 − − штампане 
5401 Конац за шивање од вјештачких или синтетичких филамената, 

неприпремљен или припремљен у паковања за појединачну продају: 
5401 20 − од вјештачких филамената 
5402 Предиво од синтетичких филамената (осим конца за шивање), 

неприпремљено у паковања за појединачну продају, укључујући синтетичке 
монофиламенте финоће мање од 67 децитекса 

5403 Предиво од вјештачких филамената (осим конца за шивање), 
неприпремљено у паковања за појединачну продају, укључујући вјештачке 
монофиламенте финоће мање од 67 децитекса 

5406 00 00 Предиво од вјештачких или синтетичких филамената (осим конца за 
шивање), припремљено у паковања за појединачну продају 

5407 Тканине од синтетичког филамент предива, укључујући тканине добијене од 
производа из тарифног броја 5404: 

5407 10 00 − тканине од предива велике чврстоће, од најлона или других полиамида или 
од полиестера 

5407 20 − тканине добијене од трака или сличних производа 
5407 30 00 − тканине наведене у Напомени 9 у одсјеку XI 
 − остале тканине, масеног удјела филамената најлона или других полиамида 

85% или већег: 
5407 41 00 − − небијељене или бијељене 
5407 42 00 − − обојене 
5407 43 00 − − од предива различитих боја 
5407 44 00 − − штампане 
 − остале тканине, масеног удјела текстурираних полиестерских филамената 

85% или већег: 
5407 51 00 − − небијељене или бијељене 
5407 52 00 − − обојене 
5407 53 00 − − од предива различитих боја 
5407 54 00 − − штампане 
 − остале тканине, масеног удјела полиестерских филамената 85% или већег: 
5407 61 − − масеног удјела нетекстурираних полиестерских филамената 85% или 

већег: 
5407 69 − − остале 
 − остале тканине, масеног удјела синтетичких филамената 85% или већег: 
5407 71 00 − − небијељене или бијељене 
5407 72 00 − − обојене 
5407 73 00 − − од предива различитих боја 
5407 74 00 − − штампане 
 − остале тканине, масеног удјела синтетичких филамената мањег од 85%, у 

мјешавини претежно или само са памуком: 
5407 81 00 − − небијељене или бијељене 
5407 82 00 − − обојене 
5407 83 00 − − од предива различитих боја 
5407 84 00 − − штампане 
 − остале тканине: 
5407 91 00 − − небијељене или бијељене 
5407 92 00 − − обојене 
5407 94 00 − − штампане 
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5501 Кабловии од синтетичких филамената: 
5501 10 00 − од најлона или других полиамида 
5501 20 00 − од полиестера 
5501 40 00 − од полипропилена 
5501 90 00 − остале 
5515 Остале тканине од резаних синтетичких влакана:
 − од резаних акрилних или модакрилних влакана: 
5515 21 − − у мјешавини претежно или само са вјештачким или синтетичким 

филаментима: 
5515 21 10 − − − небијељене или бијељене 
5515 21 30 − − − штампане 
5515 22 − − у мјешавини претежно или само са вуном или фином животињском 

длаком 
5515 29 00 − − остале 
 − остале тканине: 
5515 91 − − у мјешавини претежито или само са вјештачким или синтетичким 

филаментима 
5515 99 − − остале 
5516 Тканине од резаних вјештачких влакана
5604 Нити и корд од гуме, прекривени текстилним материјалом; текстилно 

предиво, траке и слично из тарифних бројева 5404 или 5405, импрегнирани, 
превучени, прекривени или обложени гумом или пластичном масом: 

5604 10 00 − нити и корд од гуме, прекривени текстилним материјалом 
5607 Конопци, узице и ужад, укључујући плетене или преплетене те укључујући 

импрегниране, превучене, прекривене или обложене гумом или пластичном 
масом: 

 − од сисала и осталих текстилних влакана из породице Agavе: 
5607 29 − − остале 
 − од полиетилена или полипропилена: 
5607 41 00 − − конопци за везање или балирање 
5607 49 − − остале 
5607 50 − од осталих синтетичких влакана 
5607 90 − остале 
5702 Теписи и остали текстилни подни покривачи, ткани, који нису добијени 

тафтинг-поступком и нису флокирани, довршени или недовршени, 
укључујући "Kelem", "Schumacks", "Kаrаmаniе" и сличне ручно ткане 
покриваче 

5703 Теписи и остали текстилни подни покривачи, добијени тафтинг-поступком, 
довршени или недовршени 

5704 Теписи и остали текстилни подни покривачи, од пуста, који нису добијени 
тафтинг-поступком и нису флокирани, довршени или недовршени 

5705 00 Остали теписи и остали текстилни подни покривачи, довршени или 
недовршени: 

5705 00 10 − од вуне или фине животињске длаке
5705 00 90 − од осталих текстилних материјала 
5801 Тканине са флором и тканине од шенил-предива, осим тканина из тарифних 

бројева 5802 или 5806
5802 Фротир-тканине за пешкире и њима сличне (ткане) фротир-тканине, осим 

уских тканина из тарифног броја 5806; тафтинг текстилни материјали, осим 
производа из тарифног броја 5703

5803 00 Газа тканине, осим уских тканина из тарифног броја 5806 
5804 Тил и остали мрежасти материјали, искључујући ткане, плетене или хеклане; 

чипке у метражи, тракама или мотивима, осим материјала из тарифних 
бројева 6002 до 6006 

5805 00 00 Таписерије ручно ткане (врста: Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais и 
слично) и таписерије иглом рађене (нпр. ситним бодом, унакрсним бодом), 
укључујући и готове производе 

5806 Уске тканине, осим производа из тарифног броја 5807; уски материјали што 
се састоје само од основе чије су нити међусобно слијепљене ("болдук") 
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5807 Етикете, значке и слични производи од текстилног материјала, у метражи, 

тракама или изрезани у одређене облике или величине, невезени 
5808 Плетенице у метражи; позамантерија и слични украсни производи у 

метражи, невезени, осим плетених или хекланих; кићанке, помпони и слични 
производи 

5810 Вез у метражи, у тракама или мотивима 
5811 00 00 Пуњени 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 

5901 Текстилни материјали превучени љепилом или скробним тварима, који се 
користе за спољно увезивање књига и за сличну употребу; тканине за 
копирање; канафас припремљен за сликање; "buckram" и слични чврсти 
текстилни материјали који се користе за основе шешира: 

5901 90 00 − остало 
5902 Корд-материјали за спољне пнеуматске гуме од предива велике чврстоће од 

најлона или осталих полиамида, полиестера или вискозног рајона: 
5903 Текстилни материјали импрегнирани, премазани, превучени, прекривени или 

ламинирани пластичним масама, осим оних из тарифног броја 5902: 
5903 10 − са поли(винил хлоридом)
5903 20 − са полиуретаном 
5903 90 − остало: 
5903 90 10 − − импрегнирани 
 − − премазани, превучени, прекривени или ламинирани: 
5903 90 91 − − − са целулозним дериватима или другим пластичним масама, са лицем 

од текстилног материјала 
5904 Линолеум, укључујући резан у облике; подни покривачи на текстилној 

подлози премазаној, превученој или прекривеној, укључујући резане у 
облике 

5906 Каучуковани или гумирани текстилни материјали, осим оних из тарифног 
броја 5902 

5907 00 Текстилни материјали на други начин импрегнирани, премазани, превучени 
или прекривени; осликана платна за позоришне кулисе, умјетничке 
радионице и сличну употребу 

5908 00 00 Текстилни фитиљи, ткани, преплетени или плетени, за лампе, пећи, упаљаче, 
свијеће и слично; чарапице за гасну расвјету и цјевасти плетени материјали 
за чарапице, импрегнирани или неимпрегнирани 

6001 Плетени или хеклани материјали, са флором, укључујући материјале са 
високим флором и фротир материјале: 

6002 Плетени или хеклани материјали ширине не веће од 30 cm, масеног удјела 
еластомерне пређе или нити од каучука или гуме 5% или већег, осим оних из 
тарифног броја 6001 

6003 Плетени или хеклани материјали ширине не веће од 30цм, осим оних из 
тарифног броја 6001 или 6002 

6004 Плетени или хеклани материјали ширине веће од 30 cm, масеног удјела 
еластомерног предива или нити од гуме 5% или већег, осим оних из 
тарифног броја 6001 

6005 Плетени материјали по бази (укључујући и добијене на "Galloon" плетаћим 
машинама), осим оних из тарифних бројева 6001 до 6004 

6006 Остали плетени или хеклани материјали 
6101 Капути, огртачи, пелерине, кратки капути, кратки огртачи без рукава, 

вјетровке свих врста, анорак (укључујући скијашке јакне) и слични 
производи, за мушкарце и дјечаке, плетени или хеклани, осим производа из 
тарифног броја 6103: 

6101 20 − од памука: 
6101 20 90 − − анорак (укључујући скијашке јакне), вјетровке свих врста и слични 

производи 
6101 30 − од вјештачких или синтетичких влакана: 
6101 30 90 − − анорак (укључујући скијашке јакне), вјетровке свих врста и слични 

производи 
6101 90 − од осталих текстилних материјала: 
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6101 90 80 − − анорак (укључујући скијашке јакне), вјетровке свих врста и слични 

производи 
6102 Капути, огртачи, пелерине, кратки капути, кратки огртачи без рукава, 

вјетровке свих врста, анорак (укључујући скијашке јакне) и слични 
производи, за жене и дјевојчице, плетени или хеклани, осим производа из 
тарифног броја 6104:

6102 10 − од вуне или фине животињске длаке: 
6102 10 90 − − анорак (укључујући скијашке јакне), вјетровке свих врста и слични 

производи 
6102 20 − од памука: 
6102 20 90 − − анорак (укључујући скијашке јакне), вјетровке свих врста и слични 

производи 
6102 30 − од вјештачких или синтетичких влакана: 
6102 30 90 − − анорак (укључујући скијашке јакне), вјетровке свих врста и слични 

производи 
6102 90 − од осталих текстилних материјала: 
6102 90 90 − − анорак (укључујући скијашке јакне), вјетровке свих врста и слични 

производи 
6108 Комбинезони, подсукње, гаћице, спаваћице, пиџаме, јутарње хаљине, купаћи 

огртачи, кућне хаљине и слични производи за жене и дјевојчице, плетени 
или хеклани: 

 − спаваћице и пиџаме: 
6108 31 00 − − од памука 
6108 32 00 − − од вјештачких или синтетичких влакана 
6108 39 00 − − од осталих текстилних материјала 
 − остало: 
6108 91 00 − − од памука 
6108 92 00 − − од вјештачких или синтетичких влакана 
6108 99 00 − − од осталих текстилних материјала 
6109 Т-мајице, мајице без рукава и остале поткошуље, плетене или хеклане 
6110 Џемпери, пуловери, прслуци и слични производи, плетени или хеклани 
6111 Одјећа и прибор за одјећу, за дојенчад, плетени или хеклани 
6112 Тренирке, скијашка одијела и купаће (гаће или костими), плетени или 

хеклани 
6113 00 Одјећа, израђена од плетених или хекланих материјала из тарифних бројева 

5903, 5906 или 5907 
6114 Остала одјећа, плетена или хеклана 
6115 Хула-хоп чарапе, укључујући и оне без стопала, чарапе, кратке чарапе и 

слично, укључујући чарапе за вене, обућу без причвршћеног ђона, плетене 
или хеклане: 

6115 10 − чарапе са означеним степеном компресије (нпр. чарапе за проширене 
вене): 

6115 10 90 − − остале: 
еx 6115 10 90 − − − осим докољеница (не укључујући оне за проширене вене) и женских 

чарапа 
 − остале хула-хоп чарапе: 
6115 21 00 − − од синтетичких влакана, финоће једнонитног предива мање од 67 

децитекса 
6115 22 00 − − од синтетичких влакана, финоће једнонитног предива 67 децитекса и 

веће 
6115 29 00 − − од осталих текстилних материјала 
6115 30 − остале женске чарапе и докољенице, финоће једнонитног предива мање од 

67 децитекса 
 − остале: 
6115 94 00 − − од вуне или фине животињске длаке 
6115 95 00 − − од памука 
6203 Одијела, комплети, јакне, сакои, панталоне, панталоне са пластроном и 

нараменицама; панталоне стиснуте испод кољена и кратке панталоне (осим 
купаћих гаћа), за мушкарце и дјечаке: 
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 − панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, панталоне стиснуте 

испод кољена и кратке панталоне: 
6203 41 − − од вуне или фине животињске длаке 
6203 42 − − од памука 
6203 43 − − од синтетичких влакана 
6203 49 − − од осталих текстилних материјала 
6204 Костими, комплети, јакне, сакои, хаљине, сукње, сукње-панталоне, 

панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, панталоне стиснуте 
испод кољена и кратке панталоне (осим купаћих гаћица и купаћих костима), 
за жене и дјевојчице: 

 − костими: 
6204 21 00 − − од вуне или фине животињске длаке
6204 22 − − од памука 
6204 23 − − од синтетичких влакана 
6204 29 − − од осталих текстилних материјала 
 − јакне и сакои: 
6204 31 00 − − од вуне или фине животињске длаке 
6204 32 − − од памука 
6204 33 − − од синтетичких влакана 
6204 39 − − од осталих текстилних материјала 
 − хаљине: 
6204 41 00 − − од вуне или фине животињске длаке 
6204 42 00 − − од памука 
6204 43 00 − − од синтетичких влакана 
6204 44 00 − − од вјештачких влакана 
6204 49 00 − − од осталих текстилних материјала
 − сукње и сукње-панталоне: 
6204 59 − − од осталих текстилних материјала: 
6204 59 10 − − − од вјештачких влакана
 − панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, панталоне стиснуте 

испод кољена и кратке панталоне: 
6204 62 − − од памука: 
 − − − панталоне и панталоне стиснуте испод кољена: 
6204 62 11 − − − − радне 
 − − − − остале: 
6204 62 31 − − − − − од деним тканина 
6204 62 33 − − − − − од ребрастог самта 
 − − − панталоне са пластроном и нараменицама:
6204 62 51 − − − − радне 
6204 62 59 − − − − остале 
6204 62 90 − − − остале 
6204 63 − − од синтетичких влакана: 
 − − − панталоне и панталоне стиснуте испод кољена: 
6204 63 11 − − − − радне 
 − − − панталоне с пластроном или нараменицама: 
6204 63 31 − − − − радне 
6204 63 39 − − − − остале 
6204 63 90 − − − остале 
6204 69 − − од осталих текстилних материјала: 
 − − − од вјештачких влакана: 
 − − − − панталоне и панталоне стиснуте испод кољена: 
6204 69 11 − − − − − радне 
 − − − − панталоне с пластроном или нараменицама: 
6204 69 31 − − − − − радне 
6204 69 39 − − − − − остале 
6204 69 50 − − − − остале 
6204 69 90 − − − остале 
6205 Кошуље за мушкарце и дјечаке 
6206 Блузе, кошуље и кошуље-блузе, за жене и дјевојчице: 
6206 30 00 − од памука 
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6207 Поткошуље, мајице без рукава и остале мајице, гаће, ноћне кошуље, пиџаме, 

купаћи огртачи, кућни огртачи и слични производи, за мушкарце и дјечаке: 
 − гаће: 
6207 11 00 − − од памука 
6207 19 00 − − од осталих текстилних материјала 
 − ноћне кошуље и пиџаме: 
6207 21 00 − − од памука 
6207 22 00 − − од вјештачких или синтетичких влакана 
6207 29 00 − − од осталих текстилних материјала 
6209 Одјећа и прибор за одјећу, за дојенчад: 
6209 30 00 − од синтетичких влакана 
6210 Одјећа израђена од материјала из тарифних бројева 5602, 5603, 5903, 5906 

или 5907: 
6210 10 − од материјала из тарифних бројева 5602 или 5603: 
6212 Грудњаци, стезници, нараменице, држачи чарапа, подвезице и слични 

производи те њихови дијелови, укључујући плетене или хеклане: 
6212 20 00 − појасеви-стезници и појасеви стезници са гаћицама 
6212 30 00 − стезници врсте "corselettes" 
6307 Остали готови производи, укључујући модне кројеве за одјећу: 
6307 20 00 − прслуци за спашавање и појаси за спашавање 
6307 90 − остало 
6308 00 00 Комплети који се састоје од комада тканине и предива, са прибором или без 

прибора, за израду простирки, таписерија, везених стољњака и салвета или 
сличних текстилних производа, припремљени у паковања за појединачну 
продају 

6401 Непромочива обућа са ђоновима и горњим ђоном, од гуме или пластичне 
масе, чији горњи дио није причвршћен за ђон нити спојен с њим шивањем, 
закивањем, ексерима, помоћу вијака или слично 

6402 Остала обућа са ђоновима и горњим дијелом, од гуме или пластичне масе 
6403 Обућа са ђоновима од гуме, пластичне масе, коже или вјештачке коже и 

горњим дијелом од коже: 
 − спортска обућа: 
6403 12 00 − − за скијање, скијашки крос и ципеле за даску за снијег 
 − остала обућа са ђоновима од коже: 
6403 51 − − која покрива глежањ: 
6403 51 05 − − − са дрвеном основом у ђону, без унутрашњег ђона 
 − − − Остала: 
 − − − − која покрива глежањ али не и кољено, са унутрашњом дужином од: 
 − − − − − 24 cm или већом: 
6403 51 15 − − − − − − мушка 
 − − − − остала, са унутрашњом дужином: 
 − − − − − 24 cm или већом: 
6403 51 95 − − − − − − мушка 
6403 59 − − Остала: 
6403 59 05 − − − са дрвеном основом у ђону, без унутрашњег ђона 
 − − − Остала: 
 − − − − обућа са предњим дијелом од каишева али која има један или 

неколико изрезаних дијелова: 
 − − − − − остала, са унутрашњом дужином: 
 − − − − − − 24 cm или већом:
6403 59 35 − − − − − − − мушка 
 − − − − остала, са унутрашњом дужином: 
6403 59 91 − − − − − мањом од 24 cm
 − остала обућа: 
6403 91 − − која покрива глежањ: 
6403 91 05 − − − са дрвеном основом у ђону, без унутрашњег ђона
 − − − остала: 
 − − − − која покрива глежањ али не и кољено, са унутрашњом дужином: 
6403 91 11 − − − − − мањом од 24 cm
6403 99 − − остала: 
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6403 99 05 − − − са дрвеном основом у ђону, без унутрашњег ђона 
6406 Дијелови обуће (укључујући горњи дио који је причвршћен или не на 

унутрашњи ђон); улошци за обућу, умеци за пете и слични производи; 
камашине и слични производи и њихови дијелови: 

 − остала: 
6406 99 − − од осталих материјала
6501 00 00 Туљци, конуси и слични производи од пуста, необликовани и без обода; 

дискови и цилиндри (укључујући резане цилиндре), од пуста 
6502 00 00 Туљци, конуси и слични производи, плетени или израђени састављањем 

трака од било којега материјала, необликовани и без обода, неподстављени и 
неукрашени 

6504 00 00 Шешири и друга покривала главе, плетени или израђени састављањем врпца 
од било од којег материјала, укључујући и подстављене или украшене 

6505 Шешири и друга покривала за главу, плетени или хеклани, или израђени од 
чипке, пуста или осталих текстилних материјала у метражи (осим од трака), 
укључујући подстављене или украшене; мреже за косу од било којег 
материјала, укључујући подстављене или украшене: 

6505 90 − остало: 
6505 90 05 − − од пуста израђеног од длаке, или пуста израђеног од вуне и длаке, 

израђени од туљака, конуса или других производа из тарифног броја 6501 
6506 Остала покривала за главу, укључујући подстављена или украшена: 
6506 10 − заштитна покривала: 
6506 10 80 − − од осталих материјала 
 − Остала: 
6506 91 00 − − од гуме или пластичне масе 
6506 99 − − од осталих материјала 
6507 00 00 Траке за унутрашње опшивање, подставе, навлаке, основе, оквири, 

штитници и траке за везање испод браде, за покривала за главе 
6602 00 00 Штапови, штапови-столци, бичеви, корбачи и слично 
6603 Дијелови, украси и прибор производа из тарифног броја 6601 или 6602 
6701 00 00 Коже и други дијелови птица са њиховим перјем и паперјем, перје, дијелови 

перја, паперје и производи од њих (осим производа из тарифног броја 0505 и 
обрађених бадрљица од перја) 

6702 Умјетно цвијеће, лишће и плодови и њихови дијелови; производи израђени 
од умјетног цвијећа, лишћа и плодова 

6703 00 00 Људска коса, уређена, истањена, бијељена или другачије обрађена; вуна, 
длака или остали текстилни материјал, припремљени за употребу у изради 
перика и сличних производа 

6704 Перике, лажне браде, обрве, трепавице, плетенице и слично, од људске косе, 
животињске длаке или од текстилних материјала; производи од људске косе, 
који нису поменути нити укључени на другом мјесту 

6802 Обрађени камен за споменике или грађевине (осим шкриљца) и производи 
од њих, осим производа из тарифног броја 6801; коцкице за мозаик и слично, 
од природног камена (укључујући од шкриљца), на подлози или без подлоге; 
вјештачки обојене грануле, љуспице и прах, од природног камена 
(укључујући од шкриљца):

6802 10 00 − плочице, коцкице и слични производи правоугаоних или других облика, 
укључујући квадратне, чија се највећа површина може уклопити у квадрат  
странице мањe од 7 cm; вјештачки обојене грануле, љуспице и прах 

 − остали камен за споменике или грађевине и производи од њега, 
једноставно резан или резан пилом, са равном или глатком површином: 

6802 21 00 − − мермер, травертин и алабастер 
6802 29 00 − − остали камен: 
еx 6802 29 00 − − − кречњачки камен (не укључујући мермер, травертин и алабастер) 
6810 Производи од цемента, бетона или вјештачког камена, појачани или 

непојачани: 
 − цријеп, плоче, опеке и слични производи: 
6810 19 − − остали 
 − остали производи:
6810 91 − − монтажни елементи, грађевински 
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6811 Азбестно-цементни производи, производи од цемента са целулозним 

влакнима и слично 
6812 Прерађена азбестна влакна; смјесе на бази азбеста или на бази азбеста и 

магнезијум карбоната; производи од тих смјеса или од азбеста (нпр. предиво, 
тканине, одјећа, покривала за главу, обућа, заптивачи), појачани или 
непојачани, осим производа из тарифног броја 6811 и 6813:

6812 80 − од крокидолита: 
6812 80 10 − − прерађена азбестна влакна; смјесе на бази азбеста или на бази азбеста и 

магнезијева карбоната
еx 6812 80 10 − − − осим за употребу у  цивилном ваздухопловству 
6812 80 90 − − Остало: 
еx 6812 80 90 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству
 − Остало: 
6812 91 00 − − одјећа, прибор за одјећу, обућа и покривала за главу 
6812 92 00 − − папир, картон и пуст 
6812 93 00 − − материјал за заптивање од пресованих азбестних влакана, у плочама, 

листовима или ролнама 
6812 99 − − Остало: 
6812 99 10 − − − прерађена азбестна влакна; смјесе на бази азбеста или на бази азбеста и 

магнезијум карбоната 
еx 6812 99 10 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
6812 99 90 − − − Остало: 
еx 6812 99 90 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
6901 00 00 Опеке, блокови, плочице и остали керамички производи од силикатнога 

фосилног брашна (нпр. од киселгура, триполита, диатомита) или од сличне 
силикатне земље 

6903 Остали ватростални керамички производи (нпр. реторте, талионички лонци, 
таве, сапнице, чепови, подлоге, купеле, цијеви, облоге и шипке), осим од 
силикатног фосилног брашна или од сличне силикатне земље: 

6903 10 00 − са масеним удјелом графита или осталог угљеника или смјесе тих 
производа већим од 50%

6904 Керамичке зидарске опеке, блокови за подове, блокови носачи и слично 
6907 Неглазиране керамичке плочице за поплочавање и облагање; неглазиране 

керамичке коцкице за мозаик и слично, на подлози или без подлоге 
6908 Глазиране керамичке плочице за поплочавање и облагање; глазиране 

керамичке коцкице и слично, за мозаик, на подлози или без подлоге: 
6908 10 − плочице, коцкице и слични производи правокутних или других облика, у 

којих се површина највеће странице може уклопити у квадрат са страницом 
дужине мање од 7 cm: 

6908 90 − остало: 
 − − од обичне керамике:
6908 90 11 − − − двоструке плочице типа "Spaltplatten’’ 
 − − − остало, највеће дебљине: 
6908 90 21 − − − − не веће од 15 mm
6908 90 29 − − − − веће од 15 mm 
 − − остало: 
6908 90 31 − − − двоструке плочице типа "Spaltplatten" 
 − − − остало: 
6908 90 51 − − − − површине не веће од 90 cm2 
 − − − − остало: 
6908 90 91 − − − − − производи од кременасте глине 
6908 90 93 − − − − − производи од фајанса или фине керамике 
6910 Судопери, умиваоници, стубови за умиваонике, каде, бидеи, клозетске 

шоље, водокотлићи, писоари и слични санитарни производи, керамички 
6911 Стони производи, кухињски производи, остали предмети за домаћинство и 

за тоалетну употребу, порцулански 
6912 00 Столни производи, кухињски производи, остали предмети за домаћинство и 

за тоалетну употребу, осим порцуланских 
6913 Статуе и други украсни керамички производи: 
6913 90 − остало: 
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6913 90 10 − − од обичне керамике 
 − − остало: 
6913 90 91 − − − производи од кременасте глине 
6913 90 99 − − − остало 
6914 Остали керамички производи: 
6914 10 00 − порцулански 
6914 90 − Остали: 
6914 90 10 − − од обичне керамике 
7003 Ливено или ваљано стакло, у облику листова, плоча или профила са или без 

слоја за апсорпцију или рефлексију, са или без нерефлектирајућег слоја, али 
другачије необрађено 

7004 Вучено или дувано стакло, у облику листова или плоча, са или без слоја за 
апсорпцију или рефлексију, са или без нерефлектирајућег слоја, али 
другачије необрађено: 

7004 90 − остало стакло: 
7004 90 70 − − стакло у плочама за стакленике
7006 00 Стакло из тарифних бројева 7003, 7004 и 7005, савијено, са обрађеним 

ивицама, гравирано, брушено, емајлирано или другачије обрађено, али 
неуоквирено нити спојено са другим материјалима: 

7006 00 90 − остало 
7007 Сигурносно стакло, каљено или слојевито стакло: 
 − каљено сигурносно стакло: 
7007 11 − − величине и облика прикладног за уградњу у возила, ваздухоплове, 

свемирске бродове или пловила 
7007 19 − − остало 
 − слојевито сигурносно стакло: 
7007 21 − − величине и облика прикладног за уградњу у возила, ваздухлопове, 

свемирске бродове или пловила: 
7007 21 20 − − − величине и облика прикладног за уградњу у моторна возила 
7007 21 80 − − − остало: 
еx 7007 21 80 − − − − осим вјетробранска стакла, неуоквирена, за употребу у цивилном 

ваздухопловству 
7007 29 00 − − остало 
7008 00 Вишеслојни зидни елементи за изолацију, од стакла 
7009 Стаклена огледала, уоквирена или неуоквирена, укључујући и ретровизоре 
7010 Боце, тегле, лонци, фиоле, ампуле и остали спремници од стакла, за 

транспорт или паковање робе; тегле за конзервирање; чепови, поклопци и 
остали затварачи, од стакла: 

7010 20 00 − чепови, поклопци и остали затварачи 
7010 90 − Остало: 
7010 90 10 − − тегле за конзервирање (стерилизација или пастеризација)
 − − Остало: 
7010 90 21 − − − израђено од стаклених цијеви 
 − − − остало, запремине: 
7010 90 31 − − − − 2,5 l или веће 
 − − − − мање од 2,5 l: 
 − − − − − за пиће и храну 
 − − − − − − боце: 
 − − − − − − − од необојеног стакла, запремине: 
7010 90 43 − − − − − − − − веће од 0,33 l али мање од 1 l 
7010 90 47 − − − − − − − − мање од 0,15 l 
 − − − − − − − од необојеног стакла, запремине: 
7010 90 57 − − − − − − − − мање од 0,15 l 
 − − − − − − остало, запремине: 
7010 90 67 − − − − − − − мање од 0,25 l 
 − − − − − за остале производе: 
7010 90 91 − − − − − − од необојеног стакла 
7010 90 99 − − − − − − од обојеног стакла 



CN број Опис  
7013 Производи од стакла који се користе за столом, у кухињи, за тоалетну 

употребу, у канцеларијама, производи за унутрашње опремање и сличне 
намјене (осим оних из тарифног броја 7010 и 7018): 

7013 10 00 − од стакло-керамике 
7014 00 00 Производи од стакла за сигнализацију и оптички дијелови од стакла (осим 

оних из тарифног броја 7015), оптички необрађени 
7015 Стакла за сатове и слична стакла, стакла за некорекцијске и корекцијске 

наочале, закривљена, савијена, издубљена и слично обрађена, оптички 
необрађена; шупље кугле од стакла и њихови сегменти за производњу 
таквих стакала: 

7015 90 00 − остало 
7016 Блокови, опеке, коцке, плочице и остали производи од прешаног или 

лијеваног стакла, армирани или неармирани, што их се раби у 
грађевинарству; коцкице од стакла и друга ситна стаклена роба, на подлози 
или без подлоге, за мозаик или сличне украсне упоупотребљавају; 
умјетнички остакљене површине ("витражи") и слично; мултицелуларно или 
пјенасто стакло у облику блокова, панела, плоча или сличних облика: 

7016 90 − остало: 
7016 90 10 − − умјетнички остакљене површине ("витражи") и слично 
7016 90 80 − − остало: 
еx 7016 90 80 − − − осим блокови, цигле, коцке, плочице и остали производи од прешаног 

или лијеваног стакла; осим мултицелуларно или пјенасто стакло 
7017 Производи од стакла за лабораторијске, хигијенске или фармацеутске сврхе, 

градуирани или неградуирани, калибрирани или некалибрирани: 
7017 20 00 − од осталог стакла које има линеарни коефицијент ширења (дилатације) не 

већи од 5 x 10-6 по Келвину, у температурном распону од 0 °C и 300 °C 
7018 Стаклене перле (перлице), имитације бисера, имитације драгог камења или 

полудрагог камења, и слична ситна стаклена роба и предмети од тих 
производа, осим имитација накита; стаклене очи, осим за употребу у 
протетици; статуе и остали украси од стакла израђени гасом, осим имитација 
накита; стаклене куглице пречника не већег од 1 mm: 

7018 10 − стаклене перле (перлице), имитације бисера, имитације драгог камења или 
полудрагог камења, и слична ситна стаклена роба: 

 − − стаклене перле (перлице): 
7018 10 11 − − − резане и механички полиране 
еx 7018 10 11 − − − − осим бисера од синтерираног стакла за електроиндустрију 
7018 10 19 − − − Остало 
7018 10 30 − − имитације бисера 
 − − имитације драгог мкамења и полудрагог камења: 
7018 10 51 − − − резане и механички полиране 
7018 10 59 − − − Остало 
7018 10 90 − − Остало 
7018 20 00 − стаклене куглице пречника не већег од 1 mm 
7018 90 − Остало: 
7018 90 90 − − Остало 
7019 Стаклена влакна (укључујући стаклену вуну) и прозиводи од њих (нпр. 

предиво, тканина): 
 − танки листови (воали), копрене, мат, плоче и слични неткани производи: 
7019 31 00 − − мат 
7019 32 00 − − танки листови (воали) 
7019 39 00 − − Остало 
7019 40 00 − тканине од "ровинг"-претпређе
7019 90 − Остало: 
 − − Остало: 
7019 90 91 − − − од текстилних влакана 
7019 90 99 − − − Остало 
7020 00 Остали производи од стакла 
7101 Природни или култивирани бисери, обрађени или необрађени, несортирани 

или сортирани али ненанизани, немонтирани или неуметнути; природни или 
култивирани бисери, привремено нанизани ради лакшег транспорта 
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7102 Дијаманти, необрађени или обрађени, али немонтирани или неуметнути: 
 − неиндустријски: 
7102 31 00 − − необрађени или једноставно резани пилом, цијепани или грубо 

обљиковани 
7103 Драго камење (осим дијаманата) и полудраго камење, необрађено или 

обрађено, несортирано или сортирано али ненанизано, немонтирано или 
неуметнуто; несортирано драго камење драгуљи (осим дијаманата) и 
полудраго камење, привремено нанизано ради лакшег транспорта 

7104 Синтетичко или реконституирано драго камење или полудраго камење, 
обрађено или необрађено, несортирано или сортирано али ненанизано, 
немонтирано или неуметнуто; несортирано синтетичко или реконституирано 
драго камење или полудраго камење, привремено нанизано ради лакшег 
транспорта: 

7104 20 00 − остало, необрађено или једноставно резано пилом или грубо обликовано 
еx 7104 20 00 − − осим за индустријске сврхе 
7104 90 00 − остали: 
еx 7104 90 00 − − осим за индустријске сврхе 
7115 Остали предмети од племенитих метала или од метала платираних 

племенитим металима:
7115 90 − остали: 
7115 90 10 − − од племенитих метала 
еx 7115 90 10 − − − осим за лабораторије 
7115 90 90 − − од метала платираних племенитим металима 
еx 7115 90 90 − − − осим за лабораторије 
7116 Предмети од природних или култивираних бисера, драгог камења или 

полудрагог камења  (природних, синтетичких или реконституираних): 
7117 Имитације накита 
7214 Шипке од гвожђа или нелегираног челика само коване, топло ваљане, топло 

вучене или топло истискиване, укључујући оне што су усукане послије 
ваљања: 

7214 10 00 − коване 
7214 20 00 − са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама 

добијеним у процесу ваљања или усукане послије ваљања 
7214 30 00 − остале од челика за аутомате 
 − остале: 
7214 91 − − правоугаоног (али не и квадратног) попречног пресјека: 
7214 91 90 − − − са масеним удјелом угљеника од 0,25% или већим 
7214 99 − − остале: 
 − − − са масеним удјелом угљеника мањим од 0,25% 
7214 99 10 − − − − врста која се користи за армирање бетона 
 − − − са масеним удјелом угљеника од 0,25% или већим: 
 − − − − кружног попречног пресјека, пречника: 
7214 99 71 − − − − − 80 mm или већег 
7214 99 79 − − − − − мањег од 80 mm 
7214 99 95 − − − − Остало 
7215 Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:
7215 50 − остале што су само хладно добијене или хладно довршене без даљње 

обраде: 
7215 90 00 − остале 
7217 Хладно добијена жица од гвожђа или нелегираног челика:
7217 10 − непревучена, непремазана, полирана или неполирана: 
 − − са масеним удјелом угљеника мањим од 0,25%: 
 − − − највеће димензије попречног пресјека од 0,8 mm или веће: 
7217 10 31 − − − − са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама 

добијеним у процесу ваљања 
7217 10 39 − − − − остале 
7217 10 50 − − са масеним удјелом угљеника од 0,25% или већим, али мањим од 0,6% 
7217 20 − превучена цинком: 
 − − с масеним удјелом угљеника мањим од 0,25%: 
7217 20 10 − − − највеће димензије попречног пресјека мање од 0,8 mm 
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7217 20 30 − − − највеће димензије попречног пресјека од 0,8 mm или веће 
7217 20 50 − − са масеним удјелом угљеника од 0,25% или већим, али мањим од 0,6% 
7217 30 − превучена осталим обичним металима: 
 − − са масеним удјелом угљеника мањим од 0,25%: 
7217 30 41 − − − побакрена (превучена бакром) 
7217 30 49 − − − остале 
7217 30 50 − − са масеним удјелом угљеника од 0,25% или већим, али мањим од 0,6% 
7217 90 − остале: 
7217 90 20 − − са масеним удјелом угљеника мањим од 0,25% 
7217 90 50 − − са масеним удјелом угљеника од 0,25% или већим, али мањим од 0,6% 
7227 Топло ваљана жица од осталих легираних челика у неправилно (лабаво) 

намотаним колутима:
7227 90 − остале: 
7227 90 50 − − са масеним удјелом од 0,9% или више, али не више од 1,15% угљеника и 

од 0,5% и више, али не више од 2% крома, те ако га има, не више од 0,5% 
молибдена 

7228 Шипке и профили од осталих легираних челика; шупље шипке за сврдла од 
легираних или нелегираних челика: 

7228 20 − шипке од силицијско-манганског челика
7228 30 − остале шипке што су само топло ваљане, топло вучене или топло 

истискиване 
7228 40 − остале шипке што су само коване, без даље обраде 
7228 50 − остале шипке што су само хладно добијене или хладно довршене, без даље 

обраде 
7228 60 − остале шипке 
7228 70 − профили 
7229 Хладно добијена жица од осталих легираних челика: 
7229 20 00 − од силицијум-манганског челика 
7229 90 − остало: 
7229 90 50 − − са масеним удјелом од 0,9% или више, али не више од 1,15% угљеника и 

од 0,5% и више, али не више од 2% хрома, те ако га има, не више од 0,5% 
молибдена 

7302 Дијелови за изградњу жељезничких и трамвајских колосијека од гвожђа или 
челика; трачнице, трачнице водилице и назубљене трачнице, скретнички 
језичци, скретничка срца, скретничко полужје и други дијелови скретница, 
прагови, везице, клизни јастуци, стезни клинови, подложне плоче, еластичне 
притискалице, упорне плочице, спојне мотке и други дијелови посебно 
засновани (конструирани) за постављање, спајање и причвршћивање 
трачница: 

7302 90 00 − остало 
7304 Бешавне цијеви и шупљи профили, од гвожђа (осим од лијеваног гвожђа) 

или челика: 
 − цијеви врста која се користи за нафтоводе или гасоводе: 
7304 11 00 − − од нерђајућег челика
7304 19 − − остало 
7305 Остале гвоздене или челичне цијеви (нпр. заварене, заковане или затворене 

на сличан начин) кружног попречног пресјека, спољног пречника већег од 
406,4 mm: 

 − цијеви врста које се раби за нафтоводе или гасоводе: 
7305 11 00 − − заварене уздужно електролучно под заштитним слојем 
7305 12 00 − − остале уздужно заварене 
7305 19 00 − − остале 
7306 Остале гвоздене или челичне цијеви и шупљи профили (нпр. са отвореним 

спојевима, заварени, заковани или затворени на сличан начин): 
 − цијеви врста које се користе за нафтоводе или гасоводе: 
7306 11 − − заварене, од нерђајућег челика 
7306 19 − − остале 
7306 30 − остале, заварене, кружног попречног пресјека, од гвожђа или нелегираног 

челика: 
 − − остале: 
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 − − − навојне цијеви (са навојем или са глатким завршетком за нарезивање 

навоја, цијеви за гас): 
7306 30 41 − − − − поцинчане: 
еx 7306 30 41 − − − − − осим са прикљученим прибором, прикладне за вођење гасова или 

текућина, за употребу у цивилном ваздухопловству 
7306 30 49 − − − − остале: 
еx 7306 30 49 − − − − − осим са прикљученим прибором, прикладне за вођење гасова или 

текућина, за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − − остале, спољног пречника: 
 − − − − 168,3 mm или мањег: 
7306 30 72 − − − − − поцинчане: 
еx 7306 30 72 − − − − − − осим са прикљученим прибором, прикладне за вођење гасова или 

текућина, за употребу у цивилном ваздухопловству 
7306 30 77 − − − − − остале: 
еx 7306 30 77 − − − − − − осим са прикљученим прибором, прикладне за вођење гасова или 

текућина, за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − остале заварене које нису кружног попречног пресјека: 
7306 61 − − квадратног или правоугаоног попречног пресјека, дебљине стијенке: 
 − − − 2 mm или мање: 
7306 61 11 − − − − од нерђајућег челика 
еx 7306 61 11 − − − − − осим са прикљученим прибором, прикладне за вођење гасова или 

текућина, за употребу у цивилном ваздухопловству
7306 61 19 − − − − остале: 
еx 7306 61 19 − − − − − осим са прикљученим прибором, прикладне за вођење гасова или 

текућина, за употребу у цивилном ваздухопловству
 − − − веће од 2 mm: 
7306 61 91 − − − − од нерђајућег челика: 
еx 7306 61 91 − − − − − осим са прикљученим прибором, прикладне за вођење гасова или 

текућина, за употребу у цивилном ваздухопловству 
7306 61 99 − − − − Остало: 
еx 7306 61 99 − − − − − осим са прикљученим прибором, прикладне за вођење гасова или 

текућина, за употребу у цивилном ваздухопловству 
7306 69 − − другачијег облика попречног пресјека: 
7306 69 10 − − − од нерђајућег челика: 
еx 7306 69 10 − − − − осим са прикљученим прибором, прикладне за вођење гасова или 

текућина, за употребу у цивилном ваздухопловству 
7306 69 90 − − − Остало: 
еx 7306 69 90 − − − − осим са прикљученим прибором, прикладне за вођење гасова или 

текућина, за употребу у цивилном ваздухопловству 
7418 Столни, кухињски или други производи за домаћинство и њихови дијелови, 

од бакра; спужве за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, 
рукавице и слично, од бакра; санитарни производи и њихови дијелови, од 
бакра: 

 − столни, кухињски или други производи за домаћинство и њихови дијелови; 
спужве за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, рукавице и 
слично: 

7418 19 − − Остало: 
7418 19 90 − − − Остало 
7418 20 00 − санитарни производи и њихови дијелови 
8201 Ручни алати: штихаче, лопате, пијуци, будаци, мотике, виле и грабље; 

сјекире, косири и сличан алат за сјечење; баштенске маказе и маказе за 
обрезивање стабала свих врста (без ушица за прсте); косе, српови, ножеви за 
сијено, маказе за живицу, клинови за цијепање дрва и остали алат који се 
користи у пољопривреди, хортикултури или шумарству 

8408 Клипни мотори са унутрашњим сагоријевањем на паљење помоћу 
компресије (дизелски или полудизелски мотори): 

8408 20 − мотори за погон возила из Поглавља 87: 
 − − Остало: 
 − − − за пољопривредне и шумарске тракторе на точковима снаге: 
8408 20 31 − − − − 50 kW или мање 
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8408 20 35 − − − − веће од 50 kW али не веће од 100 kW 
8408 20 37 − − − − веће од 100 kW 
 − − − за друга возила из поглавља 87 снаге: 
8408 20 51 − − − − 50 kW или мање 
8408 20 55 − − − − веће од 50 kW али не веће од 100 kW 
8408 20 57 − − − − веће од 100 kW али не веће од 200 kW 
8408 20 99 − − − − веће од 200 kW 
8408 90 − остали мотори: 
 − − остали: 
8408 90 27 − − − коришћени: 
еx 8408 90 27 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − − нови снаге: 
8408 90 41 − − − − 15 kW или мање: 
еx 8408 90 41 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8408 90 43 − − − − веће од 15 kW али не веће од 30 kW 
еx 8408 90 43 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8408 90 45 − − − − веће од 30 kW али не веће од 50 kW 
еx 8408 90 45 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8408 90 47 − − − − веће од 50 kW али не веће од 100 kW: 
еx 8408 90 47 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8408 90 61 − − − − веће од 100 kW али не веће од 200 kW: 
еx 8408 90 61 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству
8408 90 65 − − − − веће од 200 kW али не веће од 300 kW: 
еx 8408 90 65 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8408 90 67 − − − − веће од 300 kW али не веће од 500 kW:
еx 8408 90 67 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8408 90 81 − − − − веће од 500 kW али не веће од 1000 kW: 
еx 8408 90 81 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству
8408 90 85 − − − − веће од 1000 kW али не веће од 5000 kW: 
еx 8408 90 85 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8408 90 89 − − − − веће од 5000 kW:
еx 8408 90 89 − − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8415 Уређаји за климатизацију, са вентилатором на моторни погон и елементима 

за мијењање температуре и влажности, укључујући машине у којима се 
влажност не може посебно регулисати:

8415 10 − прозорски или зидни, компактни и раздвојени ("split"): 
8415 20 00 − за особе у моторним возилима 
 − Остали: 
8415 81 00 − − са уграђеном расхладном јединицом и вентилом за промјену циклуса 

хлађења или гријања (реверзибилне термичке сисаљке) 
еx 8415 81 00 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8415 83 00 − − без уграђене расхладне јединице 
еx 8415 83 00 − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8507 Електрични акумулатори, укључујући њихове сепараторе, правоугаоне или 

не, укључујући квадратне: 
8507 10 − оловни акумулатори за покретање клипних мотора: 
 − − масе не веће од 5 kg: 
8507 10 41 − − − с текућим електролитом: 
еx 8507 10 41 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8507 10 49 − − − Остало: 
еx 8507 10 49 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − масе веће од 5 kg: 
8507 10 92 − − − са текућим електролитом: 
еx 8507 10 92 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8507 10 98 − − − Остало: 
еx 8507 10 98 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8507 20 − остали оловни акумулатори:: 
 − − тракцијски (за погон електромотора возила): 
8507 20 41 − − − с текућим електролитом: 
еx 8507 20 41 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству



CN број Опис  
8507 20 49 − − − Остало: 
еx 8507 20 49 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
 − − Остало: 
8507 20 92 − − − са текућим електролитом:
еx 8507 20 92 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8507 20 98 − − − Остало: 
еx 8507 20 98 − − − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству
8516 Електрични проточни или акумулациони гријачи воде и уроњиви гријачи; 

електрични апарати за гријање простора и електрични уређаји за гријање 
тла; електротермички апарати за уређивање косе (нпр. апарати за сушење 
косе, апарати за коврџање косе) и апарати за сушење руку; електричне пегле; 
остали електротермички уређаји за домаћинство; електрични отпорници за 
гријање, осим оних из тарифног броја 8545: 

8516 10 − електрични проточни или акумулациони гријачи воде и уроњиви гријачи 
 − електрични апарати за гријање простора и електрични апарати за гријање 

тла: 
8516 21 00 − − акумулациони 
8516 29 − − Остали: 
8516 29 10 − − − радијатори пуњени текућином 
8516 29 50 − − − конвекцијски гријачи 
 − − − Остало: 
8516 29 91 − − − − са уграђеним вентилатором 
8516 40 − електрична пегле: 
8516 40 90 − − Остало 
8516 50 00 − микроталасне пећнице 
8516 60 − остале пећнице; шпорети, кухала (решои), роштиљи (у облику решетки и 

плоча) 
 − остали електротермички уређаји: 
8516 71 00 − − апарати за припрему кафе или чаја 
8516 72 00 − − тостери за хљеб 
8516 79 − − Остало 
8517 Телефонски апарати, укључујућуи телефоне за мобилне радиотелефонске 

мреже или друге бежичне мреже; остали апарати за слање или примање 
гласа, слике или других података, укључујући апарате за комуникацију у 
жичној или бежичној мрежи (као што је локална мрежа или мрежа широког 
досега), осим предајника или пријемника из тарифног броја 8443, 8525, 8527 
или 8528: 

 − остали апарати за слање или примање гласа, слике или других података, 
укључујући апарате за комуникацију у жичној или бежичној мрежи (као што 
је локална мрежа или мрежа широког досега): 

8517 69 − − Остало: 
 − − − пријемни апарати за радиотелефонију или радиотелеграфију: 
8517 69 31 − − − − пријеносни пријемници за позивање, упозоравање или тражење 

8527 Пријемници радидифузије, неовисно јесу ли комбиновани, у истом кућишту, 
са апаратом за снимање или репродукцију звука или са сатом, или не: 

 − Остало: 
8527 92 − − некомбиновани са уређајем за снимање или репродукцију звука, али 

комбиновани са сатом 
8527 99 00 − − Остало 
8544 Изолована жица (укључујући лакирану жицу и анодизирану жицу), каблови 

(укључујући коаксијалне каблове) и остали изоловани електрични 
проводници, са прикључним уређајима или без њих; каблови од оптичких, 
појединачно оплаштених влакана (свјетловоди), чак и када садрже 
електричне проводнике или су опремљени конекторима: 

 − жица за наматање: 
8544 11 − − бакрена 
8544 19 − − Остало 
8544 20 00 − коаксијални каблови и остали коаксијални електрични проводници 
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8544 30 00 − сетови проводника за паљење и остали сетови проводника за возила, 

ваздухоплове или бродове: 
еx 8544 30 00 − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
8701 Вучна возила (осим оних из тарифног броја 8709): 
8701 20 − друмски тегљачи ("шлепери") за полуприколице: 
8701 20 90 − − коришћени 
8701 90 − Остало: 
 − − пољопривредни трактори и трактори за шумарство (осим 

једноосовинских) на котачима:
8701 90 50 − − − коришћени 
8702 Моторна возила за превоз десет или више лица укључујући и возача: 
8702 10 − са клипним мотором са унутрашњим сагоријевањем на паљење уз помоћ 

компресије (дизелским или полудизелским): 
 − − запремине цилиндара не веће од 2500 cm3: 
8702 10 91 − − − нова 
8702 90 − Остало: 
 − − са клипним мотором са унутрашњим сагоријевањем и паљењем уз помоћ 

свјећице: 
 − − − запремине цилиндара веће од 2800 cm3: 
8702 90 11 − − − − нова 
 − − − запремине цилиндара не веће од 2800 cm3: 
8702 90 31 − − − − нова 
9302 00 00 Револвери и пиштољи, осим оних из тарифних бројева 9303 и 9304 
9303 Остало ватрено оружје и сличне направе које дјелују паљењем експлозивног 

пуњења (нпр. пушке сачмарице и пушке за спорт, ватрено оружје које се 
пуни сприједа, сигнални пиштољи и друге направе предвиђене за 
избацивање само сигналних ракета, пиштољи и револвери за испаљивање 
маневарске муниције, пнеуматски пиштољи за хумано убијање животиња, 
бацачи бродске ужади): 

9303 10 00 − ватрено оружје које се пуни сприједа 
9303 20 − остале пушке сачмарице за спорт, лов или стрељаштво, укључујући 

комбиновану сачмарицу-пушку: 
9303 20 10 − − једноцјевне, са глатком цијеви 
9303 20 95 − − остало 
9303 30 00 − остале пушке за спорт, лов или стрељаштво 
9303 90 00 − остало: 
еx 9303 90 00 − − осим бацачи бродских ужади
9304 00 00 Остало оружје (нпр. опружне, ваздушне или гасне пушке и пиштољи, 

пендреци), искључујући оно из тарифног броја 9307 
9305 Дијелови и прибор за производе из тарифног броја 9301 до 9304: 
 − за пушке сачмарице или пушке из тарифног броја 9303:
9305 21 00 − − цијеви за пушке сачмарице 
9305 29 00 − − остало 
 − остало: 
9305 99 00 − − остало 
9306 Бомбе, гранате, торпеда, мине, ракете и слична војна муниција и њихови 

дијелови; муниција (патроне) и остала муниција и пројектили и њихови 
дијелови, укључујући сачму и чепове за патроне: 

 − миниција за пушке сачмарице (патроне) и дијелови те муниције; муниција 
за ваздушне пушке: 

9306 21 00 − − муниција (патроне) 
9306 29 − − остало 
9306 30 − остала муниција и његови дијелови: 
9306 30 10 − − за револвере и пиштоље из тарифног броја 9302 и полуаутоматске пушке 

из тарифног броја 9301 
 − − остало: 
9306 30 30 − − − за војно оружје 
 − − − остало: 
9306 30 91 − − − − муниција са ценралним иницијалним паљењем 
9306 30 93 − − − − муниција са рубним иницијалним паљењем 
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9306 30 97 − − − − остало: 
еx 9306 30 97 − − − − − Осим муниције (патрона) за алат за закивање или слични алат или 

за пнеуматске пиштоље за хумано убијање животиња и њихови дијелови 
9306 90 − остало 
9505 Празнични, карневалски и други производи за разоноду, укључујући  

мађионичарске трикове и слично: 
9506 Производи и опрема за све врсте физичких вјежби, гимнастику, атлетику, 

друге спортове (укључујући стони тенис) или игре на отвореном, који нису 
поменути нити укључени на другом мјесту у овом поглављу; базени за 
пливање и базени за дјецу: 

 − скије за снијег и друга скијашка опрема за снијег: 
9506 11 − − скије 
9506 12 00 − − везови за скије 
9506 19 00 − − остало 
9507 Штапови, удице и остали прибор за риболов; мреже за извлачење уловљених 

риба, мреже за лептире и сличне мреже; "птице" за мамљење (осим оних из 
тарифног броја 9208 или 9705) и слични реквизити за лов и стрељаштво: 

9507 10 00 − штапови за риболов 
9507 30 00 − колутови (роле) за риболов 
9507 90 00 − остало 
9508 Вртешке, љуљачке, стрељане и друга опрема за вашарску разоноду; путујући 

циркуси и путујућа менажерија; путујућа позоришта 
9602 00 00 Обрађени материјали биљног или минералног поријекла за резбарење и 

производи од тих материјала; производи уобличени или резбарени од воска, 
стеарина, природних гума или природних смола или од маса за моделирање, 
и други уобличени или резбарени производи, који нису поменути нити 
укључени на другом мјесту; обрађени, нестврднути желатин (осим желатина 
из тарифног броја 3503) и производи од нестврднутог желатина

еx 9602 00 00 − биљни и минерални материјали обрађени и производи од ових материјала 
9603 Метле, четке и кистови (укључујући четке које су дијелови машина, апарата 

или возила), ручно покретане механичке направе за чишћење пода, без 
мотора, четке за паучину и перушке; припремљене везице и снопови за 
израду метли и четки кистова; јастучићи за нананошење боје и молерски 
ваљци; брисачи за подове, прозоре и слично (осим брисача са ваљком): 

9603 10 00 − метле и четке које се састоје од шибља или другог биљног материјала 
повезаног заједно, са или без дршки 

 − четкице за зубе, четкице за бријање, четке за косу, четке за нокте, четке за 
трепавице и друге тоалетне четке за личну хигијену, укључујући четке које 
су дијелови апарата: 

9603 21 00 − − четкице за прање зуба, укључујући четкице за одржавање вјештачког 
зубала 

9603 29 − − остало: 
9603 29 80 − − − остало 
9603 30 − кистови које употребљавају умјетници, кистови за писање и слични 

кистови за наношење козметике: 
9603 30 90 − − кистови за наношење козметике 
9603 90 − остало 
9604 00 00 Ручна сита и ручна решета 
9605 00 00 Путни сетови за личну хигијену, шивање или чишћење ципела или одијела 
9606 Дугмад, копчице које се затварару утискивањем или на други начин, дугмад 

за пресвлачење и остали дијелови тих производа; недовршена дугмад 
9607 Патентни затварачи и њихови дијелови: 
 − патентни затварачи: 
9607 11 00 − − са зупцима од обичних метала 
9607 19 00 − − остало 
9608 Хемијске оловке; фломастери и маркери са врхом од пуста или другог 

порозног материјала; наливпера и слична пера на пуњење; пера за копирање; 
патент-оловке; држала за пера, држала за оловке и слична држала; дијелови 
(укључујући капе и клипсе) наведених производа, осим оних из тарифног 
броја 9609 
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9609 Оловке (осим оловака из тарифног броја 9608), крејони, мине за оловке, 

пастеле, угаљ за цртање, креде за писање или цртање и кројачке креде: 
9609 10 − оловке и крејони, са мином затвореном у чврстом омотачу: 
9609 10 10 − − са мином од графита 
9609 20 00 − мине за оловке, црне или у боји 
9609 90 − остало 
9612 Траке за писаће машине и сличне траке, натопљене штампарском бојом или 

другачије припремљене за давање отисака, укључујући на калемима или у 
патронама; јастучићи за жигове натопљени или ненатопљени, са кутијом или 
без кутије: 

9612 20 00 − јастучићи за жигове 
9613 Упаљачи за цигарете и други упаљачи, укључујући механичке или 

електричне, и њихови дијелови осим кремена и фитиља 
9614 00 Луле за пушење (укључујући главе лула) и усници за цигаре или цигарете, и 

њихови дијелови: 
9614 00 10 − грубо обликовани комади дрва или коријена, за производњу лула 
9615 Чешљеви, копче за косу и слично; шнале, игле за увојке, држачи увојака, 

увијачи за косу и слично, осим оних из тарифног броја 8516, и њихови 
дијелови 

9616 Штрцаљке мириса и сличне тоалетне штрцаљке, уређаји и главе за њих; 
јастучићи за наношење пудера и јастучићи за наношење козметичких или 
тоалетних препарата 

9617 00 Термос-боце и остале термос-посуде са вакуумском изолацијом, комплетне; 
њихови дијелови осим стаклених уложака 



АНЕКС I (ц) 

ЦАРИНСКИ УСТУПЦИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКЕ 
ПРОИЗВОДЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

(из члана 6.) 

Царине ће се смањивати како слиједи: 

(a) На дан ступања на снагу овог споразума, увозна царина ће бити снижена на 
90% полазне царине; 

(b) 1. јануара прве године након ступања на снагу овог споразума, увозна царина 
ће бити снижена на 80% полазне царине; 

(c) 1. јануара друге године након ступања на снагу овог споразума, увозна царина 
ће бити снижена на 60% полазне царине; 

(d) 1. јануара треће године након ступања на снагу овог споразума, увозна царина 
ће бити снижена на 40% полазне царине; 

(e) 1. јануара четврте године након ступања на снагу овог споразума, увозна 
царина ће бити снижена на 20% полазне царине; 

(f) 1. јануара пете године након ступања на снагу овог споразума, преостале 
увозне царине ће бити укинуте. 
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2501 00 Со (укључујући со за јело и денатурисану со) и чисти натријум хлорид, отопљен или 
неотопљен у води или са додатим материјама против стварања грудвица или материјама 
за побољшање сипкости; морска вода: 

 − со (укључујући со за јело и денатурисану со) и чисти натријум хлорид, отопљен у води 
или не са додатком или без додатка материја против стварања грудвица или за 
побољшање сипкости: 

 − − остало: 
 − − − остало: 
2501 00 91 − − − − со за људску исхрану 
2710 Нафтна уља и уља добијена од битуменских минерала, осим сирових; производи 

непоменути нити укључени на другом мјесту, који садрже 70% или више масеног удјела 
нафтних уља или уља добијених од битуменских минерала, који чине основне састојке 
тих производа; отпадна уља: 

 − нафтна уља и уља добијена од битуменских минерала, осим сирових; производи 
непоменути нити укључени на другом мјесту, који садрже 70% или више масеног удјела 
нафтних уља или уља добијених од битуменских минерала, који чине основне састојке 
тих производа, осим отпадних уља: 

2710 11 − − лака уља и препарати: 
 − − − за остале намјене: 
 − − − − остало: 
 − − − − − моторни бензин: 
 − − − − − − остали, са садржајем олова: 
 − − − − − − − не већим од 0,013 g/l (безоловни): 
2710 11 41 − − − − − − − − са октанским бројем (RON) мањим од 95 
 − − − − − − − већим од 0,013 g/l: 
2710 11 51 − − − − − − − − са октанским бројем (RON) мањим од 98 
2710 11 59 − − − − − − − − са октанским бројем (RON) 98 или већим 
2710 11 70 − − − − − горива за млазне моторе бензинског типа 
2710 19 − − остало: 
 − − − тешка уља: 
 − − − − уља за подмазивање; остала уља: 
 − − − − − за остале намјене: 
2710 19 81 − − − − − − моторна уља, компресорска уља за подмазивање, турбинска уља за 

подмазивање 
2836 Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); комерцијални амонијев карбонат што 

садржи амонијев карбамат: 
2836 30 00 − натријум хидрогенкарбонат (натријум бикарбонат) 
3402 Органска површински активна средства (осим сапуна); површински активни препарати, 

препарати за прање (укључујући помоћне препарате за прање) и препарати за чишћење, 
са додатком или без додатака сапуна, осим оних из тарифног броја 3401: 

3402 20 − препарати припремљени у оригинална паковања за појединачну продају: 
3402 20 90 − − препарати за прање, помоћни препарати за прање и препарати за чишћење 
3402 90 − остало: 
3402 90 90 − − препарати за прање, помоћни препарати за прање и препарати за чишћење 
3405 Политуре и лаштила, за обућу, намјештај, подове, каросерије, стакло или метале, пасте и 

прашак за рибање (чишћење) и слични производи (укључујући и оне у облику папира, 
вате, пуста, нетканих текстилних материјала, целуларне пластике или целуларне гуме, 
импрегнирани или превучени таквим препаратима), осим воскова из тарифног броја 
3404: 

3405 40 00 − пасте, прашак и остали препарати за рибање (чишћење) 
4012 Протектиране или употребљаване спољне пнеуматске гуме; пуне гуме и гуме са 

ваздушним коморама, протектори (газни слој) и штитници од гуме: 
 − протектиране гуме: 
4012 11 00 − − за путничке аутомобиле (укључујући возила за комбиновани превоз лица и робе и 

тркаће аутомобиле) 
4012 12 00 − − за аутобусе и камионе 
4012 19 00 − − остало 
4012 20 00 − коришћенe спољне пнеуматске гуме: 
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еx 4012 20 00 − − осим за употребу у цивилном ваздухопловству 
4202 Ковчези, кофери, торбе за прибор за путовање (несесери), аташе-кофери, актовке, 

школске торбе, футроле за наочале, футроле за двогледе, футроле за фотоапарате, 
футроле за музичке инструменте, футроле за пушке, футроле за пиштоље, те слични 
спремници; путне торбе, термоизоловане торбе за храну и пиће, тоалетне торбе, руксаци, 
женске торбице, торбе за куповину, новчаници за папирни новац, новчаници за ковани 
новац, футроле и корице за мапе или документе, табакере, кесе за дуван, торбе за алат, 
спортске торбе, футроле за боце, кутије за накит, кутије за пудер, кутије за прибор за јело 
и слични спремници, од коже, вјештачке коже, фолија од пластичних маса, од текстилних 
материјала, вукланфибера или од картона или потпуно или претежно пресвучени тим 
материјалима или папиром: 

 − производи који се најчешће носе у џепу или у ручној торби:
4202 32 − − са спољном површином од пластичних маса или текстилних материјала: 
4202 32 90 − − − од текстилног материјала 
4203 Одјећа и прибор за одјећу, од коже или вјештачке коже: 
4303 Одјећа, прибор за одјећу и остали производи од крзна:
4303 90 00 − остало 
4814 Зидне тапете и сличне позиднице; папирне витрофаније за прозоре: 
4814 20 00 − зидне тапете и сличне позиднице од папира, са лицем премазаним или прекривеним 

слојем пластичне масе, што има зрнасту, рељефну, бојену, штампану или другачије 
украшену површину 

4814 90 − остало: 
4814 90 80 − − остало: 
еx 4814 90 80 − − − зидне тапете и сличне позиднице од папира, са лицем прекривеним материјалом за 

плетарство, међусобно спојеним или неспојеним у упоредне нити или ткане 
5701 Теписи и остали текстилни подни покривачи, узлани, довршени или недовршени 
6101 Капути, огртачи, пелерине, кратки капути, кратки огртачи без рукава, вјетровке свих 

врста, анорак (укључујући скијашке јакне) и слични производи, за мушкарце и дјечаке, 
плетени или хеклани, осим производа из тарифног броја 6103: 

6101 20 − од памука: 
6101 20 10 − − капути, огртачи, пелерине, кратки капути и слични производи 
6101 30 − од вјештачких или синтетичких влакана: 
6101 30 10 − − капути, огртачи, пелерине, кратки капути и слични производи 
6101 90 − од осталих текстилних материјала: 
6101 90 20 − − капути, огртачи, пелерине, кратки капути и слични производи 
6102 Капути, огртачи, пелерине, кратки капути, кратки огртачи без рукава, вјетровке свих 

врста, анорак (укључујући скијашке јакне) и слични производи, за жене и дјевојчице, 
плетени или хеклани, осим производа из тарифног броја 6104: 

6102 10 − од вуне или фине животињске длаке: 
6102 10 10 − − капути, огртачи, пелерине, кратки капути и слични производи
6102 20 − од памука: 
6102 20 10 − − капути, огртачи, пелерине, кратки капути и слични производи 
6102 30 − од вјештачких или синтетичких влакана: 
6102 30 10 − − капути, огртачи, пелерине, кратки капути и слични производи 
6102 90 − од осталих текстилних материјала: 
6102 90 10 − − капути, огртачи, пелерине, кратки капути и слични производи 
6103 Одијела, комплети, јакне, сакои, панталоне, панталоне с пластроном и нараменицама, 

панталоне стиснуте испод кољена и кратке панталоне (осим купаћих гаћа), за мушкарце и 
дјечаке, плетени или хеклани 

6104 Костими, комплети, јакне, сакои, хаљине, сукње, сукње-панталоне, панталоне, панталоне 
с пластроном и нараменицама, панталоне стиснуте испод кољена и кратке панталоне 
(осим купаћих гаћица и купаћих костима), за жене и дјевојчице, плетени или хеклани 

6105 Кошуље за мушкарце и дјечаке, плетене или хеклане 
6106 Блузе, кошуље и кошуље-блузе, за жене и дјевојчице, плетене или хеклане 
6107 Гаће, ноћне кошуље, пиџаме, купаћи огртачи, кућни огртачи и слични производи, за 

мушкарце и дјечаке, плетени или хеклани 
6108 Комбинезони, подсукње, гаћице, спаваћице, пиџаме, јутарње хаљине, купаћи огртачи, 

кућне хаљине и слични производи за жене и дјевојчице, плетени или хеклани: 
 − комбинезони и подсукње: 
6108 11 00 − − од вјештачких или синтетичких влакана 
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6108 19 00 − − од осталих текстилних материјала 
 − гаћице: 
6108 21 00 − − од памука 
6108 22 00 − − од вјештачких или синтетичких влакана 
6108 29 00 − − од осталих текстилних материјала 
6115 Хула-хоп чарапе, укључујући и оне без стопала, чарапе, кратке чарапе и слично, 

укључујући чарапе за вене, обућу без причвршћеног потплата, плетене или хеклане: 
6115 10 − чарапе са означеним степеном компресије (нпр. чарапе за проширене вене): 
6115 10 10 − − чарапе за проширене вене од синтетичких влакана
6115 10 90 − − остало: 
еx 6115 10 90 − − − Докољенице (не укључујучи оне за проширене вене) и женске чарапе. 
 − остало: 
6115 96 − − од синтетичких влакана: 
6115 99 00 − − од осталих текстилних материјала 
6116 Рукавице са прстима, с једним прстом или без прстију, плетене или хеклане 
6117 Остали готови прибори за одјећу, плетени или хеклани; плетени или хеклани дијелови 

одјеће или прибора за одјећу 
6201 Капути, огртачи, пелерине, кратки капути, кратки огртачи без рукава, вјетровке свих 

врста, анорак (укључујући скијашке јакне) и слични производи, за мушкарце и дјечаке, 
осим производа из тарифног броја 6203 

6202 Капути, огртачи, пелерине, кратки капути, кратки огртачи без рукава, вјетровке свих 
врста, анорак (укључујући скијашке јакне) и слични производи, за жене и дјевојчице, 
осим производа из тарифног броја 6204 

6203 Одијела, комплети, јакне, сакои, панталоне, панталоне с пластроном и нараменицама; 
панталоне стиснуте испод кољена и кратке панталоне (осим купаћих гаћа), за мушкарце и 
дјечаке: 

 − одијела: 
6203 11 00 − − од вуне или фине животињске длаке 
6203 12 00 − − од синтетичких влакана 
6203 19 − − од осталих текстилних материјала: 
 − комплети: 
6203 22 − − од памука 
6203 23 − − од синтетичких влакана 
6203 29 − − од осталих текстилних материјала 
 − јакне и сакои: 
6203 31 00 − − од вуне или фине животињске длаке 
6203 32 − − од памука 
6203 33 − − од синтетичких влакана 
6203 39 − − од осталих текстилних материјала 
6204 Костими, комплети, јакне, сакои, хаљине, сукње, сукње-панталоне, панталоне, панталоне 

с пластроном и нараменицама, панталоне стиснуте испод кољена и кратке панталоне 
(осим купаћих гаћица и купаћих костима), за жене и дјевојчице: 

 − костими: 
6204 11 00 − − од вуне или фине животињске длаке 
6204 12 00 − − од памука 
6204 13 00 − − од синтетичких влакана 
6204 19 − − од осталих текстилних материјала 
 − сукње и сукње-панталоне: 
6204 51 00 − − од вуне или фине животињске длаке 
6204 52 00 − − од памука 
6204 53 00 − − од синтетичких влакана 
6204 59 − − од осталих текстилних материјала: 
6204 59 90 − − − остало 
 − панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, панталоне стиснуте испод 

кољена и кратке панталоне: 
6204 61 − − од вуне или фине животињске длаке
6204 62 − − од памука: 
 − − − панталоне и панталоне стиснуте испод кољена: 
 − − − − остало: 
6204 62 39 − − − − − остало 
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6204 63 − − од синтетичких влакана: 
 − − − панталоне и панталоне стиснуте испод кољена: 
6204 63 18 − − − − остало 
6204 69 − − од осталих текстилних материјала: 
 − − − од вјештачких влакана: 
 − − − − панталоне и панталоне стиснуте испод кољена: 
6204 69 18 − − − − − остало 
6206 Блузе, кошуље и кошуље-блузе, за жене и дјевојчице: 
6206 10 00 − од свиле или свилених отпадака
6206 20 00 − од вуне или фине животињске длаке 
6206 40 00 − од вјештачких или синтетичких влакана 
6206 90 − од осталих текстилних материјала
6207 Поткошуље, мајице без рукава и остале мајице, гаће, ноћне кошуље, пиџаме, купаћи 

огртачи, кућни огртачи и слични производи, за мушкарце и дјечаке: 
 − остало: 
6207 91 00 − − од памука 
6207 99 − − од осталих текстилних материјала 
6208 Поткошуље, мајице без рукава и остале мајице, комбинезони, подсукње, гаћице, 

спаваћице, пиџаме, јутарње хаљине, купаћи огртачи, кућни огртачи и слични производи, 
за жене и дјевојчице 

6209 Одијећа и прибор за одјећу, за дојенчад: 
6209 20 00 − од памука 
6209 90 − од осталих текстилних материјала 
6210 Одјећа израђена од материјала из тарифних бројева 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907: 
6210 20 00 − остала одјећа, наведена у подбројевима 6201 11 до 6201 19 
6210 30 00 − остала одјећа, наведена у подбројевима 6202 11 до 6202 19 
6210 40 00 − остала одјећа за мушкарце и дјечаке 
6210 50 00 − остала одјећа за жене и дјевојчице 
6211 Тренирке, скијашка одјећа и купаће гаће и костими; остала одјећа 
6212 Грудњаци, стезници, нараменице, држачи чарапа, подвезице и слични производи те 

њихови дијелови, укључујући плетене или хеклане:
6212 10 − грудњаци 
6212 90 00 − остало 
6213 Марамице 
6214 Шалови, рупци, мараме, велови и слични производи 
6215 Кравате, лептир-машне и слично 
6216 00 00 Рукавице, рукавице са једним прстом или без прстију
6217 Остали готови прибор за одјећу; дијелови одјеће или прибора за одјећу, осим оних из 

тарифног броја 6212 
6301 Покривачи (ћебад) 
6302 Постељно, стоно, тоалетно и кухињско рубље 
6303 Завјесе (укључујући драперије) и унутрашње платнене ролетне; кратке украсне драперије 

за прозоре и кревете: 
 − плетене или хеклане: 
6303 12 00 − − од синтетичких влакана 
6303 19 00 − − од осталих текстилних материјала 
 − остало: 
6303 91 00 − − од памука 
6303 92 − − од синтетичких влакана 
6303 99 − − од осталих текстилних материјала: 
6303 99 10 − − − од нетканих материјала 
6304 Остали производи за унутрашње опремање, искључујући производе из тарифног броја 

9404: 
 − прекривачи за кревете: 
6304 11 00 − − плетени или хеклани 
6304 19 − − остало 
 − остало: 
6304 91 00 − − плетени или хеклани 
6304 92 00 − − од памука, осим плетених или хекланих 
6304 93 00 − − од синтетичких влакана, осим плетених или хекланих 
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6305 Вреће и врећице за паковање робе 
6306 Цераде, надстрешнице и спољни платнени застори; шатори; једра (за чамце, даске за 

једрење или сувоземна возила); производи за камповање 
6307 Остали готови производи, укључујући модне кројеве за одјећу: 
6307 10 − крпе за под, суђе, прашину и сличне крпе за чишћење 
6403 Обућа са ђоновима од гуме, пластичне масе, коже или вјештачке коже и горњим дијелом 

од коже: 
 − спортска обућа: 
6403 19 00 − − остало 
6403 20 00 − обућа са ђоновима од коже и горњим дијелом од кожних каишева који иду преко риста 

и око палца 
6403 40 00 − остала обућа са капицом од метала 
 − остала обућа са ђоновима од коже:
6403 51 − − која покрива глежањ: 
 − − − остало: 
 − − − − која покрива глежањ али не и кољено, са унутрашњом дужином од: 
6403 51 11 − − − − − мањом од 24 cm 
 − − − − − 24 cm или већом: 
6403 51 19 − − − − − − женска 
 − − − − остала, са унутрашњом дужином: 
6403 51 91 − − − − − мањом од 24 cm 
 − − − − − 24 cm или већом: 
6403 51 99 − − − − − − женска 
6403 59 − − остало: 
 − − − остало: 
 − − − − обућа са предњим дијелом од каишева али која има један или неколико изрезаних 

дијелова: 
6403 59 11 − − − − − са ђоном и петом укупне висине веће од 3 cm 
 − − − − − остала, са унутрашњом дужином: 
6403 59 31 − − − − − − мањом од 24 cm 
 − − − − − − 24 cm или већом: 
6403 59 39 − − − − − − − женска 
6403 59 50 − − − − папуче и остала кућна обућа 
 − − − − остала, са унутрашњом дужином: 
 − − − − − 24 cm или већом: 
6403 59 95 − − − − − − мушка 
6403 59 99 − − − − − − женска 
 − остала обућа: 
6403 91 − − која покрива глежањ: 
 − − − остало: 
 − − − − која покрива глежањ али не и кољено, са унутрашњом дужином: 
 − − − − − 24 cm или већом: 
6403 91 13 − − − − − − обућа која се не дијели на мушку или женску 
 − − − − − − остало: 
6403 91 16 − − − − − − − мушка 
6403 91 18 − − − − − − − женска 
 − − − − остала, са унутрашњом дужином: 
6403 91 91 − − − − − мањом од 24 cm 
 − − − − − 24 cm или већом: 
6403 91 93 − − − − − − обућа која се не дијели на мушку или женску 
 − − − − − − остало: 
6403 91 96 − − − − − − − мушка 
6403 91 98 − − − − − − − женска 
6403 99 − − остало: 
 − − − остало: 
 − − − − обућа са предњим дијелом од каишева али која има један или неколико изрезаних 

дијелова: 
6403 99 11 − − − − − са ђоном и петом укупне висине веће од 3 cm 
 − − − − − остала, са унутрашњом дужином: 
6403 99 31 − − − − − − мањом од 24 cm 
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 − − − − − − 24 cm или већом 
6403 99 33 − − − − − − − обућа која се не дијели на мушку или женску 
 − − − − − − − остало: 
6403 99 36 − − − − − − − − мушка 
6403 99 38 − − − − − − − − женска 
6403 99 50 − − − − папуче и остала кућна обућа 
 − − − − остала, са унутрашњом дужином: 
6403 99 91 − − − − − мањом од 24 cm 
 − − − − − 24 cm или већом: 
6403 99 93 − − − − − − обућа која се не дијели на мушку или женску 
 − − − − − − остало: 
6403 99 96 − − − − − − − мушка 
6403 99 98 − − − − − − − женска 
6404 Обућа са ђоном од гуме, пластичне масе, од коже или вјештачке коже и горњим дијелом 

од текстилног материјала 
6405 Остала обућа 
6505 Шешири и друга покривала за главу, плетени или хеклани, или израђени од чипке, пуста 

или осталих текстилних материјала у метражи (осим од трака), укључујући подстављене 
или украшене; мреже за косу од било којег материјала, укључујући подстављене или 
украшене: 

6505 10 00 − мреже за косу 
6505 90 − остало: 
 − − остало: 
6505 90 10 − − − беретке, спортске капе, школске капе, фесови и сличне капе без штитника 
6505 90 30 − − − капе са штитником 
6505 90 80 − − − остало 
6506 Остала покривала за главу, укључујући подстављене или украшене: 
6506 10 − заштитна покривала: 
6506 10 10 − − од пластичне масе 
6601 Кишобрани и сунцобрани (укључујући штапове-кишобране, баштенске кишобране и 

сличне кишобране) 
6913 Статуе и други украсни керамички производи: 
6913 10 00 − порцулански 
6913 90 − остало: 
 − − остало: 
6913 90 93 − − − производи од фајанса или фине керамике 
7013 Производи од стакла који се користе за столом, у кухињи, за тоалетну употребу, у 

канцеларијама, производи за унутрашње опремање и сличне намјене (осим оних из 
тарифног броја 7010 и 7018): 

 − чаше за пиће, осим оних од стакло-керамике: 
7013 22 − − од оловног кристалног стакла 
7013 28 − − остало 
 − остале чаше за пиће, осим од стакло-керамике: 
7013 33 − − од оловног кристалног стакла
7013 37 − − остало 
 − производи од стакла који се користе за столом (осим чаша за пиће) или у кухињи, осим 

од стакло-керамике: 
7013 41 − − од оловног кристалног стакла 
7013 42 00 − − од стакла које има линеарни коефицијент ширења (дилатације) не већи од 5 x 10-6 по 

Келвину, у распону температура од 0 °C до 300 °C
7013 49 − − остало 
 − остали производи од стакла: 
7013 91 − − од оловног кристалног стакла
7013 99 00 − − остало 
7102 Дијаманти, необрађени или обрађени, али немонтирани или неуметнути: 
 − неиндустријски: 
7102 39 00 − − остало 
7113 Драгуљарски предмети и њихови дијелови, од племенитих метала или од метала 

платираних племенитим металама 
7114 Предмети златарства или филигранства и њихови дијелови, од племенитих метала или од 
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обичних метала платираних племенитим металама 

8702 Моторна возила за превоз десет или више лица укључујући и возача: 
8702 10 − са клипним мотором са унутрашњим сагоријевањем на паљење уз помоћ компресије 

(дизелским или полудизелским): 
 − − запремине цилиндара веће од 2500 cm3: 
8702 10 19 − − − коришћена 
 − − запремине цилиндара не веће од 2500 cm3: 
8702 10 99 − − − коришћена 
8702 90 − остало: 
 − − са клипним мотором са унутрашњим сагоријевањем и паљењем уз помоћ свјећице: 
 − − − запремине цилиндара веће од 2800 cm3: 
8702 90 19 − − − − коришћена 
 − − − запремине цилиндара не веће од 2800 cm3: 
8702 90 39 − − − − коришћена 
8703 Путнички аутомобили и друга моторна возила углавном намијењена за превоз лица (осим 

возила из тарифног броја 8702), укључујући моторна возила за комбиновани превоз лица 
и робе типа "караван", "комби" итд. и тркаће аутомобиле: 

 − остала возила са клипним моторима са унутрашњим сагоријевањем и паљењем уз 
помоћ свјећице, осим са ротационим клипним моторима:

8703 21 − − запремине цилиндара не веће од 1000 cm3: 
8703 21 90 − − − коришћена 
8703 22 − − запремине цилиндара веће од 1000 cm3, али не већегод 1500 cm3: 
8703 22 90 − − − коришћена 
8703 23 − − запремине цилиндара веће од 1500 cm3, али не већег од 3000 cm3: 
8703 23 90 − − − коришћена 
8703 24 − − запремине цилиндара већег од 3000 cm3: 
8703 24 90 − − − коришћена 
 − остала возила са клипним мотором са унутрашњим сагоријевањем на паљење уз помоћ 

компресије (дизелским или полудизелским): 
8703 31 − − запремине цилиндара не веће од 1500 cm3: 
8703 31 90 − − − коришћена 
8703 32 − − запремине цилиндара веће од 1500 cm3, али не веће од 2500 cm3: 
8703 32 90 − − − коришћена 
8703 33 − − запремине цилиндра већег од 2500 cm3: 
8703 33 90 − − − коришћена 
9306 Бомбе, гранате, торпеда, мине, ракете и слична војна муниција и њихови дијелови; 

муниција (патроне) и остала муниција и пројектили и њихови дијелови, укључујући 
сачму и чепове за патроне: 

9306 30 − остала муниција и његови дијелови: 
 − − остало: 
 − − − остало: 
9306 30 97 − − − − остало: 
еx 9306 30 97 − − − − − Муниција (патроне) за алат за закивање или слични алат или за пнеуматске 

пиштоље за хумано убијање животиња и њихови дијелови
9504 Производи за сајамске, стоне или друштвене игре, укључујући флипере, билијар, посебне 

столове за игре у казину и опрему за аутоматске куглане 
9601 Обрађена слоновача, кост, корњачевина, рог, јелењи рог, корали, седеф и остали 

материјал животињског поријекла за резбарење, и производи од тих материјала 
(укључујући производе добијене обликовањем) 

9614 00 Луле за пушење (укључујући главе лула) и усници за цигаре или цигарете, и њихови 
дијелови: 

9614 00 90 − остало 
 
 
 



АНЕКС II 

ДЕФИНИЦИЈА ПРОИЗВОДА ОД ЈУНЕТИНЕ (“BABY BEEF”)  
(из члана 12. став (2)) 

 
Без обзира на правила тумачења Комбиноване номенклатуре, текст описа производа 
треба се сматрати само индикативним, с обзиром да је преференцијални режим, у 
оквиру овог анекса, одређен обимом ознака CN. Тамо гдје су наведене ознаке ex CN, 
преференцијални режим утврдиће се заједничком примјеном ознаке CN и 
одговарајућег описа.  
 

Ознака CN  Потподјела 
TARIC  Опис 

 0102  Жива говеда:  
 0102 90  – остала: 
  – – домаће врсте: 
  – – – тежине преко 300 kg: 
  – – – – јунице (нетељене женке говеда): 
ex 0102 90 51  – – – – – за клање: 

 10 –  која немају сталне зубе, тежине 320 kg или више, али не 
преко 470 kg 1 

еx 0102 90 59  – – – – – остала: 

 11 

21 

31 

91 

–  која немају сталне зубе, тежине 320 kg или више, али не 
преко 470 kg 1 

  – – – – остала: 
еx 0102 90 71  – – – – – за клање: 

 10 –  бикови и волови који немају сталне зубе, тежине 350 kg 
или више, али не преко 500 kg 1 

еx 0102 90 79  – – – – – остала: 

 21 

91 

–  бикови и волови који немају сталне зубе, тежине 350 kg 
или више, али не преко 500 kg 1 

 0201  Говеђе месо, свјеже или расхлађено: 
еx 0201 100  – Трупови и полутке 

 91 –  Трупови тежине 180 kg или више, али не преко 300 kg и полутке 
тежине 90 kg или више, али не преко 150 kg, ниског степена 
окоштавања хрскавице (нарочито хрскавице symphysis pubis и 
вертебралне апофизе), чије месо има свијетлоружичасту боју и 
маст веома фине текстуре, бијеле до свијетложуте боје.1 

 0201 20  – Остали комади са костима: 
еx 0201 20 20  – – ‘Компензоване’ четвртине: 

 91 –  ‘Компензоване’ четвртине тежине од 90 kg или више, али не 
преко 150 kg, ниског степена окоштавања хрскавице (нарочито 



Ознака CN  Потподјела 
TARIC  Опис 

хрскавице symphysis pubis и вертебралне апофизе), чије месо 
има свијетлоружичасту боју и маст изузетно фине текстуре, 
бијеле до свијетложуте боје.1 

еx 0201 20 30  – – Неодвојене или одвојене предње четвртине: 

 91 –  Одвојене предње четвртине, тежине 45 kg или више, али не 
преко 75 kg, са ниским ступњем окоштавања хрскавице 
(нарочито хрскавице symphysis pubis и вертебралне апофизе), 
чије месо има свијетлоружичасту боју и веома фину структуру 
масти бијеле до свијетложуте боје.1 

еx 0201 20 50  – Неодвојене или одвојене стражње четвртине: 

 91 –  Одвојене стражње четвртине тежине 45 kg или више, али не 
преко 75 kg (али 38 kg или више, и не преко 68 kg у случају 
„пистола“ реза), са ниским ступњем окоштавања хрскавице 
(нарочито хрскавице symphysis pubis и вертебралне апофизе), 
чије месо има свијетлоружичасту боју и веома фину структуру 
масти бијеле до свијетложуте боје.1 

1 Упис из овог тарифног подброја подлијеже условима утврђеним у релевантним одредбама Заједнице.  
 
 



AНЕКС III 

ЦАРИНСКИ УСТУПЦИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

ЗА ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ  

ПОРИЈЕКЛОМ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ 



АНЕКС III (а) 

ЦАРИНСКИ УСТУПЦИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПРИМАРНЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ ПОРИЈЕКЛОМ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ  

(из чл. 12.(4)(а)) 

Нулта стопа царине за неограничене количине од дана ступања на снагу Споразума 

 
CN број Опис 

0102 Живе животиње врсте говеда: 

0102 90 − Остало: 
 − − Домаће врсте: 
0102 90 05 − − −  масе укључно до 80 kg 
0105 Жива домаћа перад врсте Gallus domesticus, патке, гуске, туке и бисерке: 
 − масе до укључно 185 g:  
0105 12 00 − − туке 
0105 19 − − остало 
 − остало: 
0105 99 − − остало 
0206 Јестиви кланични производи од животиња врста говеда, свиња, оваца, коза, 

коња, магараца, мула и мазги, свјежи, расхлађени или смрзнути 
0207 Месо перади и јестиви кланични производи од перади из тарифног броја 

0105, свјежи, расхлађени или смрзнути: 

 − од патки, гуски или бисерки:  
0207 32 − − неисјечено на комаде, свјеже или расхлађено 
0207 33 − − неисјечено на комаде, смрзнуто 
0207 34 − − масна џигерица, свјежа или расхлађена 
0207 35 − − Остало, свјеже или расхлађено 
0207 36 − − Остало, смрзнуто  
0208 Остало месо и јестиви кланични производи, свјежи, расхлађени или смрзнути 
0210 Месо и јестиви месни кланични производи, сољени, у саламури, сушени или 

димљени; јестиво брашно и прах од меса или од кланичних производа: 
 − остало, укључујући јестиво брашно и прах од меса или кланичних 

производа: 
0210 91 00 − − Од примата  
0210 92 00 − − од китова, делфина и морских прасића (сисара реда Cetacea); морских 

крава и дугонга (сисари реда Sirenia)  
0210 93 00 − − од рептила (укључујући змије и корњаче) 
0210 99 − − Остало: 
 − − − Месо: 
0210 99 10 − − − − коњско, сољено, у саламури или сушено 
0210 99 31 − − − − Од собова 
0210 99 39 − − − − Остало 
0210 99 90 − − − јестива брашна и прах од меса или месних кланичних производа 
0402 Млијеко и павлака, концентрирани или са додатим шећером или другим 

заслађивачима: 
 - у праху, гранулама или другим чврстим облицима, са садржајем масноће 

највише 1,5 % по маси: 

0402 29 − − Остало: 
 − − − са садржајем масноће до и укључујући 27% по маси:
0402 29 11 − − − −  посебно млијеко за дојенчад, са садржајем масноће више од 10% по 

маси, у херметички затвореној амбалажи нето садржаја до 500 g 
 − − − − Остало: 



CN број Опис 
0402 29 15 − − − − − у оригиналним паковањима нето садржаја до 2,5 kg. 
0402 29 19 − − − − − Остало 
 − Остало: 
0402 91 − − без додатог шећера или других заслађивача:
 − − − са садржајем маноће више од 45% по маси : 
0402 91 91 − − − − у оригиналним паковањима нето садржаја до 2,5 kg 
0404 Сурутка, концентрирана или неконцентрирана, са додатим шећером или 

другим заслађивачима; производи који се састоје од природних састојака 
млијека, са додатим шећером или без њега или других заслађивача, који нису 
поменути ни укључени на другом мјесту 

0406 Сир и скута: 

0406 20 − сир, стругани или у праху, свих врста 
0406 40 − сир прошаран плавим плијеснима и други сиреви који садрже плијесни 

добијене од Penicillium roqueforti 
0408 Јаја перади и птичја јаја, без љуске и жуманца јаја, свјежи, сушени, кувани у 

води или на пари, обликовани, смрзнути или на други начин конзервирани, 
са додатим шећером или другим заслађивачима или без њих 

0410 00 00 Јестиви производи животињског поријекла који нису поменути ни укључени 
на другом мјесту 

0511 Производи животињског поријекла који нису поменути нити укључени на 
другом мјесту; мртве животиње из 1. и 3. поглавља, неприкладне за људску 
исхрану: 

0511 10 00 − сперма бикова 
0709 Остало поврће, свјеже или расхлађено: 
0709 20 00 − Шпаргле 
0709 60 − паприке из рода Capsicum или из рода Pimenta:
 − − Остало: 
0709 60 95 − − −  за индустријску производњу етеричних уља или резиноида 
0709 90 − Остало: 
0709 90 20 − − блитва и шпанске артичоке и карди 
0709 90 40 − − капари 
0709 90 50 − − коморач 
0709 90 80 − − округле артичоке 
0710 Поврће (некувано или кувано у пари или води), смрзнуто: 
0710 30 00 − спанаћ, новозеландски спанаћ и лобода (баштенски спанаћ) 
0710 80 − Остало поврће: 
0710 80 10 − − маслине 
0710 80 70 − − парадајз 
0710 80 80 − − округле артичоке 
0710 80 85 − − шпаргле 
0711 Поврће привремено конзервирано (нпр. сумпорним диоксидом, у сланој 

води, у сумпорној води или другим растворима за конзервирање), али у 
стању неприкладном за непосредну исхрану: 

0711 20 − маслине 
0711 90 − остало поврће; мјешавине поврћа: 
 − − поврће: 
0711 90 70 − − − капари 
0712 Сушено поврће, цијело, резано, у кришкама, ломљено или у праху, али даље 

неприпремљено: 
0712 90 − остало поврће; мјешавине поврћа: 
 − − слатки кукуруз (Zea mays var. saccharata): 
0712 90 11 − − −  сјеменски хибриди
0802 Остало језграсто воће, свјеже или суво, ољуштено или неољуштено: 
 − љешници (Corylus spp.): 
0802 22 00 − − ољуштени 
0803 00 Банане, укључујући рајске смокве (plantain банане), свјеже или суве 
0804 Датуле, смокве, ананас, авокадо, гуава, манго и мангуста, свјежи или суви: 
0804 30 00 − ананас 
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0805 Агруми, свјежи или суви: 

0805 50 − лимуни (Citrus limon, Citrus limonum) и лимете (Citrus aurantifolia, Citrus 
latifolia) 

0807 Диње (укључујући лубенице) и папаје, свјеже: 
0807 20 00 − папаје (papayas) 
0810 Остало свјеже воће: 

0810 90 − Остало: 
0810 90 30 − −  тамаринде, касијске јабуке, личи, плод индијског крушног дрвета, 

шљиве саподило 
0810 90 40 − −  пасионско воће, карамбола и питаја 
0810 90 95 − − Остало 
0811 Воће и језграсто воће, некувано или кувано у води или пари, смрзнуто, са 

додатим шећером или другим заслађивачима или без њих: 

0811 90 − Остало: 
 − − са додатим шећером или другим заслађивачима: 
 − − − са садржајем шећера већим од 13% масених: 
0811 90 11 − − − − тропско воће и тропско језграсто воће 
0811 90 19 − − − − остало 
 − − − остало: 
0811 90 31 − − − −  тропско воће и тропско језграсто воће 
0811 90 39 − − − − остало 
 − − остало: 
0811 90 85 − − −  тропско воће и тропско језграсто воће 
0811 90 95 − − − остало 
0812 Воће и језграсто воће, привремено конзервирано (нпр. сумпорним 

диоксидом, у сланој води, у сумпорној води или другим растворима за 
конзервирање), али у таквом стању неприкладно за непосредну исхрану: 

0812 90 − Остало: 
0812 90 30 − − папаје (papayas) 
0813 Воће, суво, осим оног из тарифних бројева 0801 до 0806; мјешавине 

језграстог воћа или сувог воћа из овог поглавља: 
0813 40 − остало воће: 
0813 40 10 − −  брескве, укључујући нектарине 
0813 40 50 − − папаје  
0813 40 60 − − тамаринде 
0813 40 70 − −  касијске јабуке, личи, плод индијског крушног дрвета, шљиве саподило, 

пасионско воће, карамбола и питаја 
0813 40 95 − − остало 
0813 50 − мјешавине језграстог воћа или сувог воћа из овог поглавља: 
 − − мјешавине сувог воћа, осим оног из тарифних бројева 0801 до 0806: 
 − − − без садржаја сувих шљива:
0813 50 12 − − − −  од папаје, тамаринде, касијске јабуке, личија, плода индијског 

крушног дрвета, шљива саподило, маракује, карамболе и питаје 
0813 50 15 − − − − остало 
0901 Кафа, пржена или непржена, са кофеином или без кофеина; љуске кафе и 

опне, замјене кафе које садрже кафу у било којем омјеру: 

 − кафа, непржена: 
0901 11 00 − − са кофеином 
0901 12 00 − − без кофеина 
0904 Бибер рода Piper; сува, дробљена или мљевена паприка рода Capsicum или 

рода Pimenta: 

0904 20 − паприка рода Capsicum или рода Pimenta, сува, дробљена или мљевена: 
 − − недробљена и немљевена: 
0904 20 10 − − − слатка паприка
0904 20 30 − − − остало 
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1001 Пшеница и наполица:  
1001 10 00 − тврда (дурум) пшеница 
1001 90 − остало: 
 − − остали пир, обична пшеница и наполица:
1001 90 99 − − − остало 
1002 00 00 Раж 
1003 00 Јечам: 
1003 00 90 − остало 
1004 00 00 Зоб 
1005 Кукуруз  
1101 00 Брашно од пшенице или наполице: 
 − Брашно од пшенице: 
1101 00 11 − − Од тврде пшенице 
1102 Брашно од житарица, осим од пшенице или наполице: 
1102 10 00 − ражено брашно 
1103 Прекрупа, гриз и пелете од житарица: 
 − прекрупа и гриз: 
1103 11 − − од пшенице 
1103 13 − − од кукуруза: 
1103 13 10 − − − са садржајем масноће до укључно 1,5 % по маси  
1104 Житарице у зрну на други начин обрађене (нпр. ољуштене, ваљане, у 

пахуљицама, перлиране, резане или гњечене), осим риже из тарифног броја 
1006; клице од житарица, цијеле, ваљане, у љуспицама или мљевене 

1105 Брашно, гриз, прах, пахуљице, грануле и пелете од кромпира
1106 Брашно, гриз и прах од осушеног махунастог поврћа из тарифног броја 0713, 

од сагоа, коријења или гомоља из тарифног броја 0714 или од производа из 
поглавља 8: 

1106 10 00 − од осушеног махунастог поврћа из тарифног броја 0713 
1106 30 − од производа из Поглавља 8: 
1107 Слад, пржен или непржен 
1108 Скроб; инулин 
1109 00 00 Пшенични глутен, осушен или неосушен 
1205 Сјеме уљане репице, укључујући и ломљено 
1206 00 Сунцокретово сјеме, укључујући и ломљено 
1210 Хмељ, свјеж или осушен, укључујући и мљевен, у облику праха или пелета; 

лупулин 
1212 Рогачи, морске и остале алге, шећерна репа и шећерна трска, свјежи, 

расхлађени, смрзнутии или суви, укључујући и мљевене; коштице и језгре из 
коштица воћа и остали биљни производи (укључујући непржено коријење 
цикорије врсте Cichorium intybus sativum) који се искључиво користе за 
људску исхрану, који нису поменути нити укључени на другом мјесту: 

 − остало: 
1212 91 − − шећерна репа 
1302 Биљни сокови и екстракти; пектинске материје, пектинати и пектати; агар-

агар и остале слузи и згушњивачи, добијени од биљних производа, 
модификовани или не: 

 − остале слузи и згушњивачи, добијени од биљних производа, модификовани 
или не: 

1302 39 00 − − остало 
1501 00 Свињска маст (укључујући сало) и маст перади, осим из тарифног броја 0209 

или 1503: 
1502 00 Масти од говеда, оваца или коза, осим из тарифног броја 1503: 
1502 00 90 − Остало 
1503 00 Стеарин од свињске масти, уље од свињске масти, олеостеарин, олео уље и 

уље од лоја, неемулгирани, немијешани нити на други начин припремљени 
1507 Сојино уље и његове фракције, рафинирани или нерафинирани, али хемијски 

немодификовани 
1509 Маслиново уље и његове фракције, рафинирани или нерафинирани, али 

хемијски немодификовани 
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1510 00 Остала уља и њихове фракције, добијена искључиво од маслина, рафинирана 

или нерафинирана, али хемијски немодификована, укључујући мјешавине 
тих уља или фракција са уљима или фракцијама из тарифног броја 1509 

1512 Уље од сјемена сунцокрета, шафранике или памука и њихове фракције, 
рафинирани или нерафинирани, али хемијски немодификовани 

1514 Уље од репице или уље од горушице и њихове фракције, рафинирани или 
нерафинирани, али хемијски немодификовани 

1515 Остале стабилне (неиспарљиве) биљне масти и уља (укључујући уље јојобе) 
и њихове фракције, рафинирани или нерафинирани, али хемијски 
немодификовани: 

 − кукурузно уље и његове фракције: 
1515 21 − − сирово уље 
1515 29 − − остало 
1516 Масти и уља животињског или биљног поријекла и њихове фракције, 

дјеломично или потпуно хидрогенирани, интер-естерифицирани, ре-
естерифицирани или елаидинизирани, рафинирани или не, али даље 
неприпремљени: 

1516 20 − биљне масти и уља и њихове фракције: 
 − − остало: 
1516 20 91 − − −  у оригиналним паковањима нето масе 1 kg или мање
 − − − остало: 
1516 20 95 − − − − уље од репице, ланеног сјемена, сјемена сунцокрета, илипе, карите, 

макоре, тулукуна или бабасу уље, за техничке или индустријске сврхе, осим 
за производњу прехрамбених производа за људе 

 − − − − остало: 
1516 20 96 − − − − −  уље од кикирикија, сјемена памука, сојино или сунцокретово уље; 

остала уља са масеним удјелом слободних масних киселина мањим од 50%, 
искључујући уље од палминих коштица, илипе, кокосовог ораха, репице или 
копаиба уље 

1516 20 98 − − − − − остало 
1517 Маргарин; јестиве мјешавине или препарати од масти или уља животињског 

или биљног поријекла или од фракција различитих масти или уља из овог 
поглавља, осим јестивих масти или уља или њихових фракција из тарифног 
броја 1516: 

1517 10 − маргарин, искључујући течни маргарин: 
1517 10 90 − − Остало 
1517 90 − Остало: 
 − − Остало: 
1517 90 91 − − − стабилна (неиспарљива) биљна уља, текућа, мијешана 
1517 90 99 − − − Остало 
1518 00 Животињске или биљне масти и уља и њихове фракције, кувани, оксидирани, 

дехидрирани, сумпорирани, дувани, полимеризирани загријавањем у вакууму 
или у инертном гасу или другачије хемијски модификовани, искључујући 
оне из тарифног броја 1516; нејестиве мјешавине или приправци од 
животињских или биљних масти или уља или од фракција различитих масти 
или уља из овог поглавља, који нису поменути нити укључени на другом 
мјесту: 

 − стабилна (нехлапива) биљна уља, текућа, мијешана, за техничке или 
индустријске сврхе, осим за производњу прехрамбених производа за људе: 

1518 00 31 − − сирова 
1518 00 39 − − остало 
1602 Остали припремљени или конзервирани производи од меса, других 

кланичних производа или крви: 
1602 90 − остало, прерађевине од крви било које животиње: 
1602 90 10 − −  прерађевине од крви било које животиње 
 − − остало: 
1602 90 31 − − −  од дивљачи или кунића 
1602 90 41 − − − од собова (сјеверних јелена) 
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 − − − остало: 
 − − − − остало: 
 − − − − − остало: 
 − − − − − − од оваца или коза:
 − − − − − − − некувани; мјешавине куваног и некуваног меса или других 

кланичних производа 
1602 90 72 − − − − − − − − од оваца 
1602 90 74 − − − − − − − − од коза 
 − − − − − − − остало: 
1602 90 76 − − − − − − − − од оваца
1602 90 78 − − − − − − − − од коза 
1602 90 98 − − − − − − остало 
1603 00 Екстракти и сокови од меса, риба, љускара, мекушаца или од осталих 

водених бескичмењака 
1702 Остали шећери, укључујући хемијски чисту лактозу, малтозу, глукозу и 

фруктозу, у чврстом стању; шећерни сирупи без додатих арома или материја 
за бојење; умјетни мед, мијешан или не са природним медом; карамел: 

1702 20 − шећер и сируп од јавора: 
1702 20 10 − −   шећер од јавора у чврстом стању, са додатим аромама или материјама за 

бојење 
1702 90 − остало, укључујући инвертни шећер и остале шећере и шећерне сирупе са 

масеним удјелом фруктозе 50% у сувом стању: 
1702 90 30 − − изоглукоза 
1703 Меласе добијене при екстракцији или рафинирању шећера
2001 Поврће, воће, језграсто воће и остали јестиви дијелови биљака, припремљени 

или конзервирани у сирћету или сирћетној киселини:
2001 90 − остало: 
2001 90 10 − − манго, јако зачињен (mango chutney) 
2001 90 65 − − маслине 
2001 90 91 − − тропско воће и тропско језграсто воће  
2002 Парадајз, припремљен или конзервиран на други начин осим у сирћету или 

сирћетној киселини: 
2002 10 − парадајз, цијели или у комадима
2002 90 − остало: 
 − − са масеним удјелом суве материја мањим од 12%: 
2002 90 11 − − − у оригиналним паковањима нето масе веће од 1 kg 
2002 90 19 − − − у оригиналним паковањима нето масе не веће од 1 kg 
 − − са масеним удјелом суве материја 12% или већим, али не већим од 30%: 
2002 90 31 − − − у оригиналним паковањима нето масе веће од 1 kg
 − − са масеним удјелом суве материја већим од 30%: 
2002 90 91 − − − у оригиналним паковањима нето масе веће од 1 kg 
2002 90 99 − − − у оригиналним паковањима нето масе не веће од 1 kg 
2003 Гљиве и тартуфи, припремљени или конзервирани на други начин, осим у 

сирћету или сирћетној киселини:
2003 20 00 − тартуфи 
2004 Остало поврће, припремљено или конзервирано на други начин осим у 

сирћету или сирћетној киселини, смрзнуто, осим производа из тарифног 
броја 2006: 

2004 10 − кромпир: 
2004 10 10 − −  куван, неприпремљен на други начин 
 − − остало: 
2004 10 99 − − − остало 
2004 90 − остало поврће и мјешавине поврћа: 
2004 90 30 − −  кисели купус, капари и маслине 
 − − остало, укључујући мјешавине: 
2004 90 91 − − − црвени лук, куван, неприпремљен на други начин 
2005 Остало поврће, припремљено или конзервирано на други начин осим у 

сирћету или сирћетној киселини, несмрзнуто, осим производа из тарифног 
броја 2006: 

2005 60 00 − шпаргле 
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2005 70 − маслине 
 − остало поврће и мјешавине поврћа: 
2005 99 − − остало: 
2005 99 20 − − − капари 
2005 99 30 − − − округле артичоке 
2006 00 Поврће, воће, језграсто воће, коре од воћа и остали дијелови биљака, 

конзервирани шећером (исцијеђени, преливени или кандирани) 
2007 Џемови, воћни желеи, мармеладе, пиреи и пасте од воћа или од језграстог 

воћа добијени кувањем, са додатим или без додатог шећера или других 
заслађивача: 

 − остало: 
2007 99 − − остало: 
 − − − са масеним удјелом шећера већим од 30%: 
2007 99 10 − − − − пире и паста од шљива, укључујући од сувих шљива, у оригиналним 

паковањима нето масе веће од 100 kg, за индустријску прераду 
2007 99 20 − − − −  пире и паста од кестена 
2008 Воће, језграсто воће и остали јестиви дијелови биљака, другачије 

припремљени или конзервирани, укључујући и са додатим шећером или 
другим заслађивачима или алкохолом, који нису поменути нити укључени на 
другом мјесту: 

 − језграсто воће, кикирики и воћне сјеменке, укључујући мјешавине тог воћа: 
2008 19 − − остало, укључујући мјешавине: 
2008 20 − ананас 
2008 30 − агруми: 
 − − са додатим алкохолом: 
 − − − са масеним удјелом шећера већим од 9%: 
2008 30 11 − − − − са стварним масеним удјелом алкохола не већим од 11,85% 
2008 30 19 − − − − остало 
 − − − остало: 
2008 30 31 − − − − са стварним масеним удјелом алкохола не већим од 11,85% 
2008 30 39 − − − − остало 
2008 40 − крушке: 
 − − са додатим алкохолом: 
 − − − у оригиналним паковањима нето масе веће од 1 kg: 
 − − − − са масеним удјелом шећера већим од 13%: 
2008 40 11 − − − − − са стварним масеним удјелом алкохола не већим од 11,85% 
2008 40 19 − − − − − остало 
 − − − − остало: 
2008 40 21 − − − − − са стварним масеним удјелом алкохола не већим од 11,85% 
2008 40 29 − − − − − остало 
2008 50 − кајсије: 
 − − са додатим алкохолом:
 − − − у оригиналним паковањима нето масе веће од 1 kg: 
 − − − − са масеним удјелом шећера већим од 13%: 
2008 50 11 − − − − − са стварним масеним удјелом алкохола не већим од 11,85% 
2008 50 19 − − − − −  остало 
 − − − − остало: 
2008 50 31 − − − − − са стварним масеним удјелом алкохола не већим од 11,85% 
2008 50 39 − − − − −  остало 
2008 60 − трешње и вишње: 
 − − са додатим алкохолом: 
 − − − с масеним удјелом шећера већим од 9%: 
2008 60 11 − − − − са стварним масеним удјелом алкохола не већим од 11,85% 
2008 60 19 − − − − остало 
 − − − остало: 
2008 60 31 − − − − са стварним масеним удјелом алкохола не већим од 11,85% 
2008 60 39 − − − − остало 
2008 70 − брескве, укључујући нектарине: 
 − − са додатим алкохолом: 
 − − − у оригиналним паковањима нето-масе веће од 1 kg:
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 − − − − са масеним удјелом шећера већим од 13%: 
2008 70 11 − − − − − са стварним масеним удјелом алкохола не већим од 11,85% 
2008 70 19 − − − − − остало 
 − − − − остало: 
2008 70 31 − − − − − са стварним масеним удјелом алкохола не већим од 11,85% 
2008 80 − јагоде: 
 − − са додатим алкохолом: 
 − − − са масеним удјелом шећера већим од 9%: 
2008 80 11 − − − − са стварним масеним удјелом алкохола не већим од 11,85% 
2008 80 19 − − − − остало 
 − − − остало: 
2008 80 31 − − − − са стварним масеним удјелом алкохола не већим од 11,85% 
 − остало, укључујући мјешавине, осим оних из подброја 2008 19: 
2008 92 − − мјешавине 
2008 99 − − остало: 
 − − − са додатим алкохолом: 
 − − − − ингвер (ђумбир): 
2008 99 11 − − − − − са стварним масеним удјелом алкохола не већим од 11,85% 
2008 99 19 − − − − − остало 
 − − − − грожђе: 
2008 99 21 − − − − − са масеним удјелом шећера већим од 13% 
2008 99 23 − − − − − остало 
 − − − − остало: 
 − − − − − са масеним удјелом шећера већим од 9%: 
 − − − − − − са стварним масеним удјелом алкохола не већим од 11,85%: 
2008 99 24 − − − − − − − тропско воће 
2008 99 28 − − − − − − − остало 
 − − − − − − остало: 
2008 99 31 − − − − − − − тропско воће 
2008 99 34 − − − − − − − остало 
 − − − − − остало: 
 − − − − − − са стварним масеним удјелом алкохола не већим од 11,85%: 
2008 99 36 − − − − − − − тропско воће 
2008 99 37 − − − − − − − остало 
 − − − − − − остало: 
2008 99 38 − − − − − − − тропско воће 
2008 99 40 − − − − − − − остало 
 − − − без додатог алкохола:
 − − − − са додатим шећером, у оригиналним паковањима нето масе веће од 1 

kg: 
2008 99 41 − − − − − ингвер (ђумбир) 
2008 99 46 − − − − −  пасионско воће, гуава и тамаринд 
2008 99 47 − − − − −  манго, мангуста, папаја, касијске јабуке, личи, плод индијског 

крушног дрвета, шљиве саподило, карамбола и питаја
2008 99 49 − − − − − остало 
 − − − − са додатим шећером, у оригиналним паковањима нето масе не веће 

од 1 kg: 
2008 99 51 − − − − − ингвер (ђумбир) 
2008 99 61 − − − − −  пасионско воће и гуава 
2008 99 62 − − − − −  манго, мангуста, папаја, тамаринд, касијске јабуке, личи, плод 

индијског крушног дрвета, шљиве саподило, карамбола и питаја 
2008 99 67 − − − − − остало 
 − − − − без додатог шећера 
2008 99 99 − − − − − остало 
2009 Воћни сокови (укључујући мошт од грожђа) и сокови од поврћа, 

неферментирани и без додатог алкохола, са додатим или без додатог шећера 
или других заслађивача: 

2009 80 − сок од осталог појединачног воћа или поврћа: 
 − − више од 67 степени Brixа: 
 − − − остало: 
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 − − − − вриједности не веће од 30 ЕUR за 100 kg нето масе: 
2009 80 34 − − − − −  сокови од тропског воћа 
2009 80 35 − − − − − остало 
 − − − − остало: 
2009 80 36 − − − − −  сокови од тропског воћа 
 − − не више од 67 степени Brixа: 
 − − − сок од крушке: 
 − − − − остало: 
2009 80 61 − − − − − сa масеним удјелом додатог шећера већим од 30% 
2009 80 63 − − − − − сa масеним удјелом додатог шећера не већим од 30% 
2009 80 69 − − − − −  без додатог шећера 
 − − − остало: 
 − − − − вриједности веће од 30 ЕUR за 100 kg нето масе, сa додатим шећером: 
2009 80 73 − − − − −  сок од тропског воћа 
2009 80 79 − − − − − остало 
 − − − − остало: 
 − − − − − с масеним удјелом додатог шећера већим од 30%: 
2009 80 85 − − − − − −  сокови од тропског воћа 
 − − − − − сa масеним удјелом додатог шећера не већим од 30%: 
2009 80 88 − − − − − −  сокови од тропског воћа 
 − − − − − без додатог шећера: 
2009 80 95 − − − − − −  сок од воћа врсте Vaccinium macrocarpon 
2009 80 97 − − − − − −  сокови од тропског воћа 
2009 90 − мјешавине сокова: 
 − − више од 67 степени Brixа: 
 − − − остало: 
 − − − − вриједности веће од 30 ЕUR за 100 kg нето масе: 
 − − − − − мјешавине сокова од агрума и ананаса: 
2009 90 41 − − − − − −  сa додатим шећером 
2009 90 49 − − − − − − остало 
 − − − − − остало: 
2009 90 51 − − − − − −  сa додатим шећером 
2009 90 59 − − − − − − остало 
 − − − − вриједности не веће од 30 ЕUR за 100 kg нето масе: 
 − − − − − мјешавине сокова од агрума и ананаса: 
2009 90 71 − − − − − − сa масеним удјелом додатог шећера већим од 30% 
2009 90 73 − − − − − − сa масеним удјелом додатог шећера не већим од 30% 
2009 90 79 − − − − − −  без додатог шећера
 − − − − − остало: 
 − − − − − − сa масеним удјелом додатог шећера већим од 30%: 
2009 90 92 − − − − − − −  мјешавине сокова од тропског воћа 
2009 90 94 − − − − − − − остало 
 − − − − − − сa масеним удјелом додатог шећера не већим од 30%: 
2009 90 95 − − − − − − −  мјешавине сокова од тропског воћа
2009 90 96 − − − − − − − остало 
 − − − − − − без додатог шећера: 
2009 90 97 − − − − − − −  мјешавине сокова од тропског воћа 
2009 90 98 − − − − − − − остало 
2106 Прехрамбени производи који нису поменути нити укључени на другом 

мјесту: 
2106 90 − остало: 
 − − ароматизирани или обојени шећерни сирупи: 
2106 90 30 − − −  изоглукозни сирупи 
 − − − остало: 
2106 90 51 − − − −  лактозни сируп 
2106 90 55 − − − −  глукозни сируп и малтодекстрински сируп 
2106 90 59 − − − − остало 
2209 00 Сирће и замјене сирћета добијене од сирћетне киселине: 
 − винско сирће, у посудама запремине:
2209 00 11 − −  2 l или мање 
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2209 00 19 − −  веће од 2 l 
 − остали, у посудама запремине: 
2209 00 91 − −  2 l или мање 
2302 Посије и остали остаци добијени просијавањем, мљевењем или другом 

обрадом житарица или махунарки, непелетирани или пелетирани: 
2302 10 − од кукуруза: 
2302 30 − од пшенице: 
2302 50 00 −  од махунарки 
2303 Остаци од производње скроба и слични остаци, резанци шећерне репе, 

отпаци шећерне трске и остали отпаци индустрије шећера, остаци и отпаци 
из пивовара и дестилерија, непелетирани или пелетирани 

2305 00 00 Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени приликом екстракције уља од 
кикирикија, немљевени, мљевени, непелетирани или пелетирани 

2306 Уљане погаче и остали чврсти остаци добијени приликом екстракције 
биљних масти или уља, осим оних из тарифног броја 2304 или 2305, 
немљевени, мљевени, непелетирани или пелетирани: 

2306 10 00 −  од памуковог сјемена 
2306 20 00 −  од ланеног сјемена 
 − од сјемена уљане репице: 
2306 41 00 − −  од сјемена уљане репице ниског садржаја ерука киселине 
2306 49 00 − − остало 
2306 50 00 −  од кокосовог ораха или копре 
2306 60 00 −  од палминог ораха или језгре коштица 
2306 90 − остало 
2309 Препарати који се користе за исхрану животиња: 
2309 10 − храна за псе или мачке, припремљена за продају на мало 
2401 Непрерађени дуван; дувански отпаци: 
2401 10 − дуван, неижиљен: 
 − − ваздушним током сушен дуван типа Virginia и свијетли ваздушно сушен 

дуван типа Burley (укључујући Burley хибриде); свијетли ваздушно сушен 
дуван типа Maryland и на диму сушен дуван: 

2401 10 10 − − −  ваздушним током сушен дуван типа Virginia
2401 10 20 − − − свијетли ваздушно сушен дуван типа Burley (укључујући Burley 

хибриде) 
2401 10 30 − − −  свијетли ваздушно сушен дуван типа Maryland 
 − − − на диму сушен дуван: 
2401 10 41 − − − − типа Kentucky 
2401 10 49 − − − − остало 
 − − остало: 
2401 10 50 − − −  свијетли ваздушно сушен дуван 
2401 10 70 − − −  тамни ваздушно сушен дуван 
2401 20 − дуван, дјелимично или потпуно ижиљен: 
 − − ваздушним током сушен дуван типа Virginia и свијетли ваздушно сушен 

дуван типа Burley (укључујући Burley хибриде); свијетли ваздушно сушен 
дуван типа Maryland и на диму сушен дуван: 

2401 20 10 − − −  ваздушним током сушен дуван типа Virginia 
2401 20 20 − − − свијетли ваздушно сушен дуван типа Burley (укључујући Burley 

хибриде) 
2401 20 30 − − −  свијетли ваздушно сушен дуван типа Maryland 
 − − − на диму сушен дуван:
2401 20 41 − − − −  типа Kentucky 
2401 20 49 − − − − остало 
 − − остало: 
2401 20 50 − − −  свијетли ваздушно сушен дуван 
2401 20 70 − − −  тамни ваздушно сушен дуван 
2401 30 00 −  дувански отпаци
3502 Албумини (укључујући концентрате од двију или више бјеланчевина 

сурутке, са масеним удјелом бјеланчевина сурутке већим од 80%, рачунано 
на суву твар), албуминати и други албумински деривати: 
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3502 90 − остало: 
3502 90 90 − −  албуминати и други албумински деривати 
3503 00 Желатин (укључујући желатин у листовима квадратног и правоугаоног 

облика, обрађен или не по површини или обојен) и његови деривати; љепило 
из рибљих мјехура; остала љепила животињског поријекла, осим казеинских 
љепила из тарифног броја 3501: 

3503 00 10 −  желатин и његови деривати 
3503 00 80 − остало: 
еx 3503 00 80 − − осим љепила од костију 
3504 00 00 Пептони и њихови деривати; остале бјеланчевинасте материја и њихови 

деривати, који нису поменути нити укључени на другом мјесту; кожни прах, 
хромиран или не 

3505 Декстрини и други модификовани скробови (нпр. прежелатинирани и 
естерифицирани скробови); љепила на основи скробова или на бази 
декстрина или других модификованих скробова: 

3505 10 − декстрин и други модификовани скробови:
 − − други модификовани скробови: 
3505 10 50 − − −  етерифицирани и естерифицирани скробови 



АНЕКС III (б) 

ЦАРИНСКИ УСТУПЦИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПРИМАРНЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ ПОРИЈЕКЛОМ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ  

(из чл. 12.(4)(b)) 

Царине ће се снижавати како слиједи: 

  

(a) даном ступања на снагу Споразума царина ће бити снижена на 50% полазне 
царине (царина која се примјењује у БиХ);  

(b) 1. јануара прве године након ступања на снагу Споразума, царине ће бити 
укинуте.  
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0104 Живе овце и козе: 

0104 20 − козе: 
0104 20 90 − − остало 
0205 00 Коњско и магареће месо, месо мула и мазги, свјеже, расхлађено или смрзнуто 
0504 00 00 Животињска цријева, мјехури и желуци (осим рибљих), цијели или у 

комадима, свјежи, расхлађени, смрзнути, сољени, у саламури, сушени или 
димљени 

0701 Кромпир, свјеж или расхлађен: 
0701 10 00 − сјеменски 
0705 Салата (Lactuca sativa) и цикорија (Cichorium spp.), свјеже или расхлађене: 
 − цикорија: 
0705 21 00 − − радич (Cichorium intybus var. foliosum)  
0705 29 00 − − остало 
0709 Остало поврће, свјеже или расхлађено:  
 − гљиве и тартуфи: 
0709 59 − − остало 
0709 60 − паприке из рода Capsicum или из рода Pimenta: 
0709 60 10 − − слатке паприке 
 − − остало: 
0709 60 91 − − − из рода Capsicum, за производњу капсицина или боја на бази капискум 

олеорезина  
0709 60 99 − − − остало 
0709 90 − остало: 
0709 90 90 − − остало 
0710 Поврће (некувано или кувано на пари или у води), смрзнуто:
 − махунасто поврће, у махунама или зрну:  
0710 21 00 − − грашак (Pisum sativum) 
0710 22 00 − − пасуљ (Vigna spp., Phaseolus spp.) 
0710 29 00 − − остало 
0710 80 − остало поврће: 
 − − паприке из рода Capsicum или из рода Pimenta:
0710 80 51 − − −  слатке паприке 
0710 80 59 − − − остало 
 − − гљиве: 
0710 80 61 − − −  из рода Agaricus 
0710 80 69 − − − остало 
0710 80 95 − − остало 
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0710 90 00 − мјешавине поврћа 
0711 Поврће привремено конзервирано (нпр. сумпорним диоксидом, у сланој 

води, у сумпорној води или другим растворима за конзервирање), али у 
стању неприкладном за непосредну исхрану: 

0711 40 00 −  краставци и корнишони 
 − јестиве гљиве и тартуфи:
0711 51 00 − −  јестиве гљиве из рода Agaricus 
0711 59 00 − − остало 
0711 90 − остало поврће; мјешавине поврћа: 
 − − поврће: 
0711 90 10 − − − паприке из рода Capsicum или из рода Pimenta, осим слатких паприка 
0711 90 50 − − −  црвени лук
0711 90 80 − − − остало 
0711 90 90 − −  мјешавине поврћа 
0712 Осушено поврће, цијело, резано, у кришкама, ломљено или у праху, али даље 

неприпремљено: 
 − јестиве гљиве, Јудино уво (Auricularia spp.), гљиве слузавке (Tremella spp.) 

и тартуфи: 
0712 31 00 − −  јестиве гљиве из рода Agaricus 
0712 32 00 − − Јудино уво (Auricularia spp.) 
0712 33 00 − − гљиве слузавке (Tremella spp.) 
0712 39 00 − − остало 
0712 90 − остало поврће; мјешавине поврћа: 
0712 90 05 − −  кромпир, укључујући и резан на плошке (колутиће) али не и даље 

припремљен 
 − − слатки кукуруз (Zea mays var. saccharata): 
0712 90 19 − − − остало 
0713 Осушено махунасто поврће, у зрну, ољуштено или неољуштено или 

ломљено: 
0713 10 − грашак (Pisum sativum):
0713 10 90 − − остало 
0713 20 00 − слани грашак (Garbanzos) 
 − пасуљ (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
0713 31 00 − − пасуљ врсте Vigna mungo (L.) Hepper или Vigna radiata (L.) Wilczek 
0713 32 00 − − пасуљ ситни црвени (Adzuki) (Phaseolus или Vigna angularis) 
еx 0713 32 00 − − −  за сијање 
0713 33 − − пасуљ обични укључујући бијели (Phaseolus vulgaris): 
0713 33 90 − − − остало 
0802 Остало језграсто воће, свјеже или суво, ољуштено или неољуштено: 
 − бадеми: 
0802 12 − − ољуштени 
 − ораси 
0802 32 00 − − ољуштени 
0804 Датуле, смокве, ананас, авокадо, гуава, манго и мангуста, свјежи или суви: 

0804 20 − смокве 
0805 Агруми, свјежи или суви: 

0805 10 − наранџе 
0805 20 − мандарине (укључујући tanger и satsuma мандарине); клементине, wilking 

мандарине и слични хибриди агрума 
0810 Остало свјеже воће: 

0810 50 00 − киви 
0810 60 00 − дуријани 
0811 Воће и језграсто воће, некувано или кувано у води или на пари, смрзнути, са 

додатим или без додатог шећера или других заслађивача: 
0811 10 − јагоде 
0812 Воће и језграсто воће, привремено конзервирано (нпр. сумпорним 
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диоксидом, у сланој води, у сумпорној води или другим растворима за 
конзервирање), али у таквом стању неприкладно за непосредну исхрану: 

0812 90 − остало: 
0812 90 20 − − наранџе 
0813 Воће, суво, осим оног из тарифних бројева 0801 до 0806; мјешавине 

језграстог воћа или сувог воћа из овог поглавља: 

0813 50 − мјешавине језграстог воћа или сувог воћа из овог поглавља: 
 − − мјешавине сувог воћа, осим оног из тарифних бројева 0801 до 0806: 
0813 50 19 − − −  са садржајем сувих шљива 
 − − мјешавине само од осушеног језграстог воћа из тарифних бројева 0801 и 

0802: 
0813 50 31 − − −  од тропског језграстог воћа 
0813 50 39 − − − остало 
 − − остале мјешавине: 
0813 50 91 − − −  без садржаја сувих шљива или смокава 
0813 50 99 − − − остало 
1103 Прекрупа, гриз и пелете од житарица:
1103 20 − пелете 
1516 Масти и уља животињског или биљног поријекла и њихове фракције, 

дјелимично или потпуно хидрогенирани, интер-естерифицирани, ре-
естерифицирани или елаидинизирани, рафинирани или не, али даље 
неприпремљени:

1516 10 − животињске масти и уља и њихове фракције 
1702 Остали шећери, укључујући хемијски чисту лактозу, малтозу, глукозу и 

фруктозу, у чврстом стању; шећерни сирупи без додатих арома или материја 
за бојење; умјетни мед, мијешан или не са природним медом; карамел: 

1702 30 − глукоза и глукозни сируп, без масеног удјела фруктозе или са масеним 
удјелом фруктозе мањим од 20% у сувом стању: 

 − − остало: 
 − − − са масеним удјелом глукозе у сувом стању 99% или већим: 
1702 30 51 − − − −  у облику бијелог кристалног праха, агломерираног или 

неагломерираног 
1702 30 59 − − − − остало 
 − − − остало: 
1702 30 91 − − − −  у облику бијелог кристалног праха, агломерираног или 

неагломерираног 
1702 30 99 − − − − остало 
1702 90 − остало, укључујући инвертни шећер и остале шећере и шећерне сирупе с 

масеним удјелом фруктозе 50% у сувом стању: 
1702 90 60 − −  умјетни мед, мијешан или не са природним медом 
 − − карамел: 
1702 90 71 − − −  с масеним удјелом сахарозе 50% или већим у сувој материји 
 − − − остало: 
1702 90 75 − − − −  у облику праха, агломерираног или неагломерираног 
1702 90 79 − − − − остало 
1702 90 80 − −  инулински сируп 
2005 Остало поврће, припремљено или конзервирано на други начин осим у 

сирћету или сирћетној киселини, несмрзнуто, осим производа из тарифног 
броја 2006: 

2005 10 00 −  хомогенизирано поврће 
 − пасуљ (Vigna spp., Phaseopus spp.): 
2005 59 00 − − остало 
2008 Воће, језграсто воће и остали јестиви дијелови биљака, другачије 

припремљени или конзервирани, укључујући и са додатим шећером или 
другим заслађивачима или алкохолом, који нису поменути нити укључени на 
другом мјесту: 

 − језграсто воће, кикирики и воћне сјеменке, укључујући мјешавине тог воћа: 
2008 11 − − кикирики: 
 − − − остали, у оригиналном паковању нето масе: 
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 − − − − веће од 1 kg: 
2008 11 92 − − − − − пржен 
2008 11 94 − − − − − остали 
 − − − − не веће од 1 kg:
2008 11 96 − − − − − пржен 
2008 11 98 − − − − − остали 
2008 30 − агруми: 
 − − без додатог алкохола: 
 − − − са додатим шећером, у оригиналним паковањима нето масе веће од 1 

kg: 
2008 30 51 − − − − комади лимунике (грејпфрут), укључујући помело 
2008 30 55 − − − −  мандарине (укључујући tanger и satsuma мандарине); клементине, 

wilking мандарине и остали слични хибриди агрума 
2008 30 59 − − − − остало 
 − − − са додатим шећером, у оригиналним паковањима нето масе не веће од 1 

kg: 
2008 30 71 − − − − комади лимунике (грејпфрут), укључујући помело 
2008 30 75 − − − −  мандарине (укључујући тангерине и сатсума мандарине); 

клементине, wilking мандарине и остали слични хибриди агрума 
2008 30 79 − − − − остало 
2008 30 90 − − −  без додатог шећера 
2008 40 − крушке: 
 − − са додатим алкохолом: 
 − − − у оригиналним паковањима нето масе не веће од 1 kg: 
2008 40 31 − − − − са масеним удјелом шећера већим од 15% 
2008 40 39 − − − − остало 
 − − без додатог алкохола: 
 − − − са додатим шећером, у оригиналним паковањима нето масе веће од 1 

kg: 
2008 40 51 − − − − са масеним удјелом шећера већим од 13% 
2008 40 59 − − − − остало 
 − − − са додатим шећером, у оригиналним паковањима нето масе не веће од 1 

kg: 
2008 40 71 − − − − са масеним удјелом шећера већим од 15%. 
2008 40 79 − − − − остало 
2008 40 90 − − −  без додатог шећера 
2008 50 − кајсије: 
 − − са додатим алкохолом:
 − − − у оригиналним паковањима нето масе не веће од 1 kg: 
2008 50 51 − − − − са масеним удјелом шећера већим од 15% 
2008 50 59 − − − − остало 
 − − без додатог алкохола: 
 − − − са додатим шећером, у оригиналним паковањима нето масе веће од 1 

kg: 
2008 50 61 − − − − са масеним удјелом шећера већим од 13% 
2008 50 69 − − − − остало 
 − − − са додатим шећером, у оригиналним паковањима нето масе не веће од 1 

kg: 
2008 50 71 − − − − са масеним удјелом шећера већим од 15% 
2008 50 79 − − − − остало 
 − − − без додатог шећера, у оригиналним паковањима нето масе: 
2008 50 92 − − − −  5 kg или веће 
2008 50 94 − − − −  4,5 kg или веће али мање од 5 kg 
2008 50 99 − − − −  мање од 4,5 kg 
2008 60 − трешње и вишње: 
 − − без додатог алкохола: 
 − − −  са додатим шећером, у оригиналним паковањима нето-масе: 
2008 60 50 − − − − веће од 1 kg 
2008 60 60 − − − −  не веће од 1 kg 
 − − − без додатог шећера, у оригиналним паковањима нето масе: 
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2008 60 70 − − − −  4,5 kg или веће 
2008 60 90 − − − −  мање од 4,5 kg 
2008 70 − брескве, укључујући нектарине: 
 − − са додатим алкохолом:
 − − − у оригиналним паковањима нето масе веће од 1 kg: 
 − − − − остало: 
2008 70 39 − − − − − остало 
 − − − у оригиналним паковањима нето масе не веће од 1 kg: 
2008 70 51 − − − − са масеним удјелом шећера већим од 15% 
2008 70 59 − − − − остало 
 − − без додатог алкохола:  
 − − − са додатим шећером у оригиналним паковањима нето масе веће од 1 

kg: 
2008 70 61 − − − − с масеним удјелом шећера већим од 13% 
2008 70 69 − − − − остало 
 − − − са додатим шећером у оригиналним паковањима нето масе не веће од 1 

kg: 
2008 70 71 − − − − са масеним удјелом шећера већим од 15% 
2008 70 79 − − − − остало 
 − − − без додатог шећера, у оригиналним паковањима нето масе: 
2008 70 92 − − − −  5 kg или веће 
2008 70 98 − − − −  мање од 5 kg 
2008 80 − јагоде: 
 − − са додатим алкохолом 
 − − − остало: 
2008 80 39 − − − − остало 
 − − без додатог алкохола:  
2008 80 50 − − − са додатим шећером у оригиналним паковањима нето масе веће од 1 kg 
2008 80 70 − − − са додатим шећером у оригиналним паковањима нето садржаја до 

укључно 1 kg 
2008 80 90 − − − без додатог шећера 
 − остало, укључујући мјешавине осим оних из подброја 2008 19: 
2008 99 − − остало: 
 − − − без додатог алкохола:  
 − − − − са додатим шећером у оригиналним паковањима нето масе веће од 1 

kg: 
2008 99 43 − − − − − грожђе 
2008 99 45 − − − − −  шљиве, укључујући суве
 − − − − без додатог шећера: 
 − − − − − шљиве, укључујући суве, у оригиналним паковањима нето масе: 
2008 99 72 − − − − − − 5 kg или веће 
2008 99 78 − − − − − − мање од 5 kg 
3501 Казеин, казеинати и други деривати казеина; казеинска љепила: 
3501 90 − остало: 
3501 90 10 − −  казеинска љепила 
3502 Албумини (укључујући концентрате од двију или више бјеланчевина 

сурутке, с масеним удјелом бјеланчевина сурутке већим од 80%, рачунано на 
суву твар), албуминати и други албумински деривати: 

 − албумин из јаја: 
3502 11 − − сушени 
3502 19 − − остало 
3502 20 − албумин из млијека, укључујући концентрате који садрже двије или више 

бјеланчевине сурутке
3503 00 Желатин (укључујући желатин у листовима квадратног и правоугаоног 

облика, обрађен или не по површини или обојен) и његови деривати; љепило 
из рибљих мјехура; остала љепила животињског поријекла, осим казеинских 
љепила из тарифног броја 3501: 

3503 00 80 − остало: 
еx 3503 00 80 − − љепила од костију 
4301 Сирово крзно (укључујући главе, репове, шапе и остале комаде или одсјечке 
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прикладне за крзнарску употребу), осим сирових кожа из тарифних бројева 
4101, 4102 и 4103 



АНЕКС III (ц) 

ЦАРИНСКИ УСТУПЦИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПРИМАРНЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ ПОРИЈЕКЛОМ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ  

(из чл. 12.(4)(b)) 

Царине ће се снижавати како слиједи:  
 

(a) на дан ступања на снагу Споразума, царина ће бити снижена на 75% полазне 
царине (царина која се примјењује у БиХ)  

(b) 1. јануара прве године након дана ступања на снагу Споразума, царина ће бити 
снижена на 50% полазне царине  

(c) 1. јануара друге године након дана ступања на снагу Споразума, царина ће 
бити снижена на 25 % полазне царине 

(d) 1. јануара друге године након дана ступања на снагу Споразума, царина ће 
бити укинута 
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0102 Живе животиње врсте говеда: 

0102 10 − чистокрвне расплодне животиње: 
0102 10 30 − − краве 
0102 10 90 − − остало 
0102 90 − остало: 
 − − домаће врсте: 
 − − − масе веће од 80 kg до укључно 160 kg: 
0102 90 21 − − − − за клање 
0102 90 29 − − − − остало 
0201 Говеђе месо, свјеже или расхлађено: 
0201 10 00 − трупови и полутке:
еx 0201 10 00 − − осим телеће 
0201 20 − остали комади са костима: 
0201 20 20 − −  'компензиране' четвртине 
еx 0201 20 20 − − − осим телеће 
0201 20 30 − −  нераздвојене или раздвојене предње четвртине: 
еx 0201 20 30 − − − осим телеће
0201 20 50 − −  нераздвојене или раздвојене стражње четвртине: 
еx 0201 20 50 − − − осим телеће 
0201 20 90 − − остало: 
еx 0201 20 90 − − − осим телеће 
0201 30 00 −  без костију: 
еx 0201 30 00 − − осим телеће
0202 Говеђе месо, смрзнуто: 

0202 10 00 −  трупови и полутке:
еx 0202 10 00 − − осим телеће или јунеће 
0202 20 − остали комади с костима: 
0202 20 10 − − ‘ компензиране' четвртине: 
еx 0202 20 10 − − − осим телеће или јунеће 
0202 20 30 − − нераздвојене или раздвојене предње четвртине: 
еx 0202 20 30 − − − осим телеће или јунеће
0202 20 50 − − нераздвојене или раздвојене стражње четвртине: 
еx 0202 20 50 − − − осим телеће или јунеће 
0202 20 90 − − остало: 
еx 0202 20 90 − − − осим телеће или јунеће 
0202 30 − без костију: 
0202 30 10 − − предње четвртине, цијеле или исјечене у највише пет комада, свака у 

једном блоку; "компензиране" четвртине у два блока, од којих један 
садржи предњу четвртину, цијелу или исјечену у највише пет комада, а 
други дио задњу четвртину осим филеа, у једном комаду: 

еx 0202 30 10 − − − осим телеће или јунеће 
0202 30 50 − − врат, плећка, плећкина пржолица и прса са доњим дијелом плећке: 
еx 0202 30 50 − − − осим телеће или јунеће 
0204 Овчје или козје месо, свјеже, расхлађено или смрзнуто 

0209 00 Свињска масноћа, очишћена од меса и масноћа перади, нетопљени нити 
другачије екстрахирани, свјежи, расхлађени, смрзнути, сољени, у 
саламури, сушени или димљени: 

0209 00 90 − масноћа перади 
0210 Месо и јестиви месни кланични производи, сољени, у саламури, сушени 

или димљени; јестиво брашно и прах од меса или од кланичних производа: 

 − свињско месо: 
0210 11 − − шунке, плећке и комади од њих, са костима: 
 − − − од домаћих свиња: 
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 − − − − сољени или у саламури: 
0210 11 11 − − − − −  шунке и комади од њих 
0210 11 19 − − − − −  плећке и комади од њих 
 − − − − сушени или димљени:
0210 11 39 − − − − −  плећке и комади од њих, с костима: 
0210 11 90 − − − остало 
 − остало, укључујући јестиво брашно и прах од меса или кланичних 

производа: 
0210 99 − − остало: 
 − − − месо: 
 − − − − од оваца и коза: 
0210 99 21 − − − − − са костима 
0210 99 29 − − − − − без костију 
 − − − унутрашњи органи: 
 − − − − домаће свиње: 
0210 99 41 − − − − − јетра 
0210 99 49 − − − − − остало 
 − − − − од животиња врсте говеда:  

0210 99 51 − − − − − препона, мишићна и тетивна (флам) 
0210 99 59 − − − − − остало 
0210 99 60 − − − −  од оваца и коза 
 − − − − остало:
 − − − − − џигерица перади: 
0210 99 71 − − − − − −  масна џигерица од гусака и патака, сољена или у саламури 
0210 99 79 − − − − − − остало
0210 99 80 − − − − − остало 
0401 Млијеко и павлака, неконцентрирани и без додатог шећера или других 

заслађивача: 
0401 10 − са највише 1 масених % масти: 
0401 10 90 − − остало 
0401 20 − са садржајем масти више од 1 масених %, али не преко 6%: 
 − − до укључно 3%: 
0401 20 19 − − − остало 
 − − више од 3%: 
0401 20 99 − − − остало 
0401 30 − са више од 6 масених % масти: 
 − − до укључно 21 масених %: 
0401 30 19 − − − остало 
 − − са више од 21 масених % до укључно 45 масених %: 
0401 30 39 − − − остало 
 − − изнад 45 масених %: 
0401 30 99 − − − остало 

0402 Млијеко и павлака, концентрирани или са додатим шећером или другим 
заслађивачима: 

 − у праху, гранулама или другим чврстим облицима, са највише 1,5 
масених % масти:

0402 29 − − остало: 
 − − − са садржајем масти до укључно 27 масених %: 
0402 29 91 − − − − у оригиналним паковањима нето садржаја до укључно 2,5 kg 
0402 29 99 − − − − остало 
 − остало: 
0402 91 − − без додатог шећера или других заслађивача: 
 − − − са садржајем масти више од 45 масених % : 
0402 91 99 − − − − остало 
0402 99 − − остало 
0405 Маслац и остале масти и уља, добијени од млијека; млијечни намази: 

0405 20 − млијечни намази: 
0405 20 90 − − са садржајем масти од 75 масених % до мање од 80 масених %. 
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0405 90 − остало 
0406 Сир и скута: 

0406 30 − сир топљени, осим струганог или у праху
0406 90 − остали сир 
0703 Црвени лук, љутика, бијели лук, празилук и остало поврће врсте лука, 

свјежи или расхлађени: 
0703 20 00 − бијели лук  
0709 Остало поврће, свјеже или расхлађено:  
0709 40 00 −  целер, осим целера корјенаша 
 − јестиве гљиве и тартуфи: 
0709 51 00 − −  јестиве гљиве из рода Agaricus 
0709 70 00 −  спанаћ, новозеландски спанаћ и лобода 
0709 90 − остало: 
0709 90 10 − − салатно поврће осим салате главатице (Lactuca sativa) и цикорије 

(Cichorium spp.)
 − − маслине: 
0709 90 31 − − −  за разну употребу осим за производњу уља 
0709 90 39 − − − остало 
0709 90 60 − −  слатки кукуруз 
0709 90 70 − − буче 
0710 Поврће (некувано или кувано на пари или у води), смрзнуто: 
0710 10 00 − кромпир 
0712 Осушено поврће, цијело, резано, у кришкама, ломљено или у праху, али 

даље неприпремљено:
0712 20 00 −  црвени лук 
0712 90 − остало поврће; мјешавине поврћа: 
0712 90 30 − − парадајз 
0712 90 50 − − мркве 
0712 90 90 − − остало 
0713 Осушено махунасто поврће, у зрну, ољуштено или неољуштено или 

ломљено: 
 − пасуљ (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713 33 − − пасуљ обични укључујући бијели (Phaseolus vulgaris): 
0713 33 10 − − −  сјеменски 
0806 Грожђе, свјеже или суво: 
0806 20 − суво 
0807 Диње (укључујући лубенице) и папаје, свјеже: 
 − диње (укључујући лубенице):
0807 19 00 − − остало 
0812 Воће и језграсто воће, привремено конзервирани (нпр. сумпорним 

диоксидом, у сланој води, у сумпорној води или другим растворима за 
конзервирање), али у таквом стању неприкладни за непосредну исхрану: 

0812 90 − остало: 
0812 90 10 − − кајсије 
0901 Кафа, пржена или непржена, са кофеином или без кофеина; кафине љуске 

и опне, замјене кафе које садрже кафу у било којем омјеру: 

0901 90 − остало: 
0901 90 90 − −  замјене кафе које садрже кафу 
1103 Прекрупа, гриз и пелете од житарица: 
 − прекрупа и гриз: 
1103 19 − − од осталих житарица 
1211 Биље и дијелови биља (укључујући сјемење и плодове), свјежи или 

осушени, резани или цијели, дробљени или мљевени, врсте које се 
углавном користе у парфимерији, фармацији или за инсектицидне, 
фунгицидне или сличне сврхе: 

1211 30 00 −  лишће биљке кока: 
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еx 1211 30 00 − − паковано до 100 g 
1211 90 − остало: 
1211 90 30 − − тонка пасуљ: 
еx 1211 90 30 − − −  паковано до 100 g 
1211 90 85 − − остало: 
еx 1211 90 85 − − −  паковано до 100 g 
1902 Тјестенина, кувана или некувана или пуњена (месом или другим 

материјама) или другачије припремљена, као што су шпагети, макарони, 
резанци, лазање, њоки, равиоли, канелони; кускус, припремљени или 
неприпремљени: 

1902 20 − тјестенина пуњена, кувана или некувана или другачије припремљена: 
1902 20 30 − − са масеним удјелом кобасица и сличних производа од меса и других 

кланичних производа било које врсте, укључујући масноће било које врсте 
или поријекла, већим од 20% 

2001 Поврће, воће, језграсто воће и остали јестиви дијелови биљака, 
припремљени или конзервирани у сирћету или сирћетној киселини: 

2001 90 − остало: 
2001 90 50 − − гљиве 
2001 90 93 − −  црвени лук 
2001 90 99 − − остало 
2003 Гљиве и тартуфи, припремљени или конзервирани на други начин, осим у 

сирћету или сирћетној киселини: 
2003 10 − гљиве рода Agaricus (нпр. шампињони): 
2003 90 00 − остало 
2004 Остало поврће, припремљено или конзервирано на други начин осим у 

сирћету или сирћетној киселини, смрзнуто, осим производа из тарифног 
броја 2006: 

2004 90 − остало поврће и мјешавине поврћа: 
2004 90 50 − −  грашак (Pisum sativum) и незрели пасуљ врсте Phasseolus spp., у 

махуни 
 − − остало, укључујући мјешавине: 
2004 90 98 − − − остало 
2005 Остало поврће, припремљено или конзервирано на други начин осим у 

сирћету или сирћетној киселини, несмрзнуто, осим производа из тарифног 
броја 2006: 

2005 20 − крумпир: 
 − − остало: 
2005 20 80 − − − остало 
2005 40 00 − грашак (Писум сативум) 
 − пасуљ (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
2005 51 00 − − пасуљ у зрну (без махуне)  
 − остало поврће и мјешавине поврћа:
2005 91 00 − −  бамбусови врхови 
2005 99 − − остало: 
2005 99 10 − − − плодови рода Capiscum осим слатких паприка или пимента. 
2005 99 40 − − − мркве 
2005 99 90 − − − остало 
2007 Џемови, воћни желеи, мармеладе, пиреи и пасте од воћа или од језграстог 

воћа добијени кувањем, са додатим или без додатог шећера или других 
заслађивача: 

2007 10 − хомогенизирани производи: 
 − остало: 
2007 91 − − од агрума 



АНЕКС III (д) 

ЦАРИНСКИ УСТУПЦИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПРИМАРНЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ ПОРИЈЕКЛОМ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ  

(из чл. 12.(4)(b)) 

Царине ће се смањивати како слиједи: 

(a) на дан ступања на снагу Споразума царина ће бити снижена на 90% полазне 
царине (царина која се примјењује у БиХ);  

(b) 1. јануара прве године након ступања на снагу Споразума, царина ће бити 
снижена на 80% полазне царине; 

(c) 1. јануара друге године након ступања на снагу Споразума, царина ће бити 
снижена на 60% полазне царине; 

(d) 1. јануара треће године након ступања на снагу Споразума, царина ће бити 
снижена на 40% полазне царине; 

(e) 1. јануара четврте године након ступања на снагу Споразума, царина ће се 
снизити на 20% полазне царине; 

(f) 1. јануара пете године након ступања на снагу Споразума, царине ће бити 
укинуте. 
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0102 Живе животиње врсте говеда: 
0102 90 − остало: 
 − − домаће врсте: 
 − − − масе веће од 300 kg: 
 − − − − јунице (женска говеда која се још нису телила): 
0102 90 51 − − − − −  за клање 
 − − − − остало: 
0102 90 79 − − − − − остало 
0102 90 90 − − остало 
0104 Живе овце и козе: 
0104 10 − овце: 
 − − остало: 
0104 10 80 − − − остало 
0201 Говеђе месо, свјеже или расхлађено: 
0201 10 00 − трупови и полутке: 
еx 0201 10 00 − − телећи 
0201 20 − остали комади са костима: 
0201 20 20 − − ‘компензиране’ четвртине: 
еx 0201 20 20 − − − телеће 
0201 20 30 − − нераздвојене или раздвојене предње четвртине: 
еx 0201 20 30 − − − телеће 
0201 20 50 − − нераздвојене или раздвојене стражње четвртине: 
еx 0201 20 50 − − − телеће 
0201 20 90 − − остало: 
еx 0201 20 90 − − − телеће 
0201 30 00 − без костију: 
еx 0201 30 00 − − телеће 
0202 Говеђе месо, смрзнуто: 
0202 10 00 −  трупови и полутке: 
еx 0202 10 00 − − телећи или јунећи 
0202 20 − остали комади с костима: 
0202 20 10 − − ‘компензиране’ четвртине: 
еx 0202 20 10 − − − телеће или јунеће 
0202 20 30 − − нераздвојене или раздвојене предње четвртине: 
еx 0202 20 30 − − − телеће или јунеће
0202 20 50 − − нераздвојене или раздвојене стражње четвртине: 
еx 0202 20 50 − − − телеће или јунеће 
0202 20 90 − − остало: 
еx 0202 20 90 − − − телеће или јунеће 
0202 30 − без костију: 
0202 30 10 − − предње четвртине, цијеле или исјечене у највише пет комада, свака у 

једном блоку; "компензиране" четвртине у два блока, од којих један садржи 
предњу четвртину, цијелу или исјечену у највише пет комада, а други дио 
задњу четвртину осим филеа у једном комаду

еx 0202 30 10 − − − телеће или јунеће 
0202 30 50 − − врат, плећка, плећкина пржолица и прса с доњим дијелом плећке: 
еx 0202 30 50 − − − телеће или јунеће 
0202 30 90 − − остало: 
еx 0202 30 90 − − − телеће или јунеће 
0203 Свињско месо, свјеже, расхлађено или смрзнуто: 
 − свјеже или расхлађено: 
0203 11 − −  трупови и полутке 
0203 12 − −  шунке, плећке и комади од њих, са костима 
0203 19 − − остало: 
 − − − од домаћих свиња:
0203 19 11 − − − −  предњи дијелови и комади од њих 
0203 19 13 − − − −  леђа и комади од њих, с костима 
 − − − − остало: 
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0203 19 55 − − − − − без костију 
0203 19 59 − − − − − остало 
0203 19 90 − − − остало 
 − смрзнуто: 
0203 21 − − трупови и полутке: 
0203 22 − − шунке, плећке и комади од њих, са костима: 
 − − − од домаћих свиња: 
0203 22 19 − − − −  плећке и комади од њих 
0203 22 90 − − − остало 
0203 29 − − остало: 
 − − − од домаћих свиња: 
0203 29 11 − − − − предњи дијелови и комади од њих 
0203 29 13 − − − − леђа и комади од њих, са костима
0203 29 15 − − − −  прса са потрбушином (потрбушина) и њени комади 
 − − − − остало: 
0203 29 59 − − − − − остало 
0203 29 90 − − − остало 
0207 Месо перади и јестиви кланични производи од перади из тарифног броја 

0105, свјежи, расхлађени или смрзнути: 

 − од пура: 
0207 24 − − неисјечено на комаде, свјеже или расхлађено 
0207 25 − − неисјечено на комаде, смрзнуто 
0207 26 − − исјечено на комаде и кланични производи, свјежи или расхлађени 
0207 27 − − исјечено на комаде и кланични производи, смрзнути 
0209 00 Свињска масноћа, очишћена од меса и масноћа перади, нетопљени нити 

друкчије екстрахирани, свјежи, расхлађени, смрзнути, сољени, у саламури, 
сушени или димљени: 

 − поткожна свињска масноћа: 
0209 00 19 − −  сушена или димљена 
0209 00 30 −  свињска масноћа, осим из подброја 0209 00 11 или 0209 00 19 
0210 Месо и јестиви месни кланични производи, сољени, у саламури, сушени или 

димљени; јестиво брашно и прах од меса или од кланичних производа: 

 − свињско месо: 
0210 11 − − шунке, плећке и комади од њих, са костима:
 − − − од домаћих свиња: 
 − − − − сушено или димљено: 
0210 11 31 − − − − −  шунке и комади од њих 
0210 12 − − прса са потрбушином (потрбушина) и комади од њих 
0210 19 − − остало: 
 − − − од домаћих свиња: 
 − − − − сољени или у саламури: 
0210 19 10 − − − − −  свињска сланина или њени комади 
0210 19 20 − − − − −  скраћене половице или средњи дио 
0210 19 30 − − − − − предњи дијелови и комади од њих 
0210 19 40 − − − − −  леђа и комади од њих 
0210 19 50 − − − − − остало
 − − − − сушено или димљено: 
0210 19 60 − − − − − предњи дијелови и комади од њих 
0210 19 70 − − − − − леђа и комади од њих 
 − − − − − остало: 
0210 19 89 − − − − − − остало 
0210 19 90 − − − остало 
0210 20 − говеђе месо 
0401 Млијеко и павлака, неконцентрирани и без додатог шећера или других 

заслађивача: 
0401 10 − са највише 1 масених % масти: 
0401 10 10 − − у оригиналним паковањима нето садржаја до укључно 2 литре 
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0402 Млијеко и павлака, концентрирани или са додатим шећером или другим 
заслађивачима: 

0402 10 − у праху, гранулама или другим чврстим облицима, с највише 1,5 масених 
% масти: 

 − − без додатог шећера или других заслађивача: 
0402 10 11 − − − у оригиналним паковањима нето садржаја до укључно 2,5 kg 
 − − остало: 
0402 10 91 − − − у оригиналним паковањима нето садржаја до укључно 2,5 kg 
 − остало: 
0402 91 − − без додатог шећера или других заслађивача:
 − − − са садржајем масти укључно до 8 масених %: 
0402 91 11 − − − − у оригиналним паковањима нето садржаја до укључно 2,5 kg 
0402 91 19 − − − − остало 
 − − − са садржајем масти од 8 масених % до укључно 10 масених %: 
0402 91 31 − − − − у оригиналним паковањима нето садржаја до укључно 2,5 kg 
0402 91 39 − − − − остало 
 − − − са садржајем масти више од 10 масених % до укључно 45 масених %: 
0402 91 51 − − − − у оригиналним паковањима нето садржаја до укључно 2,5 kg 
0402 91 59 − − − − остало 
0403 Млаћеница, кисело млијеко и павлака, јогурт, кефир и остало ферментирано 

или закисељено млијеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани, са 
или без додатог шећера или других заслађивача, ароматизирани или са 
додатим воћем, језграстим воћем или какаом: 

0403 90 − остало: 
 − − неароматизирани и без додатог воћа, језграстог воћа или какаа: 
 − − − у праху, гранулама или другим чврстим облицима: 
 − − − − без додатог шећера или других заслађивача, са садржајем масти: 
0403 90 11 − − − − − до укључно 1,5 масених % 
0403 90 13 − − − − − више од 1,5 масених % до укључно 27 масених % 
0403 90 19 − − − − − више од 27 масених % 
0407 00 Јаја перади и птичја јаја, у љусци, свјежа, конзервирана или кувана: 
 − од перади: 
0407 00 30 − − остало 
0702 00 00 Парадајз, свјеж или расхлађен 
0703 Црвени лук, љутика, бијели лук, празилук и остало поврће врсте лука, свјежи 

или расхлађени: 
0703 10 − црвени лук и љутика: 
0703 90 00 −  празилук и остало поврће врсте лука 
0704 Купус, карфиол, келераба, кељ и слично купусно јестиво поврће, свјеже или 

расхлађено: 
0704 10 00 −  карфиол и брокула 
0704 20 00 −  кељ пупчар 
0713 Осушено махунасто поврће, у зрну, ољуштено или неољуштено или 

ломљено: 
 − пасуљ (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
0713 32 00 − − пасуљ ситни црвени (Adzuki) (Phaseolus или Vigna angularis) 
еx 0713 32 00 − − −  осим за сијање
0808 Јабуке, крушке и дуње, свјеже: 

0809 Кајсије, трешње и вишње, брескве (укључујући нектарине), шљиве и дивље 
шљиве, свјеже: 

0809 30 − брескве, укључујући нектарине 
0809 40 − шљиве и дивље шљиве 
0813 Воће, суво, осим оног из тарифних бројева 0801 до 0806; мјешавине 

језграстих плодова или сувог воћа из овог поглавља: 

0813 10 00 − кајсије 
0813 40 − остало воће: 
0813 40 30 − − крушке 
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0901 Кафа, пржена или непржена, са кофеином или без кофеина; љуске кафе и 

опне, замјене кафе које садрже кафу у било којем омјеру: 

 − кафа, непржена: 
0901 21 00 − − са кофеином 
0901 22 00 − − без кофеина
0904 Бибер рода Piper; суха, дробљена или мљевена паприка рода Capsicum или 

рода Pimenta: 

0904 20 − паприка рода Capsicum или рода Pimenta, сува, дробљена или мљевена: 
0904 20 90 − − дробљена или млевена 
1101 00 Брашно од пшенице или наполице: 
 −  брашно од пшенице:
1101 00 15 − − од обичне пшенице и пира 
1101 00 90 − брашно од наполице 
1102 Брашно од житарица, осим од пшенице или наполице: 
1102 20 − кукурузно брашно 
1102 90 − остало: 
1102 90 10 − − јечмено брашно 
1102 90 30 − − зобено брашно 
1102 90 90 − − остало 
1103 Прекрупа, гриз и пелете од житарица: 
 − прекрупа и гриз: 
1103 13 − − од кукуруза: 
1103 13 90 − − − остало 
2001 Поврће, воће, језграсто воће и остали јестиви дијелови биљака, припремљени 

или конзервирани у сирћету или сирћетној киселини: 
2001 90 − остало: 
2001 90 20 − −  плодови рода Capsicum  осим слатких паприка или пимента 
2002 Парадајз, припремљен или конзервиран на други начин осим у сирћету или 

сирћетној киселини:
2002 90 − остало: 
 − − са масеним удјелом суве материја 12% или већим али не већим од 30%: 
2002 90 39 − − − у оригиналним паковањима нето садржаја до укључно 1 kg 
2005 Остало поврће, припремљено или конзервирано на други начин осим у 

сирћету или сирћетној киселини, несмрзнуто, осим производа из тарифног 
броја 2006: 

2005 20 − кромпир: 
 − − остало: 
2005 20 20 − − −  у танким листићима, пржени или печени, укључујући сољени или 

зачињени, у спремницима који не пропуштају ваздух, прикладан за 
непосредну потрошњу

2007 Џемови, воћни желеи, мармеладе, пиреи и пасте од воћа или од језграстог 
воћа добијени кувањем, са или без додатог шећера или других заслађивача: 

 − остало: 
2007 99 − − остало: 
 − − − са масеним удјелом шећера већим од 30%: 
 − − − − остало: 
2007 99 31 − − − − −  од трешања и вишања 
2007 99 33 − − − − − од јагода 
2007 99 35 − − − − − од малина 
2007 99 39 − − − − − остало
 − − − са масеним удјелом шећера већим од 13% али не већим од 30%: 
2007 99 55 − − − −  пире од јабука, укључујући компоте 
2007 99 57 − − − − остало 
 − − − остало: 
2007 99 91 − − − −  пире од јабука, укључујући компоте 
2007 99 93 − − − −  од тропског воћа и тропског језграстог воћа 
2007 99 98 − − − − остало 
2009 Воћни сокови (укључујући мошт од грожђа) и сокови од поврћа, 
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неферментирани и без додатог алкохола, са или без додатог шећера или 
других заслађивача: 

 − сок од наранџе: 
2009 11 − − смрзнути 
2009 12 00 − −  несмрзнути, не више од 20 степени Brixа 
2009 19 − − остало 
 − сок од лимунике (грејпфрут):
2009 21 00 − −  не више од 20 степени Brixа 
2009 29 − − остало 
 − сок од осталих појединачних агрума: 
2009 31 − − не више од 20 степени Brixа 
2009 39 − − остало 
 − сок од ананаса: 
2009 41 − − не више од 20 степени Brixа 
2009 49 − − остало 
2009 50 − сок од парадајза
 − сок од грожђа (укључујући мошт од грожђа): 
2009 61 − − не више од 30 степени Brixа 
2009 69 − − остало 
2009 80 − сок од осталог појединачног воћа или поврћа: 
 − − више од 67 степени Brixа: 
 − − − остало: 
 − − − − остало: 
2009 80 38 − − − − − остало 
 − − не више од 67 степени Brixа: 
 − − − сок од крушке: 
2009 80 50 − − − −  вриједности веће од 18 ЕUR за 100 kg нето масе, сa додатим шећером 
 − − − остало: 
 − − − − вриједности веће од 30 ЕUR за 100 kg нето-масе, с додатим шећером: 
2009 80 71 − − − − −  сок од трешања и вишања 
 − − − − остало: 
 − − − − − сa масеним удјелом додатог шећера већим од 30%: 
2009 80 86 − − − − − − остало 
 − − − − − сa масеним удјелом додатог шећера не већим од 30%: 
2009 80 89 − − − − − − остало 
 − − − − − без додатог шећера: 
2009 80 96 − − − − − −  сок од трешања и вишања 
2009 80 99 − − − − − − остало 
2009 90 − мјешавине сокова: 
 − − више од 67 степени Brixa:
 − − − мјешавине сокова од јабуке и крушке: 
2009 90 11 − − − − вриједности не веће од 22 ЕUR за 100 kg нето-масе 
2009 90 19 − − − − остало 
 − − − остало: 
2009 90 21 − − − −  вриједности не веће од 30 ЕUR за 100 kg нето масе 
2009 90 29 − − − − остало 
 − − не више од 67 степени Brixа: 
 − − − мјешавине сокова од јабуке и крушке: 
2009 90 31 − − − − вриједности не веће од 18 ЕUR за 100 kg нето масе и сa масеним 

удјелом додатог шећера не већим од 30% 
2009 90 39 − − − − остало 
2209 00 Сирће и замјене сирћета добијене од сирћетне киселине: 
 − остало, у посудама запремине: 
2209 00 99 − − већим од 2 литре 
2401 Непрерађени дуван; дувански отпаци: 
2401 10 − дуван, неижиљен: 
 − − остало: 
2401 10 60 − − −  на сунцу сушен дуван оријенталног типа 
2401 10 80 − − −  ваздушним током сушен дуван 
2401 10 90 − − − остали дуван 
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2401 20 − дуван, дјелимично или потпуно ижиљен: 
 − − остало: 
2401 20 60 − − −  на сунцу сушен дуван оријенталног типа 
2401 20 80 − − −  ваздушним током сушен дуван 
2401 20 90 − − − остали дуван 



АНЕКС III (е) 

ЦАРИНСКИ УСТУПЦИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ПРИМАРНЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ ПОРИЈЕКЛОМ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ  

(из чл. 12.(4)(c)) 

На дан ступања на снагу Споразума, царина ће бити укинута унутар царинске квоте. 
Увози изван квота остају на нивоу царине утврђене по принципуу најповлашћеније 
нације.   
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Царинск
а квота 
(тоне) 

Царина која 
се примјењује 
унутар квоте  

0102 10 10 Јунице (женска говеда која још нису телила), живе чистокрвне 
животиње за расплод 

2 200 0% 

0102 90 49 Жива говеда домаће врсте чија је тежина већа од 160 kg, али не 
већа од 300 kg, која нису намијењена за клање, осим чистокрвних 
животиња за расплод 

2 600 0% 

0103 91 90 Живе свиње које нису домаће врсте, чија тежина је мања од 50 kg 700 0% 
0104 10 30 Јагњад (до годину дана), жива, осим чистокрвних животиња за 

расплод  
450 0% 

0202 30 90 Говеђе месо без костију, осим меса говеда из подбројева 
0202 30 10 и 0202 30 50, смрзнуто.  

4 000 0% 

0203 19 15 Прса са потрбушином (потрбушина) и њени комади, од домаће 
свиње, свјежи или расхлађени 

1 200 0% 

0203 22 11 Шунке и комади од њих, са костима, од домаће свиње, смрзнути 300 0% 
0203 29 55 Месо домаће свиње без костију, осим трупова и поутки, шунки,  

плећки, предњих дијелова, леђа и прса са потрбушином 
(потрбушина), смрзнуто 
 

2 000 0% 

еx 0207 14 10 Механички откоштичено месо (МDМ) - комади без костију и 
кланични производи од перади врсте Gallus domesticus, у 
блоковима, смрзнути, за индустријску производњу производа који 
подпадају под поглавље 16 

6 000 0% 

0209 00 11 Поткожна свињска маст, свјежа, расхлађена, смрзнута, сољена 
или у саламури  

100 0% 

0210 19 81 Месо домаће свиње без костију, осим шунки,  плећки, предњих 
дијелова, леђа и прса са потрбушином (потрбушина), сушено или 
димљено 
 

600 0% 

 



АНЕКС IV 
 

ЦАРИНЕ КОЈЕ СЕ ПРИМЈЕЊУЈУ НА РОБУ ПОРИЈЕКЛОМ ИЗ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ ПРИ УВОЗУ У ЗАЈЕДНИЦУ  

 
Увози из Босне и Херцеговине у Европску заједницу биће предмет утврђених уступака: 
 

CN бројеви Опис  Датум ступања на 
снагу Споразума 

(пуни износ у 
првој години) 

1. јануара прве 
године након дана 
ступања на снагу 

Споразума  

1. јануара друге 
године након дана 
ступања на снагу 
Споразума и 

сљедећих година 
0301 91 10 
0301 91 90 

 0302 11 10 
 0302 11 20 
 0302 11 80 
 0303 21 10 
 0303 21 20 
 0303 21 80 
 0304 19 15 
 0304 19 17 
еx 0304 19 19 
еx 0304 19 91 
 0304 29 15 
 0304 29 17 
еx 0304 29 19 
еx 0304 99 21 
еx 0305 10 00 
еx 0305 30 90 
 0305 49 45 
еx 0305 59 80 
еx 0305 69 80 

Пастрмка (Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus 
aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache i 
Oncorhynchus 
chrysogaster): жива; 
свјежа или расхлађена; 
смрзнута; сушена, 
сољена или у саламури, 
димљена; филети и 
остало рибље месо; 
брашна, гриз и пелете, 
прикладни за људску 
исхрану 
 

Тарифна квота:  
60t без царине 
Преко тарифне 
квоте:  90% од 
MFN царине 

Тарифна квота:  
60t без царине 
Преко тарифне 
квоте:  80% од 
MFN царине 

Тарифна квота:  
60t без царине 
Преко тарифне 
квоте:  70% од 
MFN царине 

 0301 93 00 
 0302 69 11 
 0303 79 11 
еx 0304 19 19 
еx 0304 19 91 
еx 0304 29 19 
еx 0304 99 21 
еx 0305 10 00 
еx 0305 30 90 
еx 0305 49 80 
еx 0305 59 80 
еx 0305 69 80 

Шаран: жив; свјеж или 
расхлађен; смрзнут; 
сушен, сољен или у 
саламури, димљен; 
филети и остало рибље 
месо; брашна, гриз и 
пелете, прикладни за 
људску исхрану 

Тарифна квота:  
130t без царине 
Преко квоте:  90% 
од MFN царине 

Тарифна квота:  
130t без царине 
Преко квоте:  80% 
од MFN царине 

Тарифна квота:  
130t без царине 
Преко квоте:  70% 
од MFN царине 

еx 0301 99 80 
 0302 69 61 
 0303 79 71 
еx 0304 19 39 
еx 0304 19 99 
еx 0304 29 99 
еx 0304 99 99 
еx 0305 10 00 
еx 0305 30 90 
еx 0305 49 80 
еx 0305 59 80 
еx 0305 69 80 

Зубатац (Dentex dentex i 
Pagellus spp.): жив; 
свјеж или расхлађен; 
смрзнут; сушен, сољен 
или у саламури, 
димљен; филети и 
остало рибље месо; 
брашна, гриз и пелете, 
прикладни за људску 
исхрану 

Тарифна квота:  
30t без царине 
Преко тарифне 
квоте:  80% од 
MFN царине 

Тарифна квота:  
30t без царине 
Преко тарифне 
квоте:  55% од 
MFN царине 

Тарифна квота:  
30t без царине 
Преко тарифне 
квоте:  30% од 
MFN царине 



еx 0301 99 80 
 0302 69 94 
 0303 77 00 
еx 0304 19 39 
еx 0304 19 99 
еx 0304 29 99 
еx 0304 99 99 
еx 0305 10 00 
еx 0305 30 90 
еx 0305 49 80 
еx 0305 59 80 
еx 0305 69 80 

Лубин (Dicentrarchus 
labrax): жив; свјеж или 
расхлађен; смрзнут; 
сушен, сољен или у 
саламури, димљен; 
филети и остало рибље 
месо; брашна, гриз и 
пелете, прикладни за 
људску исхрану 

Тарифна квота:  
30t без царине 
Преко тарифне 
квоте:  80% од 
MFN царине 

Тарифна квота:  
30t без царине 
Преко тарифне 
квоте:  55% од 
MFN царине 

Тарифна квота:  
30t без царине 
Преко тарифне 
квоте:  30% од 
MFN царине 



CN бројеви Опис Обим квоте Стопа царине 
1604 13 11 
1604 13 19 
еx 1604 20 50 

Припремљене или 
конзервиране сардине 

50 тона 6% 

1604 16 00 
1604 20 40 

Припремљени или 
конзервирани инћуни 

50 тона 12.5% 
 

 
Царина која се примјењује на све производе ХС позиције 1604 осим припремљених 
или конзервираних сардина и инћуна смањиваће се како слиједи: 
 

Година   Прва година 
(царина %) 

Трећа година 
(царина %) 

Пета година и 
сљедеће године 

(царина %) 

Царина 90 % од MFN  80% од MFN 70 % од MFN 
 



АНЕКС V 

ЦАРИНЕ КОЈЕ СЕ ПРИМЈЕЊУЈУ НА РОБЕ ПОРИЈЕКЛОМ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРИ 
УВОЗУ У БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ 

 
Царине које се примјењују на рибље производе поријеклом из Заједнице биће укинуте 
у складу са сљедећим распоредом: 
 

CN број  Опис 

Царинска стопа (%) од MFN-а 

На дан 
ступања на 

снагу 
Споразу-ма 

1. јануара 
прве године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
друге 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
треће године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
четврте 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
пете године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума и 
наредних 
горина 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0301 Живе рибе:       
0301 10 – украсне рибе:       
0301 10 10 – – слатководне рибе 0 0 0 0 0 0 
0301 10 90 – – морске рибе 0 0 0 0 0 0 
 – остале живе рибе:       
0301 91 – – пастрмке (Salamo trutta, 

Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache и 
Oncorhynchus chrysogaster): 

      

0301 91 10 – – – врсте Oncorhynchus 
apache и Oncorhynchus 
chrysogaster 

100 100 100 100 100 100 

0301 91 90 – – – остале 100 100 100 100 100 100 
0301 92 00 – – јегуље (Anguilla spp.) 0 0 0 0 0 0 
0301 93 00 – – шаран. 100 100 100 100 100 100 
0301 94 00 – – плавоперајне туне 

(Thunnus thynnus) 0 0 0 0 0 0 

0301 95 00 – – плавоперајне туне с јужних 
мора (Thunnus maccoyii) 0 0 0 0 0 0 

0301 99 – – остале:       
 – – – слатководне рибе:       
0301 99 11 – – – – пацифички лосос 

(Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou и 
Oncorhynchus rhodurus), 
атлански лосос (Salmo salar) и 
дунавски лосос (Hucho hucho).

75 50 25 0 0 0 

0301 99 19 – – – – остале 75 50 25 0 0 0
0301 99 80 – – – морске рибе 0 0 0 0 0 0 
0302 Рибе, свјеже или расхлађене, 

осим рибљих филета и осталог 
рибљег меса из тарифног броја 
0304: 

      

 – салмониде, осим јетре и 
икре:       



CN број  Опис 

Царинска стопа (%) од MFN-а 

На дан 
ступања на 

снагу 
Споразу-ма 

1. јануара 
прве године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
друге 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
треће године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
четврте 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
пете године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума и 
наредних 
горина 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0302 11 – – пастрмке (Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache и 
Oncorhynchus chrysogaster): 

      

0302 11 10 – – – врсте Oncorhynchus 
apache и Oncorhynchus 
chrysogaster 

100 100 100 100 100 100 

0302 11 20 – – – врсте Oncorhynchus 
mykiss, са главама и шкргама, 
без утробе, масе веће од 1,2 по 
комаду, или без глава, без 
шкрга и утробе, масе веће од 1 
kg по комаду 

100 100 100 100 100 100 

0302 11 80 – – – остале 100 100 100 100 100 100 
0302 12 00 – – пацифички лососи 

(Oncorhyncus nerka, 
Oncorhyncus gorbuscha, 
Oncorhyncus keta, Oncorhyncus 
tschawytscha, Oncorhyncus 
kisutch, Oncorhyncus masou и 
Oncorhyncus rhodurus), 
атлантски лосос (Salamo salar) 
и дунавски лосос (Hucho 
hucho)  

0 0 0 0 0 0 

0302 19 00 – – остале 0 0 0 0 0 0 
 – рибе пљоснатице 

(Pleuronectidae, Bothidae, 
Cynoglossidae, Soleidae, 
Scophthalmidae и Citharidae), 
осим јетре и икре: 

      

 и икра:       

0302 21 – – листови (Reinhardtius 
hipoglossoides, Hipoglossus 
hipoglossus, Hipoglossus 
stenolepis): 

      

0302 21 10 – – – гренландски лист 
(Reinhardtius hippoglossoides) 0 0 0 0 0 0 

0302 21 30 – – – атлански лист 
(Hippoglossus hippoglossus) 0 0 0 0 0 0 

0302 21 90 – – – пацифички лист 
(Hippoglossus stenolepis) 0 0 0 0 0 0 

0302 22 00 – – иверак (Pleuronectes 
platessa) 0 0 0 0 0 0 

0302 23 00 – – лист (Solea spp.)  0 0 0 0 0 0 
0302 29 – – остале:       

0302 29 10 – – – патарача (Lepidorhombus 
spp.) 0 0 0 0 0 0 



CN број  Опис 

Царинска стопа (%) од MFN-а 

На дан 
ступања на 

снагу 
Споразу-ма 

1. јануара 
прве године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
друге 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
треће године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
четврте 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
пете године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума и 
наредних 
горина 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0302 29 90 – – – остале 0 0 0 0 0 0 
 – туне (рода Thunnus), трупац 

пругавац или пругасти бонито 
(Euthynnus (Katsuwonus) 
pelamis), осим јетре и икре: 

      

0302 31 – – албакоре или дугоперајне 
туне (Thunnus alalunga):       

0302 31 10 – – – за индустријску 
производњу производа из 
тарифног броја 1604  

0 0 0 0 0 0 

0302 31 90 – – – остале 0 0 0 0 0 0 
0302 32 – – жутоперајне туне (Thunnus 

albacares):       

0302 32 10 – – – за индустријску 
производњу производа из 
тарифног броја 1604  

0 0 0 0 0 0 

0302 32 90 – – – остале 0 0 0 0 0 0 
0302 33 – – трупац пругавац или 

пругасти бонито:       

0302 33 10 – – – за индустријску 
производњу производа из 
тарифног броја 1604  

0 0 0 0 0 0 

0302 33 90 – – – остали. 0 0 0 0 0 0 
0302 34 – – великооке туне (Thunnus 

obesus):       

0302 34 10 – – – за индустријску 
производњу производа из 
тарифног броја 1604  

0 0 0 0 0 0 

0302 34 90 – – – остале 0 0 0 0 0 0 
0302 35 – – плавоперајне туне 

(Thunnus thynnus):       

0302 35 10 – – – за индустријску 
производњу производа из 
тарифног броја 1604  

0 0 0 0 0 0 

0302 35 90 – – – остале 0 0 0 0 0 0 
0302 36 – – плавоперајне туне са 

јужних мора (Thunnus 
maccoyii): 

      

0302 36 10 – – – за индустријску 
производњу производа из 
тарифног броја 1604  

0 0 0 0 0 0 

0302 36 90 – – – остале 0 0 0 0 0 0 
0302 39 – – остале:       
0302 39 10 – – – за индустријску 

производњу производа из 
тарифног броја 1604  

0 0 0 0 0 0 

0302 39 90 – – – остале 0 0 0 0 0 0 
0302 40 00 – харинге (Clupea harengus, 

Clupea pallassii), осим јетре и 
икре 

0 0 0 0 0 0 



CN број  Опис 

Царинска стопа (%) од MFN-а 

На дан 
ступања на 

снагу 
Споразу-ма 

1. јануара 
прве године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
друге 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
треће године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
четврте 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
пете године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума и 
наредних 
горина 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0302 50 – бакалари (Gadus morhua, 
Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus), осим јетре и 
икре: 

      

0302 50 10 – – врсте Gadus morhua 0 0 0 0 0 0 
0302 50 90 – – остали 0 0 0 0 0 0 

 – остале рибе, осим јетре и 
икре:       

0302 61 – – сарделе (Sardina pilchardus, 
Sardinops spp.), велика сардела 
(Sardinella spp.), папалина или 
сарделица (Sprattus sprattus): 

      

0302 61 10 – – – сарделе врсте Sardina 
pilchardus 0 0 0 0 0 0 

0302 61 30 – – – сарделе рода Sardinops; 
велика сардела (Sardinella spp.) 0 0 0 0 0 0 

0302 61 80 – – – папалина или сарделица 
(Sprattus sprattus) 0 0 0 0 0 0 

0302 62 00 – – бакалар–Haddock 
(Melanogrammus aeglefinus) 0 0 0 0 0 0 

0302 63 00 – – црни бакалар (Pollachius 
virens)  0 0 0 0 0 0 

0302 64 00 – – скуше (Scomber scombrus, 
Scomber australasicus, Scomber 
japonicus). 

0 0 0 0 0 0 

0302 65 – – костељи и остали морски 
пси:       

0302 65 20 – – – костељ врсте Squalus 
acanthias 0 0 0 0 0 0 

0302 65 50 – – – костељ врсте Scyliorhinus 
spp.  0 0 0 0 0 0 

0302 65 90 – – – остали. 0 0 0 0 0 0 
0302 66 00 – – јегуље (Anguilla spp.)  0 0 0 0 0 0 
0302 67 00 – – иглун (Xiphias gladius) 0 0 0 0 0 0 
0302 68 00 – – патагонијски зубан    

(Dissostichus spp.) 0 0 0 0 0 0 

0302 69 – – осталe:       
 – – – слатководне рибе:   
0302 69 11 – – – – шаран 100 100 100 100 100 100
0302 69 19 – – – – остале 100 100 100 100 100 100 
 – – – морске рибе:       
 – – – – рибе рода Euthynus 

осим пругастих туна (Euthynus 
(Kaatsuwonus) pelamis), 
наведених у подброју 0302 33: 

      

0302 69 21 – – – – – за индустријску 
производњу производа из 
тарифног броја 1604 

0 0 0 0 0 0 

0302 69 25 – – – – – осталe 0 0 0 0 0 0 
 – – – – шкарпина (Sebastes 

spp.):        



CN број  Опис 

Царинска стопа (%) од MFN-а 

На дан 
ступања на 

снагу 
Споразу-ма 

1. јануара 
прве године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
друге 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
треће године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
четврте 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
пете године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума и 
наредних 
горина 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0302 69 31 – – – – – врсте Sebastes 
marinus. 0 0 0 0 0 0 

0302 69 33 – – – – – остала 0 0 0 0 0 0 
0302 69 35 – – – – рибе врсте Boreogadus 

saida 0 0 0 0 0 0 

0302 69 41 – – – – мерлан или пишмољ 
(Merlangus merlangus)  0 0 0 0 0 0 

0302 69 45 – – – – мањић морски (Molva 
spp.). 0 0 0 0 0 0 

0302 69 51 – – – – аљашка коља (риба 
слична бакалару) (Theragra 
chalcogramma) и коља 
(Pollachius pollachius)  

0 0 0 0 0 0 

0302 69 55 – – – – инћуни (Engraulis spp.)  0 0 0 0 0 0 
0302 69 61 – – – – зубатац и арбун (Dentex 

dentex и Pagellus spp.) 0 0 0 0 0 0 

 – – – – ослић (Merluccius spp., 
Urophicиs spp.):       

 – – – – – ослић рода 
Merluccius:       

0302 69 66 – – – – – – јужноафрички 
ослић (плитководни ослић) 
(Merluccius capensis) и 
дубоководни ослић 
(дубоководни јужноафрички 
ослић) (Merluccius paradoxus) 

0 0 0 0 0 0 

0302 69 67 – – – – – – јужни ослић 
(Merluccius australis). 0 0 0 0 0 0 

0302 69 68 – – – – – – остали 0 0 0 0 0 0 
0302 69 69 – – – – – ослић рода Urophycis 0 0 0 0 0 0 
0302 69 75 – – – – грбоглавка (Brama spp.) 0 0 0 0 0 0 
0302 69 81 – – – – грдобина (Lophius spp.)  0 0 0 0 0 0 
0302 69 85 – – – – уготица пучинка 

(Micromesistius poutassou или 
Gadus poutassou) 

0 0 0 0 0 0 

0302 69 86 – – – – плава уготица јужних 
мора (Micromesistius australis) 0 0 0 0 0 0 

0302 69 91 – – – – шњур (шарун) (Caranx 
trachurus, Trachurus trachurus) 0 0 0 0 0 0 

0302 69 92 – – – – рожната јегуља 
(Gentapterus blacodes) 0 0 0 0 0 0 

0302 69 94 – – – – лубин (бранцин) 
(Dicentrarchus labrax)  0 0 0 0 0 0 

0302 69 95 – – – – комарча (ловрата) 
(Sparus aurata). 0 0 0 0 0 0 

0302 69 99 – – – – остале 0 0 0 0 0 0 
0302 70 00 – јетре и икре 0 0 0 0 0 0 
0303 Рибе смрзнуте, осим рибљих 

филета и осталог рибљег меса 
из тарифног броја 0304: 
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 – пацифички лососи 
(Oncorhyncus nerka, 
Oncorhyncus gorbuscha, 
Oncorhyncus keta, Oncorhyncus 
tschawytscha, Oncorhyncus 
kisutch, Oncorhyncus masou и 
Oncorhyncus rhodurus), осим 
јетре и икре: 

      

0303 11 00 – – буљооки лосос (црвени 
лосос) (Oncorhynchus nerka) 0 0 0 0 0 0 

0303 19 00 – – остало 0 0 0 0 0 0 
 – остале салмониде, осим јетре 

и икре:       

0303 21 – – пастрмке (Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, 
Oncorgynchus apache и 
Oncorhynchus chrysogaster): 

      

0303 21 10 – – – врсте Oncorhynchus 
apache и Oncorhynchus 
chrysogaster 

90 80 60 40 20 0 

0303 21 20 – – – врсте Oncorhynchus 
mykiss, са главама и шкргама, 
без утробе, масе веће од 1,2 kg 
по комаду, или без глава, без 
шкрга и утробе, масе веће од 1 
kg по комаду 

90 80 60 40 20 0 

0303 21 80 – – – остале 90 80 60 40 20 0 
0303 22 00 – – атлантски лосос (Salmo 

salar) и дунавски лосос (Hucho 
hucho) 

0 0 0 0 0 0 

0303 29 001 – – остале. 50 0 0 0 0 0 
 – – – слатководне       
0303 31 – – велики лист (Reinhardtius 

hippoglossoides, Hippoglossus 
hippoglossus, Hippoglossus 
stenolepis): 

      

0303 31 10 – – – гренландскиа лист 
(Reinhardtius hippoglossoides) 0 0 0 0 0 0 

0303 31 30 – – – атлански лист 
(Hippoglossus hippoglossus) 0 0 0 0 0 0 

0303 31 90 – – – пацифички лист 
(Hippoglossus stenolepis) 0 0 0 0 0 0 

0303 32 00 – – иверак златопјег 
(Pleuronectes platessa)  0 0 0 0 0 0 

0303 33 00 – – лист (Solea spp.)  0 0 0 0 0 0 

                                                     
1 Осим за производе који потпадају под класификацију 0303 29 00 10 'слатководне рибе'; ови 
производи биће ослобођени царине само 1. јануара треће године након ступања на снагу овог 
Споразума, након поступног укидања које почиње ступањем на снагу овог Споразума. 
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0303 39 – – остале:       
0303 39 10 – – – иверак (Platichthys flesus) 

. 0 0 0 0 0 0 

0303 39 30 – – – рибе рода Rhombosolea 0 0 0 0 0 0 
0303 39 70 – – – остале 0 0 0 0 0 0 
 – туне (рода Thunnus), трупац 

пругавац или пругасти бонито 
(Euthynnus (Katsuwonus) 
pelamis), осим јетре и икре:  

      

0303 41 – – албакоре или дугоперајне 
туне (Thunnus alalunga):       

 – – – за индустријску 
производњу производа из 
тарифног броја 1604:  

      

0303 41 11 – – – – цијеле 0 0 0 0 0 0 
0303 41 13 – – – – без шкрга и утробе 0 0 0 0 0 0 
0303 41 19 – – – – остале (на примјер "без 

глава") 0 0 0 0 0 0 

0303 41 90 – – – остале 0 0 0 0 0 0 
0303 42 – – жутоперајне туне (Thunnus 

albacares):       

 – – – за индустријску 
производњу производа из 
тарифног броја 1604:  

      

 – – – – цијеле:       
0303 42 12 – – – – – масе веће од 10 kg по 

комаду. 0 0 0 0 0 0 

0303 42 18 – – – – – остале 0 0 0 0 0 0 
 – – – – без шкрга и утробе:       
0303 42 32 – – – – – масе веће од 10 kg по 

комаду. 0 0 0 0 0 0 

0303 42 38 – – – – – остале 0 0 0 0 0 0 
 – – – – остале (на примјер "без 

глава"):       

0303 42 52 – – – – – масе веће од 10 kg по 
комаду. 0 0 0 0 0 0 

0303 42 58 – – – – – остале 0 0 0 0 0 0 
0303 42 90 – – – остале 0 0 0 0 0 0 
0303 43 – – трупац пругавац или 

пругасти бонито:       

 – – – за индустријску 
производњу производа из 
тарифног броја 1604:  

      

0303 43 11 – – – – цијели  0 0 0 0 0 0 
0303 43 13 – – – – без шкрга и утробе 0 0 0 0 0 0 
0303 43 19 – – – – остали (на примјер "без 

глава"). 0 0 0 0 0 0 

0303 43 90 – – – остали. 0 0 0 0 0 0
0303 44 – – великооке туне (Thunnus 

obesus):       
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 – – – за индустријску 
производњу производа из 
тарифног броја 1604:  

      

0303 44 11 – – – – цијелe 0 0 0 0 0 0 
0303 44 13 – – – – без шкрга и утробе 0 0 0 0 0 0 
0303 44 19 – – – – осталe (на примјер "без 

глава") 0 0 0 0 0 0 

0303 44 90 – – – осталe  0 0 0 0 0 0 
0303 45 – – плавоперајне туне 

(Thunnus thynnus):       

 – – – за индустријску 
производњу производа из 
тарифног броја 1604:  

      

0303 45 11 – – – – цијелe 0 0 0 0 0 0 
0303 45 13 – – – – без шкрга и утробе 0 0 0 0 0 0
0303 45 19 – – – – осталe (на примјер "без 

глава") 0 0 0 0 0 0 

0303 45 90 – – – остале 0 0 0 0 0 0 
0303 46 – – плавоперајне туне с јужних 

мора (Thunnus maccoyii):       

 – – – за индустријску 
производњу производа из 
тарифног броја 1604:  

      

0303 46 11 – – – – цијеле 0 0 0 0 0 0 
0303 46 13 – – – – без шкрга и утробе 0 0 0 0 0 0 
0303 46 19 – – – – осталe (на примјер "без 

глава") 0 0 0 0 0 0 

0303 46 90 – – – остале 0 0 0 0 0 0 
0303 49 – – остале:       
 – – – за индустријску 

производњу производа из 
тарифног броја  1604: 

      

0303 49 31 – – – – цијеле 0 0 0 0 0 0 
0303 49 33 – – – – без шкрга и утробе 0 0 0 0 0 0 
0303 49 39 – – – – осталe (на примјер "без 

глава") 0 0 0 0 0 0 

0303 49 80 – – – остале 0 0 0 0 0 0 
 – харинге (Clupea harengus, 

Clupea pallassii) и бакалар 
(Gadus morhua, Gadus ogac, 
Gadus macrocephalus), осим 
јетре и икре: 

      

0303 51 00 – – харинге (Clupea harengus, 
Clupea pallassii)  0 0 0 0 0 0 

0303 52 – – бакалар (Gadus morhua, 
Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus):  

      

0303 52 10 – – – врсте Gadus morhua 0 0 0 0 0 0 
0303 52 30 – – – врсте Gadus ogac.  0 0 0 0 0 0 
0303 52 90 – – – врсте Gadus 

macrocephalus. 0 0 0 0 0 0 
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 – иглун (Xiphias gladius) и 
патагонијски зубан 
(Dissostchus spp.), осим јетре и 
икре: 

      

0303 61 00 – –  иглун (Xiphias gladius). 0 0 0 0 0 0 
0303 62 00 – – патагонијски зубан 

(Dissostichus spp.) 0 0 0 0 0 0 

 – остале рибе, осим јетре и 
икре:       

0303 71 – – сарделе (Sardina pilchardus, 
Sardinops spp.), велика сардела 
(Sardinella spp.), папалина или 
сарделица (Sprattus sprattus): 

      

0303 71 10 – – – сарделе врсте Sardina 
pilchardus 0 0 0 0 0 0 

0303 71 30 – – – сарделе рода Sardinops; 
велика сардела (Sardinella spp.) 0 0 0 0 0 0 

0303 71 80 – – – папалина или сарделица 
(Sprattus sprattus) 0 0 0 0 0 0 

0303 72 00 – – бакалар–Haddock 
(Melanogrammus aeglefinus) 0 0 0 0 0 0 

0303 73 00 – – црни бакалар (Poillachius 
virens) 0 0 0 0 0 0 

0303 74 – – скуше (Scomber scombrus, 
Scomber australasicus, Scomber 
japonicus): 

      

0303 74 30 – – – врсте Scomber scombrus и 
Scomber japonicus 0 0 0 0 0 0 

0303 74 90 – – – врсте Scomber 
australasicus 0 0 0 0 0 0 

0303 75 – – костељи и остали морски 
пси:       

0303 75 20 – – – костељи врсте Squalus 
acanthias. 0 0 0 0 0 0 

0303 75 50 – – – костељ врсте Scyliorhinus 
spp. 0 0 0 0 0 0 

0303 75 90 – – – остали. 0 0 0 0 0 0 
0303 76 00 – – јегуље (Anguilla spp.)  0 0 0 0 0 0 
0303 77 00 – – лубини (Dicentrarchus 

labrax, Dicentrarchus punctatus). 0 0 0 0 0 0 

0303 78 – – ослићи (Merluccius spp., 
Urophycis spp.):       

 – – – ослићи рода Merluccius:       
0303 78 11 – – – – јужноафрички ослић 

(плитководни ослић) 
(Merluccius capensis) и 
дубоководни ослић 
(дубоководни јужноафрички 
ослић) (Merluccius paradoxus) 

0 0 0 0 0 0 

0303 78 12 – – – – аргентински ослић 
(ослић југозападног 
Атлантика) (Merliccius hubbsi) 

0 0 0 0 0 0 
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0303 78 13 – – – – јuжни ослић 
(Merluccius australis). 0 0 0 0 0 0 

0303 78 19 – – – – остали 0 0 0 0 0 0 
0303 78 90 – – – ослићи рода Uropycis 0 0 0 0 0 0 
0303 79 – – осталe:       
 – – – слатководне:       
0303 79 11 – – – – шаран 90 80 60 40 20 0 
0303 79 19 – – – – осталe 75 50 25 0 0 0 
 – – – морске рибе:       
 – – – – рибе рода Euthynnus, 

осим пругастих туна 
(Euthynnus (Katsuwonus) 
pelamis), наведених у подброју 
0303 43: 

      

 – – – – – за индустријску 
прозводњу производа из 
тарифног броја 1604:  

      

0303 79 21 – – – – – – цијеле 0 0 0 0 0 0 
0303 79 23 – – – – – – без шкрга и утробе 0 0 0 0 0 0 
0303 79 29 – – – – – – остале (на примјер 

"без глава") 0 0 0 0 0 0 

0303 79 31 – – – – – остале  0 0 0 0 0 0 
 – – – – шкарпина (Sebastes 

spp.):       

0303 79 35 – – – – – врсте Sebastes 
marinus. 0 0 0 0 0 0 

0303 79 37 – – – – – остале  0 0 0 0 0 0 
0303 79 41 – – – – рибе врсте Boreogadus 

saida 0 0 0 0 0 0 

0303 79 45 – – – – мерлан или пишмољ 
(Merlangus merlangus) 0 0 0 0 0 0 

0303 79 51 – – – – мањић морски (Molva 
spp.) 0 0 0 0 0 0 

0303 79 55 – – – – аљашка коља (Theragra 
chalcogramma) и коља 
(Pollachius pollachius)  

0 0 0 0 0 0 

0303 79 58 – – – – рибе врсте Orcynopsis 
unicolo 0 0 0 0 0 0 

0303 79 65 – – – – инћуни (Engraulis spp.)  0 0 0 0 0 0 
0303 79 71 – – – – зубатац и арбун (Dentex 

dentex и Pagellus spp.) 0 0 0 0 0 0 

0303 79 75 – – – – грбоглавка (Brama spp.) 0 0 0 0 0 0
0303 79 81 – – – – грдобина (Lophius spp.) 0 0 0 0 0 0
0303 79 83 – – – – уготица пучинка 

(Micromesistius poutassou или 
Gadus poutassou). 

0 0 0 0 0 0 

0303 79 85 – – – – плава уготица јужних 
мора (Micromesticus australis) 0 0 0 0 0 0 

0303 79 91 – – – – шњур (шарун) (Caranx 
trachurus, Trachurus trachurus) 0 0 0 0 0 0 

0303 79 92 – – – – дугорепац рилаш 
(Macruronus novazealandiae) 0 0 0 0 0 0 



CN број  Опис 

Царинска стопа (%) од MFN-а 

На дан 
ступања на 

снагу 
Споразу-ма 

1. јануара 
прве године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
друге 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
треће године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
четврте 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
пете године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума и 
наредних 
горина 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0303 79 93 – – – – рожната јегуља 
(Genypterus blacodes) 0 0 0 0 0 0 

0303 79 94 – – – – рибе врсте Pelotreis 
flavilatus и Peltorhamphus 
novazealandiae 

0 0 0 0 0 0 

0303 79 98 – – – – остале 0 0 0 0 0 0
0303 80 – јетре и икре:       
0303 80 10 – – тврде и меке икре за 

производњу 
дезоксирибонуклеинске 
киселине и протамин сулфата 

0 0 0 0 0 0 

0303 80 90 – – остале. 0 0 0 0 0 0 
0304 Рибљи филети и остало рибље 

месо (немљевено или 
мљевено), свјеже, расхлађено 
или смрзнуто: 

      

 – свјеже или расхлађено:       
0304 11 – –  иглун (Xiphias gladius):   
0304 11 10 – – – филети 0 0 0 0 0 0
0304 11 90 – – – остало рибље месо 

(мљевено или немљевено) 0 0 0 0 0 0 

0304 12 – – патагонијски зубан 
(Dissostichus spp.):       

0304 12 10 – – – филети 0 0 0 0 0 0 
0304 12 90 – – – остало рибље месо 

(мљевено или немљевено) 0 0 0 0 0 0 

0304 19 – – осталo:       
 – – – филети:       
 – – – – од слатководних риба:       
0304 19 13 – – – – – од пацифичког лососа 

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

50 0 0 0 0 0 

 – – – – – од пастрмке врста 
Salmo trutta, Oncorhynchus 
mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita и 
Oncorhynchus gilae: 

      

0304 19 15 – – – – – – врста Oncorhynchus 
mykiss масе веће од  400 g по 
комаду  

50 0 0 0 0 0 

0304 19 17 – – – – – – остали 50 0 0 0 0 0 
0304 19 19 – – – – – од остале слатководне 

рибе 50 0 0 0 0 0 

 – – – – остали:       



CN број  Опис 

Царинска стопа (%) од MFN-а 

На дан 
ступања на 

снагу 
Споразу-ма 

1. јануара 
прве године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
друге 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
треће године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
четврте 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
пете године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума и 
наредних 
горина 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0304 19 31 – – – – – од бакалара (Gadus 
morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus) и од рибе врсте 
Boreogadus saida 

0 0 0 0 0 0 

0304 19 33 – – – – – од црног бакалара 
(Pollachius virens) 0 0 0 0 0 0 

0304 19 35 – – – – – од шкарпине (Sebastes 
spp.) 0 0 0 0 0 0 

0304 19 39 – – – – – остали 0 0 0 0 0 0 
 – – – остало рибље месо 

(мљевено или немљевено):       

0304 19 91 – – – – од слатководне рибе 0 0 0 0 0 0 
 – – – – осталo:       
0304 19 97 – – – – – пераје харинга 0 0 0 0 0 0 
0304 19 99 – – – – – осталo 0 0 0 0 0 0
 – смрзнути филети:       
0304 21 00 – –  иглун (Xiphias gladius) 0 0 0 0 0 0 
0304 22 00 – – патагонијски зубан 

(Dissostichus spp.) 0 0 0 0 0 0 

0304 29 – – осталo:       
 – – – од слатководне рибе:       
0304 29 13 – – – – од пацифичког лососа 

(Oncorgynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou и 
Oncorhynchus rhodurus), 
атланског лососа (Salmo salar) 
и дунавског лососа (Hucho 
hucho) 

0 0 0 0 0 0 

 – – – –  од пастрмке врста 
Salmo trutta, Oncorhynchus 
mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita и 
Oncorhynchus gilae: 

      

0304 29 15 – – – – – врста Oncorhynchus 
mykiss масе веће од 400 g по 
комаду 

0 0 0 0 0 0 

0304 29 17 – – – – –  остали 0 0 0 0 0 0 
0304 29 19 – – – – од остале слатководне 

рибе 50 0 0 0 0 0 

 – – – осталo:       
 – – – – од бакалара (Gadus 

morhua, Gadus macrocephalus, 
Gadus ogac) и рибе врсте 
Boreogadus saida: 

      

0304 29 21 – – – – – од бакалара врсте 
Gadus macrocephalus 0 0 0 0 0 0 

0304 29 29 – – – – – осталe 0 0 0 0 0 0



CN број  Опис 

Царинска стопа (%) од MFN-а 

На дан 
ступања на 

снагу 
Споразу-ма 

1. јануара 
прве године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
друге 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
треће године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
четврте 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
пете године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума и 
наредних 
горина 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0304 29 31 – – – – од црног бакалара 
(Pollachius virens) 0 0 0 0 0 0 

0304 29 33 – – – – од бакалара haddock 
(Melanogrammus aeglefinus) 0 0 0 0 0 0 

 – – – – од шкарпине (Sebastes 
spp.):        

0304 29 35 – – – – – од врсте Sebastes 
marinus. 0 0 0 0 0 0 

0304 29 39 – – – – – осталe 0 0 0 0 0 0 
0304 29 41 – – – – од мерлана или од 

пишмоља (Merlangus 
merlangus) 

0 0 0 0 0 0 

0304 29 43 – – – – од мањића морског 
(Molva spp.) 0 0 0 0 0 0 

0304 29 45 – – – – од туне (рода Thunnus) 
и од риба рода Euthynnus 0 0 0 0 0 0 

 – – – – од скуша (Scomber 
scombrus, Scomber 
australasicus, Scomber 
japonicus) и од рибе врсте 
Orcynopsis unicolor: 

      

0304 29 51 – – – – – од скуша врсте 
Scomber australasicus 0 0 0 0 0 0 

0304 29 53 – – – – – остали 0 0 0 0 0 0 
 – – – – од ослића (Merluccius 

spp., Urophycis spp.):       

 – – – – – од ослића рода 
Merluccius:       

0304 29 55 – – – – – – од јужноафричког 
ослића (плитководног ослића) 
(Merluccius capensis) и 
дубоководног ослића 
(дубоководног јужноафричког 
ослића) (Merluccius paradoxus) 

50 0 0 0 0 0 

0304 29 56 – – – – – – од аргентинског 
ослића (ослића југозападног 
Атлантика) (Merliccius hubbsi)  

90 80 60 40 20 0 

0304 29 58 – – – – – – остали 90 80 60 40 20 0 
0304 29 59 – – – – – од ослића рода 

Urophycis. 0 0 0 0 0 0 

 – – – – од костељи и осталих 
морских паса:       

0304 29 61 – – – – – од костељи (Sqalus 
acanthias и Scylorhinus spp.) 0 0 0 0 0 0 

0304 29 69 – – – – – од осталих морских 
паса 0 0 0 0 0 0 

0304 29 71 – – – – од иверка златопјегог 
(Pleuronectes platessa) 0 0 0 0 0 0 

0304 29 73 – – – – од иверка (Platichthys 
flesus)  0 0 0 0 0 0 

0304 29 75 – – – – од харинга (Clupea 
harengus, Clupea pallasii) 0 0 0 0 0 0 



CN број  Опис 

Царинска стопа (%) од MFN-а 

На дан 
ступања на 

снагу 
Споразу-ма 

1. јануара 
прве године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
друге 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
треће године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
четврте 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
пете године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума и 
наредних 
горина 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0304 29 79 – – – – од патараче 
(Lepidorhombus spp.) 0 0 0 0 0 0 

0304 29 83 – – – – од грдобине (Lophius 
spp.)  0 0 0 0 0 0 

0304 29 85 – – – – од аљашке коље 
(Theragra chalcogramma)  0 0 0 0 0 0 

0304 29 91 – – – – од дугорепца рилаша 
(Macruronus novazealandiae)  0 0 0 0 0 0 

0304 29 99 – – – –остали 0 0 0 0 0 0 
 – осталo:       
0304 91 00 – –  иглун (Xiphias gladius) 0 0 0 0 0 0 
0304 92 00 – – патагонијски зубан 

(Dissostichus spp.) 0 0 0 0 0 0 

0304 99 – – осталo:       
0304 99 10 – – – сурими 0 0 0 0 0 0 
 – – – осталo:       
0304 99 21 – – – – од слатководне рибе 0 0 0 0 0 0 
 – – – – осталo:       
0304 99 23 – – – – – од харинга (Clupea 

harengus, Clupea pallasii) 0 0 0 0 0 0 

0304 99 29 – – – – – од шкарпине (Sebastes 
spp.). 0 0 0 0 0 0 

 – – – – – од бакалара (Gadus 
morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus) и рибе врсте 
Boreogadus saida: 

      

0304 99 31 – – – – – – од бакалара врсте 
Gadus macrocephalus 0 0 0 0 0 0 

0304 99 33 – – – – – – од бакалара врсте 
Gadus morhua 0 0 0 0 0 0 

0304 99 39 – – – – – – осталo 0 0 0 0 0 0 
0304 99 41 – – – – – од црног бакалара 

(Pollachius virens) 0 0 0 0 0 0 

0304 99 45 – – – – – од бакалара haddock 
(Melanogrammus aeglefinus) 0 0 0 0 0 0 

0304 99 51 – – – – – од ослића (Merluccius 
spp., Urophycis spp.) 0 0 0 0 0 0 

0304 99 55 – – – – – од патараче 
(Lepidorhombus spp.)  0 0 0 0 0 0 

0304 99 61 – – – – – од грбоглавке (Brama 
spp.). 0 0 0 0 0 0 

0304 99 65 – – – – – од грдобине (Lophius 
spp.). 0 0 0 0 0 0 

0304 99 71 – – – – – од уготице пучинке 
(Micromesistius poutassou или 
Gadus poutassou) 

0 0 0 0 0 0 

0304 99 75 – – – – – од аљашке коље 
(Theragra chalcogramma)  0 0 0 0 0 0 

0304 99 99 – – – – – остало 0 0 0 0 0 0 



CN број  Опис 

Царинска стопа (%) од MFN-а 

На дан 
ступања на 

снагу 
Споразу-ма 

1. јануара 
прве године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
друге 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
треће године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
четврте 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
пете године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума и 
наредних 
горина 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0305 Рибе, сушене, сољене или у 
саламури, димљене рибе, чак и 
куване прије или у току 
процеса димљења; рибље 
брашно, крупица и пелете од 
рибе, употребљиви за људску 
прехрану: 

      

0305 10 00 – рибље брашно, крупица и 
пелете употребљиви за људску 
прехрану 

0 0 0 0 0 0 

0305 20 00 – јетре и икре од риба, сушене, 
димљене, сољене или у 
саламури 

0 0 0 0 0 0 

0305 30 – рибљи филети, сушени, 
сољени или у саламури, али не 
димљени: 

      

 – – од бакалара (Gadus morhua, 
Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus) и рибе врсте 
Boreogadus saida: 

      

0305 30 11 – – – од бакалара врсте Gadus 
macrocephalus 0 0 0 0 0 0 

0305 30 19 – – – остали 0 0 0 0 0 0 
0305 30 30 – – од пацифичког лососа 

(Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou и 
Oncorhynchus rhodurus), 
атланског лососа (Salmo salar) 
и дунавског лососа (Hucho 
hucho), сољени 

0 0 0 0 0 0 

0305 30 50 – – од гренландског листа 
(Reinhardtius hippoglossoides), 
сољени или у саламури 

0 0 0 0 0 0 

0305 30 90 – – остали 0 0 0 0 0 0 
 – димљене рибе, укључујући и 

филете:       

0305 41 00 – – пацифички лососи 
(Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou и 
Oncorhynchus rhodurus), 
атлански лосос (Salmo salar) и 
дунавски лосос (Hucho hucho)  

50 0 0 0 0 0 

0305 42 00 – – харинге (Clupea harengus, 
Clupea pallassii)  0 0 0 0 0 0 



CN број  Опис 

Царинска стопа (%) од MFN-а 

На дан 
ступања на 

снагу 
Споразу-ма 

1. јануара 
прве године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
друге 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
треће године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
четврте 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
пете године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума и 
наредних 
горина 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0305 49 – – остале:       
0305 49 10 – – – гренландски лист 

(Reinhardtius hippoglossoides) 0 0 0 0 0 0 

0305 49 20 – – – атлански лист 
(Hippoglossus hippoglossus) 0 0 0 0 0 0 

0305 49 30 – – – скуше (Scomber 
scombrus, Scomber 
australasicus, Scomber 
japonicus)  

0 0 0 0 0 0 

0305 49 45 – – – пастрмке (Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache, 
Oncorhynchus chrysogaster)  

90 80 60 40 20 0 

0305 49 50 – – – јегуље (Anguilla spp.)  0 0 0 0 0 0 
0305 49 80 – – – остале 0 0 0 0 0 0 
 – сушене рибе, несољене или 

сољене, али не и димљене:       

0305 51 – – бакалар (Gadus morhua, 
Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus): 

      

0305 51 10 – – – сушен, несољен 0 0 0 0 0 0 
0305 51 90 – – – сушен, сољен 0 0 0 0 0 0 
0305 59 – – остале:       
 – – – рибе врсте Boreogadus 

saida:       

0305 59 11 – – – – сушене, несољене 0 0 0 0 0 0 
0305 59 19 – – – – сушене, сољене 0 0 0 0 0 0 
0305 59 30 – – – харинге (Clupea harengus, 

Clupea pallasii) 0 0 0 0 0 0 

0305 59 50 – – – инћуни (Engraulis spp.)  0 0 0 0 0 0 
0305 59 70 – – – атлански лист 

(Hippoglossus hipoglossus) 0 0 0 0 0 0 

0305 59 80 – – – остале 0 0 0 0 0 0
 – рибе, сољене али несушене 

или димљене и рибе у 
саламури: 

      

0305 61 00 – – харинге (Clupea harengus, 
Clupea pallasii) 0 0 0 0 0 0 

0305 62 00 – – бакалари (Gadus morhua, 
Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus) 

0 0 0 0 0 0 

0305 63 00 – – инћуни (Engraulis spp 0 0 0 0 0 0
0305 69 – – остале:   
0305 69 10 – – – рибе врсте Boreogadus 

saida 0 0 0 0 0 0 

0305 69 30 – – – атлански лист 
(Hippoglossus hippoglossus) 0 0 0 0 0 0 



CN број  Опис 

Царинска стопа (%) од MFN-а 

На дан 
ступања на 

снагу 
Споразу-ма 

1. јануара 
прве године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
друге 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
треће године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
четврте 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
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након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума и 
наредних 
горина 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0305 69 50 – – – пацифички лососи 
(Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, 
Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou и 
Oncorhynchus rhodurus), 
атлански лосос (Salmo salar) и 
дунавски лосос (Hucho hucho)  

0 0 0 0 0 0 

0305 69 80 – – – остале 0 0 0 0 0 0 
0306 Љускавци с љуском или без 

љуске, живи, свјежи, 
расхлађени, смрзнути, сушени, 
сољени или у саламури; 
љускавци у љусци кувани у 
пари или води, укључујући 
расхлађене, смрзнуте, сушене, 
сољене или у саламури; 
брашно, крупица и пелете 
љускаваца, употребљиви за 
људску прехрану: 

      

 – смрзнути:       
0306 11 – – јастози и други ракови 

хридинастог дна (Palinurus 
spp., Panulirus spp., Jasus spp.): 

      

0306 11 10 – – – репови јастога и других 
ракова 0 0 0 0 0 0 

0306 11 90 – – – остали. 0 0 0 0 0 0 
0306 12 – – хлапови (Homarus spp.):       
0306 12 10 – – – цијели 0 0 0 0 0 0 
0306 12 90 – – – остали. 0 0 0 0 0 0 
0306 13 – – шкампи и козице:       
0306 13 10 – – – из породице Pandalidae 0 0 0 0 0 0 
0306 13 30 – – – шкампи рода Crangon 0 0 0 0 0 0 
0306 13 40 – – – дубоководни црвени 

шкампи (Parapenaeus 
longirostris) 

0 0 0 0 0 0 

0306 13 50 – – – шкампи рода Penaeus  0 0 0 0 0 0 
0306 13 80 – – – остали. 0 0 0 0 0 0 
0306 14 – – раковице:       
0306 14 10 – – – раковице врсте 

Paralithodes camchaticus, 
Chionoecetes spp. и Callinectes 
sapidus 

0 0 0 0 0 0 

0306 14 30 – – – раковице врсте Cancer 
pagurus. 0 0 0 0 0 0 

0306 14 90 – – – остале 0 0 0 0 0 0 
0306 19 – – остали, укључујући 

брашно, крупицу и пелете од 
љускаваца, употребљиви за 
људску прехрану: 
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0306 19 10 – – – слатководни ракови. 0 0 0 0 0 0 
0306 19 30 – – – норвешки јастог 

(Nephrops norvegicus) 0 0 0 0 0 0 

0306 19 90 – – – остали 0 0 0 0 0 0 
 – несмрзнути:       
0306 21 00 – – јастози и други ракови 

хридинастог дна (Palinurus 
spp., Panulirus spp., Jasus spp.). 

0 0 0 0 0 0 

0306 22 – – хлапови (Homarus spp.):       
0306 22 10 – – – живи. 0 0 0 0 0 0 
 – – – остали:       
0306 22 91 – – – – цијели 0 0 0 0 0 0
0306 22 99 – – – – остали 0 0 0 0 0 0 
0306 23 – – шкампи и козице:       
0306 23 10 – – – од породице Pandalidae. 0 0 0 0 0 0 
 – – – шкампи рода Crangon:       
0306 23 31 – – – – свјежи, расхлађени или 

кувани у пари или води 0 0 0 0 0 0 

0306 23 39 – – – – остали 0 0 0 0 0 0 
0306 23 90 – – – остали 0 0 0 0 0 0 
0306 24 – – раковице:       
0306 24 30 – – – раковице врсте Cancer 

pagurus. 0 0 0 0 0 0 

0306 24 80 – – – остале 0 0 0 0 0 0 
0306 29 – – остали, укључујући 

брашно, крупицу и пелете од 
љускаваца, употребљиви за 
људску прехрану: 

      

0306 29 10 – – – слатководни ракови 0 0 0 0 0 0 
0306 29 30 – – – норвешки јастог 

(Nephrops norvegicus) 0 0 0 0 0 0 

0306 29 90 – – – остали. 0 0 0 0 0 0 
0307 Мекушци с љуштуром или без 

љуштуре, живи, свјежи, 
расхлађени, смрзнути, сушени, 
сољени или у саламури; 
водени бескичмењаци, осим 
љускаваца и мекушаца, живи, 
свјежи, расхлађени, смрзнути, 
сушени, сољени или у 
саламури; брашно, крупица и 
пелете од водених 
безкичмењака осим 
љускаваца, употребљиви за 
људску прехрану: 

      

0307 10 – каменице (оcтриге):       
0307 10 10 – – плочасте каменице (од 

рода Ostrea), живе, масе 
(укључујући љуштуру) не веће 
од 40 g по комаду 

0 0 0 0 0 0 

0307 10 90 – – остале. 0 0 0 0 0 0 



CN број  Опис 

Царинска стопа (%) од MFN-а 

На дан 
ступања на 

снагу 
Споразу-ма 

1. јануара 
прве године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
друге 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
треће године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
четврте 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
пете године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума и 
наредних 
горина 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 – капице укључујући 
краљевске капице, родова 
Pecten, Chlamys или 
Placopecten: 

      

0307 21 00 – – живе, свјеже или 
расхлађене 0 0 0 0 0 0 

0307 29 – – остале:       
0307 29 10 – – – Јаковљеве капице (Pecten 

maximus), смрзнуте 0 0 0 0 0 0 

0307 29 90 – – – остале 0 0 0 0 0 0 
 – дагње (Mytilus spp., Perna 

spp.):       

0307 31 – – живе, свјеже или 
расхлађене:       

0307 31 10 – – – Mytilus spp.  0 0 0 0 0 0 
0307 31 90 – – – Perna spp.  0 0 0 0 0 0 
0307 39 – – остале:       
0307 39 10 – – – Mytilus spp.  0 0 0 0 0 0 
0307 39 90 – – – Perna spp.  0 0 0 0 0 0 
 – сипе (Sepia officinalis, Rossia 

macrosoma, Sepiola spp.) и 
лигње (Ommastrephes spp., 
Loligo spp., Nototodarus spp., 
Sepioteuthis spp.): 

      

0307 41 – – живи, свјежи или 
расхлађени:       

0307 41 10 – – – сипе (Sepia officinalis, 
Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 0 0 0 0 0 0 

 – – – лигње (Ommastrephes 
spp., Loligo spp., Nototodarus 
spp., Sepioteuthis spp.): 

      

0307 41 91 – – – – Loligo spp., 
Ommastrephes sagittatus 0 0 0 0 0 0 

0307 41 99 – – – – остали 0 0 0 0 0 0 
0307 49 – – остали:       
 – – – смрзнути:       
 – – – – сипе (Sepia officinalis, 

Rossia macrosoma, Sepiola 
spp.): 

      

 – – – – – рода Sepiola:       
0307 49 01 – – – – – – бобић (Sepiola 

rondeleti) 0 0 0 0 0 0 

0307 49 11 – – – – – – остале 0 0 0 0 0 0 
0307 49 18 – – – – – остале 0 0 0 0 0 0 
 – – – – лигње (Ommastrephes 

spp., Loligo spp., Nototodarus 
spp., Sepioteuthis spp.): 

      

 – – – – – Loligo spp.:       
0307 49 31 – – – – – – Loligo vulgaris. 0 0 0 0 0 0 
0307 49 33 – – – – – – Loligo paelei 0 0 0 0 0 0 
0307 49 35 – – – – – – Loligo patagonica 0 0 0 0 0 0 
0307 49 38 – – – – – – остали 0 0 0 0 0 0 



CN број  Опис 

Царинска стопа (%) од MFN-а 

На дан 
ступања на 

снагу 
Споразу-ма 

1. јануара 
прве године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
друге 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
треће године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
четврте 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
пете године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума и 
наредних 
горина 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0307 49 51 – – – – – Ommastrephes 
sagittatus 0 0 0 0 0 0 

0307 49 59 – – – – – остали. 0 0 0 0 0 0 
 – – – остали:       
0307 49 71 – – – – сипе (Sepia officinalis, 

Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 0 0 0 0 0 0 

 – – – – лигње (Ommastrephes 
spp., Loligo spp., Nototodarus 
spp., Sepioteuthis spp.): 

      

0307 49 91 – – – – – Loligo spp., 
Ommastrephes sagittatus  0 0 0 0 0 0 

0307 49 99 – – – – – остали. 0 0 0 0 0 0 
 – хоботница (Оctopus spp.):       
0307 51 00 – – жива, свјежа или 

расхлађена 0 0 0 0 0 0 

0307 59 – – остала:       
0307 59 10 – – – смрзнута 0 0 0 0 0 0 
0307 59 90 – – – остала 0 0 0 0 0 0 
0307 60 00 – пужеви, осим морских 

пужева. 0 0 0 0 0 0 

 – остали, укључујући брашно, 
крупицу и пелете од водених 
бескичмењака осим 
љускаваца, употребљиви за 
људску прехрану: 

      

0307 91 00 – – живи, свјежи или 
расхлађени. 0 0 0 0 0 0 

0307 99 – – остали:       
 – – – смрзнути:       
0307 99 11 – – – – Ipleh spp.  0 0 0 0 0 0 
0307 99 13 – – – – пругаста венера и друге 

врсте из породице Veneridae  0 0 0 0 0 0 

0307 99 15 – – – – медузе (Rhopilema spp.) 0 0 0 0 0 0 
0307 99 18 – – – – остали водени 

бескичмењаци. 0 0 0 0 0 0 

0307 99 90 – – – остали. 0 0 0 0 0 0 
0511 Производи животињског 

поријекла који нису 
споменути нити укључени на 
другом мјесту; мртве 
животиње из 1. и 3. главе, 
неупотребљиве за људску 
прехрану: 

      

 – остало:       
0511 91 – – производи од риба или 

љускаваца, мекушаца или 
осталих водених 
бескичмењака; мртве 
животиње из 3. поглавља: 

      

0511 91 10 – – – отпаци риба 0 0 0 0 0 0 
0511 91 90 – – – остало 0 0 0 0 0 0 



CN број  Опис 

Царинска стопа (%) од MFN-а 

На дан 
ступања на 

снагу 
Споразу-ма 

1. јануара 
прве године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
друге 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
треће године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
четврте 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
пете године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума и 
наредних 
горина 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1604 Припремљена или 
конзервисана риба; кавијар и 
надомјесци кавијара 
припремљени од рибљих јаја: 

      

 – риба, цијела или у комадима, 
али немљевена:       

1604 11 00 – – лосос 75 50 25 0 0 0 
1604 12 – – харинге:       
1604 12 10 – – – филети, сирови, само 

прекривени тијестом или 
крушним мрвицама 
(панирани), претходно пржени 
у уљу или не, смрзнути 

75 50 25 0 0 0 

 – – – остало:       
1604 12 91 – – – – у спремницима што не 

пропуштају ваздух 75 50 25 0 0 0 

1604 12 99 – – – – остало 75 50 25 0 0 0 
1604 13 – – сарделе, велика сардела и 

папалине:       

 – – – сарделе:       
1604 13 11 – – – – у маслиновом уљу 75 50 25 0 0 0 
1604 13 19 – – – – остале 75 50 25 0 0 0 
1604 13 90 – – – остало 75 50 25 0 0 0 
1604 14 – – туне, трупац пругавац и 

паламида (Sarda spp.):       

 – – – туне и трупац пругавац:       
1604 14 11 – – – – у биљном уљу 75 50 25 0 0 0 
 – – – – остало:       
1604 14 16 – – – – – филети добивени 

уздужним резањем (кувани, 
паковани и смрзнути) 

75 50 25 0 0 0 

1604 14 18 – – – – – остало. 75 50 25 0 0 0 
1604 14 90 – – – паламида (Sarda spp.)  75 50 25 0 0 0 
1604 15 – – скуше:       
 – – – врста Scomber sconbrus и 

Scomber japonicus:       

1604 15 11 – – – – филети 75 50 25 0 0 0 
1604 15 19 – – – – остало 75 50 25 0 0 0 
1604 15 90 – – – врсте Scomber  australicus 75 50 25 0 0 0
1604 16 00 – – инћуни 75 50 25 0 0 0
1604 19 – – остало:       
1604 19 10 – – – салмониде, осим лососа 75 50 25 0 0 0 
 – – – рибе рода Euthunnus, 

осим трупца пругавца 
(Euthynnus (Katsuwonus) 
pelamis): 

      

1604 19 31 – – – – филети добивени 
уздужним резањем (кувани, 
паковани и смрзнути) 

75 50 25 0 0 0 

1604 19 39 – – – – остало 75 50 25 0 0 0 
1604 19 50 – – – риба врсте Orcynopsis 

unicolor. 75 50 25 0 0 0 



CN број  Опис 

Царинска стопа (%) од MFN-а 

На дан 
ступања на 

снагу 
Споразу-ма 

1. јануара 
прве године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
друге 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
треће године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
четврте 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
пете године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума и 
наредних 
горина 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 – – – остало:       
1604 19 91 – – – – филети, сирови, само 

прекривени тијестом или 
крушним мрвицама 
(панирани), претходно пржени 
у уљу или не, смрзнути 

75 50 25 0 0 0 

 – – – – остало:       
1604 19 92 – – – – – бакалар (Gadus 

morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus) 

75 50 25 0 0 0 

1604 19 93 – – – – – црни бакалар или 
угљенар (Pollachius virens) 75 50 25 0 0 0 

1604 19 94 – – – – – ослић (Merluccius 
spp., Urophycis spp.) 75 50 25 0 0 0 

1604 19 95 – – – – – аљашка коља 
(Theragra chalcogramma) и 
коља (Pollachius pollachius) 

75 50 25 0 0 0 

1604 19 98 – – – – – остало 75 50 25 0 0 0 
1604 20 – остала припремљена или 

конзервисана риба:       

1604 20 05 – – припремљени сурими 75 50 25 0 0 0 
 – – остало:       
1604 20 10 – – – лосос 75 50 25 0 0 0 
1604 20 30 – – – салмониде, осим лососа 75 50 25 0 0 0 
1604 20 40 – – – инћуни 75 50 25 0 0 0 
1604 20 50 – – – сарделе, паламиде, скуше 

врсте Scomber scombrus и 
Scomber japonicus, риба врсте 
Orcynopsis unicolor 

75 50 25 0 0 0 

1604 20 70 – – – туне, трупац пругавац 
или остале рибе рода 
Euthunnus  

75 50 25 0 0 0 

1604 20 90 – – – од остале рибе 75 50 25 0 0 0 
1604 30 – кавијар и надомјесци 

кавијара:       

1604 30 10 – – кавијар (јесетрин)  75 50 25 0 0 0
1604 30 90 – – надомјесци кавијара 75 50 25 0 0 0
1605 Љускавци, мекушци и остали 

водени бескичмењаци, 
припремљени или 
конзервисани: 

      

1605 10 00 – раковице. 0 0 0 0 0 0 
1605 20 – шкампи и козице:       
1605 20 10 – – у спремницима што не 

пропуштају ваздух 0 0 0 0 0 0 

 – – остало:       
1605 20 91 – – – у изворним паковањима 

нето–масе не веће од 2 kg 0 0 0 0 0 0 

1605 20 99 – – – остало 0 0 0 0 0 0 
1605 30 – хлап (јастог):       



CN број  Опис 

Царинска стопа (%) од MFN-а 

На дан 
ступања на 

снагу 
Споразу-ма 

1. јануара 
прве године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
друге 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
треће године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
четврте 
године 

након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума 

1. јануара 
пете године 
након дана 
ступања на 

снагу 
Споразума и 
наредних 
горина 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1605 30 10 – – месо хлапа (јастога), 
кувано, намијењено за 
производњу маслаца, пасте, 
паштета, супа или умака од 
хлапа (јастога) 

0 0 0 0 0 0 

1605 30 90 – – остало 0 0 0 0 0 0 
1605 40 00 – остали љускавци 0 0 0 0 0 0 
1605 90 – остало:       
 – – мекушци:       
 – – – дагње (Mutilus spp., Perna 

spp.):       

1605 90 11 – – – – у спремницима што не 
пропуштају ваздух 0 0 0 0 0 0 

1605 90 19 – – – – остале 0 0 0 0 0 0 
1605 90 30 – – – остали 0 0 0 0 0 0
1605 90 90 – – остали водени 

бескичмењаци 0 0 0 0 0 0 

1902 Тјестенина, кувана или 
некувана или пуњена (месом 
или другим тварима) или 
друкчије припремљена, као 
што су шпагети, макарони, 
резанци, лазање, њоки, 
равиоли, канелони; кускус, 
припремљени или 
неприпремљени:  

      

1902 20 – тјестенина пуњена, кувана 
или некувана или друкчије 
припремљена: 

      

1902 20 10 – – с масеним удјелом риба, 
љускаваца, мекушаца или 
осталих водених 
бескичмењака, већим од 20% 

75 50 25 0 0 0 

2301 Брашно, крупице и пелете од 
меса или кланичних 
производа, од рибе или 
љускаваца, мекушаца или 
осталих водених 
бескичмењака, неприкладних 
за људску прехрану; чварци: 

      

2301 20 00 – брашно, крупица и пелете од 
рибе или љускаваца, мекушаца 
или осталих водених 
бескичмењака 

0 0 0 0 0 0 

 



АНЕКС VI 
 

ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ, ИНДУСТРИЈСКЕ И ТРГОВИНСКЕ СВОЈИНЕ  
(из члана 38.)  

 
1. Члан 73.(4) овог споразума (члан 73.(4) ССП-а) односи се на сљедеће 

мултилатералне конвенције у којима су државе чланице уговорне стране, или које 
државе чланице de facto примјењују: 

 
- Будимпештански уговор о међународном признавању депоновања 

микроорганизама у сврху патентног поступка (Будимпешта 1977, како је 
измијењено и допуњено 1980. године); 

- Хашки споразум о међународном депоновању индустријског дизајна (Женевски 
акт, 1999); 

- Протокол који се односи на Мадридски споразум у вези са међународном 
регистрацијом жигова (Мадридски протокол, 1989); 

- Уговор о патентном праву (Женева 2000); 
- Конвенција о заштити произвођача фонограма против неовлашћеног копирања 

њихових фонограма (Конвенција о фонограмима, Женева 1971); 
- Међународна конвенцију о заштити умјетника извођача, произвођача 

фонограма и радиодифузних организација (Римска конвенција 1961); 
- Стразбуршки споразум о међународној класификацији патената (Стразбур 1971, 

како је измијењено и допуњено 1979); 
- Бечки споразум о установљењу међународне класификације фигуративних 

елемената жигова (Беч 1973, како је измијењено и допуњено 1985); 
- WIPO Уговор о ауторском праву (Женева 1996); 
- WIPO Уговор о извођењима и фонограмима (Женева 1996); 
- Међународна конвенцију о заштити нових биљних врста (UPOV конвенција, 

Париз 1961, ревидирано 1972, 1978. и 1991); 
- Конвенција о издавању европских патената (Европска конвенција о патентима – 

Минхен 1973, како је измијењено и допуњено, укључујући ревизију из 2000. 
године); 

- Уговор о праву на жиг (Женева 1994); 
 
 
2. Стране потврђују важност коју придају обавезама које проистичу из сљедећих 

мултилатералних конвенција: 
 

- Конвенција о оснивању Свјетске организације за интелектуалну својину (WIPO 
конвенција 1967, како је измијењено и допуњено 1979); 

- Бернска конвенција о заштити књижевних и умјетничких дјела (Париски акт, 
1971); 

- Бриселска конвенција за пренос програма сигналом путем сателита  (Брисел 
1974); 

- Споразум из Локарна о успостављању међународне класификације за 
индустријски дизајн (Локарно 1968, како је измијењено и допуњено 1979); 

 
- Мадридски аранжман о међународној регистрацији жигова (Акт из Стокхолма 

1967. и како је измијењено и допуњено 1979); 



- Споразум из Нице о међународној класификацији робе и услуга у сврху 
регистрације жигова (Женева 1977, како је измијењено и допуњено 1979); 

- Париска конвенција о заштити индустријске својине (Акт из Стокхолма 1967, 
како је измијењено и допуњено 1979); 

- Уговор о сарадњи у области патената (Вашингтон 1970, како је измијењено и 
допуњено 1979. и модификовано 1984). 

 
 
 
 
 

  



ПРОТОКОЛ 1 
 

О ТРГОВИНИ ПРЕРАЂЕНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА  
ИЗМЕЂУ ЗАЈЕДНИЦЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 



 
ЧЛАН 1. 

 
1.  Заједница и Босна и Херцеговина на прерађене пољопривредне производе 
примјењују царине наведене у Анексу I односно Анексу II у складу са условима 
наведеним у њима, без обзира да ли су ограничене квотом или не. 
 
2. Савјет за стабилизацију и придруживање одлучиће о: 
 
(a) проширењу листе прерађених пољопривредних производа у овом протоколу, 
(b) измјенама царина наведених у Анексима I и II, 
(c) повећањима или укидању тарифних квота. 
 
3.  Савјет за стабилизацију и придруживање може замијенити царине утврђене 
овим протоколом режимом утврђеним на основу одговарајућих тржишних цијена 
пољопривредних производа Заједнице и Босне и Херцеговине стварно коришћених у 
производњи прерађених пољопривредних производа који су предмет овог протокола. 
 

ЧЛАН 2. 
 
Царине које се примјењују у складу са чланом 1. могу бити снижене одлуком Савјета 
за стабилизацију и придруживање: 
 
(a) када су царине које се примјењују у трговини између Заједнице и Босне и 

Херцеговине на базне производе снижене, или 
(b) као одговор на снижења која произлазе из међусобних уступак који се односе на 

прерађене пољопривредне производе. 
 
Смањења предвиђена под ставом (а) обрачунаваће се на дио царине одређене као 
пољопривредна компонента која одговара пољопривредним производима стварно 
коришћеним у датој производњи и одузете од царина које се примјењују на ове базне 
пољопривредне производе. 
 

ЧЛАН 3. 
 
Заједница и Босна и Херцеговина ће информисати једна другу о управним 
аранжманима усвојеним за производе обухваћене овим протоколом. Ови аранжманима 
треба да се обезбиједе што једноставнији и флексибилнији исти третман за све 
заинтересоване стране. 



АНЕКС I ПРОТОКОЛА 1. 
 

ЦАРИНЕ КОЈЕ СЕ ПРИМЈЕЊУЈУ ПРИ УВОЗУ РОБЕ ПОРИЈЕКЛОМ ИЗ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ У ЗАЈЕДНИЦУ 

 
За увоз у Заједницу прерађених пољопривредних производа поријеклом из Босне и 
Херцеговине наведених у наставку нема царине. 
 

CN број Опис 
(1) (2) 

0403 Млаћеница, кисело млијеко и павлака, јогурт, кефир и остало ферментирано или 
закисељено млијеко и павлака, концентрирани или неконцентрирани, са или без додатог 
шећера или других заслађивача, ароматизовани или са додатим воћем, језграстим воћем 
или какаом: 

0403 10 - јогурт: 
 -- ароматизован или са додатим воћем, језграстим воћем или какаом: 
 --- у праху, гранулама или другим чврстим облицима, са садржајем млијечне масти: 
0403 10 51 ---- до укључно 1,5 масених % 
0403 10 53 ---- више од 1,5 масених % до укључно 27 масених % 
0403 10 59 ---- више од 27 масених % 
 --- остали, са садржајем млијечне масти: 
0403 10 91 ---- до укључно 3 масених % 
0403 10 93 ---- више од 3 масених % до укључно 6 масених % 
0403 10 99 ---- више од 6 масених % 
0403 90 - остало: 
 -- ароматизован или са додатим воћем, језграстим воћем или какаом: 
 --- у праху, гранулама или другим чврстим облицима, са садржајем млијечне масти: 
0403 90 71 ---- до укључно 1,5 масених % 
0403 90 73 ---- више од 1,5 масених % до укључно 27 масених % 
0403 90 79 ---- више од 27 масених % 
 --- остало, са садржајем млијечне масти: 
0403 90 91 ---- до укључно 3 масених % 
0403 90 93 ---- више од 3 масених % до укључно 6 масених % 
0403 90 99 ---- више од 6 масених % 
0405 Маслац и остале масти и уља, добијени од млијека; млијечни намази: 
0405 20 - млијечни намази: 
0405 20 10 -- са садржајем масти од 39 % и већим али мањим од 60 % по маси 
0405 20 30 -- са садржајем масти од 60 % до 75 % по маси 
0501 00 00 Људска коса, необрађена, опрана или неопрана, одмашћена или неодмашћена; отпаци 

људске косе 
0502 Чекиње домаћих или дивљих свиња; длака јазавца и остала длака за израду четки; отпаци 

тих чекиња или длака 
0505 Коже и остали дијелови птица, са перјем и паперјем, перје и дијелови перја (са обрезаним 

или необрезаним ивицама) те паперје, даље необрађени осим чишћени, дезинфиковани или 
припремљени за конзервирање; прах и отпаци перја или дијелова перја 

0506 Кости и срж од рогова, необрађени, одмашћени, једноставно припремљени (али 
необликовани), третирани са киселином или дежелатинизовани; прах и отпаци ових 
производа 

0507 Слонова кост, корњачевина, кост кита и длаке китове кости, рогови, парошци, копита, 
нокти, канџе и кљунови, необрађени или једноставно припремљени али необликовани; 
прах и отпаци отих производа 

0508 00 00 Корали и слични материјали, необрађени или једноставно припремљени, али не и 
другачије обрађени; љуштуре мекушаца, љускара или бодљара и сипине кости, необрађени 
или једноставно припремљени али необликовани, прах и отпаци тих производа 

0510 00 00 Сива амбра, кастореум, цибет и мошус; кантариде; жуч, чак и осушена; жлијезде и остали 
животињски производи, свјежи, расхлађени или смрзнути или другачије привремено 
конзервирани, који се користе у производњи фармацеутских производа 

 
0511 

Производи животињског поријекла што нису поменути нити укључени на другом мјесту; 
мртве животиње из 1. и 3. поглавља, неупотребљиве за људску прехрану: 



CN број Опис 
(1) (2) 

 - Остало: 
0511 90 -- Остало: 
 ---природне спужве животињског поријекла: 
0511 90 31 ---- сирове 
0511 90 39 ---- Остало: 
0511 90 85 --- Остало: 
ex 0511 90 85 ---- коњска длака и отпатци коњске длаке, укључујући и припремљене у слојевима, са 

подлогом или без подлоге 
0710 Поврће (некувано или кувано на пари или води), смрзнуто: 
0710 40 00 - слатки кукуруз 
0711 Поврће привремено конзервирано (нпр. сумпорним диоксидом, у сланој води, у сумпорној 

води или другим растворима за конзервирање), али у стању неприкладном за непосредну 
исхрану: 

0711 90 - остало поврће; мјешавине поврћа: 
 -- поврће: 
0711 90 30 --- слатки кукуруз 
0903 00 00 Матé чај 
1212 Рогачи, морске и остале алге, шећерна репа и шећерна трска, свјежи, расхлађени, смрзнути 

или суви, укључујући и мљевене; коштице и језгре из коштица воћа и остали биљни 
производи (укључујући непржено коријење цикорије врсте Cichorium intybus sativum), који 
се користе првенствено за људску исхрану, непоменути нити укључени на другом мјесту: 

1212 20 00 - морске алге и остале алге 
1302 Биљни сокови и екстракти; пектинске твари, пектинати и пектати; агар-агар и остале слузи 

и згушњивачи, добијени од биљних производа, модификовани или не: 
 - биљни сокови и екстракти: 
1302 12 00 -- од слатког коријена.
1302 13 00 -- од хмеља 
1302 19 -- остали: 
1302 19 80 --- остали 
1302 20 - пектинске твари, пектинати и пектати: 
 - слузи и згушњивачи добијени од биљних производа, модификовани или не: 
1302 31 00 -- агар-агар 
1302 32 -- слузи и згушњивачи добијени од рогача, сјемена рогача или сјемена гуара, 

модификовани или не: 
1302 32 10 --- од рогача и сјемена рогача 
1401 Биљни материјали који се првенствено користе за плетарство (нпр. бамбус, шпанска трска, 

трска, рогоз, врбово пруће, рафија (лико), очишћена слама житарица, бијељена или бојена 
и липова кора) 

1404 Биљни производи који нису поменути нити укључени на другом мјесту 
1505 00 Маст од вуне и масне материје добијене од те масти (укључујући ланолин) 
1506 00 00 Остале животињске масти и уља и њихове фракције, рафинирани или нерафинирани, али 

хемијски немодификовани 
1515 Остале стабилне (неиспарљиве) биљне масти и уља (укључујући уље од јојобе) и њихове 

фракције, рафинирани или нерафинирани, али хемијски немодификовани: 
1515 90  - остало 
1515 90 11 -- тунгово уље; јојоба и оитикика уље; миртин восак и јапански восак; њихове фракције: 
ех 1515 90 11 --- јојоба и оитикика уље; миртин восак и јапански восак; њихове фракције 
1516 Масти и уља животињског или биљног поријекла и њихове фракције, дјелимично или 

потпуно хидрогенисани, интерестерифицирани, реестерифицирани или елаидинизирани, 
рафинирани или не, али даље неприпремљени: 

1516 20 - биљне масти и уља и њихове фракције: 
1516 20 10 -- хидрогенисано рицинусово уље, тзв. "опал восак " 
1517 Маргарин; јестиве мјешавине или додаци од масти или уља животињског или биљног 

поријекла или од фракција различитих масти или уља из ове главе, осим јестивих масти 
или уља или њихових фракција из тарифног броја 1516: 

1517 10 - маргарин, искључујући текући маргарин:
1517 10 10 -- са масеним удјелом млијечних масти већим од 10% али не већим од 15% 
1517 90 - остало: 



CN број Опис 
(1) (2) 

1517 90 10 -- са масеним удјелом млијечних масти већим од 10% али не већим од 15% 
 -- остало: 
1517 90 93 --- јестиве мјешавине или додаци, који се користе за подмазивање калупа 
1518 00 Животињске или биљне масти и уља и њихове фракције, кувани, оксидирани, 

дехидрирани, сумпорирани, дувани, полимеризирани загријавањем у вакууму или у 
инертном плину или другачије хемијски модификовани, искључујући оне из тарифног 
броја 1516; нејестиве мјешавине и препарати од животињских и биљних масти и уља или 
од фракција различитих масти и уља из ове главе, на другом мјесту непоменути нити 
обухваћени: 

1518 00 10 - линоксин 
 - остало: 
1518 00 91 -- животињске или биљне масти и уља и њихове фракције, кувани, оксидирани, 

дехидрирани, сумпорирани, дувани, полимеризирани загријавањем у вакууму или у 
инертном гасу или другачије хемијски модификовани, искључујући оне из тарифног броја 
1516 

 -- остало: 
1518 00 95 --- нејестиве мјешавине или додаци животињских или животињских и биљних масти и уља 

и њихове фракције 
1518 00 99 --- остало 
1520 00 00 Глицерол, сиров; глицеролске воде и лужине 
1521 Биљни воскови (осим триглицерида), пчелињи восак, восак од осталих кукаца и 

спермацети, рафинирани или нерафинирани, обојени или необојени: 
1522 00 Дегра; остаци добијени при преради масних твари или воскова животињског или биљног 

поријекла: 
1522 00 10 - дегра 
1702 Остали шећери, укључујући хемијски чисту лактозу, малтозу, глукозу и фруктозу, у 

чврстом стању; шећерни сирупи без додатих арома или материја за бојење; умјетни мед, 
мијешан или не са природним медом; карамел: 

1702 50 00 - хемијски чиста фруктоза 
1702 90 - остало, укључујући инвертни шећер и остале шећере и шећерне сирупе са масеним 

удјелом фруктозе 50% у сувом стању: 
1702 90 10 -- хемијски чиста малтоза 
1704 Производи од шећера (укључујући бијелу чоколаду), без какаа 
1803 Какао паста, одмашћена или неодмашћена 
1804 00 00 Какао маслац, маст и уље од какаа 
1805 00 00 Какао прах, без додатог шећера или других заслађивача 
1806 Чоколада и остали прехрамбени производи који садрже какао 
1901 Сладни екстракт; прехрамбени производи од брашна, прекрупе, гриза, скроба или сладног 

екстракта, који не садрже какао или који садрже мање од 40% масеног удјела какаа, 
рачунато на потпуно одмашћену основу, што нису поменути нити укључени на другом 
мјесту; прехрамбени производи од роба из тарифних бројева 0401 до 0404 без додатка 
какаа или са садржајем какаа мањим од 5% по маси, рачунато на потпуно одмашћену 
основу, на другом мјесту непоменути нити обухваћени

1902 Тјестенина, кувана или некувана, пуњена или непуњена (месом или другим тварима) или 
другачије припремљена, као што су шпагети, макарони, резанци, лазање, њоки, равиоли, 
канелони; кус-кус, припремљени или неприпремљени: 

 - тјестенина некувана и непуњена нити другачије припремљена: 
1902 11 00 -- са јајима 
1902 19 -- остала: 
1902 20 - тјестенина пуњена, кувана или некувана или другачије припремљена: 
 -- остала: 
1902 20 91 --- кувана 
1902 20 99 --- остала 
1902 30 - остала тјестенина: 
1902 40 - кус-кус: 
1903 00 00 Тапиока и замјене тапиоке, припремљене од скроба, у облику пахуљица, зрнаца, куглица 

или у сличним облицима
1904 Прехрамбени производи добијени бубрењем или пржењем житарица или производа од 
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житарица (нпр. кукурузне пахуљице); житарице (осим кукуруза) у зрну или у пахуљицама 
или другачије припремљене (осим брашна, прекрупе и гриза), претходно куване или 
другачије припремљене, на другом мјесту непоменуте нити укључене 

1905 Хљеб, пецива, колачи, кекси и остали пекарски производи са садржајем какаа или без 
какаа; хостије, празне капсуле за фармацеутске производе, обланде, рижин папир и слични 
производи 

2001 Поврће, воће, језграсто воће и остали јестиви дијелови биљака, припремљени или 
конзервирани у сирћету или сирћетној киселини: 

2001 90 - остало: 
2001 90 30 -- слатки кукуруз (Zea mays var. saccharata) 
2001 90 40 -- јам, слатки кромпир и слични јестиви дијелови биљака са масеним удјелом 5% или више 

скроба 
2001 90 60 -- палмине језгре 
2004 Остало поврће, припремљено или конзервирано на други начин осим у сирћету или 

сирћетној киселини, смрзнуто, осим производа из тарифног броја 2006: 
2004 10 - кромпир: 
 -- остали: 
2004 10 91 --- у облику брашна, гриза или пахуљица 
2004 90 - остало поврће и мјешавине поврћа: 
2004 90 10 -- слатки кукуруз (Zea mays var. saccharata) 
2005 Остало поврће, припремљено или конзервирано на други начин осим у сирћету или 

сирћетној киселини, несмрзнуто, осим производа из тарифног броја 2006: 
2005 20 - кромпир: 
2005 20 10 -- у облику брашна, гриза или пахуљица 
2005 80 00 - слатки кукуруз (Zea mays var. saccharata) 
2008 Воће, језграсто воће и остали јестиви дијелови биљака, другачије припремљени или 

конзервирани, укључујући и са додатим шећером или другим заслађивачима или 
алкохолом, који нису поменути нити укључени на другом мјесту: 

 - језграсто воће, кикирики и воћне сјеменке, укључујући мјешавине тог воћа: 
2008 11 -- кикирики: 
2008 11 10 --- маслац од кикирикија 
 - остало, укључујући мјешавине, осим оних из подброја 2008 19: 
2008 91 00 -- палмине језгре 
2008 99 -- остало: 
 --- без додатог алкохола: 
 ---- без додатог шећера: 
2008 99 85 ----- кукуруз, осим слатког кукуруза (Zea mays var. saccharata) 
2008 99 91 ----- јам, слатки кромпир и слични јестиви дијелови биљака, са масеним удјелом скроба 5% 

или већим 
2101 Екстракти, есенције и концентрати кафе, чаја, мате чаја и препарати на бази тих производа 

или на бази кафе, чаја или мате чаја; пржена цикорија и остале пржене замјене кафе и 
екстракти, есенције и концентрати тих производа 

2102 Квасци (активни или неактивни); остали једноћелијски микроорганизми, мртви (осим 
цјепива из тарифног броја 3002); припремљени прашкови за пецива 

2103 Сосови и препарати за сосове; мијешани зачини и мијешана зачинска средства; брашно и 
гриз од слачице и сенф 

2104 Супе, укључујући и месне и препарате за њих; хомогенизирани сложени прехрамбени 
производи 

2105 00 Сладолед и остали јестиви ледени производи, са додатком какаа или без какаа 
2106 Прехрамбени производи који нису поменути нити укључени на другом мјесту: 
2106 10 - концентрати бјеланчевина и текстуриране бјеланчевинасте твари 
2106 90 - остали: 
2106 90 20 -- сложени алкохолни препарати, осим на бази мирисних твари, за употребу у производњи 

пића 
 -- остали: 
2106 90 92 --- без садржаја млијечних масти, сахарозе, изоглукозе, глукозе или скроба, или са масеним 

удјелом мањим од 1,5% млијечне масти, 5% сахарозе или изоглукозе, 5% глукозе или 
скроба 
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2106 90 98 --- остали 
2201 Воде, укључујући природне или умјетне минералне воде и газиране воде, без додатог 

шећера или других заслађивача или арома; лед и снијег
2202 Воде, укључујући минералне воде и газиране воде, са додатим шећером или другим 

заслађивачима или аромама и остала безалкохолна пића, осим сокова од воћа или поврћа 
из тарифног броја 2009 

2203 00 Пиво добијено од слада 
2205 Вермут и остала вина од свјежег грожђа, ароматизовани биљем или ароматским тварима 
2207 Неденатурирани етилни алкохол са волуменским удјелом алкохола 80% vol. или већим; 

етилни алкохол и остали алкохоли, денатурирани, са било коликим садржајем алкохола 
2208 Неденатурирани етилни алкохол са волуменским удјелом алкохола мањим од 80% vol.; 

ракије, ликери и остала алкохолна пића 
2402 Цигаре, цигарилоси и цигарете од дувана или замјена дувана 
2403 Остали прерађени дуван и прерађене замјене дувана; хомогенизирани и реконституирани 

дуван; дувански екстракти и есенције 
2905 Ациклични алкохоли и њихови халогени, сулфо, нитро и нитрозо-деривати: 
 - остали вишехидроксилни алкохоли: 
2905 43 00 -- манитол 
2905 44 -- Д-глуцитол (сорбитол) 
2905 45 00 -- глицерол (глицерин)  
3301 Етерична уља (без терпена или са терпенима), укључујући такозване конкрете и абсолуте; 

резиноиди; екстраховане олеосмоле; концентрати етеричних уља у мастима, неетеричним 
уљима, восковима или слично, добијени екстракцијом етеричних уља помоћу масти или 
мацерацијом; споредни терпенски производи добијени детерпентацијом етеричних уља; 
водени дестилати и водени раствори етеричних уља: 

3301 90 - остало 
3302 Смјесе мирисних твари и смјесе (укључујући алкохолне растворе) на бази једне или више 

тих твари, врста које се користе као сировине у индустрији; други препарати на бази 
мирисних твари који се користе у производњи пића:

3302 10 - за употребу у прехрамбеној индрустрији и индустрији пића: 
 -- за употребу у индустрији пића: 
 --- додаци који садрже својствене мирисне твари за одређену врсту пића: 
3302 10 10 ---- са стварним садржајем алкохола већим од 0,5% vol 
 ---- остало: 
3302 10 21 ----- који не садрже млијечну маст, сахарозу, изоглукозу, скроб или глукозу, или који 

садрже млијечну маст са масеним удјелом мањим од 1,5%, сахарозу или изоглукозу са 
масеним удјелом мањим од 5%, глукозу или скроб са масеним удјелом мањим од 5% 

3302 10 29 ----- остало 
3501 Казеин, казеинати и други деривати казеина; казеинска љепила: 
3501 10 - казеин 
3501 90  - остало: 
3501 90 90 -- остало 
3505 Декстрини и други модификовани скробови (нпр. прежелатинирани и естерифицирани 

скробови); љепила на бази скробова или на бази декстрина или других модификованих 
скробова: 

3505 10 - декстрин и други модификовани скробови: 
3505 10 10 -- декстрин 
 -- други модификовани скробови: 
3505 10 90 --- остали 
3505 20 - љепила 
3809 Средства за дораду, носачи боја, средства за убрзавање бојења и фиксирање боја и други 

производи и додаци (нпр. средства за апретуру и нагризање), који се користе у текстилној, 
папирној, кожарској и сличним индустријама, који нису поменути нити укључени на 
другом мјесту: 

3809 10 - на бази скробних твари 
3823 Индустријске монокарбоксилне масне киселине; кисела уља од рафинације; индустријски 

масни алкохоли 
3824 Припремљена везивна средства за љеваоничке калупе или љеваоничке језгре; хемијски 
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производи и додаци хемијске и сродних индустрија (укључујући и оне које се састоје од 
смјесе природних производа), који нису поменути нити укључени на другом мјесту: 

3824 60 - сорбитол, осим сорбитола из подброја 2905 44 
 



АНЕКС II ПРОТОКОЛА 1. 
 

ЦАРИНЕ КОЈЕ СЕ ПРИМЈЕЊУЈУ НА РОБЕ ПОРИЈЕКЛОМ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРИ 
УВОЗУ У БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ 

(ОДМАХ ИЛИ ПОСТЕПЕНО) 
 
 

CN број Опис 

Стопа царине (% од MFN-а) 

На дан 
ступања на 

снагу 
Споразума

1. јануара 
прве године 

након 
ступања на 

снагу 
Споразума

1. јануара 
друге 
године 
након 

ступања на 
снагу 

Споразума

1. јануара 
треће 
године 
након 

ступања на 
снагу 

Споразума 

1. јануара 
четврте 
године 
након 

ступања на 
снагу 

Споразума  

1. јануара 
пете године 

након 
ступања на 

снагу 
Споразума 

и у 
наредним 
годинама 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
0403 Млаћеница, кисело млијеко и 

павлака, јогурт, кефир и остало 
ферментирано или закисељено 
млијеко и павлака, концентрирани 
или неконцентрирани, сa или без 
додатог шећера или других сладила, 
ароматизовани или са додатим 
воћем, језграстим воћем или какаом:

      

0403 10 - јогурт:       
 -- ароматизован или са додатим 

воћем, језграстим воћем или какаом:       

 --- у праху, гранулама или другим 
чврстим облицима, са садржајем 
млијечне масти: 

      

0403 10 51 ---- до укључно 1,5 масених % 90 80 60 40 20 0 
0403 10 53 ---- више од 1,5 масених % до 

укључно 27 масених % 90 80 60 40 20 0 

0403 10 59 ---- више од 27 масених % 90 80 60 40 20 0 
 --- остали, са садржајем млијечне 

масти:       

0403 10 91 ---- до укључно 3 масених % 100 100 100 100 100 100 
0403 10 93 ---- више од 3 масених % до 

укључно 6 масених % 100 100 100 100 100 100 

0403 10 99 ---- више од 6 масених % 100 100 100 100 100 100 
0403 90 - остало:       
 -- ароматизован или са додатим 

воћем, језграстим воћем или какаом:       

 --- у праху, гранулама или другим 
чврстим облицима, са садржајем 
млијечне масти: 

      

0403 90 71 ---- до укључно 1,5 масених % 90 80 60 40 20 0 
0403 90 73 ---- више од 1,5 масених % до 

укључно 27 масених % 90 80 60 40 20 0 

0403 90 79 ---- више од 27 масених % 90 80 60 40 20 0 
 --- остало, са садржајем млијечне 

масти:       

0403 90 91 ---- до укључно 3 масених % 100 100 100 100 100 100 
0403 90 93 ---- више од 3 масених % до 

укључно 6 масених % 100 100 100 100 100 100 

0403 90 99 ---- више од 6 масених % 100 100 100 100 100 100 
0405 Маслац и остале масти и уља, 

добијени од млијека; млијечни 
намази: 

      

0405 20 - млијечни намази:       
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Стопа царине (% од MFN-а) 

На дан 
ступања на 

снагу 
Споразума

1. јануара 
прве године 

након 
ступања на 

снагу 
Споразума

1. јануара 
друге 
године 
након 

ступања на 
снагу 

Споразума

1. јануара 
треће 
године 
након 

ступања на 
снагу 

Споразума 

1. јануара 
четврте 
године 
након 

ступања на 
снагу 

Споразума  

1. јануара 
пете године 

након 
ступања на 

снагу 
Споразума 

и у 
наредним 
годинама 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
0405 20 10 -- са садржајем масти од 39 масених 

% до мање од 60 масених % 90 80 60 40 20 0 

0405 20 30 -- са садржајем масти од 60 масених 
% до укључно 75 масених % 90 80 60 40 20 0 

0501 00 00 Људска коса, необрађена, опрана 
или неопрана, одмашћена или 
неодмашћена; отпаци људске косе 

0 0 0 0 0 0 

0502 Чекиње домаћих или дивљих свиња; 
длака јазавца и остала длака за 
израду четака; отпаци тих чекиња 
или длака 

0 0 0 0 0 0 

0505 Коже и остали дијелови од птица, са 
перјем и паперјем, перје и дијелови 
перја (са обрезаним или 
необрезаним ивицама) те паперје, 
даље необрађени осим чишћени, 
дезинфицирани или припремљени за 
конзервирање; прах и отпаци перја 
или дијелова перја 

0 0 0 0 0 0 

0506 Кости и срж рогова, необрађени, 
одмашћени, једноставно 
припремљени (али необликовани), 
третирани са киселином или 
дежелатинизирани; прах и отпаци 
тих производа 

0 0 0 0 0 0 

0507 Слоновача, корњачевина, китова 
кост и длаке китове кости, рогови, 
парошци, копита, нокти, канџе и 
кљунови, необрађени или 
једноставно припремљени али 
необликовани; прах и отпаци тих 
производа 

0 0 0 0 0 0 

0508 00 00 Корали и слични материјали, 
необрађени или једноставно 
припремљени, али не и другачије 
обрађени; љуштуре мекушаца, 
љускара или бодљара и кости сипе, 
необрађени или једноставно 
припремљени али необликовани, 
прах и отпаци тих производа 

0 0 0 0 0 0 

0510 00 00 Сива амбра, кастореум, цивет и 
мошус; кантариде; жуч, осушена или 
неосушена; жлијезде и остали 
животињски производи, свјежи, 
расхлађени или смрзнути или 
другачије привремено конзервирани, 
који се користе у производњи 
фармацеутских производа 

0 0 0 0 0 0 

0511 Производи животињског поријекла 
који нису поменути нити укључени 
на другом мјесту; мртве животиње 

      



CN број Опис 

Стопа царине (% од MFN-а) 
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снагу 
Споразума
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ступања на 

снагу 
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1. јануара 
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ступања на 
снагу 

Споразума

1. јануара 
треће 
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ступања на 
снагу 

Споразума 

1. јануара 
четврте 
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ступања на 
снагу 

Споразума  

1. јануара 
пете године 

након 
ступања на 

снагу 
Споразума 

и у 
наредним 
годинама 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
из 1. и 3. поглавља, неупотребљиве 
за људску прехрану: 

 - остало:       
0511 99 -- остало:       
 ---природне спужве животињског 

поријекла       

0511 99 31 ----сирове 0 0 0 0 0 0 
0511 99 39 ---- остало 0 0 0 0 0 0 
0511 99 85 --- остало:       
ех 0511 99 85  ----коњска длака и отпатци коњске 

длаке, укључујући и припремљене у
слојевима, са подлогом или без 
подлоге 

0 0 0 0 0 0 

0710 Поврће (некувано или кувано у пари 
или води), смрзнуто:       

0710 40 00 - слатки кукуруз 0 0 0 0 0 0 
0711 Поврће привремено конзервирано 

(нпр. сумпорним диоксидом, у 
сланој води, у сумпорној води или 
другим отопинама за конзервирање), 
али у стању неприкладном за 
непосредну прехрану: 

      

0711 90 - остало поврће; мјешавине поврћа:       
 -- поврће:       
0711 90 30 --- слатки кукуруз 0 0 0 0 0 0 
0903 00 00 Матé чај 0 0 0 0 0 0 
1212 Рогачи, морске и остале алге, 

шећерна репа и шећерна трска, 
свјежи, расхлађени, смрзнути или 
сухи, укључујући и мљевене; 
коштице и језгре из коштица воћа и 
остали биљни производи 
(укључујући непржено коријење 
цикорије врсте Cichorium intybus 
sativum) које се првенствено користи 
за људску прехрану, који нису 
поменути нити укључени на другом 
мјесту: 

      

1212 20 00 - морске алге и остале алге 0 0 0 0 0 0 
1302 Биљни сокови и екстракти; 

пектинске твари, пектинати и 
пектати; агар-агар и остале слузи и 
згушњивачи, добијени од биљних 
производа, модификовани или не: 

      

 - биљни сокови и екстракти:       
1302 12 00 -- од слатког коријена 0 0 0 0 0 0 
1302 13 00 -- од хмеља 0 0 0 0 0 0 
1302 19  -- остали:       
1302 19 80 --- остали 0 0 0 0 0 0 
1302 20 - пектинске твари, пектинати и 

пектати 0 0 0 0 0 0 
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 - слузи и згушњивачи добијени од 

биљних производа, модификовани 
или не: 

      

1302 31 00 -- агар-агар 0 0 0 0 0 0 
1302 32 -- слузи и згушњивачи добијени од 

рогача, сјемена рогача или сјемена 
гуара, модификовани или не: 

      

1302 32 10 --- од рогача и сјемена рогача 0 0 0 0 0 0 
1401 Биљни материјали који се 

првенствено користе за плетарство 
(нпр. бамбус, шпанска трска, трска, 
рогоз, врбово пруће, рафија (лико), 
очишћена слама житарица, бијељена 
или бојена и липова кора): 

0 0 0 0 0 0 

1404 Биљни производи који нису 
поменути нити укључени на другом 
мјесту 

0 0 0 0 0 0 

1505 00 Маст од вуне и масне твари добијене 
од те масти (укључујући ланолин) 0 0 0 0 0 0 

1506 00 00 Остале животињске масти и уља и 
њихове фракције, рафинирани или 
нерафинирани, али хемијски 
немодификовани 

0 0 0 0 0 0 

1515 Остале стабилне (неиспарљиве) 
биљне масти и уља (укључујући уље 
јојобе) и њихове фракције, 
рафинирани или нерафинирани, али 
хемијски немодификовани: 

      

1515 90 - Остало       
1515 90 11 -- тунгово уље; јојоба и оитикика 

уље; миртин восак и јапански восак; 
њихове фракције: 

      

ех 1515 90 11 --- јојба и оитикика уље; миртин 
восак и јапански восак; њихове 
фракције 

0 0 0 0 0 0 

1516 Масти и уља животињског или 
биљног поријекла и њихове 
фракције, дјелимично или потпуно 
хидрогенирани, интер-
естерифицирани, ре-
естерифицирани или 
елаидинизирани, рафинирани или 
не, али даље неприпремљени: 

      

1516 20 - биљне масти и уља и њихове 
фракције:       

1516 20 10 -- хидрогенирано рицинусово уље, 
тзв. "опал восак" 0 0 0 0 0 0 

1517 Маргарин; јестиве мјешавине или 
додаци од масти или уља 
животињског или биљног поријекла 
или од фракција различитих масти 
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и у 
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годинама 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
или уља из ове главе, осим јестивих 
масти или уља или њихових 
фракција из тарифног броја 1516: 

1517 10 - маргарин, искључујући текући 
маргарин:       

1517 10 10 -- са масеним удјелом млијечних 
масти већим од 10% али не већим од 
15% 

0 0 0 0 0 0 

1517 90 - остало:       
1517 90 10 -- са масеним удјелом млијечних 

масти већим од 10% али не већим од 
15% 

0 0 0 0 0 0 

 -- остало:       
1517 90 93 --- јестиве мјешавине или додаци, 

који се користе за подмазивање 
калупа 

0 0 0 0 0 0 

1518 00 Животињске или биљне масти и уља 
и њихове фракције, кувани, 
оксидирани, дехидрирани, 
сумпорирани, дувани, 
полимеризирани загријавањем у 
вакууму или у инертном гасу или 
друкчије хемијски модифицирани, 
искључујући оне из тарифног броја 
1516; нејестиве мјешавине или 
додаци од животињских или биљних 
масти или уља или од фракција 
различитих масти или уља из ове 
главе, који нису поменути нити 
укључени на другом мјесту: 

      

1518 00 10 - линоксин 0 0 0 0 0 0 
 - остало:  
1518 00 91 -- животињске или биљне масти и 

уља и њихове фракције, кувани, 
оксидирани, дехидрирани, 
сумпорирани, дувани, 
полимеризирани загријавањем у 
вакууму или у инертном гасу или 
друкчије хемијски модификовани, 
искључујући оне из тарифног броја 
1516 

0 0 0 0 0 0 

 -- остало:       
1518 00 95 --- нејестиве мјешавине или додаци 

животињских или животињских и 
биљних масти и уља и њихове 
фракције 

0 0 0 0 0 0 

1518 00 99 --- остало 0 0 0 0 0 0 
1520 00 00 Глицерол, сиров; глицеролске воде и 

лужине 0 0 0 0 0 0 

1521 Биљни воскови (осим 
триглицерида), пчелињи восак, 
воскови од осталих кукаца и 

0 0 0 0 0 0 
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спермацети, рафинирани или 
нерафинирани, обојени или 
необојени 

1522 00 Дегра; остаци добијени приликом 
прераде масних твари или воскова 
животињског или биљног поријекла:

      

1522 00 10 - дегра 0 0 0 0 0 0 
1702 Остали шећери, укључујући 

хемијски чисту лактозу, малтозу, 
глукозу и фруктозу, у крутом стању; 
шећерни сирупи без додатих арома 
или твари за бојење; умјетни мед, 
мијешан или не са природним 
медом; карамел: 

      

1702 50 00 - хемијски чиста фруктоза 0 0 0 0 0 0 
1702 90 - остало, укључујући инвертни 

шећер и остале шећере и шећерне 
сирупе са масеним удјелом фруктозе 
50% у сувом стању: 

      

1702 90 10 -- хемијски чиста малтоза 0 0 0 0 0 0 
1704 Производи од шећера (укључујући 

бијелу чоколаду), без какаа:       

1704 10 - жвакаће гуме, укључујући и 
превучене шећером 75 50 25 0 0 0 

1704 90 - остали:       
1704 90 10 -- екстракт слатког коријена са 

масеним удјелом сахарозе већим од 
10%, али без других додатака 

0 0 0 0 0 0 

1704 90 30 -- бијела чоколада 75 50 25 0 0 0 
 -- остали:  
1704 90 51 --- пасте, укључујући марципан, у 

оригиналним паковањима нето-масе 
1 kg или веће 

75 50 25 0 0 0 

1704 90 55 --- пастиле за грло и бомбони против 
кашља 75 50 25 0 0 0 

1704 90 61 --- производи превучени шећером 75 50 25 0 0 0 
 --- остали:       
1704 90 65 ---- гумени производи и желе 

производи, укључујући воћне пасте 
у облику производа од шећера 

75 50 25 0 0 0 

1704 90 71 ---- бомбони, пуњени или непуњени 75 50 25 0 0 0 
1704 90 75 ---- карамеле (toffee) и сличне 

сластице 75 50 25 0 0 0 

 ---- остало:       
1704 90 81 ----- компримати 75 50 25 0 0 0 
1704 90 99 ----- остало 75 50 25 0 0 0 
1803 Какао паста, одмашћена или 

неодмашћена 0 0 0 0 0 0 

1804 00 00 Какао маслац, маст и уље од какаа 0 0 0 0 0 0 
1805 00 00 Какао прах, без додатог шећера или 

других сладила 0 0 0 0 0 0 

1806 Чоколада и остали прехрамбени       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
производи који садрже какао: 

1806 10 - какао прах, са додатим шећером 
или другим сладилима:       

1806 10 15 -- који не садржи сахарозу или са 
масеним удјелом сахарозе 
(укључујући инвертни шећер 
изражен као сахароза) или 
изоглукозе изражене као сахароза 
мањим од 5% 

50 0 0 0 0 0 

1806 10 20 -- са масеним удјелом сахарозе 
(укључујући инвертни шећер 
изражен као сахароза) или 
изоглукозе изражене као сахароза 
5% или већим али мањим од 65% 

50 0 0 0 0 0 

1806 10 30 -- са масеним удјелом сахарозе 
(укључујући инвертни шећер 
изражен као сахароза) или 
изоглукозе изражене као сахароза 
65% или већим али манјим од 80% 

0 0 0 0 0 0 

1806 10 90 -- са масеним удјелом сахарозе 
(укључујући инвертни шећер 
изражен као сахароза) или 
изоглукозе изражене као сахароза 
80% или већим 

0 0 0 0 0 0 

1806 20 - остали производи у блоковима, 
плочама или шипкама масе веће од 2 
kg или у текућем стању, пасти, 
праху, гранулама или у другим 
облицима у расутом стању, у 
посудама или паковањима већим од 
2 kg: 

      

1806 20 10 -- са масеним удјелом какао маслаца 
или мјешавине какао маслаца и 
млијечне масти 31% или већим

75 50 25 0 0 0 

1806 20 30 -- са укупним масеним удјелом 
какао маслаца и млијечне масти 25% 
или већим, али мањим од 31%

75 50 25 0 0 0 

 -- остали:       
1806 20 50 --- са масеним удјелом какао 

маслаца 18% или већим 90 80 60 40 20 0 

1806 20 70 --- чоколадно - млијеко у праху 
(укључујући у гранулама) 90 80 60 40 20 0 

1806 20 80 --- чоколадни прељеви 90 80 60 40 20 0
1806 20 95 --- остали 90 80 60 40 20 0 
 - остали, у блоковима, плочама или 

шипкама:       

1806 31 00 -- пуњени 90 80 60 40 20 0 
1806 32 -- непуњени:       
1806 32 10 --- са додатим житарицама, воћем 

или орашастим плодовима 90 80 60 40 20 0 

1806 32 90 --- остали 90 80 60 40 20 0 
1806 90 - остали:       
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 -- чоколада (осим у блоковима, 

плочама или шипкама)  и чоколадни 
производи: 

      

 --- чоколадe (осим у блоковима, 
плочама или шипкама), пуњене или 
не: 

      

1806 90 11 ---- које садрже алкохол 90 80 60 40 20 0 
1806 90 19 ---- остале 90 80 60 40 20 0 
 --- остале:       
1806 90 31 ---- пуњене 

90 80 60 40 20 0 

1806 90 39 ---- непуњене 90 80 60 40 20 0
1806 90 50 -- производи од шећера и од других 

сладила, који садрже какао 90 80 60 40 20 0 

1806 90 60 -- намази који садрже какао 90 80 60 40 20 0 
1806 90 70 -- додаци који садрже какао, 

намијењени за прављење пића 90 80 60 40 20 0 

1806 90 90 -- остали 90 80 60 40 20 0 
1901 Сладни екстракт; прехрамбени 

производи од брашна, прекрупе, 
гриза, скроба или сладног екстракта, 
који не садрже какао или који 
садрже мање од 40% масеног удјела 
какаа, рачунато на потпуно 
одмашћену основу, што нису 
поменути нити укључени на другом 
мјесту; прехрамбени производи од 
робе из тарифног бројева 0401 до 
0404 што не садрже какао или који 
садрже мање од 5% масеног удјела 
какаа, рачунато на потпуно 
одмашћену основу, који нису 
поменути нити укључени на другом 
мјесту: 

      

1901 10 00 - производи за дјечју исхрану, у 
паковањима за појединачну продају 0 0 0 0 0 0 

1901 20 00 - мјешавине и тијеста за производњу 
пекарских производа из тарифног 
броја 1905 

50 0 0 0 0 0 

1901 90 - остало:       
 -- сладни екстракт:       
1901 90 11 --- са масеним удјелом сувог 

екстракта 90% или већим 50 0 0 0 0 0 

1901 90 19 --- остало 75 50 25 0 0 0 
 -- остало:       
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1901 90 91 --- који не садржи млијечне масти, 

сахарозу, изоглукозу, глукозу или 
скроб, или са масеним удјелом 
млијечне масти мањим од 1,5%, 
сахарозе (укључујући инвертни 
шећер) или изоглукозе мањим од 
5%, глукозе или скроба мањим од 
5%, искључујући прехрамбене 
производе у праху од роба из 
тарифних бројева 0401 до 0404 

0 0 0 0 0 0 

1901 90 99 --- остало 0 0 0 0 0 0 
1902 Тјестенина, кувана или некувана или 

пуњена (месом или другим тварима) 
или друкчије припремљена, као што 
су шпагети, макарони, резанци, 
лазање, њоки, равиоли, канелони; 
кускус, припремљени или 
неприпремљени: 

      

 - тјестенина некувана, и непуњена 
нити друкчије припремљена:       

1902 11 00 -- са јајима 90 80 60 40 20 0 
1902 19 -- остала:       
1902 19 10 --- која не садржи брашно или гриз 

од обичне пшенице 90 80 60 40 20 0 

1902 19 90 --- остала 90 80 60 40 20 0 
1902 20 - тјестенина пуњена, кувана или 

некувана или друкчије 
припремљена: 

      

 -- остала:       
1902 20 91 --- кувана 75 50 25 0 0 0 
1902 20 99 --- остала 75 50 25 0 0 0 
1902 30 - остала тјестенина:  
1902 30 10 -- сушена 90 80 60 40 20 0 
1902 30 90 -- остала 90 80 60 40 20 0 
1902 40 - кускус:  
1902 40 10 -- неприпремљен 75 50 25 0 0 0 
1902 40 90 -- остали 75 50 25 0 0 0 
1903 00 00 Тапиока и замјене тапиоке, 

припремљени од скроба, у облику 
пахуљица, зрнаца, куглица или у 
сличним облицима 

0 0 0 0 0 0 

1904 Прехрамбени производи добивени 
бубрењем или пржењем житарица 
или производа од житарица (нпр. 
кукурузне пахуљице); житарице 
(осим кукуруза) у зрну или у 
пахуљицама или друкчије 
припремљене (осим брашна, 
прекрупе и гриза), претходно куване 
или друкчије припремљене, које 
нису поменуте нити укључене на 
другом мјесту: 

      



CN број Опис 

Стопа царине (% од MFN-а) 

На дан 
ступања на 

снагу 
Споразума

1. јануара 
прве године 

након 
ступања на 

снагу 
Споразума

1. јануара 
друге 
године 
након 

ступања на 
снагу 

Споразума

1. јануара 
треће 
године 
након 

ступања на 
снагу 

Споразума 

1. јануара 
четврте 
године 
након 

ступања на 
снагу 

Споразума  

1. јануара 
пете године 

након 
ступања на 

снагу 
Споразума 

и у 
наредним 
годинама 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1904 10 - прехрамбени производи добивени 

бубрењем или пржењем житарица 
или производа од житарица: 

      

1904 10 10 -- добијени од кукуруза 0 0 0 0 0 0 
1904 10 30 -- добијени од риже 0 0 0 0 0 0 
1904 10 90 -- остали 0 0 0 0 0 0 
1904 20 - прехрамбени производи добивени 

од непржених пахуљица житарица 
или мјешавине непржених и 
пржених пахуљица житарица или 
набубрених житарица: 

      

1904 20 10 -- производи типа "Müsli" на бази 
непржених пахуљица житарица 0 0 0 0 0 0 

 -- остали:       
1904 20 91 --- добијени од кукуруза 50 0 0 0 0 0 
1904 20 95 --- добијени од риже 0 0 0 0 0 0 
1904 20 99 --- остали 0 0 0 0 0 0 
1904 30 00 - булгур пшеница 0 0 0 0 0 0 
1904 90 - остало:       
1904 90 10 -- рижа 0 0 0 0 0 0 
1904 90 80 -- остало 0 0 0 0 0 0 
1905 Крух, пецива, колачи, кекси и остали 

пекарски производи са садржајем 
какаа или без какаа; хостије, празне 
капсуле за фармацеутске производе, 
облате, рижин папир и слични 
производи: 

      

1905 10 00 - хрскави хљеб (крисп)  0 0 0 0 0 0 
1905 20 - медењаци зачињени ингвером 

(ђумбиром) и слично:       

1905 20 10 -- са масеним удјелом сахарозе 
мањим од 30% (укључујући 
инвертни шећер изражен као 
сахароза)  

90 80 60 40 20 0 

1905 20 30 -- са масеним удјелом сахарозе 30% 
или већим али мањим од 50% 
(укључујући инвертни шећер 
изражен као сахароза) 

90 80 60 40 20 0 

1905 20 90 -- са масеним удјелом сахарозе 50% 
или већим (укључујући инвертни 
шећер изражен као сахароза)  

90 80 60 40 20 0 

 - кекси и њима слични производи, 
слатки; вафли и обланде:       

1905 31 -- кекси и њима слични производи, 
слатки:       

 --- потпуно или дјелимично 
прекривени чоколадом или другим 
производима који садрже какао: 

      

1905 31 11 ---- у оригиналним паковањима 
нето-масе не веће од 85 g 100 100 100 100 100 100 

1905 31 19 ---- остали 100 100 100 100 100 100 
 --- остали:       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1905 31 30 ---- са масеним удјелом млијечних 

масти 8% или већим 90 80 60 40 20 0 

 ---- остали:       
1905 31 91 ----- сендвич кекси 90 80 60 40 20 0 
1905 31 99 ----- остали 100 100 100 100 100 100 
1905 32 -- вафли и обланде:       
1905 32 05 --- са садржајем воде преко 10% по 

маси 90 80 60 40 20 0 

 --- остало:       
 ---- потпуно или дјелимично 

прекривени чоколадом или другим 
производима који садрже какао: 

      

1905 32 11 ----- у оригиналним паковањима 
нето-масе не веће од 85 g 100 100 100 100 100 100 

1905 32 19 ----- остало 100 100 100 100 100 100 
 ---- остало:       
1905 32 91 ----- сољени, пуњени или непуњени 90 80 60 40 20 0 
1905 32 99 ----- остало 90 80 60 40 20 0 
1905 40 - двопек, тост-хљеб и слични тост 

производи:       

1905 40 10 -- двопек 75 50 25 0 0 0 
1905 40 90 -- остало 75 50 25 0 0 0 
1905 90 - остало:       
1905 90 10 -- хљеб без квасца (матзос) 75 50 25 0 0 0 
1905 90 20 -- хостије, празне капсуле за 

фармацеутске производе, облате за 
печаћење, рижин папир и слични 
производи 

75 50 25 0 0 0 

 -- остало:       
1905 90 30 --- хљеб, који не садржи мед, јаја, 

сир или воће, и са масеним удјелом 
у сухом стању не већим од 5% 
шећера и не већим од 5% масти 

75 50 25 0 0 0 

1905 90 45 --- кекси  100 100 100 100 100 100 
1905 90 55 --- производи добијени екструзијом 

или, зачињени или сољени 90 80 60 40 20 0 

 --- остало:       
1905 90 60 ---- са додатим сладилима 90 80 60 40 20 0 
1905 90 90 ---- остало 90 80 60 40 20 0 
2001 Поврће, воће, орашасти плодови и 

остали јестиви дијелови биљака, 
припремљени или конзервирани у 
сирћету или сирћетној киселини: 

      

2001 90 - остало:       
2001 90 30 -- слатки кукуруз (Zea mays var. 

saccharata)  0 0 0 0 0 0 

2001 90 40 -- јам, слатки кромпир и слични 
јестиви дијелови биљака са масеним 
удјелом 5% или више скроба 

0 0 0 0 0 0 

2001 90 60 -- палмине језгре 0 0 0 0 0 0 
2004 Остало поврће, припремљено или 

конзервирано на други начин осим у       
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сирћету или сирћетној киселини, 
смрзнуто, осим производа из 
тарифног броја 2006: 

2004 10 - кромпир:       
 -- остали:       
2004 10 91 --- у облику брашна, гриза или 

пахуљица 0 0 0 0 0 0 

2004 90 - остало поврће и мјешавине поврћа:       
2004 90 10 -- слатки кукуруз (Zea mays var. 

saccharata) 75 50 25 0 0 0 

2005 Остало поврће, припремљено или 
конзервирано на други начин осим у 
сирћету или сирћетној киселини, 
несмрзнуто, осим производа из 
тарифног броја 2006: 

      

2005 20 - кромпир:       
2005 20 10 -- у облику брашна, гриза или 

пахуљица 50 0 0 0 0 0 

2005 80 00 - слатки кукуруз (Зеа маyс вар. 
саццхарата) 50 0 0 0 0 0 

2008 Воће, језграсто воће и остали 
јестиви дијелови биљака, друкчије 
припремљени или конзервирани, са 
или без додатог шећера или других 
сладила или алкохола, који нису 
поменути нити укључени на другом 
мјесту: 

      

 - језграсто воће, кикирики и воћне 
сјеменке, укључујући мјешавине тог 
воћа: 

      

2008 11 -- кикирики:       
2008 11 10 --- маслац од кикирикија 50 0 0 0 0 0 
 - остало, укључујући мјешавине, 

осим оних из подброја 2008 19:       

2008 91 00 -- палмине језгре 0 0 0 0 0 0 
2008 99 -- остало:       
 --- без додатог алкохола:       
 ---- без додатог шећера:       
2008 99 85 ----- кукуруз, осим слатког кукуруза 

(Zea mays var. saccharata) 0 0 0 0 0 0 

2008 99 91 ----- јам, слатки кромпир и слични 
јестиви дијелови биљака, са масеним 
удјелом скроба 5% или већим 

0 0 0 0 0 0 

2101 Екстракти, есенције и концентрати 
кафе, чаја, мате-чаја и препарати на 
основи тих производа или на основи 
кафе, чаја или мате-чаја; пржена 
цикорија и остале пржене замјене 
кафе и екстракти, есенције и 
концентрати тих производа 

0 0 0 0 0 0 

2102 Квасци (активни или неактивни); 
остали једноћелијски       



CN број Опис 

Стопа царине (% од MFN-а) 

На дан 
ступања на 

снагу 
Споразума

1. јануара 
прве године 

након 
ступања на 

снагу 
Споразума

1. јануара 
друге 
године 
након 

ступања на 
снагу 

Споразума

1. јануара 
треће 
године 
након 

ступања на 
снагу 

Споразума 

1. јануара 
четврте 
године 
након 

ступања на 
снагу 

Споразума  

1. јануара 
пете године 

након 
ступања на 

снагу 
Споразума 

и у 
наредним 
годинама 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
микроорганизми, мртви (осим 
цјепива из тарифног броја 3002); 
припремљени прашкови за пецива: 

2102 10 - активни квасци:       
2102 10 10 -- култура квасца 0 0 0 0 0 0 
 -- пекарски квасац:       
2102 10 31 --- суви 0 0 0 0 0 0 
2102 10 39 --- остали 0 0 0 0 0 0 
2102 10 90 -- остали 0 0 0 0 0 0 
2102 20 - неактивни квасци; остали 

једноћелијски микроорганизми, 
мртви: 

      

 -- неактивни квасци:       
2102 20 11 --- у таблетама, коцкама или 

сличним облицима, или у 
оригиналним паковањима нето-масе 
не веће од 1 kg 

0 0 0 0 0 0 

2102 20 19 --- остали 0 0 0 0 0 0 
2102 20 90 -- остало 0 0 0 0 0 0 
2102 30 00 - припремљени прашкови за пецива 90 80 60 40 20 0 
2103 Сосови и препарати за сосове; 

мијешани зачини и мијешана 
зачинска средства; брашно и гриз од 
слачице и припремљена горушица 
(сенф): 

      

2103 10 00 - сос од соје 0 0 0 0 0 0 
2103 20 00 - кечап и остали сосови од паразајза 50 0 0 0 0 0 
2103 30 - брашно и гриз од слачице и сенф:       
2103 30 10 -- брашно и гриз од слачице 0 0 0 0 0 0 
2103 30 90 -- сенф 0 0 0 0 0 0 
2103 90 - остало:       
2103 90 10 -- mango chutney, текући 0 0 0 0 0 0
2103 90 30 -- ароматичне горке твари са 

волуменским удјелом алкохола 44,2 
до 49,2% vol и са масеним удјелом 
1,5 до 6 % горчице (геницијане), 
зачина и осталих састојака те 4 до10 
% шећера, у спремницима 
запремине 0,5 l или мање 

50 0 0 0 0 0 

2103 90 90 -- остало 50 0 0 0 0 0 
2104 Супе, укључујући и месне и 

препарате за њих; хомогенизирани 
сложени прехрамбени производи: 

      

2104 10 - супе, укључујући месне и 
препарате за њих:       

2104 10 10 -- суве 90 80 60 40 20 0 
2104 10 90 -- остало 90 80 60 40 20 0 
2104 20 00 - хомогенизирани сложени 

прехрамбени производи 50 0 0 0 0 0 

2105 00 Сладолед и остали јестиви ледени 
производи, са додатком какаа или 
без какаа: 

90 80 60 40 20 0 
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2106 Прехрамбени производи који нису 

поменути нити укључени на другом 
мјесту: 

      

2106 10 - концентрати бјеланчевина и 
текстуриране бјеланчевинасте твари:       

2106 10 20 -- без садржаја млијечних масти, 
сахарозе, изоглукозе, глукозе или 
скроба, или са масеним удјелом 
мањим од 1,5% млијечне масти, 5% 
сахарозе или изоглукозе, 5% глукозе 
или скроба 

0 0 0 0 0 0 

2106 10 80 -- остало 0 0 0 0 0 0 
2106 90 - остали:       
2106 90 20 -- сложени алкохолни препарати, 

осим на основи мирисних твари, за 
употребу у производњи пића 

0 0 0 0 0 0 

 -- остали:       
2106 90 92 --- без садржаја млијечних масти, 

сахарозе, изоглукозе, глукозе или 
скроба, или са масеним удјелом 
мањим од 1,5% млијечне масти, 5% 
сахарозе или изоглукозе, 5% глукозе 
или скроба 

0 0 0 0 0 0 

2106 90 982 --- остали 90 80 60 40 20 0 
2201 Воде, укључујући природне или 

умјетне минералне воде и газиране 
воде, без додатог шећера или других 
сладила или арома; лед и снијег 

100 100 80 60 40 0 

2202 Воде, укључујући минералне воде и 
газиране воде, са додатим шећером 
или другим сладилима или аромама 
и остала безалкохолна пића, осим 
сокова воћа или поврћа из тарифног 
броја 2009 

100 100 80 60 40 0 

2203 00 Пиво добијено од слада 100 100 80 60 40 0 
2205 Вермут и остала вина од свјежег 

грожђа, ароматизовани биљем или 
ароматским тварима 

90 80 60 40 20 0 

2207 Неденатурирани етилни алкохол са 
волуменским удјелом алкохола 80% 
vol или већим; етилни алкохол и 
остали алкохоли, денатурирани, са 
било коликим садржајем алкохола: 

      

2207 10 00 - неденатурирани етилни алкохол са 
волуменским удјелом алкохола 80% 
vol или већим 

50 0 0 0 0 0 

2207 20 00 - етилни алкохол и остали алкохоли, 0 0 0 0 0 0 

                                                     
2 Осим “ароматизовани воћни сирупи” (2106 90 98 10), “инстант препарати за прављење безалкохолних пића” (2106 
90 98 20) и “fondue од сира” (ex 2106 90 98); ови производи ће уживати 0% MFN царине ступањем на снагу овог 
споразума (тренутна либерализација). 
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денатурирани, са било коликим 
садржајем алкохола 

2208 Неденатурирани етилни алкохол са 
волуменским удјелом алкохола 
мањим од 80% vol; ракије, ликери и 
остала алкохолна пића: 

      

2208 20 - алкохолна пића добивена 
дестилацијом вина од грожђа или 
кома од грожђа: 

      

 -- у посудама до 2 l:       
2208 20 12 --- Cognac 75 50 25 0 0 0 
2208 20 14 --- Armagnac 75 50 25 0 0 0 
2208 20 26 --- Grappa 75 50 25 0 0 0 
2208 20 27 --- Brandy de Jerez 75 50 25 0 0 0 
2208 20 29 --- остала       
ех 2208 20 29 ---- вињак 90 80 60 40 20 0 
ех 2208 20 29 ---- осим вињака 100 100 100 100 100 100 
 -- у посудама преко 2 l:       
2208 20 40 --- сирови дестилат 75 50 25 0 0 0 
 --- остала:       
2208 20 62 ---- Cognac 75 50 25 0 0 0 
2208 20 64 ---- Armagnac 75 50 25 0 0 0 
2208 20 86 ---- Grappa 75 50 25 0 0 0 
2208 20 87 ---- Brandy de Jerez 75 50 25 0 0 0 
2208 20 893 ---- остала 75 50 25 0 0 0 
2208 30 - виски:       
 -- Bourbon whisky, у посудама:       
2208 30 11 --- до 2 l  90 80 60 40 20 0 
2208 30 19 --- преко 2 l 75 50 25 0 0 0 
 -- Scotch whisky:       
 --- чисти ("malt") виски, у посудама:       
2208 30 32 ---- до 2 l  90 80 60 40 20 0
2208 30 38 ---- преко 2 l 75 50 25 0 0 0 
 --- мијешани ("blended") виски, у 

посудама:       

2208 30 52 ----  до 2 l  75 50 25 0 0 0 
2208 30 58 ---- преко 2 l 75 50 25 0 0 0 
 --- остали, у посудама:       
2208 30 72 ----  до 2 l  75 50 25 0 0 0 
2208 30 78 ---- преко 2 l 75 50 25 0 0 0 
 -- остали, у посудама:       
2208 30 82 ---  до 2 l  75 50 25 0 0 0 
2208 30 88 --- преко 2 l 75 50 25 0 0 0 
2208 40 - рум и тафија:       
 -- у посудама до 2 l:       
2208 40 11 --- рум што садржи 225 g или више 

испарљивих твари (осим етилног и 
метилног алкохола) на хектолитар 
чистог алкохола (са дозвољеним 

75 50 25 0 0 0 

                                                     
3 Осим “лозовача и комовица” (ex 2208 20 89 10); ови производи ће задржати 100% MFN царине (без концесија). 
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одступањем 10%) 

 --- остало:       
2208 40 31 ---- вриједности веће од 7,9 EUR по 

литри чистог алкохола 75 50 25 0 0 0 

2208 40 39 ---- остало 75 50 25 0 0 0 
 -- у посудама преко 2 l:       
2208 40 51 --- рум који садржи 225 g или више 

испарљивих твари (осим етилног и 
метилног алкохола) на хектолитар 
чистог алкохола (са дозвољеним 
одступањем 10%) 

75 50 25 0 0 0 

 --- остало:       
2208 40 91 ---- вриједности веће од 2 EUR по 

литри чистог алкохола 75 50 25 0 0 0 

2208 40 99 ---- остало 75 50 25 0 0 0 
2208 50 - џин и клековача:       
 -- џин, у посудама:       
2208 50 11 --- до 2 l  75 50 25 0 0 0 
2208 50 19 --- преко 2 l 75 50 25 0 0 0 
 -- клековача, у посудама:       
2208 50 91 --- до 2 l  75 50 25 0 0 0 
2208 50 99 --- преко 2 l 75 50 25 0 0 0
2208 60 - вотка:       
 -- са волуменским удјелом алкохола 

45,4% vol или мањим, у посудама:       

2208 60 11 --- до 2 l  75 50 25 0 0 0 
2208 60 19 --- преко 2 l 75 50 25 0 0 0 
 -- са волуменским удјелом алкохола 

већим од 45,4% vol, у посудама:       

2208 60 91 --- до 2 l  75 50 25 0 0 0 
2208 60 99 ---преко 2 l 75 50 25 0 0 0
2208 70 - ликери и средства за окрепу, 

('cordials'):       

2208 70 10 -- у посудама до 2 l 75 50 25 0 0 0
2208 70 90 -- у посудама преко 2 l 75 50 25 0 0 0 
2208 90 - остало:       
 -- арак, у посудама:  
2208 90 11 --- до 2 l  75 50 25 0 0 0 
2208 90 19 --- преко 2 l 75 50 25 0 0 0 
 -- дестилисана пића (ракије) од 

шљива, крушака, трешања или 
вишања (осим ликера), у посудама: 

      

2208 90 33 --- до 2 l  100 100 100 100 100 100
2208 90 38 --- преко 2 l 100 100 100 100 100 100 
 -- остала дестилисана пића (ракије) и 

остала алкохолна пића, у посудама:       

 --- до 2 l:       
2208 90 41 ---- Оузо 75 50 25 0 0 0 
 ---- остала:       
 ----- дестилисана пића (осим 

ликера):       

 ------ дестилисана из воћа (воћне       
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ракије): 

2208 90 45 ------- Калвадос 75 50 25 0 0 0 
2208 90 48 ------- остала 75 50 25 0 0 0 
 ------ остала:       
2208 90 52 ------- Корн 75 50 25 0 0 0 
2208 90 54 ------- Текила 75 50 25 0 0 0 
2208 90 56 ------- остала 75 50 25 0 0 0 
2208 90 69 ----- остала алкохолна пића 75 50 25 0 0 0 
 --- преко 2 l:       
 ---- дестилисана пића (осим ликера):       
2208 90 71 ----- дестилисана из воћа (воћне 

ракије) 90 80 60 40 20 0 

2208 90 75 ----- Текила 75 50 25 0 0 0 
2208 90 77 ----- остала 75 50 25 0 0 0 
2208 90 78 ---- остала алкохолна пића 75 50 25 0 0 0 
 -- неденатурирани етилни алкохол са 

волуменским удјелом алкохола 
мањим од 80% vol, у посудама: 

      

2208 90 91 --- до 2 l  90 80 60 40 20 0 
2208 90 99 --- преко 2 l 0 0 0 0 0 0 
2402 Цигаре, цигарилоси и цигарете од 

дувана или замјена дувана:       

2402 10 00 - цигаре и цигарилоси који садрже 
дуван 90 80 60 40 20 0 

2402 20 - цигарете које садрже дуван:       
2402 20 10 -- са садржајем клинчића (зачина)  100 100 100 100 100 100 
2402 20 90 -- остале 100 100 100 100 100 100 
2402 90 00 - остало 100 100 100 100 100 100 
2403 Остали прерађени дуван и прерађене 

замјене дувана; хомогенизирани и 
реконституирани дуван; дувански 
екстракти и есенције: 

      

2403 10 - дуван за пушење са додатком или 
без додатка замјена дувана у било 
којем омјеру: 

      

2403 10 10 -- у оригиналним паковањима нето 
садржаја до укључно 500 g 90 80 60 40 20 0 

2403 10 90 -- остали 90 80 60 40 20 0 
 - остали:       
2403 91 00 -- хомогенизовани или 

реконституисани дуван 0 0 0 0 0 0 

2403 99 -- остали:       
2403 99 10 --- дуван за жвакање и шмркање 75 50 25 0 0 0 
2403 99 90 --- остали 75 50 25 0 0 0 
2905 Ациклички алкохоли и њихови 

халогени, сулфо-, нитро- и нитрозо 
деривати: 

      

 - остали вишехидроксилни 
алкохоли:       

2905 43 00 -- манитол 0 0 0 0 0 0 
2905 44 -- Д-глуцитол (сорбитол):       
 --- у воденој отопини:       
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2905 44 11 ---- масеног удјела Д-манитола 2% 

или мање, рачунато на садржај Д-
глуцитола 

0 0 0 0 0 0 

2905 44 19 ---- остали 0 0 0 0 0 0 
 --- остали:       
2905 44 91 ---- масеног удјела Д-манитола 2% 

или мање, рачунато на садржај Д-
глуцитола 

0 0 0 0 0 0 

2905 44 99 ---- остали 0 0 0 0 0 0 
2905 45 00 -- глицерол (глицерин)  0 0 0 0 0 0 
3301 Етерична уља (без терпена или са 

терпенима), укључујући такозване 
конкрете и абсолуте; резиноиди; 
екстрахиране олеосмоле; 
концентрати етеричних уља у 
мастима, неетеричним уљима, 
восковима или слично, добивени 
екстракцијом етеричних уља помоћу 
масти или мацерацијом; споредни 
терпенски производи добивени 
детерпенацијом етеричних уља; 
водени дестилати и водене отопине 
етеричних уља: 

      

3301 90 - остало:       
3301 90 10 -- терпенски споредни производи 

добивени детерпенацијом етеричних 
уља 

0 0 0 0 0 0 

 -- екстрахиране олеосмоле:       
3301 90 21 --- из слатког корјена и хмеља 0 0 0 0 0 0 
3301 90 30 --- остало 0 0 0 0 0 0 
3301 90 90 -- остало 0 0 0 0 0 0 
3302 Смјесе мирисних твари и смјесе 

(укључујући алкохолне отопине) на 
основи једне или више тих твари, 
врста које се користе као сировине у 
индустрији; други препарати на 
основи мирисних твари који се 
користе у производњи пића: 

      

3302 10 - за употребу у прехрамбеној 
индрустрији и индустрији пића:       

 -- за употребу у индустрији пића:       
 --- додаци који садрже својствене 

мирисне твари за одређену врсту 
пића: 

      

3302 10 10 ---- са садржајем алкохола већим од 
0,5% vol 0 0 0 0 0 0 

 ---- остало:       
3302 10 21 ----- који не садрже млијечну маст, 

сахарозу, изоглукозу, скроб или 
глукозу, или који садрже млијечну 
маст са масеним удјелом мањим од 
1,5%, сахарозу или изоглукозу са 

0 0 0 0 0 0 
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масеним удјелом мањим од 5%, 
глукозу или скроб са масеним 
удјелом мањим од 5% 

3302 10 29 ----- остало 0 0 0 0 0 0 
3501 Казеин, казеинати и други деривати 

казеина; казеинска љепила:       

3501 10 - казеин:       
3501 10 10 -- за производњу регенираних 

текстилних влакана  0 0 0 0 0 0 

3501 10 50 -- за индустријску употребу, осим за 
производњу прехрамбених 
производа за људе и животиње  

0 0 0 0 0 0 

3501 10 90 -- остали 0 0 0 0 0 0 
3501 90  - остало:       
3501 90 90 -- остало 50 0 0 0 0 0 
3505 Декстрини и други модифицирани 

скробови (нпр. прежелатинирани и 
естерифицирани скробови); љепила 
на основи скробова или на основи 
декстрина или других 
модификованих скробова: 

      

3505 10 - декстрин и други модифицирани 
скробови:       

3505 10 10 -- декстрин 0 0 0 0 0 0 
 -- други модифицирани скробови:       
3505 10 90 --- остали 0 0 0 0 0 0 
3505 20 - љепила:       
3505 20 10 -- са масеним удјелом скроба, 

декстрина или других 
модифицаираних скробова мањим 
од 25% 

0 0 0 0 0 0 

3505 20 30 -- са масеним удјелом скроба, 
декстрина или других 
модификованих скробова 25% или 
већим, али мањим од 55% 

0 0 0 0 0 0 

3505 20 50 -- са масеним удјелом скроба, 
декстрина или других 
модификованих скробова 55% или 
већим, али мањим од 80% 

0 0 0 0 0 0 

3505 20 90 -- са масеним удјелом скроба, 
декстрина или других 
модификованих скробова 80% или 
већим 

0 0 0 0 0 0 

3809 Средства за дораду, носачи боја, 
средства за убрзавање бојења и 
фиксирање боја и други производи и 
додаци (нпр. средства за апретуру и 
нагризање), који се користе у 
текстилној, папирној, кожарској и 
сличним индустријама, који нису 
поменути нити укључени на другом 
мјесту: 
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3809 10 - на основи скробних твари:       
3809 10 10 -- са масеним удјелом ових твари 

мањим од 55% 0 0 0 0 0 0 

3809 10 30 -- са масеним удјелом ових твари 
55% или већим, али мањим од 70% 0 0 0 0 0 0 

3809 10 50 -- са масеним удјелом ових твари 
70% или већим, али мањим од 83% 0 0 0 0 0 0 

3809 10 90 -- са масеним удјелом ових твари 
83% и већим 0 0 0 0 0 0 

3823 Индустријске монокарбоксилне 
масне киселине; кисела уља од 
рафинације; индустријски масни 
алкохоли 

0 0 0 0 0 0 

3824 Припремљена везивна средства за 
љеваоничке калупе или љеваоничке 
језгре; хемијски производи и додаци 
хемијске и сродних индустрија 
(укључујући и оне које се састоје од 
смјесе природних производа), који 
нису поменути нити укључени на 
другом мјесту: 

      

3824 60 - сорбитол, осим сорбитола из 
подброја 2905 44:       

 -- у воденој отопини:       
3824 60 11 --- са масеним удјелом Д-манитола 

2% или мањим, рачунато на садржај 
Д-глуцитола 

0 0 0 0 0 0 

3824 60 19 --- остало 0 0 0 0 0 0 
 -- остало:       
3824 60 91 --- са масеним удјелом Д-манитола 

2% или мањим, рачунато на садржај 
Д-глуцитола 

0 0 0 0 0 0 

3824 60 99 --- остало 0 0 0 0 0 0 
 



ПРОТОКОЛ 2 
О ДЕФИНИЦИЈИ ПОЈМА “ПРОИЗВОДИ СА ПОРИЈЕКЛОМ” И НАЧИНИМА 

АДМИНИСТРАТИВНЕ САРАДЊЕ ЗА ПРИМЈЕНУ ОДРЕДАБА ОВОГ СПОРАЗУМА 
ИЗМЕЂУ ЗАЈЕДНИЦЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  



 

САДРЖАЈ 
 

ГЛАВА I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1.  Дефиниције 

ГЛАВА II  ДЕФИНИЦИЈА ПОЈМА "ПРОИЗВОДИ СА ПОРИЈЕКЛОМ” 
Члан 2.  Општи услови 
Члан 3.  Кумулација у Заједници 
Члан 4.  Кумулација у Босни и Херцеговини 
Члан 5.  Потпуно добијени производи 
Члан 6.  Довољно обрађени или прерађени производи 
Члан 7.  Недовољни поступци обраде или прераде 
Члан 8.  Квалификациона јединица 
Члан 9.  Прибор, резервни дијелови и алати 
Члан 10.             Сетови 
Члан 11.             Неутрални елементи 

ГЛАВА III  ТЕРИТОРИЈАЛНИ УСЛОВИ 
Члан 12.  Принцип територијалности 
Члан 13.  Директни транспорт 
Члан 14.  Изложбе 

ГЛАВА IV  ПОВРАТ ИЛИ ИЗУЗЕЋЕ 

Члан 15.  Забрана поврата или изузећа од царина 

ГЛАВА V  ДОКАЗ О ПОРИЈЕКЛУ 
Члан 16.  Општи услови 
Члан 17.  Поступак за издавање потврде о кретању робе ЕУР.1 
Члан 18.  Накнадно издавање потврда о кретању робе ЕУР.1  
Члан 19.  Издавање дупликата потврде о кретању робе ЕУР.1 
Члан 20. Издавање потврда о кретању робе ЕУР.1 на основу претходно 

издатог или попуњеног доказа о поријеклу 
Члан 21.  Одвојено књиговодствено исказивање 
Члан 22.  Услови за попуњавање изјаве на рачуну 
Члан 23.  Овлашћени извозник 
Члан 24.  Исправност доказа о поријеклу 
Члан 25.  Подношење доказа о поријеклу 



Члан 26.  Увоз дјелимичних пошиљки 
Члан 27.  Изузећа од доказивања поријекла 
Члан 28.  Попратни документи 
Члан 29.  Чување доказа о поријеклу и попратних докумената 
Члан 30.  Неподударности и формалне грешке 
Члан 31.  Износи изражени у еврима 

ГЛАВА VI  ОРГАНИЗАЦИЈА АДМИНИСТРАТИВНЕ САРАДЊЕ 
Члан 32.  Узајамна помоћ 
Члан 33.  Провјера доказа о поријеклу 
Члан 34.  Рјешавање спорова 
Члан 35.  Казне 
Члан 36.  Слободне зоне 

ГЛАВА VII    ЦЕУТА И МЕЛИЛА 
Члан 37.  Примјена Протокола 
Члан 38.  Посебни услови 
 
ГЛАВА VIII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 39.  Измјене Протокола 
 
Листа анекса 
Анекс I:  Уводне напомене уз листу у Анексу II 
Анекс II: Листа прерада или обрада које треба обавити на материјалима без 

поријекла како би добијени производ стекао статус производа са 
поријеклом  

Анекс III: Узорци потврда о кретању робе ЕУР.1 и захтјев за издавање 
потврде о кретању робе ЕУР.1 

Анекс IV:  Текст изјаве на рачуну 

Анекс V: Производи који су искључени из кумулације предвиђене у члану 
3. и 4. 

 
Заједничке изјаве 
Заједничка изјава у вези са Кнежевином Андором 
Заједничка изјава у вези са Републиком Сан Марино 
 



ГЛАВА I 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
ЧЛАН 1. 

Дефиниције 
 
За потребе овог протокола: 
(а) “израда” значи било коју врсту обраде или прераде, укључујући склапање или 

специфичне поступке; 
(b) “материјал” значи било који састојак, сировину, компоненту или дио итд. који се 

користе у изради производа; 
(c) “производ” значи производ који се израђује, чак и ако је намијењен за каснију 

употребу у неком другом поступку израде; 
(d) “роба” значи и материјале и производе; 
(e) “царинска вриједност” значи вриједност утврђену у складу са Споразумом о 

примјени члана VII Општег споразума о царинама и трговини (Споразум СТО-а о 
царинској вриједности) из 1994.; 

(f) “цијена фцо фабрика” значи цијену плаћену за производ произвођачу у Заједници 
или у Босни и Херцеговини у чијем је предузећу обављена задња обрада или 
прерада, под условом да та цијена укључује вриједност свих употријебљених 
материјала, уз одбитак унутрашњих пореза који су, или могу бити враћени након 
извоза добијеног производа; 

(g) “вриједност материјала” значи царинску вриједност у вријеме увоза 
употријебљених материјала без поријекла или, ако она није позната и не може се 
утврдити, прву цијену која се може утврдити, а која је за те материјале плаћена у 
Заједници или у Босни и Херцеговини; 

(h) “вриједност материјала са поријеклом” значи вриједност материјала као што је 
дефинисано под (g) примијењену mutatis mutandis; 

(i) “додата вриједност” подразумијева цијену производа фцо фабрика, умањену за 
царинску вриједност сваког укљученог материјала поријеклом из других земаља 
наведених у члановима 3. и 4, ако царинска вриједност није позната или се не може 
утврдити, прву цијену која се може провјерити, а која је плаћена за материјале у 
Заједници или у Босни и Херцеговини; 

(j) “главе” и “тарифни бројеви" значе главе и тарифне бројеве (четвороцифрени 
бројеви) коришћене у номенклатури која чини Хармонизовани систем назива и 
шифарских ознака робе, наведен у овом протоколу као “Хармонизовани систем” 
или “ХС”; 

(k) “разврстан” се односи на класификацију производа или материјала под одређеним 
тарифним бројем; 

(l) “пошиљка” значи производе које један извозник истовремено шаље једном 
примаоцу или производе обухваћене једним превозним документом који покрива 
њихову допрему од извозника до примаоца или, у недостатку таквог документа, 
производе обухваћене једним рачуном; 

(m) “подручја” укључују територијалне воде. 



ГЛАВА II 
ДЕФИНИЦИЈА ПОЈМА “ПРОИЗВОДИ СА ПОРИЈЕКЛОМ” 

 
ЧЛАН 2. 

Општи услови 
 

1. За потребе спровођења овог споразума, сљедећи производи ће се сматрати 
производима поријеклом из Заједнице: 
(а) производи у потпуности добијени у Заједници у смислу значења члана 5; 
(b) производи добијени у Заједници који укључују материјале који нису у 

потпуности тамо добијени, под условом да су ти материјали прошли довољну 
обраду или прераду у Заједници у смислу члана 6; 

2. За потребе спровођења овог споразума сљедећи производи ће се сматрати 
производима поријеклом из Босне и Херцеговине: 
(а)  производи у потпуности добијени у Босни и Херцеговини у смислу члана 5; 
(b)  производи добијени у Босни и Херцеговини који укључују материјале који нису 

у потпуности тамо добијени, под условом да су ти материјали прошли довољну 
обраду или прераду у Босни и Херцеговини у смислу члана 6. 

 
ЧЛАН 3. 

Кумулација у Заједници 
 
1. Не доводећи у питање одредбе члана 2. (1), производи ће се сматрати 
поријеклом из Заједнице, ако су тамо добијени, а садрже материјале поријеклом из 
Босне и Херцеговине, Заједнице или било које земље или територије која учествује у 
Процесу стабилизације и придруживања Европске уније4, или садрже материјале 
поријеклом из Турске на које се примјењује Одлука бр. 1/95 Савјета за придруживање 
ЕЗ – Турска од 22. децембра 1995. године5, под условом да је обрада или прерада 
извршена у Заједници већа од поступака наведених у члану 7. Неће бити потребно да 
такви материјали прођу довољну обраду или прераду. 
2. Ако обрада или прерада извршена у Заједници није већа од поступака 
наведених у члану 7, добијени производ сматраће се поријеклом из Заједнице само 
када је тамо додата вриједност већа од вриједности коришћених материјала поријеклом 
из било које земље или територије наведене у ставу 1. Уколико то није случај, добијени 
производ сматраће се производом поријеклом из земље која даје највећу вриједност 
материјала са поријеклом коришћених у производњи у Заједници. 

                                                     
4   Како је дефинисано у Закључцима Савјета за опште послове у априлу 1997. године и Саопштењу 

Комисије из маја 1999. године о успостављању Процеса стабилизације и придруживања са земљама 
западног Балкана.  

5  Одлука бр. 1/95 Савјета за придруживање ЕЗ – Турска од 22. децембра 1995. године примјењује се на 
производе који нису пољопривредни производи како је дефинисано Споразумом о придруживању 
између Европске економске заједнице и Турске и оне који нису производи од угља и челика како је 
дефинисано Споразумом између Европске заједнице за угаљ и челик и Републике Турске о трговини 
производима које покрива Уговор о оснивању Европске заједнице за угаљ и челик.  
 



3. Производи поријеклом из једне од земаља или територија наведених у ставу 1, 
који нису прошли било какву обраду или прераду у Заједници, задржаће своје 
поријекло ако се извезу у једну од ових земаља или територија. 
4. Кумулација предвиђена у овом члану може се примијенити само под условом 
да: 
 
(a) се између земаља или територија које су укључене у стицање статуса производа 

са поријеклом и земље одредишта примјењује преференцијални трговински 
споразум, у складу са чланом XXIV Општег споразума о царинама и трговини 
(ГАТТ)  

(b) су материјали и производи стекли статус производа са поријеклом примјеном 
правила поријекла која су идентична правилима датим у овом протоколу;  

и  
(c) су обавјештења која указују на испуњавање неопходних услова за примјену 

кумулације објављена у Службеном гласнику Европске уније (серија Ц) и у 
Босни и Херцеговини, у складу са њеним процедурама. 

 
Кумулација предвиђена у овом члану примјењиваће се од датума назначеног у 
обавјештењу објављеном у Службеном гласнику Европске уније (серија Ц). 
 
Заједница ће доставити Босни и Херцеговини, пoсредством Европске комисије, детаље 
споразумâ и њихових одговарајућих правила о поријеклу која се примјењују са другим 
земљама или територијама наведеним у ставу 1.  
 
Производи из Анекса V биће искључени из кумулације коју предвиђа овај члан. 

 
ЧЛАН 4. 

Кумулација у Босни и Херцеговини 
 
1. Не доводећи у питање одредбе члана 2. (2), производи ће се сматрати 
поријеклом из Босне и Херцеговине ако су тамо добијени, а садрже материјале 
поријеклом из Заједнице, Босне и Херцеговине или било које земље која учествује у 
Процесу стабилизације и придруживања Европске уније6, или садржи материјале 
поријеклом из Турске на које се примјењује Одлука бр. 1/95 Савјета за придруживање 
ЕЗ – Турска од 22. децембра 1995. године7, под условом да је обрада или прерада 
извршена у Босни и Херцеговини већа од поступака наведених у члану 7. Неће бити 
потребно да такви материјали прођу довољну обраду или прераду. 

                                                     
6   Како је дефинисано у Закључцима Савјета за опште послове у априлу 1997. године и Саопштењу 

Комисије из маја 1999. године о успостављању Процеса стабилизације и придруживања са земљама 
западног Балкана.  

7  Одлука бр. 1/95 Савјета за придруживање ЕЗ – Турска од 22. децембра 1995. примјењује се на производе 
који нису пољопривредни производи како је дефинисано Споразумом о придруживању између Европске 
економске заједнице и Турске и на оне који нису производи од угља и челика како је дефинисано 
Споразумом између Европске заједнице за угаљ и челик и Републике Турске о трговини производима 
коју покрива Уговор о оснивању Европске заједнице за угаљ и челик  
 



2. Kada обрада или прерада извршена у Босни и Херцеговини није већа од 
поступака наведених у члану 7, добијени производ сматраће се поријеклом из Босне и 
Херцеговине само када је тамо додата вриједност већа од вриједности коришћених 
материјала поријеклом из било које од земаља или територија наведених у ставу 1. Ако 
није тако, добијени производ сматраће се поријеклом из земље која даје највећу 
вриједност материјала са поријеклом коришћених у производњи у Босни и 
Херцеговини. 
3. Производи поријеклом из једне од земаља или територија наведених у ставу 1, 
који  нису прошли било какву обраду или прераду у Босни и Херцеговини, задржавају 
своје поријекло ако се извезу у једну од ових земаља или територија. 
4. Кумулација предвиђена у овом члану може се примијенити само под условом 
да: 
 
(a) се између земаља или територија које су укључене у стицање статуса производа 

са поријеклом и земље одредишта примјењује преференцијални трговински 
споразум, у складу са чланом XXIV Општег споразума о царинама и трговини 
(ГАТТ);  

(b) су материјали и производи стекли статус производа са поријеклом примјеном 
правила о поријеклу која су идентична правилима датим у овом протоколу;  

и  
(c) су обавјештења која указују на испуњавање неопходних услова за примјену 

кумулације објављена у Службеном гласнику Европске уније (серија Ц) и у 
Босни и Херцеговини, у складу са њеним процедурама. 

 
Кумулација предвиђена у овом члану примјењиваће се од датума назначеног у 
обавјештењу објављеном у Службеном гласнику Европске уније (серија Ц). 
Босна и Херцеговина ће, преко Европске комисије, доставити Заједници детаље 
споразумâ, укључујући њихове датуме ступања на снагу и њихова одговарајућа 
правила о поријеклу која се примјењују са другим земљама или територијама 
наведеним у ставу 1.  
 
Производи из Анекса V биће искључени из кумулације коју предвиђа овај члан. 
 

ЧЛАН 5. 
Потпуно добијени производи 

 
1. Потпуно добијеним производима у Заједници или у Босни и Херцеговини 
сматраће се сљедећи: 
(а) минерални производи извађени из њиховог тла или морског дна; 
(b) тамо убрани или пожњевени биљни производи; 
(c) тамо окоћене и узгојене живе животиње; 
(d) производи добијени од тамо узгојених живих животиња; 
(e) производи тамо добијени ловом или рибарством; 
(f) производи морског рибарства и други производи који су извађени из мора ван 

територијалних вода Заједнице или Босне и Херцеговине, њиховим пловилима; 



(g) производи израђени на њиховим бродовима фабрикама искључиво од производа 
наведених под (f); 

(h) тамо прикупљани употребљавани предмети, намијењени само за рециклирање 
сировина, укључујући употребљаване аутомобилске гуме које се могу 
користити само за протектирање или као отпад; 

(i) отпад и отпадне материје од производних активности вођених тамо; 
(j) производи извађени са морског дна или подземља ван њихових територијалних 

вода, под условом да оне имају искључива права на обраду тог дна или 
подземља; 

(k) роба тамо произведена искључиво од производа наведених под (а) до (ј). 
2. Појмови “њихова пловила” и “њихови бродови фабрике” у ставу 1. (f) и (g) 
примјењиваће се само на пловила и бродове фабрике: 
(а) који су регистровани или се воде у држави чланици Заједнице или у Босни и 

Херцеговини; 
(b) који плове под заставом државе чланице Заједнице или Босне и Херцеговине; 
(c) који су најмање 50% у власништву држављана државе чланице Заједнице или 

Босне и Херцеговине, или друштва са сједиштем у једној од ових држава, у којој 
су директор или директори, предсједник пословодног или надзорног одбора, те 
већина чланова тих одбора држављани државе чланице Заједнице или Босне и 
Херцеговине, те у којима, додатно, у случају партнерства или друштава са 
ограниченом одговорношћу најмање половина капитала припада тим државама 
или јавним тијелима или држављанима наведених држава; 

(d) на којима су командант и официри држављани државе чланице Заједнице или 
Босне и Херцеговине;  

и 
(e) на којима су најмање 75% посаде држављани државе чланице Заједнице или 

Босне и Херцеговине. 
 

ЧЛАН 6. 
Довољно обрађени или прерађени производи 

 
1. За потребе члана 2, производи који нису потпуно добијени сматрају се довољно 
обрађени или прерађени кад су испуњени услови наведени у листи из Анекса II. 
Поменути услови означавају за све производе обухваћене овим споразумом обраду или 
прераду која се мора обавити на материјалима без поријекла који се користе у изради, 
те се примјењују само у односу на такве материјале. Из тога слиједи да ако се производ 
који је стекао статус производа са поријеклом испуњењем услова наведених у листи 
користи за израду неког другог производа, тада се на њега не односе услови 
примјењиви на производ у који се он уграђује, те се не узимају у обзир материјали без 
поријекла који су евентуално коришћени у његовој изради. 
2. Без обзира на став 1, материјали без поријекла који се према условима 
наведеним у листи не би смјели користити у изради производа, ипак се могу 
користити, под условом: 
(а) да њихова укупна вриједност не прелази 10% цијене производа фцо фабрика; 
(b) да се примјеном овог става не прекорачи било који од процената наведених у 

листи као максимална вриједност материјала без поријекла. 
Овај став неће се примјењивати на производе обухваћене поглављима 50 до 63 



Хармонизованог система. 
3. Ставови 1. и 2. примјењиваће се у складу са одредбама члана 7. 
 

ЧЛАН 7. 
Недовољни поступци обраде или прераде 

 
1. Не доводећи у питање одредбе става 2, сљедећи поступци сматраће се обрадом 
или прерадом која није довољна да би производ добио статус производа са поријеклом, 
било да су или не испуњени услови из члана 6: 
 
(а) поступци за очување производа у добром стању за вријеме превоза и 

складиштења; 

(b) растављање и састављање пошиљки; 

(c) прање, чишћење, уклањање прашине, корозије, уља, боје или других материја за 
прекривање; 

(d) пеглање или пресовање текстила; 

(e) једноставни поступци бојења и полирања; 

(f) љуштење, дјелимично или потпуно бијељење, полирање и глазирање жита и 
риже; 

(g) поступци бојења шећера или обликовања шећерних коцки; 

(h) љуштење, уклањање коштица и гуљење воћа, орашастих плодова и поврћа; 

(i) брушење, једноставно дробљење или једноставно резање; 

(j) сијање, пребирање, разврставање, усклађивање, градирање, спаривање; 
(укључујући и састављање сетова производа); 

(k) једноставно паковање у боце, конзерве, чутуре, кесице, сандуке, кутије, 
учвршћивање на картоне или плоче и сви остали једоставни поступци паковања; 

(l) причвршћавање или штампање ознака, наљепница, натписа и других сличних 
знакова за разликовање на производима или њиховој амбалажи;  

(m) једноставно мијешање производа, били они различити или не; мијешање шећера 
са било којим другим материјалом; 

(n) једноставно склапање дијелова производа како би се произвео цјеловит 
производ, или растављање производа на дијелове; 

(о) комбинација два или више поступака, наведених под (а) до (n);  

(p) клање животиња. 

2. Приликом утврђивања да ли су прераде или обраде које су извршене на том 
производу недовољне у смислу става 1, сви поступци обављени на датом производу у 
Заједници или Босни и Херцеговини узимаће се у обзир заједно. 

 
ЧЛАН 8. 

Квалификациона јединица 
 



1. Квалификациона јединица за примјену одредаба овог протокола биће конкретни 
производ, који се сматра основном јединицом, када се роба разврстава примјеном 
номенклатуре Хармонизованог система. 
Из тога произлази да: 
(а) када је производ који се састоји од групе или скупа предмета сврстан у један 

тарифни број према условима Хармонизованог система, цјелина чини једну 
квалификациону јединицу; 

(b) када се пошиљка састоји од низа истих производа сврстаних под исти тарифни 
број Хармонизованог система, сваки производ мора се узимати појединачно 
приликом примјене одредаба овог протокола. 

2. Када се, према општем правилу 5. Хармонизованог система, за потребе 
разврставања, амбалажа сврстава заједно са производом, она ће бити укључена и за 
потребе утврђивања поријекла. 

 
ЧЛАН 9. 

Прибор, резервни дијелови и алати 
 
Прибор, резервни дијелови и алати испоручени уз дио са опремом, машином, уређајем 
или возилом, који су дио нормалне опреме и укључени у њену цијену или који нису 
посебно фактурисани, сматрају се саставним дијелом те опреме, машине, уређаја или 
возила. 

 
ЧЛАН 10. 
Сетови 

 
Сетови, како је дефинисано Општим правилом 3. Хармонизованог система, сматраће се 
производом са поријеклом, када сви производи имају поријекло. Међутим, када се сет 
састоји од производа са поријеклом и производа без поријекла, сет у цјелини сматраће 
се производом са поријеклом под условом да вриједност производа без поријекла не 
премашује 15% цијене сета фцо фабрика.  
 

ЧЛАН 11. 
Неутрални елементи 

 
Да би се утврдило је ли неки производ са поријеклом, неће бити потребно одређивати 
поријекло онога што је могло бити коришћено у његовој изради, како слиједи: 
(а) енергија и гориво; 
(b) постројења и опрема; 
(c) машине и алати; 
(d) роба која не улази нити је намијењена томе да уђе у коначни састав производа. 



ГЛАВА III 
ТЕРИТОРИЈАЛНИ УСЛОВИ 

 
ЧЛАН 12. 

Принцип територијалности 
 
1. Осим у случајевима предвиђеним у чл. 3. и 4. и ставу 3. овог члана, услови за 
стицање статуса производа са поријеклом наведени у Глави II и даље морају бити 
испуњени у сваком тренутку у Заједници или у Босни и Херцеговини. 
2. Осим у случајевима предвиђеним у чл. 3. и 4, када се производи са поријеклом 
извезени из Заједнице или из Босне и Херцеговине у неку другу земљу врате, морају се 
сматрати производима без поријекла, осим када је царинској служби могуће доказати:  
(а) да је враћена роба она иста која је била извезена; и 
(b) да није била подвргнута било каквом поступку осим оном који је био потребан 

да се роба очува у добром стању док је у тој земљи или док се извозила. 
3. На стицање статуса производа са поријеклом у складу са условима наведеним у 
Глави II неће утицати обрада или прерада извршена ван Заједнице или Босне и 
Херцеговине на материјалима извезеним из Заједнице или из Босне и Херцеговине и 
накнадно поново увезеним тамо, под условом: 
(а) да су ти материјали у потпуности добијени у Заједници или у Босни и 

Херцеговини или да су прије извоза прошли обраду или прераду већу од 
поступака наведених у члану 7;  

и 
(b) да је царинској служби могуће на задовољавајући начин доказати: 

(i) да је поново увезена роба добијена обрадом или прерадом извезених 
материјала; и 

(ii) да укупна додата вриједност остварена ван Заједнице или Босне и 
Херцеговине примјеном одредаба овог члана не прелази 10% цијене фцо 
фабрика крајњег производа за који се тражи статус производа са поријеклом. 

4. За потребе става 3, услови за стицање статуса производа са поријеклом 
наведени у Глави II неће се примјењивати на обраду или прераду извршену ван 
Заједнице или Босне и Херцеговине. Али када је, у листи у Анексу II, за одређивање 
статуса поријекла за крајњи производ предвиђено правило које одређује максималну 
вриједност за све уграђене материјале без поријекла, укупна вриједност материјала без 
поријекла уграђених на територији односне стране, заједно са укупном додатом 
вриједношћу оствареном ван Заједнице или Босне и Херцеговине уз примјену одредаба 
овог члана, не смије премашити наведени проценат. 
5. За потребе примјене одредаба ст. 3. и 4. “укупна додата вриједност” значи све 
трошкове који настану ван Заједнице или Босне и Херцеговине, укључујући вриједност 
тамо уграђених материјала. 
6. Одредбе ст. 3. и 4. неће се примјењивати на производе који не испуњавају 
услове наведене у листи у Анексу II или који се могу сматрати довољно обрађеним или 
прерађеним једино ако је примијењена општа толеранција предвиђена у члану 6. (2).  
7. Одредбе ст. 3. и 4. неће се примјењивати на производе из поглавља 50 до 63 
Хармонизованог система. 



8. Свака врста обраде или прераде обухваћена одредбама овог члана и обављена 
ван Заједнице или Босне и Херцеговине, биће обављена по поступку пасивног 
оплемењивања, или сличним поступцима. 
 

ЧЛАН 13. 
Директни транспорт 

 
1. Повлашћени третман предвиђен овим споразумом примјењује се само на 
производе који испуњавају услове из овог протокола, који су директно транспортовани 
између Заједнице и Босне и Херцеговине или кроз територије других земаља или 
територија наведених у члану 3. и 4. Међутим, производи који чине једну пошиљку 
могу се транспортовати преко других територија и могу се, ако до тога дође, 
претоварити или привремено ускладиштити на тим територијама, под условом да 
остану под надзором царинских власти у земљи провоза или складиштења и да се не 
подвргавају другим поступцима осим истовара, поновног утовара или било којег 
поступка намијењеног њиховом очувању у добром стању. 
Производи са поријеклом могу се цјевоводима транспортовати преко друге територије 
која није територија Заједнице или Босне и Херцеговине. 
2. Докази о томе да су услови наведени у ставу 1. испуњени пружиће се 
царинским властима земље увознице предочавањем:  
(а) једног превозног документа који обухвата пут од земље извознице кроз земљу 

провоза; или 
(b) потврде издате од царинских власти земље провоза која: 

(i) садржи тачан опис производа; 
(ii) наводи датуме истовара и поновног утовара производа и, гдје је то могуће, 

имена бродова или других коришћених превозних средстава;  
и 
(iii) потврђује услове под којима су производи остали у земљи провоза; или 

(c) у недостатку поменутих, предочавањем свих других увјерљивих докумената. 
 

ЧЛАН 14. 
Изложбе 

 
1. На производе са поријеклом који се шаљу на изложбу у неку земљу, осим 
земаља наведених у чл. 3. и 4., и који се након изложбе продају ради увоза у Заједницу 
или у Босну и Херцеговину, примјењиваће се одредбе овог споразума под условом да 
се царинским властима на задовољавајући начин докаже да: 
(а) да је извозник послао те производе из Заједнице или из Босне и Херцеговине у 

земљу у којој се одржавала изложба те да их је тамо излагао; 
(b) да је извозник продао производе или их је на неки други начин уступио неком 

лицу у Заједници или у Босни и Херцеговини; 
(c) да су производи испоручени за вријеме или одмах након одржавања изложбе, у 

стању у којем су били и упућени на изложбу;  
и 
(d) да производи, након упућивања на изложбу, нису били коришћени за било 

какву другу сврху осим за показивање на изложби. 



2. Доказ о поријеклу мора се издати или попунити у складу са одредбама Главе V 
и предати царинским властима земље увознице на уобичајен начин. На њему мора 
писати назив и мјесто одржавања изложбе. Када је то потребно, могу се захтијевати 
додатни документовани докази о условима под којима су производи били излагани. 
3. Одредбе става 1. примјењиваће се на било коју трговинску, индустријску, 
пољопривредну или занатску изложбу, сајам или сличну јавну приредбу или излагање 
који нису организовани у приватне сврхе у трговинама или пословним просторима са 
циљем продаје страних производа и за вријеме којих производи остају под царинским 
надзором. 



ГЛАВА IV 
ПОВРАТ ИЛИ ИЗУЗЕЋЕ 

 
ЧЛАН 15. 

Забрана поврата или изузећа од царина 
 

1. Материјали без поријекла употријебљени у производњи производа са 
поријеклом из Заједнице, Босне и Херцеговине или једне од земаља или територија 
наведених у чл. 3. и 4, за које је доказ о поријеклу издат или направљен у складу са 
одредбама Главе V, неће ни у Заједници ни у Босни и Херцеговини бити предмет 
поврата или изузећа од царина било које врсте. 
2. Забрана из става 1. примјењиваће се на било који аранжман о рефундирању, 
опраштању или неплаћању, дјелимично или у цјелини, царина или такси са једнаким 
учинком које се у Заједници или у Босни и Херцеговини примјењују на материјале 
коришћене у производњи, ако се такво рефундирање, опраштање или неплаћање 
примјењује, изричито или у суштини, када су производи добијени од тих материјала 
извезени, а не када су задржани за домаћу употребу. 
3. Извозник производа обухваћених доказом о поријеклу биће спреман да поднесе 
у било које вријеме, на захтјев царинских власти, све одговарајуће документе који  
доказују да није било поврата у односу на материјале без поријекла употријебљене у 
производњи односних производа те да су све царине или таксе једнаког учинка које се 
примјењују на такве материјале стварно плаћене. 
4. Одредбе ст. 1. до 3. такође ће се примјењивати у односу на паковање у оквиру 
значења члана 8. (2), прибор, резервне дијелове и алат у оквиру значења члана 9. те 
производе у сету у оквиру значења члана 10, када су такви предмети без поријекла. 
5. Одредбе ст. 1. до 4. примјењиваће се само у вези са материјалима оне врсте на 
које се овај споразум примјењује. Надаље, оне неће спречавати примјену система 
извозног рефундирања за пољопривредне производе који се примјењује након извоза у 
складу са одредбама овог споразума. 



ГЛАВА V 
ДОКАЗ О ПОРИЈЕКЛУ 

 
ЧЛАН 16. 

Општи услови 
 
1. Производи са поријеклом из Заједнице ће код увоза у Босну и Херцеговину и 
производи поријеклом из Босне и Херцеговине ће код увоза у Заједницу имати 
повластице из овог споразума уз предочење или: 
(а) потврде о кретању робе ЕУР.1, чији узорак се налази у Анексу III; или 
(b) изјаве (у даљем тексту: “изјава на рачуну”), у случајевима наведеним у члану 

22. (1), чији текст се налази у Анексу IV, коју извозник уноси на рачун, 
доставнице или било којег другог комерцијалног документа који довољно 
детаљно описује производе о којима је ријеч и тако омогућава њихову 
идентификацију. 

2. Без обзира на одредбе става 1, производи са поријеклом у смислу овог 
протокола ће, у случајевима наведеним у члану 27, користити повластице овог 
споразума без обавезе подношења било којег од наведених докумената. 
 

ЧЛАН 17. 
Поступак за издавање потврде о кретању робе ЕУР.1 

 
1. Потврду о кретању робе ЕУР.1 издаваће царинске власти земље извознице на 
писмени захтјев извозника или, на одговорност извозника, његовог овлашћеног 
представника. 
2. У ту сврху, извозник или његов овлашћени представник попуњава и потврду о 
кретању робе ЕУР.1 и образац захтјева, чији се узорци налазе у Анексу III. Ови 
обрасци попуњавају се на једном од језика на којем је сачињен овај споразум те у 
складу са одредбама домаћег законодавства земље извознице. Ако се попуњавају 
руком, морају бити попуњени тинтом и штампаним словима. Опис производа мора 
бити унесен у поље резервисано за ту сврху, без било каквих празних редова. Ако поље 
није сасвим попуњено, мора се повући водоравна црта испод задњег реда описа те 
прецртати празан простор. 
3. Извозник који подноси захтјев за издавање потврде о кретању робе ЕУР.1 биће 
спреман да, у свако доба, на захтјев царинских власти земље извознице у којој је издата 
потврда о кретању робе ЕУР.1, да на увид све одговарајуће документе којима се 
доказује поријекло односних производа као и да су испуњени други услови из овог 
протокола. 
4. Потврду о кретању робе ЕУР.1 издаће царинске власти државе чланице 
Заједнице или Босне и Херцеговине уколико се односни производи могу сматрати 
производима са поријеклом из Заједнице, Босне и Херцеговине или једне од земаља 
или територија наведених у члану 3. и 4. и испуњавају друге услове из овог протокола. 
5. Царинске власти које издају потврду о кретању робе ЕУР.1 предузеће све 
потребне кораке за провјеру поријекла производа и испуњења других услова из овог 
протокола. У ту сврху, имаће право да захтијевају било који доказ те да врше било 
какву провјеру извозникових рачуна или било коју другу провјеру коју сматрају 



потребном. Оне ће такође обезбиједити да попуњавање образаца наведених у ставу 2. 
буде правилно. Посебно ће провјеравати да ли је простор резервисан за опис производа 
попуњен на начин који искључује сваку могућност неистинитих додатака. 
6. Датум издавања потврде о кретању робе ЕУР.1 назначава се у пољу 11 потврде. 
7. Потврду о кретању робе ЕУР.1 издаваће царинске власти и стављаће је на 
располагање извознику чим се обави или обезбиједи стварни извоз. 
 

ЧЛАН 18. 
Накнадно издавање потврда о кретању робе ЕУР.1 

 
1. Без обзира на члан 17. (7), потврда о кретању робе ЕУР.1 може бити изузетно 
издата након извоза производа на које се она односи, ако: 
(а) није била издата у вријеме извоза због грешака или ненамјерних пропуста или 

посебних околности; или 
(b) се царинским властима на задовољавајући начин докаже да је потврда о 

кретању робе ЕУР.1 била издата, али при увозу није била прихваћена из 
техничких разлога. 

2. За примјену става 1. извозник мора у свом захтјеву назначити мјесто и датум 
извоза производа на које се односи потврда о кретању робе ЕУР.1, те навести разлоге 
свог захтјева. 
3. Царинске власти могу накнадно издати потврду о кретању робе ЕУР.1 тек након 
што провјером утврде да се подаци у извозниковом захтјеву слажу са онима из 
одговарајуће евиденције.  
4. Накнадно издата потврда о кретању робе ЕУР.1 мора бити означена сљедећом 
напоменом на енглеском језику: 
"ISSUED RETROSPECTIVELY". 
5. Напомена из става 4. уноси се у поље «Напомене» потврде о кретању робе 
ЕУР.1. 

 
ЧЛАН 19. 

Издавање дупликата потврде о кретању робе ЕУР.1 
 
1. У случају крађе, губитка или уништења потврде о кретању робе ЕУР.1, 
извозник може поднијети захтјев царинским властима које су издале потврду за 
издавање дупликата на основу извозне документације коју посједују. 
2. Тако издат дупликат мора бити означен сљедећом ријечју на енглеском језику: 
"DUPLICATE". 
3. Напомена наведена у ставу 2. уноси се у поље «Напомене» дупликата потврде о 
кретању робе ЕУР.1. 
4. Дупликат мора носити датум издавања оригиналне потврде о кретању робе 
ЕУР.1 и ступиће на снагу од тог датума. 

 
 



ЧЛАН 20. 
Издавање потврда о кретању робе ЕУР.1 на основу претходно издатог или 

попуњеног доказа о поријеклу 
 

Кад су производи са поријеклом стављени под надзор царинарнице у Заједници или у 
Босни и Херцеговини, оригинални доказ о поријеклу моћи ће се замијенити једном или 
више потврда о кретању робе ЕУР.1 у сврху слања свих или неких од ових производа 
другдје унутар Заједнице или Босне и Херцеговине. Замјенску потврду(е) о кретању 
робе ЕУР.1 издаће царинарница под чији су надзор производи стављени. 
 

ЧЛАН 21. 
Одвојено књиговодствено исказивање 

 
1. Ако настану значајни трошкови или материјалне тешкоће у чувању одвојених 
залиха материјала са поријеклом и материјала без поријекла, који су једнаки и 
међусобно замјењиви, царинске власти могу, на писани захтјев заинтересованих, 
дозволити тзв. методу “одвојеног књиговодственог исказивања” за вођење таквих 
залиха. 
2. Ова метода мора осигурати да број добијених производа који се сматрају 
производима са поријеклом, унутар одређеног референтног периода, буде једнак ономе 
који би се добио да су залихе биле физички одвојене. 
3. Царинске власти могу дати такво одобрење наведено под било којим условима 
који се сматрају потребним. 
4. Ова метода евидентира се и примјењује на основу општих рачуноводствених 
принципа који важе у земљи у којој је производ био произведен. 
5. Корисник овог поједностављења може издати односно затражити доказ о 
поријеклу, у зависности од случаја, за оне количине производа који се могу сматрати 
производима са поријеклом. На захтјев царинских власти, корисник ће дати изјаву о 
начину вођења производа. 
6. Царинске власти надзираће употребу одобрења и могу га повући у било којем 
тренутку, ако га корисник на било који начин неисправно користи, или пропусти да 
испуни неки од услова прописаних овим протоколом. 
 

ЧЛАН 22. 
Услови за попуњавање изјаве на рачуну 

 
1. Изјаву на рачуну као што је наведено у члану 16. (1)(b) може дати: 
(а) овлашћени извозник у смислу значења члана 23,  
или 
(b) било који извозник за било коју пошиљку која се састоји од једног или више 

пакета који садрже производе са поријеклом, чија укупна вриједност не прелази 
6.000 евра. 

2. Изјава на рачуну може бити дата ако се односни производи могу сматрати 
производима са поријеклом из Заједнице, Босне и Херцеговине или једне од других 
земаља или територија наведених у чл. 3. и 4. и ако испуњавају друге услове из овог 



протокола. 
3. Извозник који даје изјаву на рачуну биће спреман да у било које доба, на захтјев 
царинских власти земље извознице, поднесе на увид све одговарајуће документе 
којима доказује поријекло предметних производа, као и то да су испуњени остали 
услови из овог протокола. 
4. Изјаву на рачуну извозник ће откуцати машином, отиснути жигом или 
одштампати на рачуну, доставници или другом комерцијалном документу, изјави чији 
текст се налази у Анексу IV, користећи једну од језичких верзија наведених у том 
Анексу и у складу са одредбама домаћег законодавства земље извознице. Ако се изјава 
исписује руком, биће написана тинтом штампаним словима. 
5. Изјава на рачуну мора носити оригинални својеручни потпис извозника. 
Међутим, овлашћени извозник у значењу члана 23. не мора потписивати такве 
декларације под условом да се царинским властима земље извознице писмено обавеже 
да преузима пуну одговорност за сваку изјаву на рачуну која га идентификује као да ју 
је он сам својеручно потписао. 
6. Изјаву на рачуну може попунити извозник када се производи на које се она 
односи извозе, или након њиховог извоза, уз услов да се изјава у земљи увозници 
предочи не касније од двије године након увоза производа на које се односи. 
 

ЧЛАН 23. 
Овлашћени извозник 

 
1. Царинске власти земље извознице могу овластити било којег извозника (у 
даљем тексту: “овлашћени извозник”), који обавља честе испоруке производа из овог 
споразума за попуњавање изјава на рачуну без обзира на вриједност производа о 
којима је ријеч. Извозник који тражи такво овлашћење мора царинским властима на 
задовољавајући начин пружити све доказе поријекла производа као и доказе о 
испуњавању других услова из овог протокола. 
2. Царинске власти могу одобрити статус овлашћеног извозника уз било које 
услове које сматрају примјереним. 
3. Царинске власти ће одобрити овлашћеном извознику број царинског овлашћења 
који се уноси у изјаву на рачуну. 
4. Царинске власти ће надзирати употребу овлашћења од стране овлашћеног 
извозника. 
5. Царинске власти могу у свако доба повући овлашћење. То ће учинити онда кад 
овлашћени извозник више не даје јемства наведена у ставу 1, не испуњава услове 
наведене у ставу 2. или на неки други начин неправилно користи овлашћење. 
 

ЧЛАН 24. 
Важење доказа о поријеклу 

 
1. Доказ о поријеклу важиће четири мјесеца од датума издавања у земљи 
извозници, и у том периоду мора бити поднесен царинским властима земље увознице. 
2. Докази о поријеклу који су поднесени царинским властима земље увознице 
након коначног датума за предочење одређеног у ставу 1. могу бити прихваћени у 
сврху примјене повлашћеног третмана када ти документи нису били достављени до 



коначног датума због изузетних околности. 
3. У осталим случајевима закашњелог предочења, царинске власти земље 
увознице могу прихватити доказе о поријеклу када су производи испоручени прије 
поменутог коначног датума. 
 

ЧЛАН 25. 
Подношење доказа о поријеклу 

 
Докази о поријеклу биће поднесени царинским властима земље увознице у складу са 
поступцима који се примјењују у тој земљи. Поменуте власти могу захтијевати 
пријевод доказа о поријеклу те такође могу захтијевати да увозну декларацију прати и 
изјава увозника о томе да производи испуњавају услове потребне за примјену овог 
споразума. 
 

ЧЛАН 26. 
Увоз дјелимичних пошиљки 

 
Када се на захтјев увозника, те под условима које су одредиле царинске власти земље 
увознице, растављени или несастављени производи у значењу из Општег правила 2(а) 
Хармонизованог система, који спадају у одјељке XVI до XVII или у тарифне бројеве 
7308 и 9406 Хармонизованог система, увозе дјелимичним пошиљкама, царинским 
властима се за такве производе подноси само један доказ о поријеклу при увозу прве 
дјелимичне пошиљке. 
 

ЧЛАН 27. 
Изузећа од доказивања поријекла 

 
1. Производи које приватна лица као мале пакете шаљу приватним лицима или 
који чине дио личног пртљага путника биће признати као производи са поријеклом без 
захтјева за подношење доказа о поријеклу, под условом да се такви производи не увозе 
због трговине, да су декларисани као производи који испуњавају услове из овог 
протокола и када нема сумње у истинитост такве изјаве. У случају производа који су 
послани поштом, ова изјава може се дати на царинској декларацији ЦН22/ЦН23 или на 
листу папира додатом том документу. 
2. Увози који су повремени и састоје се искључиво од производа за личну 
употребу примаоца или путника или њихових породица неће се сматрати увозом због 
трговине ако је из природе и количине производа очигледно да није у питању никаква 
трговинска сврха. 
3. Надаље, укупна вриједност тих производа не смије прелазити 500 евра у случају 
малих пакета или 1200 евра у случају производа који чине дио личног пртљага 
путника. 
 



ЧЛАН 28. 
Пoпратни документи 

 
Документи наведени у чл. 17. (3) и 22. (3) који се користе у сврху доказивања да се 
производи обухваћени потврдом о кретању робе ЕУР.1 или изјавом на рачуну могу 
сматрати производима са поријеклом из Заједнице, Босне и Херцеговине или из једне 
од других земаља или територија наведених у члану 3. и 4. и испуњавају остале услове 
из овог протокола, могу се између осталог састојати од сљедећег: 
(а) директних доказа о поступцима које је предузео извозник или добављач за 

добијање односне робе, садржаних, на примјер, у његовим рачунима или 
унутрашњем књиговодству; 

(b) докумената који доказују поријекло употријебљених материјала, који се издају 
или попуњавају у Заједници или у Босни и Херцеговини, када се ти документи 
користе у складу са домаћим законодавством; 

(c) докумената који доказују обраду или прераду материјала у Заједници или у 
Босни и Херцеговини, који се издају или попуњавају у Заједници или у Босни и 
Херцеговини, када се ти документи користе у складу са домаћим 
законодавством; 

(d) потврде о кретању робе ЕУР.1 или изјаве на рачуну које доказују поријекло 
употријебљених материјала, издате или попуњене у Заједници или у Босни и 
Херцеговини у складу са овим протоколом, или у једној од других земаља 
наведених у чл. 3. и 4, у складу са правилима поријекла који су идентични 
правилима у овом протоколу; 

(e) одговарајућих доказа који се односе на обраду или прераду извршену изван 
Заједнице или Босне и Херцеговине примјеном члана 12, који доказују да су 
захтјеви тог члана задовољени. 

 
ЧЛАН 29. 

Чување доказа о поријеклу и попратних докумената 
 
1. Извозник који подноси захтјев за издавање потврде о кретању робе ЕУР.1 
чуваће најмање три године документе наведене у члану 17. (3). 
2. Извозник који даје изјаву на рачуну чуваће најмање три године копију те изјаве 
на рачуну, као и документе наведене у члану 22. (3). 
3. Царинске власти земље извознице које издају потврду о кретању робе ЕУР.1 
чуваће најмање три године образац захтјева наведен у члану 17. (2). 
4. Царинске власти земље увознице чуваће најмање три године потврде о кретању 
робе ЕУР.1 и изјаве на рачуну које су им поднесене. 
 

ЧЛАН 30. 
Неподударности и формалне грешке 

 
1. Откриће мањих неподударности између изјава у доказу о поријеклу и оних у 
документима поднесеним царинарници у сврху обављања формалности за увоз 
производа неће ipso facto учинити доказ о поријеклу неважећим и ништавним ако се 
прописно установи да тај документ заиста одговара датим производима. 



2. Очите формалне грешке попут штампарских грешака у доказу о поријеклу неће 
бити разлог одбијања тог документа, уколико те грешке нису такве да изазивају сумње 
у вези са тачношћу изјава датих у том документу. 

 
ЧЛАН 31. 

Износи изражени у еврима 
 
1. За примјену одредаба члана 22. (1)(b) и члана 27. (3) у случајевима када су 
производи фактурисани у некој другој валути, а не у еврима, износи у домаћим 
валутама земаља чланица Заједнице, Босне и Херцеговине и других земаља или 
територија наведених у члану 3. и 4. који одговарају износима израженим у еврима 
биће утврђени годишње од сваке односне земље.  
2. Пошиљка може уживати погодности одредаба из члана 22. (1)(b) или члана 27. 
(3) позивањем на валуту у којој је рачун испостављен, у складу са износом утврђеним 
од односне земље. 
3. Износи које треба примијенити у било којој датој домаћој валути биће 
протувриједност у тој валути износа изражених у еврима на први радни дан у октобру. 
Износи ће бити достављени Европској комисији до 15. октобра и примјењиваће се од 1. 
јануара сљедеће године. Европска комисија ће обавијестити све односне земље о 
одговарајућим износима. 
4. Земља може износ који добије приликом прерачунавања износа израженог у 
еврима у домаћу валуту, заокружити према горе или према доље. Заокружени износ се 
не смије разликовати од износа који се добије приликом прерачунавања за више од 5%. 
Земља може задржати и неизмијењену своју домаћу валуту у вриједности истој износу 
израженом у еврима, ако приликом годишњег усклађивања предвиђеног ставом 3. 
прерачуната протувриједност тог износа, прије било каквог заокруживања, резултира 
повећањем мањим од 15% износа протувриједности у националној валути. 
Протувриједност у домаћој валути може остати неизмијењена, ако би прерачунавање 
резултирало смањењем те протувриједности. 
5. Одбор за стабилизацију и придруживање ће, на захтјев Заједнице или Босне и 
Херцеговине, прегледати износе изражене у еврима. Приликом тог прегледа, Одбор за 
стабилизацију и придруживање узеће у обзир пожељност очувања стварних учинака 
предметних вриједносних ограничења. У ту сврху може донијети одлуку о промјени 
износа изражених у еврима. 



ГЛАВА VI 
ОРГАНИЗАЦИЈА АДМИНИСТРАТИВНЕ САРАДЊЕ 

 
ЧЛАН 32. 

Узајамна помоћ 
 
1. Царинске власти земаља чланица Заједнице и Босне и Херцеговине доставиће 
једне другима, преко Европске комисије, узорке отисака печата који се користе у 
њиховим царинарницама за издавање потврда о кретању робе ЕУР.1, заједно са 
адресама царинских власти одговорних за провјеру тих потврда и изјава на рачуну. 
2. Ради обезбјеђивања правилне примјене овог протокола, Заједница и Босна и 
Херцеговина помагаће једна другој преко надлежних царинских управа у провјери 
аутентичности потврда о кретању робе ЕУР.1 или изјава на рачуну те тачности 
података наведених у тим документима. 
 

ЧЛАН 33. 
Провјера доказа о поријеклу 

 
1. Накнадне провјере доказа о поријеклу обављаће се насумице или кад год 
царинске власти земље увознице имају оправдане сумње у аутентичност таквих 
докумената, поријекло односних производа или у испуњење других услова из овог 
протокола. 
2. За потребе спровођења одредаба из става 1, царинске власти земље увознице 
вратиће царинским властима земље извознице потврду о кретању робе ЕУР.1 и рачун, 
ако је био поднесен, изјаву на рачуну или копију тих докумената, уз навођење разлога 
за провјеру, гдје је то потребно. Сви прибављени документи и подаци који указују да је 
податак у потврди о поријеклу нетачан биће достављени као доказ захтјеву за провјеру. 
3. Провјеру ће обавити царинске власти земље извознице. У ту сврху оне ће имати 
право да захтијевају било који доказ те да обаве било какву инспекцију извозникових 
рачуна или било коју другу провјеру коју сматрају потребном. 
4. Ако царинске власти земље увознице одлуче да суспендују одобрење 
повлашћеног третмана односним производима у очекивању резултата провјере, 
увознику ће бити понуђено преузимање робе уз све мјере предострожности које се 
оцијене потребним. 
5. Царинске власти које затраже провјеру биће обавијештене о резултатима те 
провјере чим прије. Ти резултати морају јасно указивати да ли су документи 
аутентични и могу ли се односни производи сматрати производима са поријеклом из 
Заједнице, Босне и Херцеговине или из једне од других земаља или територија 
наведених у чл. 3. и 4. и да ли испуњавају друге услове из овог протокола. 
6. Ако у случајевима оправдане сумње нема одговора у року од десет мјесеци од 
датума захтјева за провјеру или ако одговор не садржи податке довољне за утврђивање 
аутентичности документа о којем је ријеч или стварног поријекла производа, царинске 
власти које су поднијеле захтјев ће, осим у изузетним околностима, ускратити право на 
повлашћени третман. 
 
 



ЧЛАН 34. 
Рјешавање спорова 

 
Када дође до спорова у односу на поступке провјере из члана 33, који се не могу 
ријешити између царинских власти које су поднијеле захтјев за провјеру и царинских 
власти задужених за обављање провјере, или кад се у њима поставља питање тумачења 
овог протокола, они ће бити упућени Одбору за стабилизацију и придруживање. У 
свим случајевима рјешавање спорова између увозника и царинских власти земље 
увознице подлијегаће законодавству поменуте земље. 
 

ЧЛАН 35. 
Казне 

 
Казне ће бити примјењиване на било које лице које изради или да израдити документ 
који садржи нетачне податке у сврху прибављања повлашћеног третмана за производе. 
 

ЧЛАН 36. 
Слободне зоне 

 
1. Заједница и Босна и Херцеговина предузеће све потребне кораке да обезбиједе 
да производи којима се тргује, а обухваћени су доказом о поријеклу, те током 
транспорта користе слободну зону смјештену на њиховој територији, не буду 
замијењени другом робом те да не буду подвргнути другом руковању осим нормалних 
поступака за спречавање њиховог пропадања. 
2. Изузећем од одредаба садржаних у ставу 1, кад се производи са поријеклом из 
Заједнице или из Босне и Херцеговине увозе у слободну зону и обухваћени су доказом 
о поријеклу те се подвргавају третману или преради, односна тијела издаће нову 
потврду о кретању ЕУР.1 на захтјев извозника, уколико су третман или прерада у 
складу са одредбама овог протокола. 

 



ГЛАВА VII 
СЕУТА И МЕЛИЉА 

 
ЧЛАН 37. 

Примјена Протокола 
 

1. Израз «Заједница» коришћен у члану 2. не обухвата Сеуту и Мелиљу.  
2. Када се производи поријеклом из Босне и Херцеговине увозе у Сеуту или 
Мелиљу, уживаће у сваком погледу исти царински режим који се примјењује на 
производе поријеклом из царинске територије Заједнице, на основу Протокола 2 Акта о 
приступању Краљевине Шпаније и Републике Португал Европским заједницама. Босна 
и Херцеговина одобриће увозима производа обухваћеним овим споразумом и 
поријеклом из Сеуте и Мелиље исти царински режим који је одобрен производима 
увезеним из и поријеклом из Заједнице.  
3. За потребе примјене одредаба става 2, у вези са производима поријеклом из 
Сеуте и Мелиље, овај Протокол ће се примјењивати mutatis mutandis у складу са 
посебним условима утврђеним у члану 38. 
 

ЧЛАН 38. 
Посебни услови 

 
1. Под условом да су директно транспортовани у складу са одредбама члана 13, 
сљедеће ће се сматрати: 
1.1. Производима поријеклом из Сеуте и Мелиље: 

(a) производи потпуно добијени у Сеути и Мелиљи; 

(b) производи добијени у Сеути и Мелиљи у производњи у којој су 
коришћени производи осим оних наведених под (а), под условом:  

(i) да су наведени производи прошли довољну обраду или прераду у 
смислу значења члана 6; или  

(ii) да су ти производи поријеклом из Босне и Херцеговине или из 
Заједнице, под условом да су прошли обраду или прераду која је 
већа од операција наведених у члану 7. 

1.2. Производима поријеклом из Босне и Херцеговине:  
(а)   производи потпуно добијени у Босни и Херцеговини; 

(b)   производи добијени у Босни и Херцеговини у производњи у којој су 
коришћени производи осим оних неведених под (а), под условом:  

(i) да су наведени производи прошли довољну обраду или прераду у 
смислу значења члана 6; или  

(ii) да су ти производи поријеклом из Сеуте и Мелиље или из 
Заједнице, под условом да су прошли обраду или прераду која је 
већа од операција наведених у члану 7. 

2. Сеута и Мелиља ће се сматрати јединственом територијом.  



3. Извозник или његов овлашћени представник унијеће ријечи «Босна и 
Херцеговина» и «Сеута и Мелиља», у поље 2 потврде о кретању робе ЕУР.1 или у 
изјаве на рачуну. Додатно, у случају производа поријеклом из Сеуте и Мелиље, ово ће 
бити назначено у пољу 4 потврде о кретању робе ЕУР.1 или на изјавама на рачуну. 
4. Шпанске царинске власти биће одговорне за примјену овог протокола у Сеути и 
Мелиљи.  

 



ГЛАВА VIII 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
ЧЛАН 39. 

Измјене Протокола 
 

Одбор за стабилизацију и придруживање може одлучити да измијени и допуни одредбе 
овог протокола. 
 



АНЕКС I ПРОТОКОЛА 2. 
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ УЗ ЛИСТУ У АНЕКСУ II 

 
Напомена 1: 
Листа доноси услове које треба да испуњавају сви производи да би се сматрали 
довољно обрађени или прерађени у смислу значења члана 6. Протокола. 
 
Напомена 2: 
2.1 Прве двије колоне у листи описују добијени производ. У првој колони наведен 

је број тарифног броја или поглавља из Хармонизованог система, а у другој 
колони дат је опис робе која се користи у том систему за тај тарифни број или 
поглавље. За сваки навод у прве двије колоне дато је правило у колони 3 или 
4. Када у неким случајевима наводу из прве колоне претходи ознака «еx», то 
значи да се правила из колоне 3 или 4 односе само на дио тог тарифног броја 
или поглавља описаног у колони 2. 

2.2 Када је неколико тарифних бројева груписано заједно у колони 1 или је 
наведен број поглавља те се због тога у колони 2 даје уопштен опис 
производа, правила у колони 3 или 4 односе се на све производе који су према 
Хармонизованом систему разврстани под тарифни број односног поглавља 
или под било који од тарифних бројева груписаних у колони 1. 

2.3 Када су у листи различита правила која се примјењују на различите производе 
унутар неког тарифног броја, сваки увучени ред садржи опис тог дијела 
тарифног броја обухваћен правилима у колони 3 или 4. 

2.4 Када се за навод у прве двије колоне даје правило и у колони 3 и колони 4, 
извозник може алтернативно бирати примјену правила наведеног у колони 3 
или оног наведеног у колони 4. Ако у колони 4 није дато никакво правило у 
погледу поријекла, мора се примијенити правило наведено у колони 3. 

 
Напомена 3: 
3.1 Одредбе члана 6. Протокола у вези са производима који су стекли статус 

производа са поријеклом, а користе се у производњи других производа, 
примјењиваће се без обзира на то да ли је тај статус стечен унутар фабрике 
гдје се ови производи користе или у некој другој фабрике у уговорној страни. 
Примјер: 
Мотор из тарифног броја 8407, за који правило каже да вриједност материјала 
без поријекла који могу бити уграђени не смије прелазити 40% цијене фцо 
фабрика, израђен је од «другог легираног челика грубо обликованог ковањем» 
из тарифног броја еx 7224. 
Ако је то ковање обављено у Заједници на инготу без поријекла, он је већ 
стекао поријекло на основу правила за тарифни број еx 7224 у листи. Ковани 
материјал може се тада рачунати као материјал са поријеклом у обрачуну 
вриједности мотора без обзира да ли је произведен у истој или другој фабрици 
у Заједници. Вриједност ингота без поријекла тиме се не узима у обзир код 
сабирања вриједности употријебљених материјала без поријекла. 

3.2 Правило из листе представља минималну количину потребне обраде или 
прераде, па се предузимањем већег степена обраде или прераде такође стиче 



статус производа са поријеклом; и обратно, предузимањем мањег степена 
обраде или прераде не може се стећи статус производа са поријеклом. Тако, 
ако правило предвиђа да се на одређеном нивоу производње може користити 
материјал без поријекла, дозвољено је коришћење таквог материјала у ранијој 
фази израде, док коришћење тог материјала у каснијој фази израде није 
дозвољено. 

3.3 Не доводећи у питање Напомену 3.2, када се у правилу употребљава израз: 
«Производња од материјала из било којег тарифног броја», тада материјали из 
било којег тарифног(их) броја(ева) (укључујући материјале истог описа и 
тарифног броја као и производ) могу бити употријебљени, али уз било која 
специфична ограничења која такође могу бити садржана у правилу. 
Међутим, појам «Производња од материјала из било којег тарифног броја, 
укључујући друге материјале из тарифног броја ...» или «Производња од 
материјала из било којег тарифног броја, укључујући друге материјале из 
истог тарифног броја као и производ», значи да се могу употребљавати 
материјали из било којег тарифног(их) броја(ева) осим оних истог описа као 
производ, као што је наведено у колони 2 у листи. 

3.4 Кад правило из листе наводи да се производ може израђивати од више од 
једног материјала, то значи да се може користити било који материјал или 
материјали. То не захтијева да сви материјали морају бити коришћени. 
Примјер: 
Правило за тканине из тарифних бројева 5208 до 5212 одређује да се могу 
користити природна влакна те да се између осталих материјала могу такође 
користити и хемијски материјали. Ово не значи да се морају користити и једни 
и други; могу се користити једни или други, или и једни и други. 

3.5 Кад је у правилу из листе наведено да производ мора бити израђен од 
одређеног материјала, тај услов очигледно не спречава употребу других 
материјала који, због своје унутрашње природе не могу задовољити то 
правило. (Види такође Напомену 6.2 у вези са текстилом). 
Примјер: 
Правило за готову храну из тарифног броја 1904 које конкретно искључује 
употребу житарица и њихових прерађевина не спречава употребу минералних 
соли, хемикалија и других додатака који нису произведени од житарица. 
Међутим, ово се не примјењује на производе који се, иако не могу бити 
израђени од конкретног материјала наведеног у листи, могу произвести од 
материјала исте природе у ранијој фази производње. 
Примјер: 
У случају одјевног предмета из еx Поглавља 62, израђеног од нетканих 
материјала, ако је за ту класу производа дозвољено коришћење само пређе без 
поријекла, није могуће почети са нетканом тканином - чак и ако се неткане 
тканине иначе не могу израђивати од пређе. У таквим случајевима почетни 
материјал би нормално био у фази која претходи пређи - а то је стање влакана. 

3.6 Када се у правилу из листе наводе два процента максималне вриједности 
материјала без поријекла који се могу користити, тада се ти проценти не могу 
збрајати. Другим ријечима, максимална вриједност свих коришћених 
материјала без поријекла никада не смије премашити највиши наведени 
проценат. Надаље, појединачни проценти не смију се премашити у односу на 
конкретне материјале на које се примјењују. 



 
Напомена 4: 
4.1 Појам “природна влакна” користи се у листи за влакна која нису умјетна или 

синтетичка влакна. Ограничен је на фазе прије предења, укључујући и отпад 
те, уколико није одређено другачије, укључује непредена влакна која нису 
гребена, чешљана или на други начин прерађена. 

4.2 Појам “природна влакна” укључује коњску длаку из тарифног броја 0503, 
свилу из тарифног броја 5002 и 5003, као и вунена влакна и фину или грубу 
животињску длаку из тарифних бројева 5101 до 5105, памучна влакна из 
тарифних бројева 5201 до 5203 и друга биљна влакна из тарифних бројева 
5301 до 5305. 

4.3 Појмови “текстилна пулпа”, “хемијски материјали” и “материјали за израду 
папира” користе се у листи за опис материјала који нису разврстани у главама 
50 до 63, а могу се користити за израду умјетних, синтетичких или папирних 
влакана или пређе. 

4.4 Појам “произведена сортирана влакна” користи се у листи за синтетичку или 
вјештачку кудељу, сортирана влакна или отпад из тарифних бројева 5501 до 
5507. 

 
Напомена 5: 
5.1 Када се за одређени производ из листе упућује на ову напомену, услови 

наведени у колони 3 неће се примјењивати на било које основне текстилне 
материјале коришћене за израду овог производа и који заједно представљају 
10% или мање од укупне тежине свих употријебљених основних текстилних 
материјала. (Види такође напомене 5.3 и 5.4). 

5.2 Међутим, толеранција наведена у Напомени 5.1 може се примијенити само на 
мјешовите производе израђене од два или више основних текстилних 
материјала. 
Сљедећи материјали су основни текстилни материјали: 
- свила, 
- вуна, 
- груба животињска длака, 
- фина животињска длака, 
- коњска длака, 
- памук, 
- материјали за израду папира и папир, 
- лан, 
- природна конопља, 
- јута и друга текстилна влакна од дрвеног лика, 
- сисал и друга текстилна влакна из рода агава, 
- кокос, абака, рами и друга биљна текстилна влакна, 
- синтетички произведени филаменти, 
- умјетни произведени филаменти, 
- проводљиви филаменти, 



- синтетичка произведена сортирана влакна од полипропилена, 
- синтетичка произведена сортирана влакна од полиестера, 
- синтетичка произведена сортирана влакна од полиамида, 
- синтетичка произведена сортирана влакна од полиакрилонитрила, 
- синтетичка произведена сортирана влакна од полиимида, 
- синтетичка произведена сортирана влакна од политетрафлуороетилена, 
- синтетичка произведена сортирана влакна од полифениленсулфида, 
- синтетичка произведена сортирана влакна од поливинилхлорида, 
- друга синтетичка произведена сортирана влакна, 
- умјетна произведена сортирана влакна од вискозе, 
- друга умјетна произведена сортирана влакна, 
- полиуретанска пређа сегментирана са флексибилним сегментима од 

полиетера, уплетена или неуплетена, 
- полиуретанска пређа сегментирана са флексибилним сегментима од 

полиестера, уплетена или неуплетена, 
- производи из тарифног броја 5605 (метализирана пређа) који укључују 

траку која се састоји од језгре од алуминијумске фолије или од језгре од 
пластичне фолије са слојем алуминијумског праха или без њега, дебљине 
до 5 mm, спојеној у сендвич помоћу прозирног или бојеног љепила између 
два слоја пластичне фолије, 

- други производи из тарифног броја 5605. 
Примјер: 
Пређа из тарифног броја 5205 израђена од памучних влакана из тарифног 
броја 5203 и синтетичких сортираних влакана из тарифног броја 5506 је 
мијешана пређа. Стога, синтетичка сортирана влакна без поријекла која не 
задовољавају правила о поријеклу (која захтијевају производњу од хемијских 
материјала или текстилне пулпе) могу бити коришћена под условом да њихова 
укупна тежина не прелази 10% тежине пређе. 
Примјер: 
Вунена тканина из тарифног броја 5112 израђена од вунене пређе из тарифног 
броја 5107 и синтетичких сортираних влакана из тарифног броја 5509 
мјешовита је тканина. Стога, синтетичка пређа које не задовољава правила о 
поријеклу (која захтијевају производњу од хемијских материјала или 
текстилне пулпе) или вунена пређа која не задовољава правила о поријеклу 
(која захтијевају производњу од природних влакана негребаних или 
нечешљаних или другачије припремљених за предење) или њихова 
комбинација, може бити коришћена под условом да њихова укупна тежина не 
прелази 10% тежине тканине. 
Примјер: 
Чупава текстилна тканина из тарифног броја 5802 израђена од памучне пређе 
из тарифног броја 5205 и памучне тканине из тарифног броја 5210 мијешани је 
производ само ако је памучна тканина и сама мијешана тканина израђена од 
пређе разврстане у два различита тарифна броја, или ако су коришћене 
памучне пређе и саме мјешавина. 
Примјер: 



Ако је односна чупава текстилна тканина била израђена од памучне пређе из 
тарифног броја 5205 и синтетичке тканине из тарифног броја 5407, онда су 
коришћене пређе очигледно два засебна основна текстилна материјала, па је 
чупава текстилна тканина, у складу са тим, мијешани производ. 

5.3 У случају производа који укључују “полиуретанску пређу сегментирану са 
флексибилним сегментима од полиетера, уплетену или неуплетену”, 
толеранција за ту пређу је 20 посто. 

5.4. У случају производа који укључују “траку која се састоји од језгре од 
алуминијумске фолије или од језгре од пластичне фолије са слојем 
алуминијумског праха или без њега, дебљине до 5 mm, спојену у сендвич 
помоћу прозирног или бојеног љепила између два слоја пластичне фолије”, 
толеранција за ту траку износи 30%. 

 
Напомена 6: 
6.1 Када се у листи упућује на ову напомену, текстилни материјали (уз изузетак 

подстава и међуподстава) који не задовољавају правило утврђено у колони 3 
листе за израђени односни производ, могу се користити под условом да су 
разврстани у тарифни број различит од броја производа те да њихова 
вриједност не прелази 8%  фцо фабрика цијене производа. 

6.2 Не доводећи у питање Напомену 6.3, материјали који нису разврстани у 
поглављима 50 до 63 могу се слободно користити у производњи текстилних 
производа, било да они садрже текстил или не. 
Примјер: 
Ако правило из листе прописује да се за одређени текстилни производ (попут 
панталона) мора користити пређа, то не спречава коришћење металних 
производа попут дугмади, јер дугмад нису разврстана у поглављима 50 до 63. 
Из истог разлога то не спречава ни коришћење патентних затварача иако 
патентни затварачи нормално садрже текстил. 

6.3 Када се примјењује правило о проценту, вриједност материјала који нису 
разврстани у поглављима 50 до 63 мора се узети у обзир приликом 
израчунавања вриједности укључених материјала без поријекла. 

 
Напомена 7: 
7.1 За потребе тарифних бројева еx 2707, 2713 до 2715, еx 2901, еx 2902 и еx 3403, 

“специфични поступци” су сљедећи: 
(а) вакуумска дестилација; 
(b) редестилација врло темељитим поступком фракционисања; 
(c) крековање; 
(d) поправљање; 
(e) екстракција помоћу селективних отапала; 
(f) поступак који обухвата све сљедеће активности: прераду 

концентрираном сумпорном киселином, раствором сумпорног триоксида 
у сумпорној киселини или сумпорним анхидридом; неутрализација 
алкалним агенсима; деколоризација и пурификација природно активном 
земљом, активираном земљом, активираним угљем или бокситом; 

(g) полимеризација; 



(h) алкилација; 
(i) изомеризација. 

7.2 За потребе тарифних бројева 2710, 2711 и 2712, “специфични поступци” су 
сљедећи: 
(а) вакуумска дестилација; 
(b) редестилација врло темељитим поступком фракционисања; 
(c) крековање; 
(d) поправљање; 
(е) екстракција помоћу селективних отапала; 
(f) поступак који обухвата све сљедеће активности: прераду 

концентрираном сумпорном киселином, раствором сумпорног триоксида 
у сумпорној киселини или сумпорним анхидридом; неутрализација 
алкалним агенсима; деколоризација и пурификација природно активном 
земљом, активираном земљом, активираним угљем или бокситом; 

(g) полимеризација; 
(h) алкилација; 
(i) изомеризација; 
(ј) само у односу на тешка уља из тарифног броја еx 2710, одсумпоравање 

водоником које резултира смањењем од најмање 85 посто садржаја 
сумпора у прерађиваним производима (АСТМ Д 1266-59 Т метода); 

(k) само у односу на производе из тарифног броја 2710, депарафинација 
неким другим процесом осим филтрирања; 

(l) само у односу на тешка уља из тарифног броја еx 2710, третман 
водоником под притиском већим од 20 бара и температуром већом од 
250°C уз употребу катализатора, у неку другу сврху него што је 
одсумпоравање, када водоник твори активни елемент у хемијској 
реакцији. Даљи третман водоником уља за подмазивање из тарифног 
броја еx 2710 (нпр. хидрофиниширање или деколоризација) ради 
побољшања боје или стабилности не сматра се специфичним процесом; 

(m) само у односу на лож-уља из тарифног броја еx 2710, атмосферска 
дестилација, под условом да се мање од 30 посто тих производа - по 
запремини, укључујући и губитке - дестилише на 300°C помоћу методе 
АСТМ Д 86; 

(n) само у погледу других тешких уља осим плинских и лож-уља из 
тарифног броја еx 2710, третман помоћу високофреквентног електричног 
пражњења без искрења. 

(o) само у случају сирових производа (осим вазелина, озокерита, воска од 
лигнита или тресета, парафинског воска који садрже мање од 0,75 посто 
уља по маси) из тарифног броја еx 2712, уклањање уља фракционом 
кристализацијом. 

7.3 За потребе тарифних бројева еx 2707, 2713 до 2715, еx 2901, еx 2902 и еx 3403, 
једноставне операције као што су чишћење, претакање, десалинизација, 
одвајање воде, филтрирање, бојење, обиљежавање, добијање садржаја сумпора 
усљед мијешања производа са различитим садржајима сумпора или било која 
комбинација ових операција или сличне операције не дају поријекло. 

     



 
АНЕКС II ПРОТОКОЛА 2. 

 
ЛИСТА ПРЕРАДА ИЛИ ОБРАДА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО 

ОБАВИТИ НА МАТЕРИЈАЛИМА БЕЗ ПОРИЈЕКЛА КАКО БИ ПРЕРАЂЕНИ 
ПРОИЗВОД СТЕКАО СТАТУС ПРОИЗВОДА СА ПОРИЈЕКЛОМ 

 
Сви производи наведени у листи не морају бити обухваћени овим споразумом. Из тог 
разлога неопходно је консултовати остале дијелове овог споразума. 

 
ХС тарифни 

број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 
поријекла која даје статус производа са поријеклом 

(1) (2) (3) или (4) 
Поглавље 1  Живе животиње Све животиње из Поглавља 1 

биће потпуно добијене 
 

Поглавље 2 Месо и други јестиви 
клаонични производи 

Производња у којој су сви 
употријебљени материјали из 
поглавља 1 и 2 потпуно добијени 

 

Поглавље 3 Рибе, љускари, мекушци и 
остали водени бескичмењаци 

Производња у којој су сви 
употријебљени материјали из 
Поглавља 3 потпуно добијени 

 

еx Поглавље
 4 

Млијечни производи; птичја 
јаја; природни мед; јестиви 
производи животињског 
поријекла, непоменути и 
необухваћени на другом 
мјесту, осим: 

Производња у којој су сви 
употријебљени материјали из 
Поглавља 4 потпуно добијени 

 

0403 Млаћеница, кисело млијеко и 
павлака, јогурт, кефир и 
остало ферментирано или 
закисељено млијеко и 
павлака, концентрирани или 
неконцентрирани са додатим 
шећером или без њега или 
другим заслађивачима или 
аромама или са додатим 
воћем, или без њега, 
језграстим воћем или какаом 

Производња у којој: 
- су сви употријебљени 
материјали из Поглавља 4 
потпуно добијени, 
- је сав употријебљени воћни сок 
(осим оног од ананаса, лимуна и 
лимета или грејпа) из тарифног 
броја 2009 са поријеклом, 
- вриједност свих 
употријебљених материјала из 
Поглавља 17 не прелази 30% 
цијене производа фцo фабрика 

 

еx Поглавље
 5 

Производи животињског 
поријекла, који нису 
поменути нити укључени на 
другом мјесту; осим: 

Производња у којој су сви 
материјали употријебљени из 
Поглавља 5 потпуно добијени 

 

еx 0502 Чекиње и длаке питомих или 
дивљих свиња, прерађене 

Чишћење, дезинфекција, 
сортирање и исправљање чекиња 
и длака 

 

Поглавље 6 Живо дрвеће и друге биљке; 
луковице, коријење и слично; 
резано цвијеће и украсно 
лишће 

Производња у којој: 
- су сви употријебљени 
материјали у Поглављу 6 
потпуно добијени, и 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 50% цијене производа 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

фцо фабрика 
Поглавље 7 Јестиво поврће и одређено 

коријење и гомољи 
Производња у којој су сви 
употријебљени материјали из 
Поглавља 7 потпуно добијени 

 

Поглавље 8 Јестиво и језграсто воће; коре 
агрума или диња и лубеница 

Производња у којој: 
- је све употријебљено воће и 
језграсто воће потпуно добијено; 
- вриједност свих 
употријебљених материјала из 
Поглавља 17 не прелази 30% 
вриједности цијене производа 
фцо фабрика 

 

еx Поглавље
 9 

Кафа, чај, матé-чај и зачини; 
осим: 

Производња у којој су сви 
употријебљени материјали из 
Поглавља 9 потпуно добијени 

 

0901 Кафа, пржена или непржена 
са кофеином или без њега; 
љуске кафе и опне; замјене 
кафе које садрже кафу у било 
којем проценту 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја 

 

0902 Чај, ароматизовани или 
неароматизовани 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја 

 

еx 0910 Мјешавине зачина Производња од материјала из 
било којег тарифног броја 

 

Поглавље 10 Житарице Производња у којој су сви 
употријебљени материјали из 
Поглавља 10 потпуно добијени 

 

еx Поглавље
 11 

Производи млинске 
индустрије; слад; скроб; 
инулин; пшенични глутен; 
осим: 

Производња у којој су све 
употријебљене житарице, 
јестиво поврће, коријење и 
гомољи из тарифног броја 0714 
потпуно добијени 

 

еx 1106 Брашно, гриз и брашно од 
осушеног, љуштеног 
махунастог поврћа из 
тарифног броја 0713 

Сушење и мљевење махунастог 
поврћа из тарифног броја 0708 

 

Поглавље 12 Уљано сјемење и плодови; 
разно зрње, сјеме и плодови; 
индустријско и љековито 
биље; слама и гломазна 
сточна храна 

Производња у којој су сви 
употријебљени материјали из 
Поглавља 12 потпуно добијени 

 

1301 Шелак; природне гуме, 
смоле, гуме-смоле и олео 
смоле (на примјер балзами) 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
из тарифног броја 1301 не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

1302 Биљни сокови и екстракти; 
пектинске материје, 
пектинати и пектати; агар-
агар и остале слузи и 
згушњивачи, модификовани 
или немодификовани, 

  



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

добијени од биљних 
производа: 

 - Слузи и згушњивачи, 
модификовани, добијени из 
биљних производа 

Производња од 
немодификованих слузи и 
згушњивача 

 

Поглавље 14 Биљни материјали за 
плетарство; биљни производи 
непоменути и необухваћени 
на другом мјесту 

Производња у којој су сви 
употријебљени материјали из 
Поглавља 14 потпуно добијени 

 

еx Поглавље
 15 

Масти и уља животињског 
или биљног поријекла те 
производи њихове разградње; 
прерађене јестиве масти; 
животињски или биљни 
воскови; осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

1501 Свињска маст (укључујући 
сало) и маст перади, осим 
оних из тарифног броја 0209 
или 1503: 

  

 - Маст из костију или 
отпадака 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
оних из тарифних бројева 0203, 
0206 или 0207 или од костију из 
тарифног броја 0506 

 

 - Остало Производња од меса или 
јестивих отпадака свињског 
поријекла из тарифног броја 
0203 или 0206, или од меса и 
јестивих отпадака перади из 
тарифног броја 0207 

 

1502 Масти од говеда, оваца или 
коза, осим оних из тарифног 
броја 1503 

  

 - Масти из костију или 
отпадака 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
оних из тарифног броја 0201, 
0202, 0204 или 0206 или од 
костију из тарифног броја 0506 

 

 - Остало Производња у којој су сви 
употријебљени материјали из 
Поглавља 2 потпуно добијени 

 

1504 Масти и уља и њихове 
фракције, од риба или 
морских сисара, рафинирани 
или нерафинирани, али 
хемијски немодификовани: 

  

 - Чврсте фракције Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, 
укључујући друге материјале из 
тарифног броја 1504 

 

 - Остало Производња у којој су сви 
употријебљени материјали из 
Поглавља 2 и 3 потпуно 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

добијени 
еx 1505 Рафинирани ланолин Производња од сирове масти од 

вуне из тарифног броја 1505 
 

1506 - Чврсте фракције Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, 
укључујући остале материјале из 
тарифног броја 1506 

 

 - Сојино уље, уље од 
кикирикија, палмино уље, 
уље од кокосовог ораха 
(копре), уље од палмине 
језгре, “babassu” уље, тунгово 
уље, оитикика уље, восак од 
мирте и јапански восак, 
фракције уља јојобе и уља за 
техничку или индустријску 
примјену осим оних за 
производњу од прехрамбених 
производа за људску исхрану 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа  

 

 - Чврсте фракције, осим оних 
од уља јојобе 

Производња од других 
материјала из тарифних бројева 
1507 до 1515 

 

 - Остало Производња у којој су све 
употријебљене биљне материје 
потпуно добијене 

 

1516 Масти или уља животињског 
или биљног поријекла и 
њихове фракције, дјелимично 
или потпуно 
хидрогенизирани, 
интерестерифицирани, 
реестерифицирани или 
елаидинизирани, без обзира  
да ли су рафинирани или 
нерафинирани, али даље 
неприпремљени 

Производња у којој: 
- су сви употријебљени 
материјали из Поглавља 2 
потпуно добијени, и 
- су све употријебљене биљне 
материје потпуно добијене. 
Међутим, могу бити 
употријебљени материјали из 
тарифних бројева 1507, 1508, 
1511 и 1513  

 

1517 Маргарин; јестиве мјешавине 
или препарати масти или уља 
животињског или биљног 
поријекла или од фракција 
различитих масти или уља из 
овог поглавља, осим јестивих 
масти или уља и њихових 
фракција из тарифног броја 
1516 

Производња у којој: 
- су сви употријебљени 
материјали из Поглавља 2 и 4 
потпуно добијени, и 
- су све употријебљене биљне 
материје потпуно добијене. 
Међутим, могу бити 
употријебљени материјали из 
тарифних бројева 1507, 1508, 
1511 и 1513  

 

Поглавље 16 Прерађевине од меса, риба, 
љускара, мекушаца или 
других водених 
бескичмењака 

Производња: 
- од животиња из Поглавља 1, 
и/или 
- у којој су сви употријебљени 
материјали из Поглавља 3 
потпуно добијени 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

еx Поглавље
 17 

Шећер и производи од 
шећера; осим:  

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

1702 Остали шећери, укључујући 
хемијски чисту лактозу, 
малтозу, глукозу и фруктозу, 
у чврстом стању; шећерни 
сирупи без додатих средстава 
за ароматизацију или за 
бојење; умјетни мед, мијешан 
или не са природним медом; 
карамел: 

  

 - Хемијски чиста малтоза и 
фруктоза 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја 
укључујући друге материјале из 
тарифног броја 1702 

 

 - Остали шећери у чврстом 
стању, који садрже твари за 
ароматизовање или бојење 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
из Поглавља 17 не прелази 30% 
цијене производа фцо фабрика 

 

 - Остало Производња у којој сви 
употријебљени материјали имају 
поријекло 

 

еx 1703 Меласе добијене при 
екстракцији или рафинирању 
шећера, које садрже твари за 
ароматизовање или бојење  

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
из Поглавља 17 не прелази 30% 
цијене производа фцо фабрика 

 

1704 Производи од шећера 
(укључујући бијелу 
чоколаду), без какаа 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала из 
Поглавља 17 не прелази 30% 
цијене производа фцо фабрика 

 

Поглавље 18 Какао и производи од какаа Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала из 
Поглавља 17 не прелази 30% 
цијене производа фцо фабрика 

 

1901 Сладни екстракт; 
прехрамбени производи од 
брашна, прекрупе, гриза, 
скроба или сладног 
екстракта, који не садрже 
какао или садрже мање од 
40% по маси рачунато на 
потпуно одмашћену основу, 
непоменути и необухваћени 
на другом мјесту; 

  



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

прехрамбени производи од 
робе из тарифног броја 0401 
до 0404, који не садрже какао 
или садрже мање од 5% по 
маси рачунато на потпуно 
одмашћену основу, 
непоменути или 
необухваћени на другом 
мјесту: 

 - Остало Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност 
употријебљених материјала из 
Поглавља 17 не прелази 30% 
цијене производа фцо фабрика 

 

1902 Тјестенина, кувана или 
некувана или пуњена (месом 
или другим материјама) или 
другачије припремљена, као 
што су шпагети, макарони, 
резанци, лазање, њоки, 
равиоли, канелони, 
“couscous” (кускус), 
припремљени или 
неприпремљени: 

  

 - Који садрже 20% или мање 
меса, месних производа, 
рибе, љускаваца, мекушаца 

Производња у којој су све 
употријебљене житарице и 
њихови деривати (осим тврдог 
жита и њихових деривата) 
потпуно добијени 

 

 - Који садрже више од 20% 
меса, месних производа, 
рибе, љускара или мекушаца 

Производња у којој: 
- су све употријебљене житарице 
и њихови деривати (осим тврдог 
жита и њихових деривата) 
потпуно добијени; 
- сви употријебљени материјали 
из Поглавља 2 и 3 потпуно 
добијени 

 

1903 Тапиока и замјене тапиоке 
припремљени од скроба, у 
облику пахуљица, зрнаца, 
куглица или у сличним 
облицима 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја осим 
од кромпировог скроба из 
тарифног броја 1108 

 

1904 Прехрамбени производи 
добијени бубрењем или 
пржењем житарица или 
производа од житарица (нпр. 
кукурузне пахуљице); 
житарице (осим кукуруза) у 
зрну, или пахуљицама или 
другачије припремљене 
(осим брашна, прекрупе и 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим оних из 
тарифног броја 1806, 
- у којој су све употријебљене 
житарице и брашно (осим 
пшенице дурум и њених 
деривата и кукуруза Zea 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

погаче), претходно куване, 
или другачије припремљене, 
непоменуте или 
необухваћене на другом 
мјесту 

indurata) потпуно добијени, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала из 
Поглавља 17 не прелази 30% 
цијене производа фцо фабрика 

еx Поглавље
 20 

Производи од поврћа, воћа, 
језграстог воћа или осталих 
дијелова биљака, осим:  

Производња у којој је све воће, 
језграсто воће и поврће потпуно 
добијено 

 

еx 2001 Јам, слатки кромпир и слични 
јестиви дијелови поврћа који 
садрже 5% или више скроба, 
припремљени или 
конзервирани у сирћету или 
сирћетној киселини 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx 2004 и 
еx 2005 

Кромпир у облику брашна, 
гриза или пахуљица, 
припремљени или 
конзервирани на други начин 
осим у сирћету или сирћетној 
киселини 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

2006 Поврће, воће, ораси, коре од 
воћа и други дијелови 
биљака, конзервирани 
шећером (осушено, 
преливено или 
кристализирано) 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
из Поглавља 17 не прелази 30% 
цијене производа фцо фабрика 

 

2007 Џемови, воћни желеи, 
мармеладе, пиреи и пасте од 
воћа и од језграстог воћа 
добијени кувањем, са 
додатим шећером или без 
њега или другим 
заслађивачима 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала из 
Поглавља 17 не прелази 30% 
цијене производа фцо фабрика 

 

еx 2008 - Језграсто воће, без додатка 
шећера или алкохола 

Производња у којој вриједност 
свег употријебљеног језграстог 
воћа и уљаног сјемена са 
поријеклом из тарифних бројева 
0801, 0802 и 1202 до 1207 
прелази 60% цијене производа 
фцо фабрика 

 

 - Путер од кикирикија; 
мјешавине на основи 
житарица; палмина језгра; 
кукуруз 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

 - Остало осим воћа и 
језграстог воћа куваног 
другачије него на пари или 
води, без додатка шећера, 
замрзнутог 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала из 
Поглавља 17 не прелази 30% 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

цијене производа фцо фабрика 
2009 Воћни сокови (укључујући 

мошт од грожђа) и сокови од 
поврћа, неферментирани и 
без додатог алкохола, са 
додатим шећером или без 
њега или другим 
заслађивачима 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала из 
Поглавља 17 не прелази 30% 
цијене производа фцо фабрика 

 

еx Поглавље
 21 

Разни прехрамбени 
производи, осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

2101 Екстракти, есенције и 
концентрати кафе, чаја или 
матé чаја и додаци на бази 
ових производа или на бази  
кафе, чаја или матé чаја; 
пржена цикорија и друге 
пржене замјене кафе, и 
њихови екстракти, есенције и 
концентрати 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој је сва употријебљена 
цикорија потпуно добијена 

 

2103 Сосови и препарати за 
сосове; мијешани зачини и 
мијешана зачинска средства; 
брашно и гриз од слачице и 
сенф: 

  

 - Сосови и препарати за 
сосове; мијешани зачини и 
мијешана зачинска средства 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, смије 
се употријебити брашно од 
слачице или сенф 

 

 - Брашно и гриз од слачице и 
сенф 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја 

 

еx 2104 Супе и чорбе и додаци за те 
производе 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
од прерађеног или 
конзервираног поврћа из 
тарифних бројева 2002 до 2005 

 

2106 Прехрамбени производи 
непоменути или 
необухваћени на другом 
мјесту 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност 
употријебљених материјала из 
Поглавља 17 не прелази 30% 
цијене производа фцо фабрика 

 

еx Поглавље
 22 

Пића, алкохоли и сирће; 
осим: 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа 
- у којој је сво употријебљено 
грожђе и било који материјали 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

добијени из грожђа потпуно 
добијено 

2207 Неденатурисани етил-
алкохол алкохолне јачине 
80% волумена или јачи; етил-
алкохол и остали алкохоли, 
денатурисани, било које 
јачине 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим из 
тарифног броја 2207 или 2208, и 
- у којој је све употријебљено 
грожђе или материјали добијени 
од грожђа потпуно добијени 
или, ако су сви други 
употријебљени материјали већ 
са поријеклом, arrack може бити 
употријебљен до 5% укупног 
волумена 

 

2208 Неденатурисани етил-
алкохол, алкохолне јачине 
мање од 80% волумена; 
ракије, ликери и остала 
алкохолна пића 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим из 
тарифног броја 2207 или 2208, и 
- у којој је све употријебљено 
грожђе или материјали добијени 
од грожђа потпуно добијени 
или, ако су сви други 
употријебљени материјали већ 
са поријеклом, arrack може бити 
употријебљен до 5% укупног 
волумена 

 

еx Поглавље
 23 

Остаци и отпаци 
прехрамбене индустрије; 
припремљена животињска 
храна, осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 
 

 

еx 2301 Китово брашно; брашно, 
гриз, пелете од рибе или од 
љускара, мекушаца или 
осталих водених 
бескичмењака, неприкладни 
за људску исхрану 

Производња у којој су сви 
употријебљени материјали из 
поглавља 2 и 3 потпуно добијени 

 

еx 2303 Остаци од производње 
скроба из кукуруза (изузев 
концентриране текућине за 
намакање), који садрже у 
сувој материји више од 40% 
протеина 

Производња у којој је сав 
употријебљени кукуруз потпуно 
добијен 

 

еx 2306 Уљане погаче и остали 
чврсти остаци добијени при 
екстракцији маслиновог уља, 
који садрже више од 3% 
маслиновог уља 

Производња у којој су све 
употријебљене маслине потпуно 
добијене 

 

2309 Производи који се 
употребљавају за исхрану 
животиња 

Производња у којој: 
- су све употријебљене 
житарице, шећер или меласе, 
месо или млијеко потпуно 
добијени, и 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

- сви употријебљени материјали 
из Поглавља 3 потпуно добијени 

еx Поглавље
 24 

Дуван и прерађене замјене 
дувана; осим: 

Производња у којој су сви 
употријебљени материјали из 
Поглавља 24 потпуно добијени 

 

еx 2403  Дуван за пушење Производња у којој је најмање 
70% тежине употријебљеног 
непрерађеног дувана или 
отпадака дувана из тарифног 
броја 2401 потпуно добијено 

 

еx Поглавље
 25 

Со; сумпор; земља и камен; 
гипс; креч и цемент, осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx 2504 Природни кристални графит, 
са обогаћеним садржајем 
угљеника, пречишћен и 
мљевен 

Обогаћење садржаја угљеником, 
пречишћавање и мљевење 
грубог кристалног графита 

 

еx 2515 Мермер, грубо обликован 
пиљењем или другачије, у 
блоковима или плочама у 
правоугаоним облицима 
(укључујући квадратне), до 
25 cm дебљине 

Обрада мермера дебљине веће 
од 25 cm, пиљењем или 
другачије (и ако је већ испиљен) 

 

еx 2516 Гранит, порфир, базалт, 
пјешчар и друго камење за 
споменике и грађевине, 
једноставно обрађено 
пиљењем или на други начин, 
у блоковима или плочама у 
правоугаоним облицима 
(укључујући квадратне), до 
25 cm дебљине 

Обрада камена дебљине веће од 
25 cm, пиљењем или другачије 
(и ако је већ испиљен) 

 

еx 2518 Печени доломит Печење непеченог доломита  
еx 2519 Дробљени природни 

магнезијум-карбонат 
(магнезит) у херметички 
затвореним контејнерима, и 
магнезијум-оксид, чисти или 
нечисти, осим топљеног 
магнезијум-оксида или мртво 
печеног (синтерираног) 
магнезијум-оксида 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
допуштена је употреба 
природног магнезијум-карбоната 
(магнезита)  

 

еx 2520 Гипс, посебно обрађен за 
зубарство 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

еx 2524 Природно азбестно влакно Производња од концентрираног 
азбеста 

 

еx 2525 Тињац у праху Мљевење тињца или отпадака од 
тињца 

 

еx 2530 Земљане боје, печене или у 
праху 

Мљевење или печење земљаних 
боја 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

Поглавље 26 Руде, троске и пепели Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx Поглавље
 27 

Минерална горива, 
минерална уља и производи 
њихове дестилације; 
битуменске твари; минерални 
воскови; осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx 2707 Уља у којима маса 
ароматских премашује масу 
неароматских састојака, 
слична минералним уљима 
добијеним дестилацијом 
угљених катрана на високим 
температурама, гдје је 
дестиловано више од 65% 
њиховог обима на 
температури до 250°C 
(укључујући мјешавину 
есенције нафте и бензола), а 
намијењени су за погонско 
или термичко гориво 

Радње рафинирања и/или једног 
или више специфичних 
процеса(8) 

или 
Друге радње у којима сви 
употријебљени материјали 
морају бити разврстани унутар 
тарифног броја различитог од 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
броја као производ могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

еx 2709 Сирова уља добијена од 
битуменских минерала 

Деструктивна дестилација 
битуменских материјала 

 

2710 Нафтна уља и уља добијена 
од битуменских минерала, 
осим сирових; производи 
непоменути нити обухваћени 
на другом мјесту, који по 
маси садрже 70% или више 
нафтних уља или уља 
добијених од битуменских 
материјала, ако чине основне 
састојке тих производа; 
отпадна уља 

Радње рафинирања и/или једног 
или више специфичних 
процеса (9) 

или 
Друге радње у којима сви 
употријебљени материјали 
морају бити разврстани унутар 
тарифног броја различитог од 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
броја као производ могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

2711 Нафтни гасови и остали 
гасовити угљиководоници 

Радње рафинирања и/или једног 
или више специфичних 
процеса (10) 

или 
Друге радње у којима сви 
употријебљени материјали 
морају бити разврстани унутар 
тарифног броја различитог од 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 

 

                                                     
8 За специјалне услов у вези са “специфичним процесима“ види Уводне напомене 7.1 и 7.3 
9 За специјалне услове у вези са “специфичним процесима'' види Уводну напомену 7.2 
10 За специјалне услове у вези са “специфичним процесима'' види Уводну напомену 7.2 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

броја као производ могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

2712 Вазелин; парафински восак, 
микро-кристални нафтни 
восак, пресовани парафини, 
озокерит, восак од мрког 
угља и лигнита, восак од 
тресета, остали минерални 
воскови и слични производи 
добијени синтезом или 
другим поступцима, обојени 
или необојени 

Радње рафинирања и/или једног 
или више специфичних 
процеса (11) 

или 
Друге радње у којима сви 
употријебљени материјали 
морају бити разврстани унутар 
тарифног броја различитог од 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
броја као производ могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

2713 Нафтни кокс, нафтни 
битумен и други остаци из 
нафте или из уља од 
битуменских материјала 

Радње рафинирања и/или једног 
или више специфичних 
процеса (12) 

или 
Друге радње у којима сви 
употријебљени материјали 
морају бити разврстани унутар 
тарифног броја различитог од 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
броја као производ могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

2714 Битумен и асфалт, природни; 
битуменозни и уљни 
шкриљци и тер-пијесак; 
асфалтити и асфалтне стијене 

Радње рафинирања и/или једног 
или више специфичних 
процеса (13) 

или 
Друге радње у којима сви 
употријебљени материјали 
морају бити разврстани унутар 
тарифног броја различитог од 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
броја као производ могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

                                                     
11 За специјалне услове у вези са “специфичним процесима'' види Уводну напомену 7.2 
12 За специјалне услове у вези са “специфичним процесима'' види Уводне напомене 7.1 и 7.3 
13 За специјалне услове у вези са  “специфичним процесима'' види Уводне напомене 7.1 и 7.3 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

2715 Битуменске мјешавине на 
бази природног асфалта, 
природног битумена, нафтног 
битумена, минералног 
катрана или минералне 
катранске смоле (на примјер, 
битуменске смоле, "cut-
backs“) 

Радње рафинирања и/или једног 
или више специфичних 
процеса (14) 

или 
Друге радње у којима сви 
употријебљени материјали 
морају бити разврстани унутар 
тарифног броја различитог од 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
броја као производ могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

еx Поглавље
 28 

Неоргански хемијски 
производи; органски и 
неоргански спојеви 
племенитих метала, метала 
ријетких земљи, 
радиоактивних елемената или 
изотопа; осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
броја као производ могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 20% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 2805 ”Mischmetall” Производња електролитичким 
или термалним третманом у 
којем вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

еx 2811 Сумпор-триоксид Производња од сумпор-диоксида Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 2833 Алуминијум-сулфат Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

еx 2840 Натријум-перборати Производња од дисодиј-
тетраборат- пентахидрата  

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 2852 Живини спојеви  Интерни 
етери и њихови халогени 
сулфонирани, нитрирани или 
нитрозни деривати 
 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја. 
Међутим, вриједност свих 
употријебљених материјала из 
тарифног броја 2909 неће 
прелазити 20% цијене производа 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

                                                     
14 За специјалне услове у вези са “специфичним процесима'' види Уводне напомене 7.1 и 7.3 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

фцо фабрика 

 Живини спојеви нуклеинских 
киселина и њихових соли, 
хемијски дефинисаних или 
недефинисаних; остали 
хетероциклични спојеви 
 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја. 
Међутим, вриједност свих 
употријебљених материјала из 
тарифних бројева 2852, 2932, 
2933 и 2934 неће прелазити 20% 
цијене производа фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx Поглавље
 29 

Органски спојеви хемијски, 
осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
као производ могу се користити 
под условом да њихова укупна 
вриједност не прелази 20% 
цијене производа фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 2901 Ациклични угљоводоници 
који се употребљавају као 
погонско или термичко 
гориво 

Радње рафинирања и/или једног 
или више специфичних 
процеса (15) 
Или 

 

  Друге радње у којима сви 
употријебљени материјали 
морају бити разврстани унутар 
тарифног броја различитог од 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
броја као производ могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

еx 2902 Циклани и циклени (изузев 
азулена), бензен, толуен, 
ксилени, за употребу као 
погонско или термичко 
гориво 

Радње рафинирања и/или једног 
или више специфичних 
процеса (16) 
или 
Друге радње у којима сви 
употријебљени материјали 
морају бити разврстани унутар 
тарифног броја различитог од 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
броја као производ, могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

еx 2905 Метални алкохолати 
алкохола из овог тарифног 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, 

Производња у којој 
вриједност свих 

                                                     
15 За специјалне услове у вези са “специфичним процесима'' види Уводне напомене 7.1 и 7.3 
16 За специјалне услове у вези са “специфичним процесима'' види Уводне напомене 7.1 и 7.3 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

броја, те етанола укључујући друге материјале из 
тарифног броја 2905. Међутим, 
метални алкохолати из овог 
тарифног броја могу се 
употријебити, под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 20% цијене производа 
фцо фабрика 

употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

2915 Засићене ацикличне 
монокарбонске киселине и 
њихови анхидриди, 
халогениди, пероксиди и 
пероксид-киселине; њихови 
халогени, сулфо-нитро или 
нитрозо-деривати 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја. 
Међутим, вриједност свих 
употријебљених материјала из 
тарифних бројева 2915 и 2916 
неће прелазити 20% цијене 
производа фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 2932 - Интерни етери и њихови 
халогени сулфонирани, 
нитрирани или нитрозни 
деривати 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја. 
Међутим, вриједност свих 
употријебљених материјала из 
тарифног броја 2909 неће 
прелазити 20% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

 - Циклични ацетати и хеми-
ацетали, те њихови халогени, 
сулфонирани, нитрирани или 
нитрозни деривати 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

2933 Хетероциклични спојеви 
само са азотовим 
хетероатомом 
(хетероатомима) 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја. 
Међутим, вриједност свих 
употријебљених материјала из 
тарифних бројева 2932 и 2933 
неће прелазити 20% цијене 
производа фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

2934 Нуклеинске киселине и 
њихове соли, хемијски 
дефинисане или 
недефинисане; остали 
хетероциклични спојеви 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја. 
Међутим, вриједност свих 
употријебљених материјала из 
тарифних бројева 2932, 2933 и 
2934 неће прелазити 20% цијене 
производа фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 2939 Концентрати сламе од мака 
који по маси садрже не мање 
од 50% алкалоида 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

еx Поглавље
 30 

Фармацеутски производи; 
осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
броја као производ могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 20% цијене производа 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

фцо фабрика 
3002 Људска крв; животињска крв 

припремљена за употребу у 
терапеутске, профилактичке 
или дијагностичке сврхе; 
антисеруми и остале 
фракције крви и 
модификовани имунолошки 
производи добијени 
биотехнолошким процесима 
или на други начин; вакцине, 
токсини, културе 
микроорганизама (осим 
квасца) и слични производи: 

  

 - Производи који се састоје 
од два или више састојака, 
помијешани за терапеутску 
или профилактичку употребу 
или непомијешани производи 
за ове сврхе, паковани у 
одмјерене дозе или у облике 
или паковани за малопродају 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, 
укључујући друге материјале из 
тарифног броја 3002. Међутим, 
материјали истог описа као 
производ могу се користити под 
условом да њихова укупна 
вриједност не прелази 20% 
цијене производа фцо фабрика 

 

 - Остало   
 -- Људска крв Производња од материјала из 

било којег тарифног броја, 
укључујући друге материјале из 
тарифног броја 3002. Међутим, 
материјали истог описа као 
производ могу се користити под 
условом да њихова укупна 
вриједност не прелази 20% 
цијене производа фцо фабрика 

 

 -- Животињска крв 
припремљена за терапеутску 
или профилактичку употребу 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, 
укључујући друге материјале из 
тарифног броја 3002. Међутим, 
материјали истог описа као 
производ могу се користити под 
условом да њихова укупна 
вриједност не прелази 20% 
цијене производа фцо фабрика 

 

 -- Фракције крви осим 
антисерума, хемоглобина, 
глоублина од крви и серум 
глобулина 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, 
укључујући друге материјале из 
тарифног броја 3002. Међутим, 
материјали истог описа као 
производ могу се користити под 
условом да њихова укупна 
вриједност не прелази 20% 
цијене производа фцо фабрика 

 

 -- Хемоглобин, глобулини од 
крви и серум-глобулини 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, 
укључујући друге материјале из 
тарифног броја 3002. Међутим, 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

материјали истог описа као 
производ могу се користити под 
условом да њихова укупна 
вриједност не прелази 20% 
цијене производа фцо фабрика 

 -- Остало Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, 
укључујући друге материјале из 
тарифног броја 3002. Међутим, 
материјали истог описа као 
производ могу се користити под 
условом да њихова укупна 
вриједност не прелази 20% 
цијене производа фцо фабрика 

 

3003 и 3004 Лијекови (осим производа из 
тарифног броја 3002, 3005 
или 3006): 

  

 - Добијени из амикацина из 
тарифног броја 2941 

Производња од материјала из 
истог тарифног броја, осим броја 
производа. 
Међутим, материјали из 
тарифних бројева 3003 или 3004 
могу бити употријебљени под 
условом да њихова укупна 
вриједност не прелази 20% 
цијене производа фцо фабрика 

 

 - Остало Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа. Међутим, материјали 
из тарифних бројева 3003 или 
3004 могу бити употријебљени 
под условом да њихова укупна 
вриједност не прелази 20% 
цијене производа фцо фабрика, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

еx 3006 - Фармацеутски отпаци 
наведени у напомени 4(k) у 
овом поглављу 
 

Поријекло производа у његовој 
оригиналној класификацији се 
неће мијењати 
 

 

 - Стерилне хируршке или 
зубарске приањајуће запреке 
(баријере), апсорцијске или 
не: 

  

 - направљене од пластике Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
из Поглавља 39 не прелази 20% 
цијене производа фцо фабрика   

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

 - направљене од тканине 
 

Производња од: 
- природних влакана 
- умјетних или синтетичких 
резаних влакана, не гребаних 
или чешљаних или другачије 
припремљених за предење,  
или  
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе 

 

 - Справе које се користе за 
остомију 
 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

еx Поглавље
 31 

Гнојива, осим: Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
броја као производ могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 20% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 3105 Минерална или хемијска 
гнојива која садрже два или 
три гнојива елемента: азот, 
фосфор и калијум; остала 
гнојива; производи из овог 
поглавља у облику таблета 
или у сличним облицима, или 
паковањима до 10 kg бруто 
масе, осим: 
- натријум-нитрата 
- калцијум-цианомида 
- калијум-сулфата 
- магнезијум-калијум-сулфата 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа. Међутим, материјали 
из истог тарифног броја као 
производ, могу се користити под 
условом да њихова укупна 
вриједност не прелази 20% 
цијене производа фцо фабрика, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx Поглавље
 32 

Екстракти за штављење или 
бојење; танини и њихови 
деривати; боје, пигменти и 
друге твари за бојење; 
припремљена премазна 
средства и лакови; китови и 
друге масе за заптивање; 
штампарске боје и тинта; 
осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
броја могу се користити под 
условом да њихова укупна 
вриједност не прелази 20% 
цијене производа фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 3201 Танини и њихове соли, 
естери, етери и остали 
деривати 

Производња од екстракта танина 
биљног поријекла 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

3205 Лак боје; препарати на 
основи лак боја наведено у 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 

Производња у којој 
вриједност свих 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

Напомени 3 уз ово 
поглавље (17) 

тарифних бројева 3203, 3204 и 
3205. Међутим, материјали из 
тарифног броја 3205 могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 20% цијене производа 
фцо фабрика 

употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx Поглавље
 33 

Етарска уља и резиноиди; 
парфимеријски, козметички 
или тоалетни производи; 
осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
број производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
броја као производ, могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 20% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

3301 Етарска уља (без терпентина 
или са терпентином), 
укључујући тзв. конкрете и 
апсолуте; резиноиди; 
екстраховане уљане смоле; 
концентрати етарских уља у 
мастима, неетарским уљима, 
восковима или сличном, 
добијени екстракцијом 
етарских уља помоћу масти 
или мацерацијом; споредни 
терпенски производи 
добијени детерпенацијом 
етарских уља; водени 
дестилати и водене отопине 
етарских уља 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, 
укључујући материјале 
различите “групе” (18) овог 
тарифног броја. Међутим, 
материјали из исте групе могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 20% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx Поглавље
 34 

Сапун, органска површински 
активна средства, препарати 
за прање, препарати за 
подмазивање, умјетни 
воскови, припремљени 
воскови, додаци за полирање 
или чишћење, свијеће и 
слични производи, пасте за 
моделирање, “зубарски 
воскови” те зубарски додаци 
на бази гипса, осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
броја као производ, могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 20% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 3403 Средства за подмазивање која 
садрже по маси мање од 70% 
нафтних уља или уља 
добијених од битуменских 
минерала 

Радње рафинирања и/или једног 
или више специфичних 
процеса (19) 

или 
Друге радње у којима су сви 
употријебљени материјали 
разврстани унутар тарифног 

 

                                                     
17 Напомена 3 уз Поглавље 32 одређује да су ови овдје укључени препарати за бојење било каквог материјала, односно који су 

намијењени као састојак у производњи средстава за бојење, под условом да нису уврштени у неки други тарифни број у 
Поглављу 32. 

18 “Група” подразумијева било који дио тарифног броја одвојен од осталог полуколоном. 
19 За специјалне услов у вези са “специфичним процесима'' види Уводне напомене 7.1 и 7.3 
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броја различитог од броја 
производа. Међутим, материјали 
из истог тарифног броја као 
производ могу се користити под 
условом да њихова укупна 
вриједност не прелази 50% 
цијене производа фцо фабрика 

3404 Умјетни воскови и 
припремљени воскови: 

  

 - На бази парафина, нафтних 
воскова, воскова добијених 
од битуменских минерала, 
стиснутог парафина или 
парафина са одстрањеним 
уљем 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
броја као производ могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

 - Остало Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим: 
- хидрогених уља која имају 
својства воскова из тарифног 
броја 1516, 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

  - хемијски неодређене масне 
киселине или индустријски 
масни алкохоли који имају 
својства воскова из тарифног 
броја 3823, и 

 

  - материјали из тарифног броја 
3404 

 

  Међутим, ови материјали се 
могу употријебити под условом 
да њихова укупна вриједност не 
прелази 20% цијене производа 
фцо фабрика 

 

еx Поглавље
 35 

Бјеланчевинасте материје; 
модификовани скробови; 
љепила; ензими; осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
броја као производ, могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 20% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

3505 Декстрини и остали 
модификовани скробови 
(нпр. прежелатинирани и 
естерификовани скробови); 
љепила од скроба, или 
декстрина или других 
модификованих скробова: 

  

 - Скробни етери и естери Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, 

Производња у којој 
вриједност свих 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
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укључујући и друге материјале 
из тарифног броја 3505 

употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

 - Остали Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
оних из тарифног броја 1108 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 3507 Припремљени ензими 
непоменути и необухваћени 
на другом мјесту 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

Поглавље 36 Експлозиви; пиротехнички 
производи; шибице; 
пирофорне смјесе; одређени 
запаљиви додаци 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
броја као производ могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 20% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx Поглавље
 37 

Фотографски или 
кинематографски производи; 
осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
броја као производ могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 20% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

3701 Фотографске плоче и равни 
филмови, осјетљиви на 
свјетлост, неосвијетљени, од 
било којег материјала осим 
од папира, картона или 
текстила; равни филмови за 
тренутну фотографију, 
осјетљиви на свјетлост, 
неосвијетљени, у касетама 
или без касета: 

  

 - Филм за тренутну колор 
фотографију, фотографију у 
касетама 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
оних из тарифних бројева 3701 
или 3702. Међутим, материјали 
из тарифног броја 3702 могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 30% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

 - Остали Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
оних из тарифних бројева 3701 
или 3702. Међутим, материјали 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 



ХС тарифни 
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из тарифних бројева 3701 и 3702 
могу се користити под условом 
да њихова укупна вриједност не 
прелази 20% цијене производа 
фцо фабрика 

40% цијене производа 
фцо фабрика 

3702 Фотографски филмови у 
ролнама, осјетљиви на 
свјетлост, неосвијетљени, од 
било којег материјала осим 
од папира, картона или 
текстила; филмови у ролнама 
за тренутне (брзе) 
фотографије, осјетљиви на 
свјетлост, неосвијетљени 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
оних из тарифних бројева 3701 и 
3702. 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

3704 Фотографске плоче, 
филмови, папир, картон и 
текстил, освијетљени али 
неразвијени 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
оних из тарифних бројева 3701 
до 3704 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx Поглавље
 38 

Разни хемијски производи; 
осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
броја као производ могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 20% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40%цијене производа 
фцо фабрика 

еx 3801 - Колоидни графит у 
раствору уља и 
полуколоидни графит; 
карбонска паста за електроде 

Производња у којој вриједност 
употријебљених материјала не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

 - Графит у облику пасте, гдје 
мјешавина графита и 
минералних уља учествује у 
више од 30% масе 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
из тарифног броја 3403 не 
прелази 20% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 3803 Рафинирано тал-уље Рафинирање сировог тал-уља Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 3805 Алкохоли сулфатног 
терпентина, пречишћени 

Прочишћавање дестилацијом 
или рафинирањем сирових 
алкохола од сулфатног 
терпентина 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 3806 Смолни естери Производња од смолних 
киселина 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
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материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 3807 Катран од дрвета (смола 
дрвног катрана) 

Дестилација дрвног катрана Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

3808 Инсектициди, родентициди, 
фунгициди, хербициди, 
средства против клијања и 
средства за регулисање раста 
биљака, дезинфектанти и 
слични производи, 
припремљени у облицима 
или паковани за продају на 
мало или као додаци или 
производи (нпр. посумпорене 
траке, фитиљи, свијеће и 
папири за убијање мува) 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

3809 Средства за дораду, носачи 
боја, средства за убрзавање 
бојења или фиксирање боје и 
други производи и додаци 
(нпр. средства за апретуру и 
нагризање), која се 
употребљавају у текстилној, 
папирној, кожарској или 
сличним индустријама, 
непоменута и необухваћена 
на другом мјесту 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

3810 Препарати за декапирање 
металних површина; 
топитељи и други помоћни 
додаци за лемљење и 
заваривање; прашци и пасте 
за лемљење и заваривање, 
које се састоје од метала и 
других материјала; додаци 
који се употребљавају као 
језгре или облоге за 
електроде или шипке за 
заваривање 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

3811 Додаци против детонације, 
додаци за спречавање 
оксидације, за спречавање 
таложења смоле, 
побољшивачи вискозитета, 
додаци за спречавање 
корозије и други 
припремљени адитиви за 
минерална уља (укључујући 
бензин) или за друге 
текућине које се 

  



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

употребљавају у исте сврхе 
као минерална уља: 

 - Припремљени додаци за 
уље за подмазивање који 
садрже нафтна уља или уља 
добијена од битуменских 
минерала 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
из тарифног броја 3811 не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

 - Остали Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

3812 Припремљени убрзивачи 
вулканизације; сложени 
пластификатори за гуму или 
пластику, непоменути и 
необухваћени на другом 
мјесту; додаци за спречавање 
оксидације и други сложени 
стабилизатори за гуму или 
пластику 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

3813  Додаци и пуњења за уређаје 
за гашење пожара; напуњене 
гранате за гашење пожара 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

3814 Сложени органски 
растварачи и разређивачи, 
непоменути нити обухваћени 
на другом мјесту; средства 
припремљена за скидање 
премазаних средстава или 
лакова 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

3818 Хемијски елементи допирани 
за употребу у електроници, у 
облику дискова, плочица или 
сличних облика; хемијски 
спојеви допирани за употребу 
у електроници 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

3819 Текућине за хидрауличне 
кочнице и остале 
припремљене текућине за 
хидрауличну трансмисију, 
које не садрже или садрже 
мање од 70% по маси, 
нафтних уља или уља 
добијених од битуменских 
минерала 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

3820 Додаци против смрзавања и 
припремљене текућине за 
одлеђивање 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

еx 3821 Припремљене подлоге за 
одржавање микроорганизама 
(укључујући вирусе и 
слично) или биљних, 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

хуманих људских или 
животињских ћелија 
 

производа фцо фабрика 

3822 Дијагностички или 
лабораторијски реагенси на 
подлози, припремљени 
дијагностички или 
лабораторијски реагенси на 
подлози или не, осим оних из 
тарифног броја 3002 или 
3006; испитани материјали 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

3823 Индустријске монокарбонске 
масне киселине; кисела уља 
од рафинације, индустријски 
масни алкохоли: 

  

 - Индустријске 
монокарбонске масне 
киселине; кисела уља од 
рафинације 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

 - Индустријски масни 
алкохоли 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја 
укључујући друге материјале из 
тарифног броја 3823 

 

3824 Припремљена везивна 
средства за љеваоничке 
калупе или љеваоничке 
језгре; хемијски производи и 
додаци хемијске или сродних 
индустрија (укључујући и оне 
који се састоје од мјешавина 
природних производа), 
непоменути нити обухваћени 
на другом мјесту: 

  

 - Сљедеће из овог тарифног 
броја: 
-- Припремљена везивна 
средства за љеваоничке 
калупе или љеваоничке језгре 
од природних смолних 
производа 
-- Нафтенске киселине, 
њихове соли нетопиве у води 
и њихови естери 
-- Сорбитол осим оног из 
тарифног броја 2905 
-- Сулфонат нафте, осим 
сулфоната нафте алкалних 
метала, амонијума или 
етанолимина или 
тиофенизиране сулфонске 
киселине уља добијених од 
битуменских минерала, и 
њихове соли 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
броја као производ, могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 20% цијене производа 
фцо фабрика  

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

-- Измјењивачи јона 
-- Сушачи вакуумских цијеви 
-- Алканизирани оксиди 
гвожђа за прочишћавање гаса 
-- Текући амонијумски гас и 
потрошни оксид произведен 
у прочишћавању угљеног 
плина 
-- Сулфонафтене киселине и 
њихове соли нетопиве у води, 
те њихови естери 
-- Fusel-уље и Dippel-уље 
-- Мјешавине соли што 
садрже разне анионе 
-- Желатинасте пасте за 
графичке репродукције, са 
папирном подлогом или без 
ње или са текстилном 
подлогом  

 - Остало Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

3901 до 
3915 

Пластичне масе у примарним 
облицима, отпаци, 
струготине и остаци 
пластичних маса; осим 
производа из тарифноих 
бројева еx 3907 и 3912 за које 
важе правила у наставку: 

  

 - Производи адицијске 
хомополимеризације у којима 
један мономер учествује са 
више од 99% у тежини у 
укупном саставу полимера 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у оквиру наведеног 
ограничења, вриједност свих 
употријебљених материјала из 
Поглавља 39 не прелази 20% 
цијене производа фцо фабрика 
(20) 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

 - Остало Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
из Поглавља 39 не прелази 20% 
цијене производа фцо 
фабрика (21) 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

                                                     
20 У случају производа сачињених од материјала разврстаних у тарифне бројеве 3901 до 3906 и од материјала разврстаних у 

тарифне бројеве 3907 до 3911, ово ограничење односи се само на ону групу материјала која по тежини превладава у 
производу. 

21 У случају производа сачињених од материјала разврстаних у тарифне бројеве 3901 до 3906 и од материјала разврстаних у 
тарифне бројеве 3907 до 3911, ово ограничење односи се само на ону групу материјала која по тежини превладава у 
производу. 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

еx 3907 Кополимери од 
поликарбоната и 
акрилонитрил-бутадиен-
стyрене кополимера (АБС) 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
материјали из истог тарифног 
броја као производ, могу се 
користити под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика (22) 

 

 - Полиестер Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
из Поглавља 39 не прелази 20% 
цијене производа фцо фабрика 
и/или производња од 
поликарбонат тетраброма 
(бисфенол А) 

 

3912 Целулоза и њени хемијски 
деривати, непоменути или 
необухваћени на другом 
мјесту, у примарним 
облицима 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
из истог тарифног броја као 
производ не прелази 20% цијене 
производа фцо фабрика 

 

3916 до 
3921 

Полупроизводи и производи 
од пластичних маса; осим 
производа из тарифних 
бројева еx 3916, еx 3917, еx 
3920 и еx 3921 за које вриједе 
сљедећа правила: 

  

 - Равни производи, боље 
обрађени него само 
површински или разрезани 
другачије него четвртасто 
(укључујући правоугаоно); 
остали производи обрађени 
боље него само површински 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
из Поглавља 39 не прелази 50% 
цијене производа фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

 - Остало:   
 -- Производи адицијске 

хомополимеризације у којима 
један мономер учествује са 
више од 99% у тежини у 
укупном саставу полимера 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у оквиру наведеног 
ограничења, вриједност свих 
употријебљених материјала из 
Поглавља 39 не прелази 20% 
цијене производа фцо 
фабрика (23) 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

 -- Остало Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 

Производња у којој 
вриједност свих 

                                                     
22 У случају производа сачињених од материјала разврстаних у тарифне бројеве 3901 до 3906 и од материјала разврстаних у 

тарифне бројеве 3907 до 3911, ово ограничење односи се само на ону групу материјала која по тежини превладава у 
производу. 

23 У случају производа сачињених од материјала разврстаних у тарифне бројеве 3901 до 3906 и од материјала разврстаних у 
тарифне бројеве 3907 до 3911, ово ограничење односи се само на ону групу материјала која по тежини превладава у 
производу. 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

из Поглавља 39 не прелази 20% 
цијене производа фцо 
фабрика (24) 

употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 3916 и 
еx 3917 

Профили и цијеви Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у оквиру наведеног 
ограничења, вриједност свих 
употријебљених материјала из 
истог тарифног броја као  
производ, не прелази 20% цијене 
производа фцо фабрика  

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 3920 - Плоче или филмови 
јономера 

Производња од термопластичне 
дјелимичне соли која је 
кополимер етилена и 
метакриличне киселине, 
дјелимично неутрализиране 
металним јонима, у првом реду 
цинка и натријума 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

 - Листови регенериране 
целулозе, полиамида или 
полиетилена 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
из истог тарифног броја као 
производ не прелази 20% цијене 
производа фцо фабрика 

 

еx 3921 Фолије од пластичних маса, 
метализиране 

Производња од јако прозирне 
полиестерске фолије дебљине 
мање од 23 микрона (25) 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

3922 до 
3926 

Производи од пластичних 
маса 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

еx Поглавље
 40 

Каучук и производи од 
каучука и гуме, осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx 4001 Ламиниране плоче или креп 
гума за ђонове 

Ламинирање листова природног 
каучука 

 

4005 - Мјешавине каучука, 
невулканизиране, у 
примарним облицима или у 
облику плоча, листова или 
трака 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених 
материјала, осим природне гуме, 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

4012 Протектиране или   

                                                     
24 У случају производа сачињених од материјала разврстаних у тарифне бројеве 3901 до 3906 и од материјала разврстаних у 

тарифне бројеве 3907 до 3911, ово ограничење односи се само на ону групу материјала која по тежини превладава у 
производу. 

25 Сљедеће фолије сматрају се јако провидним: фолије чије се оптичко димљење мјери према АСТМ-Д 1003-16 Gardner 
Hazemeter (тј. Hazefactor) и мањи је од 2 %. 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

употребљаване спољне 
пнеуматске гуме; пуне гуме и 
гуме са ваздушним коморама, 
протектори и штитници од 
гуме: 

 - Протектиране гуме, пуне 
гуме и гуме са ваздушним 
коморама, од гуме 

Протектирање употребљаваних 
гума 

 

 - Остало Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
оних из тарифних бројева 4011 
или 4012 

 

еx 4017 Производи од тврде гуме Производња од тврде гуме  
еx Поглавље
 41 

Сирова крупна и ситна кожа 
(осим крзна) и штављена 
кожа, осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx 4102 Сирова овчја или јагњећа 
кожа, без вуне 

Стругање овчјих и јагњећих 
кожа са вуном 

 

4104 до 
4106 

Штављена или очишћена 
крупна и ситна кожа, без вуне 
или длаке, резана или 
нерезана, али даље 
неприпремљена 

Поновно штављење кожа  
или  
Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

4107, 4112 и 
4113 

Кожа даље обрађена након 
штављења или чишћења, 
укључујући сушену кожу, без 
вуне, сјечену или несјечену, 
осим коже из тарифног броја 
4114 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
тарифних бројева 4104 до 4113 

 

еx 4114 Лакирана кожа и лакирана 
слојевита кожа; метализирана 
кожа 

Производња од материјала из 
тарифних бројева 4104 до 4106, 
4107, 4112 или 4113 под условом 
да њихова укупна вриједност не 
прелази 50% цијене производа 
фцо творица 

 

Поглавље 42 Производи од коже; 
седларски и каишарски 
производи; предмети за 
путовање, ручне торбе и 
слични контерјнери; 
производи од животињских 
цријева (осим од дудовог 
свилца) 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx Поглавље
 43 

Природно и умјетно крзно; 
производи од крзна, осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx 4302  Штављена или обрађена 
крзна, састављена: 

  

 - Напе, одсјечци и слични 
облици 

Бијељење или бојење, уз то 
резање или састављање 
штављених или обрађених 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

кожица крзна 
 - Остало Производња од штављених или 

обрађених несастављених 
кожица крзна 

 

4303 Одјећа, прибор за одјећу и 
остали производи од крзна 

Производња од штављених или 
обрађених кожица крзна 
несастављених из тарифног 
броја 4302 

 

еx Поглавље
 44 

Дрво и дрвни производи; 
дрвени угаљ; осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx 4403 Дрво, грубо, четвртасто 
тесано 

Производња од грубо обрађеног 
дрвета, са кором или без коре 
или окресаног 

 

еx 4407 Дрво обрађено по дужини 
резањем, глодањем или 
резањем или љуштењем, 
равно брушено или зупчасто 
спојено, дебљине веће од 6 
mm 

Блањање, брушење или зупчасто 
спајање 

 

еx 4408 Листови фурнира и листови 
за шперплоче дебљине до 6 
mm, спојени, и друго дрво 
пиљено по дужини, резано 
ножем или љуштено, 
дебљине до 6 mm, равнано, 
брушено или зупчасто 
спојено 

Спајање, блањање, брушење или 
зупчасто спајање 

 

еx 4409 Дрво профилирано по 
дужини било којег руба, 
крајева или лица, брушено 
или зупчасто спојено: 

  

 - Брушено или зупчасто 
спојено 

Брушење или зупчасто спајање  

 - Рубне летвице и вијенци Прерада у облик рубних летвица 
и вијенаца 

 

еx 4410 до 
еx 4413 

Рубне летвице и вијенци од 
дрвета за намјештај, оквире, 
за унутрашњу декорацију 

Прерада у облик рубних летвица 
и вијенаца 

 

еx 4415 Дрвени сандуци, кутије, 
гајбе, бубњеви и слична 
паковања, од дрвета 

Производња од дасака, 
нерезаних у било којим 
величинама 

 

еx 4416 Дрвене бачве, бурад, каце, 
ведра и други бачварски 
производи и дијелови, од 
дрвета 

Производња од дуга, пиљених 
или непиљених на двије главне 
стране, али не другачије 
обрађених 

 

еx 4418 - Грађевинска столарија и 
грађа од дрвета 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, могу 
се користити целулозне даске од 
дрвета, шиндра и “шејл” 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

 - Рубне летвице и вијенци Прерада у облику рубних 
летвица и вијенаца 

 

еx 4421 Дрво обрађено за шибице; 
дрвене заковице за ципеле 

Производња од дрвета из било 
којег тарифног броја, осим 
обрађеног дрвета из тарифног 
броја 4409 

 

еx Поглавље
 45 

Плуто и производи од плута; 
осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

4503 Производи од природног 
плута 

Производња од плута из 
тарифног броја 4501 

 

Поглавље 46 Производи од сламе, еспарта 
или од осталих материјала за 
плетарство; кошарачки и 
плетарски производи 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

Поглавље 47 Дрвна целулоза или целулоза 
од осталих влакнастих 
целулозних материјала; 
папир или картон (остаци и 
отпаци) намијењени поновној 
преради 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx Поглавље
 48 

Папир и картон; производи 
од папирне масе, папира или 
од картона; осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx 4811 Папир и картон, намотан, 
само са цртама или 
квадратима 

Производња од материјала за 
израду папира из Поглавља 47 

 

4816 Карбон-папир, 
самокопирајући папир и 
други папир за копирање или 
преношење (осим оних из 
тарифног броја 4809), 
матрице за умножавање и 
офсет-плоче, од папира, у 
кутијама или без кутија 

Производња од материјала за 
израду папира из Поглавља 47 

 

4817 Поштанске омотнице, писма 
омотнице, дописнице и карте 
за дописивање, без слике, од 
папира или картона; сетови за 
дописивање у кутијама, 
кесицама и сличним 
паковањима, од папира или 
картона 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

еx 4818 Тоалетни папир Производња од материјала за 
производњу папира из Поглавља 
47 

 

еx 4819 Кутије, кесе и кесице и други 
контејнери за паковање од 
папира, картона, целулозне 
вате или листова или врпци 
од целулозних влакана 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 4820 Блокови листовног папира Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика  

 

еx 4823 Остали папир, картон, 
целулозна вата те листови и 
траке од целулозних влакана, 
резани у одређене величине 
или облике 

Производња од материјала за 
производњу папира из Поглавља 
47 

 

еx Поглавље
 49 

Штампане књиге, новине, 
слике и остали производи 
графичке индустрије; 
рукописи, куцани текстови и 
нацрти; осим: 

Производња од материјала из 
било којг тарифног броја, осим 
броја производа 

 

4909 Поштанске разгледнице; 
честитке и карте које имају 
личне поруке, штампане, 
илустроване или 
неилустроване, са 
поштанским омотницама или 
украсима или без њих 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
оних из тарифних бројева 4909 и 
4911 

 

4910 Календари свих врста, 
штампани, укључујући и 
календарске блокове: 

  

 - “Вјечни” календари или 
календари са промјењивим 
листовима на подлози која 
није ни папир ни картон 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

 - Остало Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
оних из тарифних бројева 4909 и 
4911 

 

еx Поглавље
 50 

Свила; осим: Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx 5003 Свилени отпаци (укључујући 
чауре неприкладне за 
одмотавање, отпатке пређе и 
рашчупане текстилне 
материјале), гребани или 
чешљани 

Гребање или чешљање свилених 
отпадака 

 

5004 до 
еx 5006 

Свилена пређа и пређа од 
свилених отпадака 

Производња од (26): 
- сирове свиле или отпадака 
свиле, гребаних или чешљаних 
или на други начин 

 

                                                     
26 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

припремљених за предење, 
- осталих природних влакна, не 
гребаних или чешљаних или на 
други начин припремљених за 
предење, 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе, или 
-материјала за производњу 
папира 

5007 Тканине од свиле или 
свилених отпадака: 

  

 - Које садрже гумене нити Производња од једнонитне 
пређе (27) 

 

 - Остало Производња од (28):  
  - кокосове пређе 

- природних влакана 
- синтетичког или умјетног 
резаног влакна, ни гребаног ни 
чешљаног ни другачије 
припремљеног за предење, 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе, или 
- папира 
или 

 

  Штампа са најмање двије радње 
обраде или завршне обраде (нпр. 
прање, бијељење, 
мерцеризација, термофиксација, 
чупављење, цијеђење, обрада за 
отпорност на скупљање, трајна 
дорада, декатирање, 
импрегнација, крпање и 
апретура), под условом да 
вриједност употријебљених 
тканина без штампе не прелази 
47,5% цијене производа фцо 
фабрика 

 

еx Поглавље
 51 

Вуна, фина или груба 
животињска длака; пређа и 
тканине од коњске длаке; 
осим: 

Производња у којој сви 
употријебљени материјали 
морају бити разврстани унутар 
тарифног броја различитог од 
броја производа 

 

5106 до 
5110 

Пређа од вуне, фине или 
грубе животињске длаке или 
коњске длаке 

Производња од (29): 
- сирове свиле или отпадака 
свиле, гребаних или чешљаних 
или на други начин 
припремљених за предење, 
- природних влакана, не 

 

                                                     
27 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
28 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
29 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

гребаних или чешљаних или на 
други начин припремљених за 
предење, 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе, или 
- материјала за производњу 
папира 

5111 до 
5113 

Тканине од вуне, фине или 
грубе животињске длаке или 
од коњске длаке: 

  

 - Које садрже гумене нити Производња од једнонитне 
пређе (30) 

 

 - Остало Производња од (31):  
  - кокосове пређе 

- природних влакана 
- синтетичког или умјетног 
резаног влакна, ни гребаног ни 
чешљаног ни другачије 
припремљеног за предење, 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе, или 
- папира 
или 

 

  Штампа са најмање двије радње 
обраде или завршне обраде (нпр. 
прање, бијељење, 
мерцеризација, термофиксација, 
чупављење, цијеђење, обрада за 
отпорност на скупљање, трајна 
дорада, декатирање, 
импрегнација, крпање и 
апретура), под условом да 
вриједност употријебљених 
тканина без штампе не прелази 
47,5% цијене производа фцо 
фабрика 

 

еx Поглавље
 52 

Памук; осим: Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

5204 до 
5207 

Памучна пређа и конац Производња од (32): 
- сирове свиле или отпадака 
свиле, гребаних или чешљаних 
или на други начин 
припремљених за предење, 
- природних влакана, не 
гребаних или чешљаних или на 
други начин припремљених за 
предење, 

 

                                                     
30 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
31 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
32 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

- хемијских материјала или 
текстилне пулпе, или 
- материјала за производњу 
папира 

5208 до 
5212 

Памучне тканине:   

 - Које садрже гумене нити Производња од једнонитне 
пређе (33) 

 

 - Остало Производња од (34):  
  - кокосове пређе 

- природних влакана 
- синтетичког или умјетног 
резаног влакна, ни гребаног ни 
чешљаног ни другачије 
припремљеног за предење, 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе, или 
- папира 
или 

 

  Штампа са најмање двије радње 
обраде или завршне обраде (нпр. 
прање, бијељење, 
мерцеризација, термофиксација, 
чупављење, цијеђење, обрада за 
отпорност на скупљање, трајна 
дорада, декатирање, 
импрегнација, крпање и 
апретура), под условом да 
вриједност употријебљених 
тканина без штампе не прелази 
47,5% цијене производа фцо 
фабрика 

 

еx Поглавље
 53 

Остала биљна текстилна 
влакна; пређа од папира и 
тканине од пређе од папира; 
осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

5306 до 
5308 

Пређа од других биљних 
текстилних влакана, пређа од 
папира 

Производња од (35): 
- сирове свиле или отпадака 
свиле, гребаних или чешљаних 
или на други начин 
припремљених за предење, 
- природних влакана, не 
гребаних или чешљаних или на 
други начин припремљених за 
предење, 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе, или 
-материјала за производњу 

 

                                                     
33 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
34 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
35 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

папира 
5309 до 
5311 

Тканина од осталих биљних 
текстилних влакана; тканина 
од папирних влакана: 

  

 - Која садржи гумене нити Производња од једнонитне 
пређе (36) 

 

 - Остало Производња од (37): 
- кокосове пређе 
- јутеног предива 
- природних влакана 
- синтетичког или умјетног 
резаног влакна, ни гребаног ни 
чешљаног ни другачије 
припремљеног за предење, 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе, или 
- папира 
или 

 

  Штампа са најмање двије радње 
обраде или завршне обраде (нпр. 
прање, бијељење, 
мерцеризација, термофиксација, 
чупављење, цијеђење, обрада за 
отпорност на скупљање, трајна 
дорада, декатирање, 
импрегнација, крпање и 
апретура), под условом да 
вриједност употријебљених 
тканина без штампе не прелази 
47,5% цијене производа фцо 
фабрика 

 

5401 до 
5406 

Пређа, монофиламенти и 
конац од умјетних или 
синтетичких филамената 

Производња од (38): 
- сирове свиле или отпадака 
свиле, гребаних или чешљаних 
или на други начин 
припремљених за предење, 
- природних влакана, не 
гребаних или чешљаних или на 
други начин припремљених за 
предење, 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе, или 
- материјала за производњу 
папира 

 

5407 и 5408 Тканине од умјетне или 
синтетичке филамент пређе: 

  

                                                     
36 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
37 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
38 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

 - Које садрже гумене нити Производња од једнонитне 
пређе (39) 

 

 - Остало Производња од (40):  
  - кокосове пређе 

- природних влакана 
- синтетичког или умјетног 
резаног влакна, ни гребаног ни 
чешљаног ни другачије 
припремљеног за предење, 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе, или 
- папира 
или 

 

  Штампа са најмање двије радње 
обраде или завршне обраде (нпр. 
прање, бијељење, 
мерцеризација, термофиксација, 
чупављење, цијеђење, обрада за 
отпорност на скупљање, трајна 
дорада, декатирање, 
импрегнација, крпање и 
апретура), под условом да 
вриједност употријебљених 
тканина без штампе не прелази 
47,5% цијене производа фцо 
фабрика 

 

5501 до 
5507 

Умјетна или синтетичка 
резана влакна 

Производња од хемијских 
материјала или текстилне пулпе 

 

5508 до 
5511 

Пређа и конац за шивење од 
умјетних или синтетичких 
резаних влакана 

Производња од (41): 
- сирове свиле или отпадака 
свиле, гребаних или чешљаних 
или на други начин 
припремљених за предење, 
- природних влакана, не 
гребаних или чешљаних или на 
други начин припремљених за 
предење, 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе, или 
-материјала за производњу 
папира 

 

5512 до 
5516 

Тканина од умјетних или 
синтетичких резаних влакана: 

  

 - Која садржи гумене нити Производња од једнонитне 
пређе (42) 

 

 - Остало Производња од (43):  

                                                     
39 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
40 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
41 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
42 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
43 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

- кокосове пређе 
- природних влакана 
- синтетичког или умјетног 
резаног влакна, ни гребаног ни 
чешљаног ни другачије 
припремљеног за предење, 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе, или 
- папира  
или 

  Штампа са најмање двије радње 
обраде или завршне обраде (нпр. 
прање, бијељење, 
мерцеризација, термофиксација, 
чупављење, цијеђење, обрада за 
отпорност на скупљање, трајна 
дорада, декатирање, 
импрегнација, крпање и 
апретура), под условом да 
вриједност употријебљених 
тканина без штампе не прелази 
47,5% цијене производа фцо 
фабрика 

 

еx Поглавље
 56 

Вата, филц и неткани 
материјал; специјална пређа; 
конопи, ужад, конопци и 
каблови и производи од њих; 
осим: 

Производња од (44): 
- кокосове пређе, 
- природних влакана 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе, или  
- материјала за производњу 
папира 

 

5602 Филц, импрегниран или 
неимпрегниран, премазан, 
превучен или ламиниран: 

  

 - Иглани филц Производња од (45): 
- природних влакана, или 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе 
 

 

  Међутим: 
- предиво од полипропиленског 
влакна из тарифног броја 5402, 
- резано полипропиленско 
влакно из тарифног броја 5503 
или 5506, или 
- филамент кучине од 
полипропиленског влакна из 
тарифног броја 5501,  

 

                                                     
44 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
45 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

код којих је у свим примјерима 
учешће сваког монофиламента 
или влакна мање од 9 децитекса, 
могу се употријебити под 
условом да њихова укупна 
вриједност не прелази 40% 
цијене производа фцо фабрика 

 - Остало Производња од (46): 
- природних влакана 
- резаних влакана добијених од 
казеина, или 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе 

 

5604 Нит и корд од гуме, 
прекривени текстилним 
материјалом; текстилна 
пређа, врпце и слично из 
тарифног броја 5404 и 5405, 
импрегнирани, превучени, 
премазани, обложени гумом 
или пластичном масом: 

  

 - Нит и корд од гуме, 
прекривени текстилним 
материјалом 

Производња од гумених нити 
или корда, непрекривених 
текстилним материјалном 

 

 - Остало Производња од (47): 
- природних влакана, не 
гребаних или чешљаних или на 
други начин обрађених за 
предење, 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе, или  
- материјала за производњу 
папира 

 

5605 Метализирана пређа, 
укључујући обавијену пређу, 
која се састоји од текстилне 
пређе, или врпци или сличног 
из тарифног броја 5404 или 
5405, комбиновано са 
металом у облику нити, трака 
или праха, или прекривених 
металом  

Производња од (48): 
- природних влакана 
- синтетичког или умјетног 
влакна, не гребаног или 
чешљаног или на други начин 
обрађеног за предење, 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе, или  
- материјала за производњу 
папира 

 

5606 Обавијена пређа, обавијене 
врпце и слични облици из 
тарифног броја 5404 или 
5405, (осим оних из тарифног 

Производња од (49): 
- природних влакана 
- синтетичког или умјетног 
резаног влакна, не гребаног или 

 

                                                     
46 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
47 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
48 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
49 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

броја 5605 и обавијене пређе 
од коњских длака); жанила 
пређа (укључујући 
флокирану жанила пређу); 
ефектна пређа 

чешљаног или на други начин 
обрађеног за предење, 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе, или  
- материјала за производњу 
папира 

Поглавље 57 Теписи и други текстилни 
подни покривачи: 

  

 - Од игланог филца Производња од (50): 
- природних влакана, или 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе  
Међутим: 

 

  - пређа од полипропиленског 
влакна из тарифног броја 5402, 
- полипропиленско влакно из 
тарифног броја 5503 или 5506, 
или 
- филамент кучине од 
полипропиленског влакна из 
тарифног броја 5501, 
код којих је у свим примјерима 
учешће сваког монофиламента 
или влакна мањи од 9 децитекса, 
могу се употријебити под 
условом да њихова укупна 
вриједност не прелази 40% 
цијене производа фцо фабрика. 
Тканине од јуте смију се 
користити као подлога 

 

 - Од осталог филца Производња од (51): 
- природних влакана, не 
гребаних или чешљаних или на 
други начин обрађених за 
предење, или 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе 

 

 - Остало Производња од (52): 
- кокосове пређе или јута пређе, 
- пређе од синтетичких или 
умјетних филамената, 
- природних влакана, или 
- синтетичког или умјетног 
резаног влакна не гребаног или 
чешљаног или на други начин 
обрађеног за предење 
Тканине од јуте смију се 

 

                                                     
50 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
51 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
52 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

користити као подлога 
еx Поглавље
 58 

Специјалне тканине; тафтинг 
тканине; чипке; таписерије; 
позаментерија; вез; осим: 

  

 - Комбиноване са гуменим 
нитима 

Производња од једнонитне 
пређе (53) 

 

 - Остало Производња од (54):  
  - природних влакана 

- синтетичког или умјетног 
резаног влакна, не гребаног или 
чешљаног или на други начин 
одрађеног за предење, или 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе 
или 

 

  Штампа са најмање двије радње 
обраде или завршне обраде (нпр. 
прање, бијељење, 
мерцеризација, термофиксација, 
чупављење, цијеђење, обрада за 
отпорност на скупљање, трајна 
дорада, декатирање, 
импрегнација, крпање и 
апретура), под условом да 
вриједност употријебљених 
тканина без штампе не прелази 
47,5% цијене производа фцо 
фабрика 

 

5805 Таписерије ручно ткане, 
врста Gobelins, Flanders, 
Aubusson, Bauveais и слично 
и таписерије рађене иглом 
(нпр. ситним бодом и 
унакрсним бродом), 
конфекциониране или не 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

5810 Вез у метражи, у тракама или 
мотивима 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног, осим броја производа, 
и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

5901 Текстилне тканине превучене 
љепилом или скробним 
материјама које се 
употребљавају за спољно 
увезивање књига и за сличне 
сврхе; тканине за копирање; 
канафас припремљен за 

Производња од пређе  

                                                     
53 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
54 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

сликање; чврсте тканине 
("buckram") и сличне тканине 
које се употребљавају у 
изради шешира 

5902 Корд тканине за спољне 
пнеуматске гуме од најлонске 
пређе и осталих полиамида, 
полиестера и вискозног 
рајона, велике чврстоће: 

  

 - Са садржајем 90% или мање 
текстилних материја у маси 

Производња од пређе  

 - Остало Производња од хемијских 
материјала или текстилне пулпе 

 

5903 Текстилне тканине 
импрегниране, премазане, 
превучене или ламиниране 
пластичним масама, осим 
оних из тарифног броја 5902 

Производња од пређе 
или 
Штампа са најмање двије радње 
обраде или завршне обраде (нпр. 
прање, бијељење, 
мерцеризација, термофиксација, 
чупављење, цијеђење, обрада за 
отпорност на скупљање, трајна 
дорада, декатирање, 
импрегнација, крпање и 
апретура), под условом да 
вриједност употријебљених 
тканина без штампе не прелази 
47,5% цијене производа фцо 
фабрика 

 

5904 Линолеум, резан или нерезан 
у облике, подни покривачи на 
текстилној подлози која је 
премазана, превучена или 
прекривена, резани или 
нерезани у облике 

Производња од пређе (55)  

5905 Зидне тапете од текстила:   
 - Импрегниране, премазане, 

прекривене или ламиниране 
гумом, пластичним масама 
или другим масама 

Производња од пређе  

 - Остало Производња од (56):  
  - кокосове пређе 

- природних влакана 
- синтетичког или умјетног 
резаног влакна, не гребаног или 
чешљаног или на други начин 
одрађеног за предење, или 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе 
или 

 

                                                     
55 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
56 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

  Штампа са најмање двије радње 
обраде или завршне обраде (нпр. 
прање, бијељење, 
мерцеризација, термофиксација, 
чупављење, цијеђење, обрада за 
отпорност на скупљање, трајна 
дорада, декатирање, 
импрегнација, крпање и 
апретура), под условом да 
вриједност употријебљених 
тканина без штампе не прелази 
47,5% цијене производа фцо 
фабрика 

 

5906 Гумиране текстилне тканине 
осим оних из тарифног броја 
5902: 

  

 - Плетене или хеклане 
тканине 

Производња од (57): 
- природних влакана 
- синтетичког или умјетног 
резаног влакна, не гребаног или 
чешљаног или на други начин 
обрађеног за предење, или 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе 

 

 - Остале тканине од пређе на 
бази синтетичког влакна, што 
садрже више од 90% 
текстилних материја по маси 

Производња од хемијских 
материјала 

 

 - Остало Производња од пређе  
5907 Тканине на други начин 

импрегниране, премазане или 
превучене; платна сликана за 
позоришне кулисе, тканине 
за атеље и сличне сврхе 

Производња од пређе 
или 
Штампа са најмање двије радње 
обраде или завршне обраде (нпр. 
прање, бијељење, 
мерцеризација, термофиксација, 
чупављење, цијеђење, обрада за 
отпорност на скупљање, трајна 
дорада, декатирање, 
импрегнација, крпање и 
апретура), под условом да 
вриједност употријебљених 
тканина без штампе не прелази 
47,5% цијене производа фцо 
фабрика 

 

5908 Фитиљи од текстила, ткани, 
оплетени или плетени, за 
свјетиљке, пећи, упаљаче, 
свијеће или слично; чарапице 
за плинску расвјету и 
цјевасте плетене тканине за 
чарапице; импрегниране или 

  

                                                     
57 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

неимпрегниране: 
 - Чарапице за плинску 

расвјету, импрегниране 
Производња од цјевасто 
плетеног влакна за плинску 
расвјету 

 

 - Остало Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

5909 до 
5911 

Текстилни производи за 
индустријску употребу: 

  

 - Дискови или обручи за 
полирање, осим од филца из 
тарифног броја 5911 

Производња од пређе или 
остатака влакна или крпа из 
тарифног броја 6310 

 

 - Тканине, најчешће 
коришћене у производњи 
папира или за друге техничке 
сврхе, постављене или не, 
импрегниране или 
неимпрегниране или 
пресвучене, округли, 
бесконачни или са једним 
или више основа и/или потки, 
или равно ткани са више 
основа и/или потки из 
тарифног броја 5911 

Производња од (58): 
- кокосове пређе 
- слиједећих материјала: 
-- пређе од 

политетрафлоуроетилена (59), 
-- пређе, вишенитног, од 
полиамида, пресвучене, 
импрегниране или прекривене 
фенолском смолом, 
-- пређе од синтетичког 

текстилног влакна 
ароматизованог полиамида, 
добијеног поликондензацијом 
м-феноленедиамина и 
исофталичне киселине, 

 

  -- монофила од 
политетрафлоуреотилена (60), 

-- пређе од синтетичког 
текстилног влакна од поли(п-
фенилена терефталамида), 
-- пређе од стаклених влакана, 

пресвучене фенолном смолом 
и појачано акрилном 
пређом (61), 

 

  -- кополиестера монофиламента 
и смола терефталичне киселине 
и 1,4 циклохексанедиметанол и 
исофталична киселина, 
-- природних влакана 
-- синтетичког или умјетног 
резаног влакна, не гребаног или 
чешљаног или на други начин 
обрађеног за предење, или 
-- хемијских материјала или 

текстилне пулпе 

 

                                                     
58 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
59 Употреба овог материјала ограничена је на производњу тканина какве се користе за машине за израду папира. 
60 Употреба овог материјала ограничена је на производњу тканина какве се користе за машине за израду папира. 
61 Употреба овог материјала ограничена је на производњу тканина какве се користе за машине за израду папира. 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

 - Остало Производња од (62): 
- кокосове пређе, 
- природних влакана, 
- синтетичког или умјетног 
резаног влакна, негребаног или 
чешљаног или на други начин 
обрађеног за предење, или 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе 

 

Поглавље 60 Плетени или хеклани 
материјали  

Производња од (63): 
- природних влакана, 
- синтетичких или умјетних 
резаних влакана, не гребаних 
или чешљаних или на други 
начин обрађених за предење, 
или 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе 

 

Поглавље 61 Одјећа и прибор за одјећу, 
плетени или хеклани: 

  

 - Добијени шивењем или 
спајањем на други начин, 
двају или више дијелова 
трикотаже, који су били 
разрезани у кројне облике 
или били произведени већ 
обликовани 

Производња од пређе (64)(65)  

 - Остало Производња од (66): 
- природних влакана, 
- синтетичких или умјетних 
резаних влакана, не гребаних 
или чешљаних или на други 
начин обрађених за предење, 
или 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе 

 

еx Поглавље
 62 

Одјећа и прибор за одјећу, 
неплетени или хеклани; осим: 

Производња од пређе (67)(68)  

еx 6202, 
еx 6204, 
еx 6206, 
еx 6209 и 
еx 6211 

Одјећа за жене, дјевојчице и 
дојенчад, те други израђени 
прибор за одјећу, везени 

Производња од пређе (69) 
или 
Производња од невезених 
тканина, под условом да 
вриједност употријебљених 

 

                                                     
62 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
63 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
64 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
65 Видјети Уводну напомену 6. 
66 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
67 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
68 Видјети Уводну напомену 6. 
69 Видјети Уводну напомену 6. 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

невезених тканина не прелази 
40% цијене производа фцо 
фабрика (70) 

еx 6210 и 
еx 6216 

Противпожарна опрема од 
тканине покривена 
полиестерском 
алуминизираном фолијом 

Производња од пређе (71) 
или  
Производња од непресвучених 
тканина под условом да 
вриједност употријебљених 
непресвучених тканина не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика (72) 

 

6213 и 6214 Марамице, шалови, ешарпе, 
мараме, шамије и слични 
производи: 

  

 - Везени Производња од једнонитне 
небијељене пређе (73)(74) 
или 
Производња од невезених 
тканина, под условом да 
вриједност употријебљених 
невезених тканина не прелази 
40% цијене производа фцо 
фабрика (75) 

 

 - Остало Производња од једнонитне 
небијељене пређе (76)(77) 

или 

 

  Слагање које слиједи штампа са 
најмање двије радње обраде или 
завршне обраде (нпр. прање, 
бијељење, мерцеризација, 
термофиксација, чупављење, 
цијеђење, обрада за отпорност 
на скупљање, трајна дорада, 
декатирање, импрегнација, 
крпање и апретура), под условом 
да вриједност свих 
употријебљених тканина без 
штампе из тарифних бројева 
6213 и 6214 не прелази 47,5% 
цијене производа фцо фабрика 

 

6217 Остали готови прибор за 
одјећу; дијелови одјеће или 
прибора за одјећу, осим оних 
из тарифног броја 6212: 

  

                                                     
70 Видјети Уводну напомену 6. 
71 Видјети Уводну напомену 6. 
72 Видјети Уводну напомену 6. 
73 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
74 Видјети Уводну напомену 6. 
75 Видјети Уводну напомену 6. 
76 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
77 Видјети Уводну напомену 6. 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

 - Везени Производња од пређе (78) 
или 
Производња од невезених 
тканина, под условом да 
вриједност употријебљених 
невезених тканина не прелази 
40% цијене производа фцо 
фабрика (79) 

 

 - Противпожарна опрема од 
тканине покривене 
полиестерском 
алуминизираном фолијом 

Производња од пређе (80) 
или 
Производња од невезених 
тканина, под условом да 
вриједност употријебљених 
невезених тканина не прелази 
40% цијене производа фцо 
фабрика (81) 

 

 - Прибор за оковратнике и 
оруквице, разрезано 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

 

 - Остало Производња од пређе (82)  
еx Поглавље
 63 

Остали готови текстилни 
производи; комплети; 
употребљавана одјећа и 
употребљавани текстилни 
производи; крпе; осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

6301 до 
6304 

Деке, покривачи, постељина, 
итд; завјесе, итд; остали 
производи за уређење стана: 

  

 - Од филца, од нетканог 
материјала 

Производња од (83): 
- природних влакана, или 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе 

 

 - Остали:   
 -- Везени Производња од једнонитне 

небијељене пређе (84)(85) 
или 
Производња од невезених 
тканина (осим плетених и 

 

                                                     
78 Видјети Уводну напомену 6. 
79 Видјети Уводну напомену 6. 
80 Видјети Уводну напомену 6. 
81 Видјети Уводну напомену 6. 
82 Видјети Уводну напомену 6. 
83 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
84 Видјети Уводну напомену 6. 
85 За везене или хеклане производе, нееластичне или гумиране, добијене спајањем дијелова трикотаже (резаних или одмах 

обликованих), видјети Уводну напомену 6. 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

хекланих), под условом да 
вриједност употријебљених 
невезених тканина не прелази 
40% цијене производа фцо 
фабрика 

 -- Остало Производња од једнонитне 
небијељене пређе (86)(87) 

 

6305 Кесе и кесице за паковање 
робе 

Производња од (88): 
- природних влакана 
- синтетичких или умјетних 
резаних влакана, не гребаних 
или чешљаних или на други 
начин обрађених за предење, 
или 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе 

 

6306 Цераде, надстрешнице и 
спољни платнени застори; 
шатори; једра за чамце, даске 
за једрење или сувоземна 
возила; производи за 
камповање: 

  

 - Од нетканог материјала Производња од (89)(90): 
- природних влакана, или 
- хемијских материјала или 
текстилне пулпе 

 

 - Остало Производња од једнонитне 
небијељене пређе (91)(92) 

 

6307 Остали готови производи, 
укључујући модне кројеве за 
одјећу 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

6308 Комплети који се састоје од 
комада тканине и пређе, са 
прибором или без прибора, за 
израду простирки, 
таписерија, везених 
стољњака или убруса или 
сличних текстилних 
производа, припремљени у 
паковања за продају на мало 

Сваки производ у сету мора 
задовољавати одређено правило 
што важи и кад није у сету. 
Међутим, у сету могу бити 
производи без поријекла, под 
условом да њихова укупна 
вриједност не прелази 15% 
цијене сета фцо фабрика 

 

еx Поглавље
 64 

Обућа, назувци и слични 
производи; дијелови таквих 
производа; осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
од сложеног горњег дијела обуће 
причвршћеног на унутрашње 
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91 За специјалне услове у вези са производима израђеним од мјешавина текстилних материјала, видјети Уводну напомену 5. 
92 Видјети Уводну напомену 6. 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

ђонове или друге дијелове 
ђонова из тарифног броја 6406 

6406 Дијелови обуће (укључујући 
горњи дио који је 
причвршћен или не на 
унутрашњи ђон осим на 
спољни ђон); улошци за 
обућу, умеци за потпетице и 
слични производи; назувци и 
слични производи и њихови 
дијелови 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx Поглавље
 65 

Шешири, капе и остала 
покривала за главу и њихови 
дијелови, осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

6505 Шешири и друга покривала 
за главу, плетени или 
хеклани, или израђени од 
чипке, филца или других 
текстилних метражних 
материјала (осим од трака), 
постављени или 
непостављени или украшени; 
мреже за косу од било којег 
материјала, постављене или 
непостављене или украшене 
 

Производња од пређе или 
текстилних влакана (93) 

 

еx Поглавље
 66 

Кишобрани, сунцобрани, 
штапови, бичеви, корбачи и 
њихови дијелови; осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

6601 Кишобрани, сунцобрани 
(укључујући штапове-
кишобране, баштенске 
кишобране и сличне 
кишобране) 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

Поглавље 67 Перје и паперје; препарирано 
и производи израђени од 
перја и паперја; умјетно 
цвијеће; производи од људске 
косе 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx Поглавље
 68 

Производи од камена, гипса, 
цемента, бетона, азбеста, 
тињца или сличних 
материјала; осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx 6803 Производи од природног или 
агломерираног шкриљца 

Производња од обрађеног 
шкриљца 

 

еx 6812 Производи од азбеста; 
производи од мјешавина на 
бази азбеста и магнезијум-
карбоната 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја 

 

еx 6814 Производи од тињца, 
укључујући и агломерирани 

Производња од обрађеног тињца 
(обухваћен агломерирани или 
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ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

или реконституисани тињац, 
на подлози од папира, 
картона или осталих 
материјала 

реконституисани тињац) 

Поглавље 69 Керамички производи Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx Поглавље
 70 

Стакло и стаклени 
производи; осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx 7003, 
еx 7004 и 
еx 7005  

Стакло са нерефлектирајућим 
слојем 

Производња од материјала из 
тарифног броја 7001 

 

7006 Стакло из тарифних бројева 
7003, 7004 или 7005, 
савијено, са обрађеним 
ивицама, гравирано, 
брушено, емајлирано или на 
други начин обрађено, али 
неуоквирено или спојено са 
другим материјалима: 

  

 - Постакљене подлоге, 
обложене танким 
диелектричним филмом, 
полуводљивим, у складу са 
SEMII стандардима (94) 

Производња од материјала 
(подлоге) из тарифног броја 
7006 

 

 - Остало Производња од материјала из 
тарифног броја 7001 

 

7007 Безбједносно стакло, од 
каљеног или слојевитог 
стакла 

Производња од материјала из 
тарифног броја 7001 

 

7008 Вишеслојни зидни елементи 
за изолацију, од стакла 

Производња од материјала из 
тарифног броја 7001 

 

7009 Стаклена огледала, 
уоквирена или неуоквирена, 
укључујући ретровизоре 

Производња од материјала из 
тарифног броја 7001 

 

7010 Плетенке, боце, тегле, лонци, 
фиоле, ампуле и остали 
спремници, од стакла, за 
транспорт или паковање 
робе; тегле за чување од 
стакла; чепови, поклопци и 
остали затварачи, од стакла 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 
или 
Резање стаклених предмета, под 
условом да укупна вриједност 
употријебљених нерезаних 
стаклених предмета не прелази 
50% цијене производа фцо 
фабрика 

 

7013 Стаклени производи који се 
употребљавају за столом, у 
кухињи, у тоалетне сврхе, у 
канцеларијама, за унутрашњу 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 
или 
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ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

декорацију или сличне сврхе 
(осим оних из тарифних 
бројева 7010 или 7018) 

Резање стаклених предмета, под 
условом да укупна вриједност 
употријебљених нерезаних 
стаклених предмета не прелази 
50% цијене производа фцо 
фабрика 
или 
Украшавање руком (осим 
штампања свиле) пуханих 
стаклених производа, под 
условом да укупна вриједност 
употријебљених пуханих 
стаклених предмета не прелази 
50% цијене производа фцо 
фабрика 

еx 7019 Предмети од стаклених 
влакана (осим пређе) 

Производња од: 
- необојених свитака, ровингс 
пређе, пређе или резаног влакна, 
или 
- стаклене вуне 

 

еx Поглавље
 71 

Природни или култивисани 
бисери, драго или полудраго 
камење, племенити метали, 
метали платирани 
племенитим металима, и 
производи од њих, имитације 
накита; метални новац, осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx 7101 Природни или култивисани 
бисери сортирани и 
привремено нанизани ради 
лакшег транспорта 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

еx 7102, 
еx 7103 и 
еx 7104 

Обрађено драго или 
полудраго камење (природно, 
синтетичко или 
реконструисано) 

Производња од необрађеног 
драгог или полудрагог камења 

 

7106, 7108 и 
7110 

Племенити метали:   

 - Необрађени Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
оних из тарифних бројева 7106, 
7108 и 7110 
или 
Електролитичка, термичка или 
хемијска сепарација племенитих 
метала из тарифних бројева 
7106, 7108 или 7110 
или 
Међусобно легирање 
племенитих метала из тарифних 
бројева 7106, 7108 или 7110 или 
њихово легирање са простим 
металима 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

 - Полуобрађени или у праху Производња од необрађених 
племенитих метала 

 

еx 7107, 
еx 7109 и 
еx 7111 

Метали обложени 
племенитим металима, 
полупрерађени 

Производња од племенитих 
метала, необрађених  

 

7116 Предмети од природних или 
култивисаних бисера, драгог 
или полудрагог камења 
(природних, синтетичких или 
реконструисаних) 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

7117 Имитације накита Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 
или 
Производња од дијелова 
обичних метала, не платираних 
или превучених племенитим 
металима, под условом да 
вриједност свих употријебљених 
материјала не прелази 50% 
цијене производа фцо фабрика 

 

еx Поглавље
 72 

Гвожђе и челик; осим: Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

7207 Полупроизводи од гвожђа 
или нелегираног челика 

Производња од материјала из 
тарифног броја 7201, 7202, 7203, 
7204 или 7205 

 

7208 до 
7216 

Ваљани равни производи, 
жица и шипке, профили од 
гвожђа или нелегираног 
челика 

Производња од ингота или 
других примарних облика из 
тарифног броја 7206 

 

7217 Хладно добијена жица, од 
гвожђа или нелегираног 
челика 

Производња од полуготових 
производа из тарифног броја 
7207 

 

еx 7218, 
7219 до 
7222 

Полуготови производи, 
ваљани равни производи, 
шипке и профили од 
нерђајућег челика 

Производња од ингота или 
других примарних облика из 
тарифног броја 7218 

 

7223 Хладно добијена жица од 
нерђајућег челика 

Производња од полуготових 
производа из тарифног броја 
7218 

 

еx 7224, 
7225 до 
7228 

Полуготови производи, 
ваљани равни производи, 
топло ваљана жица и шипке 
неправилно намотани на 
колутовима; шипке и 
профили од осталих 
легираних челика; шупље 
шипке за сврдла, од 
легираних или нелегираних 
челика 

Производња од ингота и других 
примарних облика из тарифног 
броја 7206, 7218 или 7224 

 

7229 Хладно добијена жица од Производња од полуготових  



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

осталих легираних челика производа из тарифног броја 
7224 

еx Поглавље
 73 

Производи од гвожђа или 
челика; осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx 7301 Жмурје (прибој) Производња од материјала из 
тарифног броја 7206 

 

7302 Дијелови за изградњу 
жељезничких или 
трамвајских колосијека од 
гвожђа или челика; трачнице, 
трачнице-водилице и 
озубљене трачнице, 
скретнички језичци, срцишта, 
потезне мотке и други 
дијелови крижања или 
скретница, прагови, везице, 
трачничке столице, клинови 
трачничких столица, 
подложне плочице, 
причврсне плочице, 
дистантне шипке и мотке и 
други дијелови специјално 
конструисани за постављање, 
спајање или причвршћивање 
трачница 

Производња од материјала из 
тарифног броја 7206 

 

7304, 7305 и 
7306 

Цијеви, шупљи профили од 
гвожђа (осим од лијеваног 
гвожђа) или челика  

Производња од материјала из 
тарифног броја 7206, 7207, 7218 
или 7224 

 

еx 7307 Цијеви или прибор за цијеви 
од нерђајућег челика (ISO br. 
X5CrNiMo 1712), који се 
састоји из више дијелова 

Извртање, бушење, развртавање, 
извлачење, бушење, пјескарење 
од необрађених материјала, под 
условом да укупна вриједност 
употријебљених необрађених 
метала не прелази 35% цијене 
производа фцо фабрика 

 

7308 Конструкције (осим 
монтажних зграда из 
тарифног броја 9406) и 
дијелови конструкција (нпр. 
мостови и секције мостова, 
врата за сплавнице, 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, цијеви и слично, 
припремљени за употребу у 
конструкцијама, жељезни или 
челични 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
заварени углови, калупи и 
профили из тарифног броја 7301 
не смију се употријебити 

 

еx 7315 Ланци против клизања Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
из тарифног броја 7315 не 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

еx Поглавље
 74 

Бакар и бакарни производи; 
осим: 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

7401 Бакренац; цемент бакар 
(преципитат бакар) 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

7402 Нерафинирани бакар; 
бакрене аноде за 
електролитичку рафинацију 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

7403 Рафинирани бакар и легуре 
бакра, сирови: 

  

 - Рафинирани бакар Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

 - Легуре бакра и рафинирани 
бакар који садржи друге 
елементе 

Производња од рафинираног 
бакра, сировог или од 
струготина 

 

7404 Отпаци и остаци, бакрени Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

7405 Предлегуре бакра Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx Поглавље
 75 

Никл и производи од никла; 
осим: 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

7501 до 
7503 

Никлов каменац, 
синтерирани оксиди никла и 
други међупроизводи 
металургије никла; сирови 
никл; никлени отпаци и 
остаци 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx Поглавље
 76 

Алуминијум и 
алуминијумски производи 
осим: 

Производња у којој: 
- сви употријебљени материјали 
морају бити разврстани унутар 
тарифног броја различитог од 
броја производа, и 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

7601 Алуминијум, сирови Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених производа не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 
или 
Производња термичким или 
електролитичким поступком од 
нелегираног алуминијума или од 
отпадака и остатака 
алуминијума 

 

7602 Отпаци и остаци 
алуминијума 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx 7616 Производи алуминијума осим 
мрежа, ограда, решетака, 
производа за појачање и 
сличних (укључујући 
бескрајне траке) од 
алуминијумске жице, те 
експандираног метала 
алуминијума 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа. Међутим, жичане 
мреже, ограде, решетке, 
производи за појачање и слично 
(укључујући бескрајне траке) од 
алуминијумске жице, или 
експандираног метала 
алуминијума, могу се 
употријебити; и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика  

 

Поглавље 77 Резервисано за евентуалну 
нову употребу у ХС 

  

еx Поглавље
 78 

Олово и оловни производи; 
осим: 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика  

 

7801 Сирово олово:   
 - Рафинирано олово Производња од олова у првој 

обради или “обрађеног” олова 
 

 - Остало Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
отпаци и остаци из тарифног 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

броја 7802 се не могу користити 
7802 Остаци и отпаци, оловни Производња од материјала из 

било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx Поглавље
 79 

Цинк и производи од цинка; 
осим: 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика  

 

7901 Цинк, сирови Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
отпаци и остаци из тарифног 
броја 7902 се не могу користити 

 

7902 Остаци и отпаци од цинка Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx Поглавље
 80 

Калај и производи од калаја; 
осим: 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

8001 Калај, сирови Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
отпаци и остаци из тарифног 
броја 8002 се не могу користити 

 

8002 и 8007 Остаци и отпаци од калаја; 
остали производи од калаја 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

Поглавље 81 Остали обични метали, 
кермети; производи од њих: 

  

 - Остали обични метали, 
сирови; производи од њих 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
из истог тарифног као производ 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

 - Остало Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx Поглавље
 82 

Алати, ножарски производи, 
кашике и виљушке, од 
обичних метала; њихови 
дијелови од обичних метала; 
осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

8206 Алати из два или више 
тарифних бројева од 8202 до 
8205, у сетовима за продају 
на мало 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
оних из тарифних бројева 8202 
до 8205. Међутим, алати из 
тарифних бројева 8202 до 8205 
могу бити употријебљени у 
оквиру сета, под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 15% цијене производа 
фцо фабрика 

 

8207 Измјењиви алат за ручне 
справе, са механичким 
погоном или без њега, или за 
алатне машине (нпр. за 
пресовање, утискивање, 
дубоко извлачење, ковање, 
штанцање, пробијање, 
нарезивање и урезивање 
навоја, бушење, 
проширивање проврта, 
провлачење, глодање или 
токарење) укључујући 
матрице за вучење или 
истискивање метала те алат 
за бушење стијена и земље 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

 

8208 Ножеви и оштрице, за 
машине или механичке 
уређаје 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40%цијене производа 
фцо фабрика 

 

еx 8211 Ножеви са оштрицама, 
назубљеним или не 
(укључујући баштенске 
ножеве), осим ножева из 
тарифног броја 8208 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
оштрице ножева и дршке од 
обичних метала се могу 
употријебити 

 

8214 Остали ножарски производи 
(нпр. машине за шишање и 
стрижу, месарске или 
кухињске сатаре, месарске 
сјекире и ножеви за сјецкање 
меса, ножеви за папир); 
сетови и инструменти за 
маникир или педикир 
(укључујући и турпије за 
нокте) 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
ручке од обичних метала могу се 
употријебити 

 

8215 Кашике, виљушке, кутлаче, 
кашике за пјену, лопатице за 
сервирање колача, ножеви за 
рибу, ножеви за путер, 
штипаљке за шећер и сличан 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
ручке од обичних метала могу се 
употријебити 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

кухињски или стони прибор 
еx Поглавље
 83 

Разни производи од обичних 
метала; осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx 8302 Остали оков, прибор и 
слични производи прикладни 
за грађење и аутоматски 
затварачи врата 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
други материјали из тарифног 
броја 8302 могу се употријебити, 
под условом да њихова укупна 
вриједност не прелази 20% 
цијене производа фцо фабрика 

 

еx 8306 Статуете и други украсни 
предмети од обичних метала 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
други материјали из тарифног 
броја 8306 могу бити 
употријебљени, под условом да 
њихова укупна вриједност не 
прелази 30% цијене производа 
фцо фабрика 

 

еx Поглавље
 84 

Нуклеарни реактори, 
котлови, машине и 
механички уређаји; њихови 
дијелови; осим: 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 8401 Нуклеарни гориви елементи Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа  

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

8402 Котлови за производњу 
водене или друге паре (осим 
котлова за централно гријање 
топлом водом који могу 
производити пару ниског 
притиска); котлови за 
прегријану воду  

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

8403 и 
еx 8404 

Котлови за централно 
гријање, осим котлова из 
тарифног броја 8402 и 
помоћни уређаји за котлове 
за централно гријање 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
оних из тарифних бројева 8403 и 
8404 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

8406 Турбине на водену и другу 
пару  

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

производа фцо фабрика 
8407 Клипни мотори са 

унутрашњим сагорјевањем на 
паљење помоћу свјећица, са 
праволинијским или 
ротацијским кретањем клипа 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

8408 Клипни мотори са 
унутрашњим сагоријевањем 
на паљење помоћу 
компресије (дизелови или 
полудизелови мотори) 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

8409 Дијелови погодни искључиво 
или углавном за употребу са 
моторима из тарифног броја 
8407 или 8408 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

8411 Турбомлазни мотори, 
турбопропелерни мотори и 
остале плинске турбине 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

8412 Остале погонске машине и 
мотори 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

еx 8413 Пумпе за потискивање са 
ротацијским кретањем 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 8414 Индустријски вентилатори, 
пухала и слично 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

8415 Уређаји за климатизацију, са 
вентилатором на моторни 
погон и елементима за 
мијењање топлине и 
влажности, укључујући 
машине у којима влажност не 
може бити посебно 
регулирана 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

8418 Хладњаци, замрзивачи и 
остали уређаји за хлађење 
или замрзавање, електрични 
или други; топлинске пумпе 
осим уређаја за 
климатизацију из тарифног 
броја 8415 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала без 
поријекла не прелази вриједност 
свих употријебљених материјала 
са поријеклом 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 8419 Машине и уређаји за дрвну 
индустрију, индустрију за 
производњу папирне масе и 
папира и картона 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у поменутим границама, 
вриједност свих употријебљених 
материјала из истог тарифног 
броја као производ, не прелази 
25% цијене производа фцо 
фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

8420 Календери или остале 
машине за ваљање, осим 
оних за метале или стакло, те 
ваљци за њих 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у  поменутим границама, 
вриједност свих употријебљених 
материјала из истог тарифног 
броја као производ, не прелази 
25% цијене производа фцо 
фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

8423 Ваге (са изузетком вага 
осјетљивости од 5 
центиграма или финијих), 
укључујући и машине за 
бројење или контролу које 
раде на основу вагања масе; 
тегови за ваге свих врста 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

8425 до 
8428 

Машине и уређаји за дизање, 
руковање, истовар или утовар 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у поменутим границама, 
вриједност свих употријебљених 
материјала из тарифног броја 
8431, не прелази 10% цијене 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

производа фцо фабрика 
8429 Булдожери, англдозери, 

грејдери, равњачи, скрејпери, 
багери (глибодери), 
утоваривачи са кашиком, 
машине за набијање и 
друмски ваљци, самоходни: 

  

 - Цестовни  ваљци  Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

 - Остали Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у горе поменутим границама, 
вриједност свих употријебљених 
материјала из тарифног броја 
8431, не прелази 10% цијене 
производа фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

8430 Остале машине за 
премјештање, равнање, 
стругање, копање, набијање, 
вађење или бушење, земље, 
минерала или руда; забијала 
и машине за вађење шипова; 
плугови за снијег и чистачи 
снијега 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у поменутим границама, 
вриједност свих употријебљених 
материјала из тарифног броја 
8431, не прелази 10% цијене 
производа фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 8431 Дијелови погодни за 
употребу искључиво или 
углавном са цестовним 
ваљцима 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

8439 Машине за производњу 
целулозе од влакнастих 
целулозних материјала или 
машине за производњу или 
довршавање папира или 
картона 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у горе поменутим границама, 
вриједност свих употријебљених 
материјала из истог тарифног 
броја као производ, не прелази 
25% цијене производа фцо 
фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

8441 Остале машине за прераду 
папирне масе, папира или 
картона, укључујући све 
врсте машина за резање 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у поменутим границама, 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

вриједност свих употријебљених 
материјала из истог тарифног 
броја као производ, не прелази 
25% цијене производа фцо 
фабрика 

еx 8443 Штампачи, за канцеларијске 
уређаје (на примјер уређаји за 
аутоматску обраду података, 
уређаји за обраду текста, и 
др.) 
 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

8444 до 
8447 

Машине из ових тарифних 
бројева за употребу у 
текстилној индустрији 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

еx 8448 Помоћне машине и машине 
за употребу са машинама из 
тарифног броја 8444 и 8445 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

8452 Машине за шивење, осим 
машина за прошивање књига 
из тарифног броја 8440; 
намјештај, постоља и 
поклопци посебно 
припремљени за машине за 
шивење; игле за машине за 
шивење: 

  

 - Машине за шивење, (само 
машине са штеп бодом), са 
главама тежине највише 16 
kg без мотора или 17 kg са 
мотором 

Производња у којој: 
- вриједност употријебљених 
материјала не прелази 40% 
цијене производа фцо фабрика, 
- вриједност свих материјала без 
поријекла употријебљених за 
слагање главе (без мотора) не 
прелази вриједност свих 
употријебљених материјала са 
поријеклом, и 
 - уређаји за затезање нити, за 
хеклање и апарати за цик-цак 
морају бити са поријеклом 

 

 - Остало Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

8456 до 
8466 

Алатне машине и машине и 
њихови дијелови и прибор из 
тарифних бројева 8456 до 
8466 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

8469 до 
8472 

Канцеларијске машине (нпр. 
писаће машине, машине за 
рачунање, машине за 
аутоматску обраду података, 
машине за умножавање, 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

машине за спајање) 
8480 Калупници за љеваонице 

метала; моделне плоче; 
модели за калупе; калупи за 
метале (осим калупа за 
инготе), металне карбиде, 
стакло, минералне твари, 
гуму или пластичне масе 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

8482 Куглични или ваљни лежаји Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

8484 Заптивачи од металних 
листова комбиновани са 
другим материјалом или од 
два или више слојева метала; 
сетови заптивача, различитих 
по саставу материјала, у 
кесицама, омотима или 
сличним паковањима; 
механички заптивачи 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

еx 8486 -Алатне машине за обраду 
свих врста материјала 
одвајањем материјала 
ласером или другим 
свјетлосним или фотонским 
снопом, ултразвуком, 
електроерозијом, 
електрохемијским поступком, 
снопом електрона, снопом 
јона или млазом плазме; 
њихови дијелови и опрема 
-Алатне машине (укључујући 
пресе) за обраду метала 
савијањем, пресавијањем, 
исправљањем, равнањем; 
њихови дијелови и опрема 
-Алатне машине за обраду 
камена, керамике, бетона, 
азбестног цемента или 
сличних минералних 
материјала или за хладну 
обраду стакла; њихови 
дијелови и опрема  
 
- шаблонски инструменти за 
обиљежавање који се користе 
за производњу маски и 
мрежица од подлога 
пресвучених фотоосјетљивим 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

материјама; њихови дијелови 
и прибор 
 

 - калупи, за ливење под 
притиском или бризгањем  
 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

 - остале машине за дизање, 
руковање, утовар или истовар 
 

Производња:  
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала без 
поријекла не прелази вриједност 
свих употријебљених материјала 
са поријеклом 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

8487 Дијелови машина без 
електричних прикључака, 
изолатора, калема, контаката, 
или других електричних 
обиљежја дијелова, који нису 
поменути нити обухваћени на 
другом мјесту у овом 
поглављу  

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 
 

 

еx Поглавље
 85 

Електричне машине и опрема 
и њихови дијелови; апарати 
за снимање или репродукцију 
звука; телевизијски апарати 
за снимање или репродукцију 
слике и звука, и дијелови и 
прибор за те производе; осим: 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% вриједности 
производа фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

8501 Електромотори и електрични 
генератори (осим 
генераторских агрегата) 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у поменутим границама, 
вриједност свих употријебљених 
материјала из тарифног броја 
8503, не прелази 10% цијене 
производа фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

8502 Електрични генераторски 
агрегати и ротациони 
конвертори (претварачи) 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у поменутим границама, 
вриједност свих употријебљених 
материјала из тарифних бројева 
8501 и 8503, не прелази 10% 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

цијене производа фцо фабрика 
еx 8504 Уређаји за напајање машина 

за аутоматску обраду 
података 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

еx 8517 Остали апарати за пренос или 
пријем гласа, слика или 
других података укључујући 
апарате за комуникацију у 
бежичној мрежи (као локална 
мрежа или мрежа широког 
досега) осим предајника или 
пријемника апарата за пренос 
или пријем из тарифног броја 
8443, 8525, 8527 или 8528  
 

Производња:  
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала без 
поријекла не прелази вриједност 
свих употријебљених материјала 
са поријеклом 
 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 8518 Микрофони и њихови сталци; 
звучници, у звучним кутијама 
или не; аудио-фреквенцијска 
електрична појачала; 
електрични сетови за 
појачавање звука 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- вриједност свих 
употријебљених материјала без 
поријекла не прелази вриједност 
свих употријебљених материјала 
са поријеклом 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

8519 Окретне плоче на грамофону, 
грамофони, касетофони и 
други апарати за 
репродукцију звука, са 
апаратом за снимање звука 
или без њега 
Апарати за снимање или 
репродукцију звука 
 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- вриједност свих 
употријебљених материјала без 
поријекла не прелази вриједност 
свих употријебљених материјала 
са поријеклом 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

8521 Апарати за снимање и 
репродукцију слике, са 
видеопријемником или без 
њега 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- вриједност свих 
употријебљених материјала без 
поријекла не прелази вриједност 
свих употријебљених материјала 
са поријеклом 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

8522 Дијелови и прибор погодни 
за употребу само или 
углавном са апаратима из 
тарифних бројева 8519 до 
8521 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

8523 -Припремљене неснимљене 
подлоге за снимање звука или 
слична снимања других 
записа, осим производа из 
Поглавља 37 
 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

 -плоче, траке и остале 
снимљене подлоге са звучне 
или друге слично снимљене 
појаве, са изузетком 
производа из Поглавља 37 
 

Производња:  
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
у поменутим границама, 
вриједност свих употријебљених 
материјала из тарифног броја 
8523, не прелази 10% цијене 
производа фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

 -матрице и галвански отисци 
за производњу плоча, са 
изузетком производа из 
Поглавља 37 
 

Производња:  
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
у поменутим границама, 
вриједност свих употријебљених 
материјала из тарифног броја 
8523, не прелази 10% цијене 
производа фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

 - „картице за детекцију и 
„паметне картице“ са два или 
више електронски 
интегрисаних склопова 
 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 
 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 
 

 - „паметне картице“ са 
једним електронски 
интегрисаним склопом 
 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у поменутим границама, 
вриједност свих употријебљених 
материјала из тарифних бројева 
8541 и 8542, не прелази 10% 
цијене производа фцо фабрика 
или  
Поступак распршивања (при 
чему су интегрисани склопови 
обликовани на 
полупроводничкој подлози 
селективним увођењем 
одговарајућег топила - допанта), 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 
 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

не узимајући у обзир да ли су 
склопови састављени и/или 
тестирани у држави која није 
наведена у члановима 3. и 4.  

8525 Одашиљачи за 
радиотелефонију, 
радиотелеграфију, радио-
дифузију или телевизију, 
било или не, са уграђеним 
пријемником или апаратом за 
снимање звука или 
репродукцију звука; 
телевизијске камере; видео-
камере за статичке слике и 
друге видео-камере 
(камкордери); дигиталне 
камере 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- вриједност свих 
употријебљених материјала без 
поријекла не прелази вриједност 
свих употријебљених материјала 
са поријеклом 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

8526 Радари, уређаји за 
радионавигацију и радио-
уређаји за даљинско 
управљање 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- вриједност свих 
употријебљених материјала без 
поријекла не прелази вриједност 
свих употријебљених материјала 
са поријеклом 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

8527 Пријемници за 
радиотелефонију, 
радиотелеграфију и 
радиодифузију, комбиновани 
или не, у истом кућишту, са 
апаратом за снимање или 
репродукцију звука или 
сатом 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- вриједност свих 
употријебљених материјала без 
поријекла не прелази вриједност 
свих употријебљених материјала 
са поријеклом 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

8528 - монитори и пројектори, без 
уграђеног телевизијског 
пријемника, који се углавном 
или искључиво користе у 
систему за аутоматску обраду 
података из тарифног броја 
8471 
 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

 - остали монитори и 
пројектори, без уграђеног 
телевизијског пријемника; 
Телевизијски пријемници  са 
или без уграђеног пријемника 
за радио дифузију или 
апарата за снимање или 
репродукцију звука или 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- вриједност свих 
употријебљених материјала без 
поријекла не прелази вриједност 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

слике;  
 

свих употријебљених материјала 
са поријеклом 

8529 Дијелови погодни углавном 
или искључиво за употребу 
са апаратима из тарифних 
бројева 8525 до 8528: 

  

 - Намијењени углавном или 
искључиво за употребу са 
видео- апаратима за снимање 
или репродукцију 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

 - Намијењени углавном или 
искључиво за употребу са 
мониторима и пројекторима, 
без уграђеног телевизијског 
пријемника, који се углавном 
или искључиво користе у 
систему за аутоматску обраду 
података из тарифног броја 
8471 
 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

 - Остало Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- вриједност свих 
употријебљених материјала без 
поријекла не прелази вриједност 
свих употријебљених материјала 
са поријеклом 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

8535  Електрични апарати за 
укључивање и искључивање 
или заштиту електричних 
струјних кола, или за 
остваривање прикључивања 
за или у електричним 
струјним круговима за напон 
преко 1000 V 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у горе споменутим границама, 
вриједност свих употријебљених 
материјала из тарифног броја 
8538, не прелази 10% цијене 
производа фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

8536 Електрични апарати за 
укључивање и искључивање 
или заштиту електричних 
струјних кола, или за 
остваривање прикључивања 
за или у електричним 
струјним круговима за напон 
преко 1000 V 
 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у горе поменутим границама, 
вриједност свих употријебљених 
материјала из тарифног броја 
8538, не прелази 10% цијене 
производа фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

 - конектори за оптичка 
влакна, снопове оптичких 

  



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

влакана или каблове 
 -- од пластике 

 
Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

 -- од керамике 
 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

 -- од бакра 
 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

8537 Плоче, пултови, столови, 
ормари и остали носачи, 
опремљени са два или више 
апарата из тарифног броја 
8535 или 8536, за електрично 
управљање или расподјелу 
електричне енергије, 
укључујући оне са уграђеним 
инструментима или 
апаратима из Поглавља 90, и 
уређајима за нумеричко 
управљање, осим 
комутацијских апарата из 
тарифног броја 8517 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
-  у поменутим границама, 
вриједност свих употријебљених 
материјала из тарифног броја 
8538, не прелази 10% цијене 
производа фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 8541 Диоде, транзистори и слични 
полупроводнички апарати, 
осим плоча још неизрезаних 
у чипове 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 8542 
 

Електронска интегрисана 
кола и микросклопови: 

  

 - Монолитна интегрисана 
кола 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у поменутим границама, 
вриједност свих употријебљених 
материјала из тарифних бројева 
8541 и 8542, не прелази 10% 
цијене производа фцо фабрика 
или 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

Поступак дифузије (у којој су 
интегрална кола формирана на 
подлози полупровдника 
селективним увођењем 
одговарајућег допанта), 
скопљена или несклопљена 
и/или тестирана у земљи која 
није наведена у члановима 3 и 4. 

 - мултичипна интегрисана 
кола која су дијелови машина 
или апарата, који нису 
поменути нити обухваћени на 
другом мјесту у овом 
Поглављу 
 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

 - остало Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у поменутим границама, 
вриједност свих употријебљених 
материјала из тарифних бројева 
8541 и 8542, не прелази 10% 
цијене производа фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

8544 Изолирана жица (укључујући 
лакирану или анодирану 
жицу), каблови (укључујући 
коаксијалне каблове) и 
остали изолирани електрични 
проводници, са или без 
конектора; каблови од 
оптичких влакана, израђени 
од појединачно оплаштених 
влакана, комбиновани или не 
с електричним водичима или 
са или без конектора  

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

8545 Угљене електроде, угљене 
четкице, угаљ за сијалице, 
угаљ за батерије и други 
производи од графита или од 
других врста угља, са или без 
метала, за електричне сврхе 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

8546 Електрични изолатори од 
било којег материјала 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

8547 Изолацијски дијелови за 
електричне машине, уређаје 
или опрему, израђени у 
потпуности од изолационог 
материјала или само са 
мањим компонентама од 
метала (нпр. чауре са 
навојем) уграђеним за 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

вријеме пресовања 
искључиво ради спајања, 
осим изолатора из тарифног 
броја 8546; цијеви за 
електричне проводнике и 
спојнице за њих, од обичних 
метала, обложене 
изолационим материјалом 

8548 - Отпаци и остаци од 
примарних ћелија, 
примарних батерија и 
електричних акумулатора; 
истрошене примарне ћелије, 
примарне батерије и 
електрични акумулатори; 
електрични дијелови машина 
или апарата, непоменути 
нити обухваћени на другом 
мјесту у овом поглављу 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 
 
 
 

 
 

 - електронски микросклопови Производња:  
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика и  
-унутар горње границе 
вриједност свих материјала из 
тарифног боја 8541 и 8542 не 
прелази 10% цијене производа 
фцо фабрика 
 

 

еx Поглавље
 86 

Жељезничке или трамвајске 
локомотиве, њихови 
дијелови; жељезнички или 
трамвајски колосијечни 
склопови и прибор и њихови 
дијелови; маханичка 
(укључујући 
електромеханичку) сигнална 
опрема за промет свих врста; 
осим: 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

8608 Жељезнички или трамвајски 
шински склопови и прибор; 
механичка (укључујући 
електромеханичку) опрема за 
сигнализацију, безбједност 
или опрема за контролу и 
управљање у промету на 
жељезници, трамвајима, 
друмовима, унутрашњим 
воденим путевима, 
паркиралиштима, лучким 
инсталацијама или 
аеродромима; њихови 
дијелови 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

еx Поглавље
 87 

Возила, осим жељезничких 
или трамвајских трачничких 
возила и њихови дијелови и 
прибор; осим: 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

8709 Самоходна радна колица 
(аутокаре), без уређаја за 
дизање или руковање, која се 
употребљавају у фабрикама, 
складиштима, лукама или 
аеродромима за превоз робе 
на кратким удаљеностима; 
вучна возила која се 
употребљавају на перонима 
жељезничких станица; 
дијелови наведених возила 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

8710 Тенкови и друга оклопна 
борбена возила, 
моторизована, опремљена 
или неопремљена оружјем, и 
дијелови таквих возила 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

8711 Мотоцикли (укључујући 
мопеде) и бицикли 
опремљени помоћним 
мотором, са бочном 
приколицом или без ње; 
бочне приколице: 

  

 - Са клипним мотором (осим 
ротацијских клипних мотора) 
запремине цилиндра: 

  

 -- До 50 cm3 Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- вриједност свих 
употријебљених материјала без 
поријекла не прелази 
вриједност свих 
употријебљених материјала са 
поријеклом 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
20% цијене производа 
фцо фабрика 

 -- Преко 50 cm3 Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- вриједност свих 
употријебљених материјала без 
поријекла не прелази 
вриједност свих 
употријебљених материјала са 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

поријеклом 
 - Остало Производња у којој: 

- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- вриједност свих 
употријебљених материјала без 
поријекла не прелази 
вриједност свих 
употријебљених материјала са 
поријеклом 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 8712 Бицикли без кугличних 
лежаја 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
оних из тарифног броја 8714 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

8715 Дјечја колица и њихови 
дијелови 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

8716 Приколице и полуприколице; 
остала возила, несамокретна; 
њихови дијелови 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

еx Поглавље
 88 

Летјелице, свемирске 
летјелице и њихови дијелови; 
осим:  

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 8804 Падобрани Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, 
укључујући остале материјале из 
тарифног броја 8804 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

8805 Опрема за лансирање авиона; 
палубни заустављивачи 
авиона или слична опрема; 
земаљски тренажери летења; 
дијелови наведених 
производа 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

Поглавље 89 Бродови, чамци и пловеће 
конструкције 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, 
трупови брода из тарифног броја 
8906 не смију се употребљавати 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx Поглавље
 90 

Оптички, фотографски, 
кинематографски, мјерни и 
контролни инструменти, 
инструменти за испитивање 
тачности, медицински или 
хируршки инструменти и 
апарати; њихови дијелови и 
прибор; осим:  

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

9001 Оптичка влакна и снопови 
оптичких влакана; каблови од 
оптичких влакана осим оних 
из тарифног броја 8544; 
листови и плоче од 
поларизирајућег материјала, 
сочива (укључујући 
контактна сочива), призме, 
огледала, и остали оптички 
елементи, од било којег 
материјала, немонтирани, 
осим таквих елемената од 
стакла оптички необрађених 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

9002 Сочива, призме, огледала и 
други оптички елементи, од 
било којег материјала, 
монтирани, који су дијелови 
или прибор за инструменте 
или уређаје, осим таквих 
елемената од стакла оптички 
необрађених 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

9004 Наочале и слични производи, 
корективни, заштитни или 
остали  

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

еx 9005 Далекозори (с једним или два 
објектива), оптички 
телескопи и њихова постоља, 
осим астрономских 
рефракцијских телескопа и 
њихових постоља 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика; и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала без 
поријекла не прелази вриједност 
свих употријебљених материјала 
са поријеклом 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 9006 Фотографске (осим Производња: Производња у којој 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

кинематографских) камере; 
уређај за фотографске 
блицеве и сијалице-блицеви 
осим сијалица са 
електричним паљењем 

- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у којој вриједности свих 
употријебљених материјала без 
поријекла не прелази вриједност 
свих употријебљених материјала 
са поријеклом 

вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

9007 Кинематографске камере и 
пројектори, са или без 
уграђених апарата за 
снимање или репродукцију 
звука 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у којој вриједности свих 
употријебљених материјала без 
поријекла не прелази вриједност 
свих употријебљених материјала 
са поријеклом 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

9011 Оптички микроскопи, 
укључујући оне за 
микрофотографију, 
микрокинефотографију и 
микропројекцију 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у којој вриједности свих 
употријебљених материјала без 
поријекла не прелази вриједност 
свих употријебљених материјала 
са поријеклом 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 9014 Остали инструменти и 
уређаји за навигацију 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

9015 Инструменти и апарати за 
геодезију, топографију, 
земљомјерство, нивелирање, 
фотограметрију, 
хидрографију, океанографију, 
хидрологију, метеорологију 
или геофизику, осим 
компаса; даљиномјери 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

9016 Ваге осјетљивости до 5 
центиграма или финије, са 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

или без тегова производа фцо фабрика 
9017 Инструменти за цртање, 

обиљежавање или 
математичко рачунање (нпр. 
апарати за цртање, 
пантографи, угломјери, 
прибор за цртање у сету, 
логаритамска рачунала, 
калкулатори у облику 
округле плоче); инструменти 
за мјерење дужине, који се 
држе у руци (нпр. мјерне 
шипке и траке, микрометри, 
помична мјерила) 
непоменути нити обухваћени 
на другом мјесту у овом 
поглављу 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

9018 Инструменти и апарати у 
употреби у медицинским, 
хируршким, зубарским или 
ветеринарским наукама, 
укључујући сцинтиграфске 
апарате, и друге 
електромедицинске апарате 
те инструменте за 
испитивање вида: 

  

 - Зубарске столице са 
уграђеном зубарском 
опремом или апаратом за 
испирање уста водом 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, 
укључујући остале материјале из 
тарифног броја 9018 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

 - Остало Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

9019 Апарати за механотерапију; 
апарати за масажу, апарати за 
психолошка тестирања; 
апарати за озонотерапију, 
оксигенотерапију, аеросол 
терапију, умјетно дисање или 
остали терапеутски апарати 
за дисање  

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 
фцо фабрика 

9020 Остали апарати за дисање и 
гасне маске, осим заштитних 
маски без механичких 
дијелова и замјењивих 
филтера 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
25% цијене производа 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

фцо фабрика 

9024 Машине и апарати за 
испитивање тврдоће, 
чврстоће на кидање или 
сабијање, еластичности или 
осталих механичких 
својстава материјала (нпр. 
метала, дрвета, текстила, 
папира, пластичних маса) 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

9025 Хидрометри и слични 
плутајући инструменти, 
термометри, пирометри, 
барометри, хигрометри и 
психрометри, са или без 
могућности регистровања, и 
комбинације ових 
инструмента 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

9026 Инструменти и апарати за 
мјерење или контролу 
протока, нивоа, притиска или 
осталих промјењивих 
величина текућине или 
гасова (нпр. мјерачи протока, 
показивачи нивоа, 
манометри, топлиномјери), 
осим инструмената и апарата 
из тарифних бројева 9014, 
9015, 9028 или 9032 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

9027 Инструменти и апарати за 
физикалне или хемијске 
анализе (нпр. полариметри, 
рефрактометри, 
спектрометри, уређаји за 
анализу гаса или дима); 
инструменти и апарати за 
мјерење и контролу 
вискозитета, порозности, 
експанзије, површинског 
напона и слично; 
инструменти и апарати за 
калориметријска, акустична и 
фотометријска мјерења или 
контролу (укључујући 
експозиметре); микротоми 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

9028 Мјерила потрошње или 
производње плина, текућине 
или електрицитета, 
укључујући мјерила за 
њихово баждарење: 

  

 - Дијелови и прибор Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

 - Остало Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- вриједност свих 
употријебљених материјала без 
поријекла не прелази вриједност 
свих употријебљених материјала 
са поријеклом 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

9029 Бројачи обртаја, бројачи 
производње, таксиметри, 
бројачи километара, бројачи 
корака и слично; показивачи 
брзине и тахометри, осим 
оних из тарифног броја 9014 
или 9015; стробоскопи: 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

9030 Осцилоскопи, спектрални 
анализатори и остали 
инструменти и апарати за 
мјерење или испитивање 
електричних величина, 
искључујући мјерила из 
тарифног броја 9028; 
инструменти и апарати за 
мјерење или откривање алфа, 
бета, гама, рендгенских, 
свемирских или осталих 
јонизујућих зрачења 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

9031 Инструменти, апарати и 
машине за мјерење или 
испитивање, непоменути 
нити обухваћени на другом 
мјесту у овом поглављу; 
пројектори профила 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

9032 Инструменти и апарати за 
аутоматску регулацију или 
управљање 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

9033 Дијелови и прибор 
(непоменути нити 
обухваћени на другом мјесту 
у овом поглављу) за машине, 
уређаје, инструменте или 
апарате из Поглавља 90 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

еx Поглавље
 91 

Сатови и ручни сатови и 
њихови дијелови; осим: 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

9105 Остали сатови  Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

фцо фабрика, и 
- вриједност свих 
употријебљених материјала без 
поријекла не прелази вриједност 
свих употријебљених материјала 
са поријеклом 

фцо фабрика 

9109 Сатни механизми, комплетни 
и састављени 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- вриједност свих 
употријебљених материјала без 
поријекла не прелази вриједност 
свих употријебљених материјала 
са поријеклом 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

9110 Комплетни сатни механизми 
(за ручне или друге сатове) 
несастављени или 
дјелимично састављени 
(механизми у сетовима); 
некомплетни сатни 
механизми (за ручне или 
друге сатове), састављени; 
грубо комплетирани 
механизми за сатове (ручне 
или друге) 

Производња у којој: 
- вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика, и 
- у поменутим границама, 
вриједност свих употријебљених 
материјала из тарифног броја 
9114 не прелази 10% цијене 
производа фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

9111 Кућишта за ручне сатове и 
дијелови кутија 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

9112 Кућишта и кутије за кућне, 
канцеларијске и сличне 
сатове и кућишта и кутије 
сличног типа за другу робу из 
овог поглавља, и њихови 
дијелови  

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 40% цијене производа 
фцо фабрика 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
30% цијене производа 
фцо фабрика 

9113 Каишеви и наруквице за 
ручне сатове и дијелови за 
каишеве и наруквице: 

  

 - Од обичног метала, 
позлаћени, посребрени, 
платинирани или пресвучени 
племенитим металима 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

 - Остало Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

Поглавље 92 Музички инструменти; 
дијелови и прибор за такве 
производе 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 40% цијене 
производа фцо фабрика 

 

Поглавље 93 Оружје и муниција; њихови 
дијелови и прибор 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

еx Поглавље
 94 

Намјештај; постељина; 
мадраци; носачи мадраца, 
јастуци и слични пуњени 
производи; свјетиљке и друга 
свјетлећа тијела, на другом 
мјесту непоменути или 
укључени; освијетљени 
знакови, освијетљене 
плочице са именима и 
слично; монтажне зграде; 
осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

еx 9401 и 
еx 9403 

Намјештај од обичних 
метала, пресвучен 
нетапацираном памучном 
тканином тежине 300г/м2 или 
мање 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 
или 
Производња од памучних 
тканина већ произведених у 
облицима спремним за употребу 
са материјалима из тарифног 
броја 9401 или 9403, под 
условом да: 
- вриједност тканина не прелази 
25% цијене производа фцо 
фабрика, и 
- су сви остали употријебљени 
материјали са поријеклом и 
разврстани унутар тарифног 
броја различитог од тарифног 
броја 9401 или 9403 

Производња у којој 
вриједност свих 
употријебљених 
материјала не прелази 
40% цијене производа 
фцо фабрика 

9405 Свјетиљке и друга свјетлећа 
тијела, укључујући 
рефлекторе и њихови 
дијелови, на другом мјесту 
непоменути нити обухваћени; 
освијетљени знакови, 
освијетљене плочице са 
именима и слично, са стално 
фиксираним свјетлосним 
извором, и њихови дјелови на 
другом мјесту непоменути 
нити обухваћени 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

9406 Монтажне зграде Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

производа фцо фабрика 
еx Поглавље
 95 

Играчке, реквизити за 
друштвене игре и спорт; 
њихови дијелови и прибор; 
осим: 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx 9503 
 
 

Остале играчке; умањени 
модели и слични модели за 
игру, са погоном или не; 
слагалице свих врста 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

еx 9506 - Палице за голф и остала 
опрема за голф 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, грубо 
обликовани блокови за израду 
глава за голф штапове могу бити 
употријебљени 

 

еx Поглавље
 96 

Разни производи; осим: Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

еx 9601 и 
еx 9602 

Производи од материјала за 
резбарење животињског, 
биљног или минералног 
поријекла 

Производња од "обрађених" 
материјала за резбарење из истог 
тарифног броја као производ 

 

еx 9603 Метле и четке (осим метли и 
метлица од прућа, са или без 
дршке, и четки од длаке 
вјеверица и ласица), 
механичке справе за 
чишћење пода које се држе у 
руци, без мотора, 
собосликарски улошци и 
ваљци; брисачи за подове и 
пајалице 

Производња у којој вриједност 
свих употријебљених материјала 
не прелази 50% цијене 
производа фцо фабрика 

 

9605 Путни сетови (несесери) за 
личну хигијену, шивење или 
чишћење ципела или одијела 

Сваки производ у сету мора 
удовољавати правилу које би 
важило за тај производ у случају 
да није укључен у сет. Међутим, 
сет може садржавати и 
производе без поријекла, под 
условом да њихова укупна 
вриједност не прелази 15% 
цијене сета фцо фабрика 

 

9606 Дугмад, копчице које се 
затварају утискивањем или на 
други начин, дугмад за 
пресвлачење и остали 
дијелови тих производа; 
недовршена дугмад 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 50% цијене производа 

 



ХС тарифни 
број Опис производа Обрада или прерада обављена на материјалима без 

поријекла која даје статус производа са поријеклом 
(1) (2) (3) или (4) 

фцо фабрика 
9608 Хемијске оловке; фломастери 

и маркери са врхом од филца 
или другог порозног 
материјала; наливпера и 
слична пера на пуњење; пера 
за копирање; патент-оловке, 
држала за пера, држала за 
оловке и слична држала; 
дијелови (укључујући капе и 
клипсе) наведених производа 
осим из тарифног броја 9609 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа. Међутим, пера 
или њихови врхови из истог 
тарифног броја као производ 
могу се користити 

 

9612 Траке за писаће машине или 
сличне траке, натопљене 
штампарском бојом или 
другачије припремљене за 
давање отисака, укључујући 
на ролнама или у патронама; 
јастучићи за печате, 
натопљени или ненатопљени, 
са кутијом или без кутије 

Производња: 
- од материјала из било којег 
тарифног броја, осим броја 
производа, и 
- у којој вриједност свих 
употријебљених материјала не 
прелази 50% цијене производа 
фцо фабрика 

 

еx 9613 Упаљачи са електричном 
искром (пиезо) 

Производња у којој вриједност 
употријебљених материјала из 
тарифног броја 9613 не прелази 
30% цијене производа фцо 
фабрика 

 

еx 9614 Луле за пушење и главе лула Производња од грубо обрађених 
блокова 

 

Поглавље 97 Умјетнине, колекционарски 
предмети и старине 
(антиквитети) 

Производња од материјала из 
било којег тарифног броја, осим 
броја производа 

 

 



АНЕКС III ПРОТОКОЛА 2. 
 

УЗОРЦИ ПОТВРДЕ О КРЕТАЊУ РОБЕ ЕУР.1 И  
ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О КРЕТАЊУ РОБЕ ЕУР.1 

 
Упутство за штампање 

 
1. Сваки формулар ће бити димензија 210 x 297 mm; може се дозволити одступање од 

минус 5 mm или плус 8 mm по дужини. Мора се користити бијели папир, 
прилагођен за писање, без механичке пулпе и тежине не мање од 25 g/m2. На 
позадини ће имати отиснут зелени „guilloche“ узорак, што омогућава да било какво 
кривотворење механичким или хемијским средствима буде уочљиво. 

 
2. Надлежне власти уговорних страна могу задржати право штампања потврде или тај 

посао могу повјерити овлашћеној штампарији. У посљедњем случају, сваки 
формулар мора садржавати биљешку о таквом допуштењу. Сваки формулар мора 
имати отиснут назив и адресу штампарије или знак по којем штампарија може бити 
препозната. Такође ће имати серијски број, штампан или не, на основу којег се 
може препознати. 

 



ПОТВРДА О КРЕТАЊУ РОБЕ  
 

1. Извозник (назив, пуна адреса, земља) ЕУР.1                                No А 000.000 
 Прије попуњавања обрасца видјети напомене на полеђини 

 2. Потврда се користи у преференцијалној трговини 
између 
 

........................................................................
3. Прималац (назив, пуна адреса, земља) (необавезно)  

и 
 

........................................................................ 
(унијети одговарајуће земље, групе земаља или територије) 

 
 4. Земља, група 

земаља или 
територија на којој 
се производи 
сматрају 
производима са 
поријеклом 

 
 

5. Земља, група земаља или 
територија на коју се роба 
шаље 

 

6. Информације у вези са превозом (необавезно) 
 

7. Напомене 
 
 

8. Број ставке; Ознаке и бројеви; Број и врста омота (1); Опис робе 
 

9. Бруто маса 
(kg) или 
друга мјера 
(литри, m3, 
итд.) 

 

10. Фактуре 
   
(необавезно) 
 

11. ОВЈЕРА ЦАРИНСКЕ СЛУЖБЕ 
      Овјерена декларација 
      Извозни документ (2) 
      Образац ..................................... Бр: ….……... 
      Од ……………………………………….............. 
      Царинарница .................................…….............. 
      Земља или територија издавања .............................              

Печат 
      ......................................................................... 
     Мјесто и датум ……………............................... 
     …….................................................................  
    (потпис) 

12. ИЗЈАВА ИЗВОЗНИКА 
 
Ја, доље потписани, изјављујем да горе описана 
роба задовољава услове потребне за издавање 
ове потврде. 
 
 
Мјесто и датум ………………........................ 

 
    ........................................................................... 
    (потпис) 

                                                     
(1) Ако роба није у пакетима, навести број предмета или напомену «у расутом стању» 
(2) Попунити само ако то прописи земље извознице захтијевају. 



13. ЗАХТЈЕВ ЗА ПРОВЈЕРУ, упућује се: 
 

14. РЕЗУЛТАТ ПРОВЈЕРЕ 

  
Спроведена провјера показује (1) 
 

 да је ову потврду издала наведена  
     царинарница и да су подаци у њој тачни. 
 

 да ова потврда није тачна нити исправна 
    (видјети напомене у прилогу). 
 
 

 
Тражи се провјера тачности и исправности ове потврде. 
 
...............................................…………….......................... 
(Мјесто и датум) 

 
 

Печат 
 
.....................................................…… 
(Потпис) 
 
 

 
 
 
.........................................………………………… 
(Мјесто и датум) 

 
 

Печат 
 
.....................................................…..... 
(Потпис) 
 
_____________ 
(1) Унијети X у одговарајуће поље. 
 

 
 

НАПОМЕНЕ 
 
1.     У потврди се не смију брисати или писати ријечи једне преко других. Свака 

исправка мора бити учињена прецртавањем нетачних података и уписивањем 
потребних корекција. Сваку такву исправку мора парафом одобрити лице које 
је издало потврду и овјерити царинска служба земље или територије гдје је 
потврда издата. 

 
2.    Производи се у потврду обавезно уписују без прореда, а испред сваког 

производа мора бити редни број. Непосредно након посљедњег производа 
обавезно се подвлачи водоравна црта. Неиспуњен простор мора бити 
прецртан, тако да се онемогући било какво накнадно уношење. 

 
3.     Роба мора бити описана у складу са трговинском праксом, са довољно детаља 

који омогућавају њено препознавање.  
 
 



ЗАХТЈЕВ ЗА ПОТВРДУ О КРЕТАЊУ РОБЕ 
 

1. Извозник (назив, пуна адреса, земља) ЕУР.1                                No А 000.000 

 Прије попуњавања обрасца видјети нaпомене на полеђини 

 2. Захтјев да се потврда користи у преференцијалној 
трговини између 
 

........................................................................
3. Прималац (назив, пуна адреса, земља) (необавезно)  

и 
 

........................................................................ 
(унијети одговарајуће земље, групе земаља или територије) 

 4. Земља, група 
земаља или 
територија на којој 
се производи 
сматрају 
производима са 
поријеклом 

5. Земља, група земаља или 
територија на коју се роба 
шаље 

 

6. Информације у вези са превозом (необавезно) 
 

7. Напомене 
 
 

8. Број ставке; Ознаке и бројеви; Број и врста омота (1); Опис робе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Бруто маса 
(kg) или 
друга мјера 
(литри, m3, 
итд.) 

 

10. Фактуре 
   
(необавезно) 
 

 

                                                     
(1) Ако роба није у пакетима, навести број предмета или напомену «у расутом стању» 



ИЗЈАВА ИЗВОЗНИКА 
 
 
Ја, доље потписани извозник робе описане на полеђини, 
 
 
ИЗЈАВЉУЈЕМ да роба задовољава услове за издавање приложене потврде; 
 
 
ДАЈЕМ како слиједи податке на основу којих роба задовољава горе 

наведене услове: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................... 

ПОДНОСИМ   сљедеће доказне документе 1: 
 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................... 
 
ОБАВЕЗУЈЕМ се да на захтјев надлежних власти поднесем сваки потребни документ 

који те власти могу тражити, ради издавања приложене потврде, те се 
обавезујем да ћу, уколико буде затражено, прихватити сваку потребну 
провјеру мог књиговодства и сваку провјеру процеса производње 
наведене робе, коју ће спроводити наведене власти; 

 
МОЛИМ         издавање приложене потврде за ову робу. 
 
 

............................................................... 
     (Мјесто и датум) 

 
............................................................... 

(Потпис) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________ 
(1)  На примјер: увозни документи, потврде о кретању робе, фактуре, изјаве произвођача, итд., у вези са 

производима коришћеним у производњи или поново извезеном робом, у непромијењеном стању. 



АНЕКС IV ПРОТОКОЛА 2. 
ТЕКСТ ИЗЈАВЕ НА РАЧУНУ 

 

Изјава на рачуну, чији текст је наведен у наставку, мора бити израђена у складу са 
фуснотама. Међутим, фусноте није потребно уписивати. 

 
Бугарска верзија 

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … 
(1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с 
….(2)преференциален произход 

Španska verzija  

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° 
...(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen 
preferencial ...(2). 

Češka verzija 

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě 
zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). 

Danska verzija  

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes 
tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har 
præferenceoprindelse i ...(2). 

Njemačka verzija  

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses 
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, 
präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. 

Estonska verzija 

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, 
et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. 

Grčka verzija  

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου 
υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι 
προτιμησιακής καταγωγής ...(2). 

 

Engleska verzija 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) 
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential 
origin. 



Francuska verzija 

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) 
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...(2). 

Italijanska verzija 

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. 
...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2). 

Latvijska verzija 

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, 
iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2). 

Litvanska verzija 

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, 
kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés. 

Mađarska verzija 

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy 
eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. 

Malteška verzija 

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) 
jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini 
preferenzjali …(2). 

Nizozemska verzija 

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. 
...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van 
preferentiële ... oorsprong zijn (2). 

Poljska verzija 

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) 
deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) 
preferencyjne pochodzenie. 

Portugalska verzija 

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização 
aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos 
são de origem preferencial ...(2). 

Rumunska verzija 

Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. …(1)) declará 
cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine 
preferenţialā …(2). 

Slovačka verzija 

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem 
zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). 



Slovenačka verzija 

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, 
da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. 

Finska verzija 

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä 
tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita 
(2). 

Švedska verzija 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) 
försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung 
(2). 
 

Bosanskohercegovačke verzije: 

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br………(1)) izjavljuje 
da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi…………(2)  preferencijalnog 
porijekla. 
 
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br………(1)) izjavljuje 
da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi…………(2)  preferencijalnoga 
podrijetla. 
 

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр………..(1)) 
изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи …………(2) 

преференцијалног поријекла. 
……………………………………………………………....................................................... (3) 

(Мјесто и датум) 
...……………………………………………………………………........................................ (4) 
(Потпис извозника, додатно мора бити читко наведено име особе која је изјаву 
потписала) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) Када  изјаву на рачуну даје овлашћени извозник, овдје мора бити уписан број овлашћења. Када 

изјаву на рачуну није дао овлашћени извозник, ријечи у загради се испуштају или се тај простор 
оставља празан. 

(2) Наводи се поријекло производа. Када се изјава на рачуну односи, у цјелини или дијелимично, на 
производе поријеклом из Сеуте и Мелиље, извозник их мора јасно навести у документу у којем је 
изјава дата помоћу ознаке „СМ“. 

(3) Ови наводи се могу испустити ако је податак садржан у самом документу. 
(4) У случајевима када се не захтијева потпис извозника, изузеће потписа се такође односи на навођење 

имена потписника. 



АНЕКС V ПРОТОКОЛА 2. 
 

ПРОИЗВОДИ ИЗУЗЕТИ ОД КУМУЛАЦИЈЕ  
ПРЕДВИЂЕНЕ У ЧЛАНУ 3. И ЧЛАНУ 4. 

 
 

CN број Опис
1704 90 99 Остали производи од шећера који не садрже какао. 
 
 
1806 10 30 
 
1806 10 90 

Чоколада и остали прехрамбени производи који садрже какао  
- какао прах, са додатим шећером или другим заслађивачима: 
-- са масеним удјелом сахарозе (укључујући инвертни шећер изражен као 
сахароза) или изоглукозе изражене као сахароза 65% или већим али 
мањим од 80% 
-- са масеним удјелом сахарозе (укључујући инвертни шећер изражен као 
сахароза) или изоглукозе изражене као сахароза 80% или већим 

 
 
 
1806 20 95 

- остали прехрамбени производи који садрже какао у блоковима, плочама 
или шипкама масе веће од 2 kg или у текућем стању, пасти, праху, 
гранулама или у другим облицима у расутом стању, у посудама или 
непосредним паковањима са садржајем већим од 2 kg 
-- остало 
--- остало 

 
 
 
 
 
 
1901 90 99 

Сладни екстракт; прехрамбени производи од брашна, прекрупе, крупице, 
скроба или сладног екстракта, који не садрже какао или који садрже мање 
од 40% масеног удјела какаа, рачунато на потпуно одмашћену основу, 
што нису поменути нити укључени на другом мјесту; прехрамбени 
производи од робе из тарифних бројева 0401 до 0404 што не садрже какао 
или који садрже мање од 5% масеног удјела какаоа, рачунато на потпуно 
одмашћену основу, који нису поменути нити укључени на другом мјесту  
- остало 
-- остало (осим сладног екстракта) 
--- остало 

2101 12 98 Остали препарати на бази кафе. 
2101 20 98 Остали препарати на бази чаја или мате чаја. 
2106 90 59  
2106 90 98 Прехрамбени производи који нису поменути нити укључени на другом 

мјесту: 
- остало (осим концентрата бјеланчевина и текстурираних 
бјеланчевинастих твари) 
-- остало 
--- остало 

3302 10 29 

Смјесе мирисних твари и смјесе (укључујући алкохолне отопине) на бази 
једне или више тих твари, врста које се користе као сировине у 
индустрији; други препарати на бази мирисних твари који се користе као 
сировине у производњи пића: 
- за употребу у прехрамбеној индрустрији и индустрији пића 
-- за употребу у индустрији пића: 
--- препарати који садрже сва ароматична средства карактеристична за 
пића: 
---- са садржајем алкохола већим од 0,5% vol 
----остало: 
----- који не садрже млијечну маст, сахарозу, изоглукозу, шкроб или 
глукозу, или који садрже млијечну маст са масеним удјелом мањим од 



1,5%, сахарозу или изоглукозу са масеним удјелом мањим од 5%, глукозу 
или шкроб са масеним удјелом мањим од 5% 
-----остало 

 
 
 



ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА У ВЕЗИ СА КНЕЖЕВИНОМ АНДОРОМ 
 
1. Производи поријеклом из Кнежевине Андоре, биће прихваћени у Босни 

Херцеговини као производи поријеклом из Заједнице у смислу овог Споразума. 
 
2. Протокол 2 ће се примјењивати mutatis mutandis за потребе утврђивања статуса 

поријекла горе наведених производа. 
 
 
 

ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА У ВЕЗИ СА РЕПУБЛИКОМ САН МАРИНО 
 
1. Производи поријеклом из Републике Сан Марино  биће прихваћени у Босни 

Херцеговини као производи поријеклом из Заједнице у смислу овог Споразума. 
 
2. Протокол 2 ће се примјењивати mutatis mutandis за потребе утврђивања статуса 

поријекла горе наведених производа. 
 
 



ПРОТОКОЛ 3 
О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ У ИНДУСТРИЈИ ЧЕЛИКА 



 
 
1.  Стране признају потребу да Босна и Херцеговина без одгађања приступи 
рјешавању свих структуралних слабости у сектору челика, са циљем обезбјеђивања 
глобалне конкурентности својих индустријских грана.   
 
2.  Осим услова предвиђених ставом 1.(c) члана 36. овог споразума (ставом 1.(c) 
члана 71. ССП-а), процјена компатибилности државне помоћи индустрији челика по 
дефиницији из Анекса I Смјерница за државну регионалну помоћ 2007-2013 обавиће се 
на основу критеријума који произлазе из примјене члана 87. Уговора о оснивању 
Европске заједнице на сектор челика, укључујући секундарно законодавство.  
 
 
3.  У сврху примјене одредаба става 1.(c) члана 36. овог споразума (ставa 1.(c) 
члана 71. ССП-а) у односу на индустрију челика, Заједница признаје да, током пет 
година након ступања на снагу овог споразума, Босна и Херцеговина може изузетно 
давати државну помоћ за реструктурирање предузећима која се баве производњом 
челика а која су у потешкоћама, под условом да 
 
(a) то води дугорочној одрживости предузећа-корисника под нормалним 

тржишним условима на крају периода реструктурирања, те  
 
(b) износ и интензитет такве помоћи буду строго ограничени на оно што је 

апсолутно неопходно са циљем поврата такве одрживости, а да се помоћ, кад је 
то примјерено, прогресивно смањује; 

 
(c) земља представи програм реструктурирања који је повезан са глобалном 

рационализацијом и који укључује затварање неефикасних капацитета. Свако 
предузеће које се бави производњом челика, а које користи помоћ за 
реструктурирање ће, што је могуће више, обезбиједити компензационе мјере 
којима ће се ублажити нарушавање конкуренције узроковано давањем помоћи. 

 
 

4.  Босна и Херцеговина ће доставити Комисији на процјену Државни програм 
реструктурирања и појединачне пословне планове за свако предузеће које користи 
помоћ за реструктурирање, којима се доказује да су наведени услови испуњени.   
 
Орган успостављен на основу члана 36.(4) овог споразума (члана 71.(4) ССП-а) 
оцијениће и одобрити појединачне пословне планове, у смислу њихове усклађености са 
ставом 3. овог протокола. 
 
Комисија ће потврдити да је Државни програм реструктурирања усклађен са захтјевима 
из става 3.  
 
5.  Комисија ће контролисати реализацију планова, у уској сарадњи са надлежним 
државним органима, посебно са органом успостављеним на основу члана 36.(4) овог 
споразума (члана 71.(4) ССП-а).  
 
Ако контрола покаже да се од дана потписивања Споразума и надаље корисницима 
давала помоћ која није одобрена у Државном програму реструктурирања, или се давала 
било каква помоћ за реструктурирање предузећима која се баве производњом челика, а 
која није утврђена у Државном програму реструктурирања, надлежни државни орган за 



контролу државне помоћи Босне и Херцеговине обезбиједиће да се таква помоћ врати.   
 
6.  На захтјев, Заједница ће пружити Босни и Херцеговини техничку подршку за 
припрему Државног програма реструктурирања и појединачних пословних планова.  
 
7.  Свака страна ће обезбиједити пуну транспарентност у погледу државне помоћи. 
Пуна и стална размјена информација одвијаће се нарочито у вези са  државном помоћи 
која се даје производњи челика у Босни и Херцеговини и спровођењу програма 
реструктурирања и пословних планова.  
 
8.  Привремени одбор контролисаће спровођење захтјева из ст. 1. до 4. Са тим 
циљем, Привремени одбор може израдити правила о спровођењу.    
 
9.  Ако једна од страна сматра да је нека конкретна пракса друге стране 
некомпатибилна са условима овог протокола, и ако та пракса узрокује или пријети да 
ће узроковати штету интересима прве стране или материјалну штету њеној домаћој 
индустрији, та страна може предузети одговарајуће мјере након консултација са 
Пододбором који се бави питањима конкуренције или након тридесет радних дана од 
упућивања на такве консултације. 
 
 
 
 



ПРОТОКОЛ  4 
 

О УЗАЈАМНОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ ПОМОЋИ  
У ЦАРИНСКИМ ПИТАЊИМА 



 
 

ЧЛАН  1. 
Дефиниције 

 
За потребе овог протокола: 
 
(a) „царински прописи“ подразумијевају све законске или подзаконске одредбе 

које се примјењују на територијама страна којима се регулише увоз, извоз и 
провоз робе и стављање робе под било који царински режим или поступак, 
укључујући и мјере забране, ограничења и контроле; 

 
(b) „Орган, подносилац захтјева“ значи надлежни управни орган који је страна у ту 

сврху именовала и који подноси захтјев за помоћ на основу овог протокола; 
 
(c) „Орган прималац захтјева“ значи надлежни управни орган који је страна у ту 

сврху именовала и који на основу овог протокола прима захтјев за помоћ; 
 
(d) „Лични подаци“ значи све информације које се односе на идентификованo лице 

или лице које се може идентификовати; 
 
(e) „Радње којима се врши повреда царинских прописа“ значи сваку повреду или 

покушај повреде царинских прописа. 
 
 

ЧЛАН  2. 
Обим примјене 

 
1. Стране помажу једна другој у оквиру својих надлежности, на начин и под 

условима који су утврђени овим протоколом, како би обезбиједиле правилну  
примјену царинских прописа, нарочито спречавањем, истраживањем и 
сузбијањем радњи којима се врши повреда тих прописа. 

 
2. Помоћ у царинским питањима, како се предвиђа овим протоколом, односи се на 

сваки управни орган страна који је надлежан за примјену овог протокола. Она 
не утиче на правила којима се регулише узајамна помоћ у  кривичним стварима. 
Она такође не обухвата информације које су прикупљене на захтјев судског 
органа, примјеном његовог овлашћења, осим ако тај орган не да своју 
сагласност за преношење оваквих информација. 

 
3. Овај протокол не обухвата пружање помоћи код надокнаде царина, пореза или 

новчаних казни. 
 



ЧЛАН  3. 
Пружање помоћи на захтјев 

 
 

1. На захтјев органа, подносиоца захтјева, орган, прималац захтјева доставља све 
релевантне информације које ће омогућити органу, подносиоцу захтјева да обезбиједи 
правилну примјену царинских прописа, укључујући и информације које се односе на 
радње, уочене или планиране, које представљају или би могле представљати повреду 
тих царинских прописа. 
 
 
2. На захтјев органа, подносиоца захтјева, орган, прималац захтјева доставиће 
информације: 
 
(a) да ли је роба извезена са територије једне стране прописно увезена на територији 

друге стране наводећи, по потреби, царински поступак који се примјењује на ту 
робу; 

 
(b) да ли је роба увезена на територији једне стране прописно извезена са територије 

друге стране наводећи, по потреби, царински поступак који се примјенује на ту 
робу; 

 
 
3. На захтјев органа, подносиоца захтјева, орган, прималац захтјева у оквиру 
својих законских или подзаконских одредаба, предузима неопходне мјере за 
обезбјеђивање посебног надзора над: 

 
(a) физичким или правним лицима за које постоји основана сумња да су укључени 

или су били укључени у радње којима се врши повреда царинских прописа; 
 
(b) мјестима на којима је роба ускладиштена или може бити ускладиштена на такав 

начин да постоји основана сумња да се та роба намјерава искористити за радње 
којима се врши повреда царинских прописа; 

 
(c) робом која се превози или би се могла превозити на такав начин да постоји 

основана сумња да ће се искористити за радње којима се врши повреда 
царинских прописа; 

 
(d) превозним средствима која се користе или би се могла користити на такав начин 

да постоји основана сумња да ће се искористити за радње којима се врше 
повреде царинских прописа. 

 
 
 



ЧЛАН  4. 
Спонтана  помоћ 

 
Стране помажу једна другој, на сопствену иницијативу и у складу са својим законским 
или подзаконским одредбама, уколико сматрају да је то неопходно за прописну 
примјену царинских прописа, нарочито пружањем прикупљених информација које се 
односе на: 
 
(a) поступке који представљају или би могли представљати радње којима се врши 

повреда царинских прописа и који би могли бити од интереса за другу страну; 
 
(b) нова средства или методе који се користе у спровођењу радњи којима се врши 

повреда царинских прописа; 
 
(c) робу за коју је познато да је предмет радњи којима се врши повреда царинских 

прописа; 
 
(d) физичка или правна лица за која постоје основана сумња да су укључена или су 

били укључена у радње којима се врши повреда царинских прописа; 
 
(e) нова превозна средства за која постоји основана сумња да су искоришћена или 

би се могла искористити за радње којима се врши повреда царинских прописа. 
 

ЧЛАН  5. 
Достављање и обавјештавање 

 
 

На захтјев органа подносиоца захтјева, орган прималац захтјева, у складу са својим 
законским или подзаконским одредбама, предузима све неопходне мјере да би адресату 
са пребивалиштем или пословним настањивањем на територији органа, примаоца 
захтјева: 
 
(a)  доставио све документе или 
 
(b)   обавијестио о свим одлукама 
 
које је донио орган подносилац захтјева, а које су обухваћене овим протоколом. 
 
Захтјеви за доставом докумената или обавјештења о одлукама достављају се у писаном 
облику на службеном језику органа примаоца захтјева или на неком другом језику који 
је прихватљив за тај орган. 

 
ЧЛАН  6. 

Форма и садржај захтјева за пружање помоћи 
 
 
1. Захтјеви који се подносе у складу са овим протоколом биће у писаној форми. 
Захтјеву се прилаже документација потребна за удовољавање таквом захтјеву. Када то 
хитност ситуације налаже, могу се прихватити и усмени захтјеви, али се морају одмах 
потврдити у писаној форми. 
 
2. Захтјеви који се подносе у складу са ставом 1. садржаваће сљедеће информације: 



 
(a) назив  органа подносиоца захтјева; 
 
(b) захтијеване мјере; 
 
(c) предмет и разлог захтјева; 
 
(d) законске или подзаконске одредбе и остале правне основе; 
 
(e) што тачније и опсежније податке о физичким или правним лицима који су 

предмет истрага; 
 
(f) сажет приказ релевантних чињеница и већ спроведених испитивања. 
 
3. Захтјеви се подносе на службеном језику органа, примаоца захтјева или на 
неком другом језику који је прихватљив за тај орган. Овај услов се не односи на 
документе који се прилажу уз захтјев који проистиче из става 1. 
 
 
4. Ако захтјев не испуњава наведене утврђене формалне услове, може се тражити 
његова исправка или допуна; у међувремену се може наложити примјена мјера  
предострожности. 
 

ЧЛАН  7. 
Поступање  по  захтјеву  

 
1. Да би се поступило у складу са захтјевом за пружање помоћи, орган прималац 
захтјева, у складу са својим надлежностима и расположивим средствима, поступа као 
да дјелује у сопственом интересу или на захтјев других органа исте стране, 
достављањем информација које посједује, спровођењем одговарајућих истрага или 
организовањем њиховог спровођења. Ова одредба ће се односити и на сваки орган којој 
захтјев упућује орган прималац захтјева када он не може сам дјеловати.  
2. Поступање по захтјеву за пружање помоћи спроводи се у складу са законским 
или подзаконским одредбама стране којој је упућен захтјев. 
 
3. Прописно овлашћени службеници једне стране могу, уз сагласност друге стране 
и на основу услова које је та страна утврдила, бити присутни како би у просторијама 
органа примаоца захтјева или другог заинтересованог органа у складу са ставом 1. 
примили информације које се односе на радње које представљају или би могле 
представљати радње којима се врши повреда царинских прописа, а које су потребне 
органу подносиоцу захтјева у смислу овог протокола. 
 
4. Прописно овлашћени службеници једне стране могу, уз сагласност друге стране 
и на основу услова које је та страна утврдила, присуствовати истрази која се спроводи 
на територији друге стране. 
 
 

ЧЛАН  8. 
Облик преношења информација  

 



1. Орган прималац захтјева доставиће резултате истрага органу подносиоцу 
захтјева у писаној форми заједно са одговарајућом документацијом, овјереним 
копијама или слично. 
 
2. Ова информација може бити у електронској форми. 
 
3. Оригинални документи достављају се само на захтјев у случају када овјерене 
копије нису довољне. Ови оригинали враћају се првом приликом. 
 

ЧЛАН  9. 
Изузеци од обавезе пружања помоћи  

 
1. Помоћ се може одбити или може зависити од испуњавања одређених услова или 
захтјева, у случајевима када страна сматра да би пружање помоћи у складу са овим 
протоколом: 

 
(a) могло нарушити суверенитет Босне и Херцеговине или државе чланице од које 

је тражено да пружи помоћ у складу са овим протоколом; или 
 
(b) могло нарушити интересе јавне политике, безбједности или остале битне 

интересе, нарочито у случајевима који су наведени у члану 10(2); или 
 
(c) повриједило индустријску, трговачку или професионалну тајну. 
 
 
2. Орган прималац захтјева може одгодити пружање помоћи уз објашњење да би 
то могло ометати поступак истраге, тужбе или судски поступак који је у току. У том 
случају орган прималац захтјева посавјетоваће се са органом подносиоцем захтјева, 
како би одлучила да ли се тражена помоћ може пружити према роковима или условима 
које би могао поставити орган прималац захтјева. 
 
3. Ако орган подносилац захтјева тражи помоћ коју сам не би могао пружити да се 
то од њега тражи, он ће упозорити на ту чињеницу у свом захтјеву. Тада ће орган 
прималац захтјева морати одлучити како да поступи према том захтјеву. 
 
4. У случајевима који су наведени у ст. 1. и 2, одлуку органа примаоца захтјева и 
разлоге за ту одлуку треба без одгађања доставити органу подносиоцу захтјева. 
 
 

ЧЛАН 10. 
Размјена и повјерљивост информација  

 
 
1. Све информације које су на било који начин достављене у складу са овим 
протоколом имају повјерљив или ограничен карактер, зависно од прописа који се 
примјењују код сваке стране. Такве информације биће обухваћене обавезом службене 
тајне и уживаће исту заштиту која вриједи за сличне информације према одговарајућим 
законима стране која их је примила као и одговарајућим одредбама које се односе на 
органе власти из Заједнице. 
 
2. Размјена личних података може се извршити само онда када страна која их 
прима предузме мјере за заштиту тих података на начин који је барем једнак ономе који 



се примјењује на тај случај на територији стране која их доставља. Са тим циљем 
стране ће преносити једна другој информације о прописима које примјењују 
укључујући, по потреби, законске одредбе које су на снази у државама чланицама 
Заједнице. 
 
3. Коришћење информација добијених на основу овог протокола у судским или 
управним поступцима покренутим због радњи којима се крше царински прописи 
сматраће се коришћењем за потребе овог протокола. Према томе, стране могу у својим 
регистрима доказа, извјештајима и исказима и у поступцима и оптужбама пред 
судовима користити као доказ информације добијене и документе у које су имале увид 
у складу са одредбама овог протокола. Надлежни орган који је доставио информацију 
или је омогућио приступ документима биће обавијештен о њиховом коришћењу. 
 
4. Добијене информације користиће се искључиво у сврхе предвиђене овим 
протоколом. Ако једна од страна жели ове информације користити у друге сврхе, 
потребна јој је претходна писмена сагласност органа који је доставио информације. 
Таква употреба подлијеже свим ограничењима која тај орган пропише.  
 

ЧЛАН 11. 
Вјештаци и свједоци 

 
Орган прималац захтјева може овластити свог службеника да, у оквиру датог 
овлашћења, вјештачи или свједочи у судском или управном поступку који се односи на 
питања обухваћена овим протоколом, и да достави доказе, документе или њихове 
овјерене копије, уколико су потребни за поступак. У захтјеву за вјештачење или 
свједочење мора бити јасно назначено пред којим судским или управним органом 
службеник треба да се појави, због којег предмета и на основу које функције или 
квалификације ће бити испитиван. 
 



ЧЛАН 12. 
Трошкови пружања помоћи 

 
Стране ће одустати од свих потраживања поврата трошкова који су настали 
спровођењем овог протокола осим, по потреби, трошкова за вјештаке и свједоке, те 
тумаче и преводиоце који нису државни службеници. 
 

ЧЛАН 13. 
Спровођење  

 
 
1. Спровођење овог протокола повјериће се, са једне стране, царинским властима 
Босне и Херцеговине и, са друге стране, надлежним службама Комисије Европске 
заједнице и, по потреби, царинским властима држава чланица. Они ће доносити одлуке 
о свим практичним мјерама и договорима неопходним за његово спровођење, имајући у 
виду прописе који су на снази нарочито у области заштите података. Они би могли 
надлежним тијелима предложити амандмане на овај протокол за које сматрају да су 
неопходни. 
 
2. Стране ће консултовати и детаљно обавјештавати једна другу о прописима о 
спровођењу који су усвојени у складу са одредбама овог протокола. 
 
 

ЧЛАН 14. 
Остали споразуми 

 
1. Узимајући у обзир надлежности Европске заједнице и држава чланица, одредбе 
овог протокола: 
  
(a) неће утицати на обавезе страна које проистичу из неког другог међународног 

споразума или конвенције; 
 
(b) сматраће се допуном споразума о узајамној помоћи који су или ће бити 

закључени између појединих држава чланица и Босне и Херцеговине; и 
 

(c) неће утицати на одредбе Заједнице којима се регулише преношење 
информација, које су достављене у складу са овим протоколом а које су од 
интереса за Заједницу, између надлежних служби Комисије Европских заједница 
и царинских органа држава чланица.  

 
 
2. Без обзира на одредбе става 1, одредбе овог протокола имају предност у односу 
на одредбе било којег билатералног споразума о узајамној помоћи који је или ће бити 
закључен између појединих држава чланица и Босне и Херцеговине у мјери у којој  
одредбе тог споразума нису у складу са одредбама овог протокола. 
 
3. У вези са питањима која се односе на примјенљивост овог протокола, стране ће 
се консултовати са циљем рјешавања проблема у оквиру Одбора за стабилизацију и 
придруживање који успоставља Савјет за стабилизацију и придруживање. 

 



ПРОТОКОЛ 5 

РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА 



 
ГЛАВA I - ЦИЉ И ОБИМ 

ЧЛАН 1. 
Циљ 

 
Циљ овог протокола је да се избјегну и ријеше спорови између страна како би се дошло 
до узајамно прихватљивих рјешења. 

ЧЛАН 2. 
Обим 

Овај протокол примјењиваће се само у погледу разлика које се односе на тумачење и 
примјену сљедећих одредаба, укључујући и случајеве кад једна страна сматра да мјера 
коју је усвојила друга страна или пропуст друге стране да дјелује представља кршење 
њених обавеза на основу ових одредаба:  

 
(а)  Глава II (Глава IV ССП-а) Слободно кретање робе, осим чл.16., 23. и 24. ст. 1., 

4. и 5. (чл. 31., 38. и 39. , ст. 1., 4. и 5. ССП-а) (уколико се тичу мјера усвојених 
на основу члана 24. става 1.(члан 39. став 1. ССП-а)) и члана 30.(члан 45. ССП-
а);  

(b)   Глава III. (остале трговинске и за трговину везане одредбе) 
 
Чланови 33. до 35 (чланови 60., 67. и 69. ССП-а) и члан 38(2) (члан 73(2) ССП-а). 

 
 
 

ГЛАВA II  

ПОЦЕДУРЕ РЈЕШАВАЊА СПОРОВА 

ОДЈЕЉАК I – АРБИТРАЖНА ПРОЦЕДУРА 

ЧЛАН  3. 
Покретање арбитражног панела 

1. Када стране не успију ријешити спор, страна која се жали може према условима 
из члана 49. овог споразума (члан 126. ССП-а) поднијети писмени захтјев за 
успостављање арбитражног панела страни против које се улаже жалба, као и 
Привременом одбору. 

2. Страна која се жали навешће у свом захтјеву предмет спора и, зависно од 
случаја, мјеру коју је усвојила друга страна или пропуст у дјеловању, за коју сматра да 
представља кршење одредаба наведених у члану 2.. 

 
ЧЛАН 4. 

Састав арбитражног панела 

1. Арбитражни панел имаће три арбитра. 

2. У року од 10 дана од подношења захтјева за успостављање арбитражног панела 
Привременом одбору, стране ће обавити консултације како би постигле споразум о 
саставу арбитражног панела.  



3. У случају да се стране не могу договорити о његовом саставу у оквиру 
утврђеног времена, наведеног у ставу 2. овог члана, свака страна може затражити да 
предсједавајући Привременог одбора, или њен/његов представник, изабере три члана 
путем жријеба са листе успостављене чланом 15, једног међу појединцима којег је 
Привременом одбору предложила страна која се жали, једног међу појединцима којег је 
предложила страна против које се улаже жалба и једног међу арбитрима којег су стране 
изабрале за предсједавајућег.  

У случају да се стране сложе о једном или више чланова абритражног панела, сви 
преостали чланови биће именовани у складу са истом процедуром. 

4. Избор арбитара који врши предсједавајући Привременог одбора, или њен/његов 
представник, вршиће се у присутву представника сваке стране.  

5. Датум успостављања арбитражног панела биће датум када је предсједавајући 
панела информисан о именовању у заједничком договору између страна о три арбитра 
или, зависно од случаја, датум њиховог избора у складу са ставом 3. овог члана. 

6. Када једна страна сматра да арбитар не поштује захтјеве из Кодекса понашања 
наведеног у члану 18., стране ће обавити консултације и, ако се тако договоре, 
замијенити арбитра и изабрати замјену у складу са ставом 7. овог члана. Ако се стране 
не успију сложити о потреби замјене арбитра, питање ће бити упућено 
предсједавајућем арбитражног панела, чија ће одлука бити коначна.    

Када једна страна сматра да предсједавајући арбитражног панела не поштује Кодекс 
понашања наведен у члану 18., питање ће бити упућено једном од преосталих чланова 
групе арбитара који су изабрани да обављају дужност предсједавајућег, а њихова имена 
ће жријебом извући предсједавајући Привременог одбора, или њен/његов замјеник, у 
присуству представника сваке стране, осим ако се стране другачије не договоре. 

7. Ако један арбитар није у стању да учествује у поступку, повуче се или буде 
замијењен у складу са ставом 6, замјена ће бити изабрана у року од пет дана у складу са 
поступком избора који се примјењује приликом именовања првобитног арбитра. Рад 
панела биће обустављен за вријеме током којег је трајало извођење ове процедуре. 

ЧЛАН 5. 
Пресуде арбитражног панела 

1. Арбитражни панел ће обавијестити о својој пресуди стране и Привремени одбор 
у року од 90 дана од успостављања арбитражног панела. Ако сматра да овај рок не 
може бити испоштован, предсједавајући панела мора писаним путем о томе 
обавијестити Привремени одбор и стране, наводећи разлоге кашњења. Ни у којем 
случају пресуда не смије бити донесена након истека 120 дана од дана успостављања 
панела. 

2. У хитним случајевима, укључујући и оне који се односе на кварљиву робу, 
арбитражни панел ће учинити све напоре да донесе пресуду у року од 45 дана од 
успостављања панела. Tо никако неће трајати дуже од 100 дана од дана успостављања 
панела. Арбитражни панел може донијети претходну пресуду, у року од 10 дана од свог 
успостављања, о томе да ли сматра да је случај хитан.   

3. Пресудом ће бити утврђене чињенице, примјењивост релевантних одредаба овог 
споразума и основни разлози за налазе и закључке. Пресуда може садржавати 
препоруке мјера које треба усвојити у складу са њом. 



4.  Страна која се жали може повући своју жалбу путем писменог 
обавјештења предсједавајућем арбитражног панела, другој страни и Привременом 
одбору у било којем тренутку прије него што се пресуда достави странама и 
Привременом одбору. Такво повлачење не утиче на право стране која се жали да 
касније поднесе нову жалбу у вези са истом мјером. 

5. Арбитражни панел може, на захтјев обје стране, обуставити свој рад у било 
којем тренутку на период који не прелази 12 мјесеци. Када протекне период од 12 
мјесеци, овлашћење за успостављање панела ће истећи, без утицаја на право стране која 
се жали да затражи у каснијој фази успостављање панела за исту мјеру. 



ОДЈЕЉАК II - ИЗВРШЕЊЕ 
 

ЧЛАН 6. 
Извршење пресуде 

 
Свака страна ће предузети мјере које су потребне да се испоштује пресуда арбитражног 
панела, а стране ће настојати да се договоре о разумном року који је потребан да се 
спроведе пресуда. 

ЧЛАН 7. 
Разуман рок за усаглашавање  

 

1. Најкасније 30 дана од обавјештавања страна о пресуди, страна против које је 
уложена жалба обавијестиће другу страну  о времену (у даљем тексту: разуман 
временски рок) које ће бити потребно за усаглашавање са њом. Обје стране ће 
настојати да се договоре о разумном временском року. 

2. Ако постоји неслагање између страна о разумном временском року за 
усаглашавање са пресудом арбитражног панела, страна која се жали може тражити од 
Привременог одбора, у року од 20 дана од обавјештавања страна о пресуди 
арбитражног панела према ставу 1, да поново сазове првобитни арбитражни панел да 
одреди дужину разумног временског рока. Арбитражни панел ће саопштити своју 
пресуду у року од 20 дана од датума подношења захтјева. 

3. У случају да првобитни панел, или неки његови чланови, нису у могућности да 
се поново састану, примијениће се поступак утврђен у члану 4. овог протокола. 
Временски рок за саопштавање пресуде остаје 20 дана од дана успостављања панела. 

ЧЛАН 8. 
Надзор над спровођењем мјера за извршење пресуде арбитражног панела 

 

1. Страна против које се улаже жалба обавијестиће другу страну и Привремени 
одбор прије истека разумног временског рока о мјерама које је усвојила ради 
усаглашавања са пресудом арбитражног панела. 

2. У случају неслагања између страна које се тиче компатибилности мјере о којој је 
обавјештење дато на основу става 1. овог члана, са одредбама наведеним у члану 2, 
страна која се жали може тражити да првобитни арбитражни панел пресуди о питању. 
Такав захтјев треба садржавати објашњење о томе зашто мјера није компатибилна са 
овим споразумом. Када се поново сазове, арбитражни панел ће донијети пресуду у року 
од 45 дана од дана свог поновног успостављања. 

3. У случају да првобитни арбитражни панел или неки његови чланови нису у 
могућности да се поново састану, примјениће се поступак утврђен у члану 4. овог 
протокола. Временски рок за издавање пресуде остаје 45 дана од дана успостављања 
панела. 



ЧЛАН 9. 
Привремено обештећење у случају непоштовања пресуде 

 
1. Ако страна против које се улаже жалба пропусти да саопшти мјере за 
усаглашавање са пресудом арбитражног панела прије истека разумног временског рока 
или ако арбитражни панел пресуди да мјера наведена у члану 8., став 1. није у складу са 
обавезама те стране из овог споразума, страна против које се улаже жалба ће, ако то 
затражи страна која се жали, дати понуду привременог обештећења. 
 
2. Ако се не постигне никакав споразум о обештећењу у року од 30 дана од истека 
разумног временског рока или ако првобитни арбитражни панел одлучи да мјере 
усвојене на основу члана 8. нису у складу са овим споразумом, страна која се жали 
имаће право да након упућеног обавјештења Привременом одбору и другој страни 
обустави примјену повластица које се пружају на основу одредаба члана 2. овог 
протокола, на нивоу који је једнак негативном економском утицају који је 
проузрокован кршењем. Страна која се жали може извршити обуставу у року од 10 
дана од датума слања обавјештења, осим ако страна против које се улаже жалба не 
затражи арбитражу на основу става 3. овог члана. 
 
3. Ако страна против које се улаже жалба сматра да ниво обуставе није једнак 
негативном економском утицају мјере, може поднијети писмени захтјев 
предсједавајућем првобитног арбитражног панела прије истека рока од 10 дана 
наведеног у ставу 2. за поновно сазивање првобитног арбитражног панела. Арбитражни 
панел ће о својој пресуди о нивоу обуставе повластица обавијестити стране и 
Привремени одбор у року од 30 дана од датума подношења захтјева. Повластице неће 
бити обустављене док арбитражни панел не донесе своју пресуду, а свака обустава биће 
у складу са пресудом арбитражног панела. 
 
4. Обустава повластица биће привремена и примјењиваће се само док се мјера за 
коју је установљено да крши овај споразум не повуче или промијени тако да буде у 
складу са овим споразумом или док се стране не договоре да ријеше спор. 

ЧЛАН 10. 
Ревизија мјера предузетих ради усаглашавања након обуставе повластица 

 
1. Страна против које се улаже жалба обавијестиће другу страну и Привремени 
одбор о мјерама које је предузела ради усаглашавања са пресудом арбитражног панела 
и о свом захтјеву за прекидом обуставе повластица које је примјенила друга страна.  

2. Ако стране не постигну договор о усклађености мјера о којима су обавијештене 
са овим споразумом у року од 30 дана од подношења обавјештења, страна која се жали 
може поднијети писмени захтјев предсједавајућем првобитног арбитражног панела да 
пресуди о овом питању. О овом захтјеву ће истовремено бити обавијештена друга 
страна и Привремени одбор. Пресуда арбитражног панела ће бити саопштена у року од 
45 дана од подношења писменог захтјева. Ако арбитражни панел пресуди да мјера за 
усаглашавање није у складу са овим споразумом, арбитражни панел ће одредити да ли 
страна која се жали може наставити обуставу повластица на истом или различитом 
нивоу. Ако арбитражни панел одлучи да предузета мјера за усаглашавање није у складу 
са овим споразумом, обустава повластица ће бити прекинута.  
 



3.  У случају да првобитни арбитражни панел, или неки његови чланови, нису у 
могућности да се поново састану, примјениће се поступак утврђен у члану 4. 
Временски рок за саопштавање пресуде остаје 45 дана од дана успостављања панела. 

 
ОДЈЕЉАК III – ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

ЧЛАН 11. 
Јавност рада 

 
Састанци арбитражног панела биће отворени за јавност под условима утврђеним  
Пословником наведеним у члану 18., осим ако арбитражни панел одлучи другачије на 
сопствену иницијативу или на захтјев страна. 

ЧЛАН 12. 
Информације и технички савјети 

 
На захтјев стране, или на сопствену иницијативу, панел може тражити информације из 
било којег извора које сматра потребним за рад панела. Панел ће такође имати право да 
тражи мишљење експерата ако то сматра потребним. Свака информација која се добије 
на овај начин мора бити саопштена објема странама и биће отворена за коментаре. 
Заинтересоване стране биће овлашћене да подносе упуте пријатеља суда (amicus 
curiae) арбитражном панелу према условима утврђеним Пословником наведеним у 
члану 18.. 
 
 

ЧЛАН 13. 
Принципи тумачења 

 
Арбитражни панели ће примјењивати и тумачити одредбе овог споразума у складу са 
уобичајеним правилима тумачења међународног јавног права, укључујући Бечку 
конвенцију о уговорном праву. Они неће давати тумачење правне тековине (acquis 
communautaire) Заједнице. Чињеница да је нека одредба идентичног садржаја као 
одредба Уговора о оснивању Европских заједница неће бити одлучујућа у тумачењу те 
одредбе. 

 
 

ЧЛАН 14. 
Пресуде арбитражног панела 

1. Све одлуке арбитражног панела, укључујући усвајање пресуде, биће донесене 
већином гласова. 

2. Све пресуде абитражног панела биће обавезујуће за стране. О пресудама ће бити 
обавијештене стране и Привремени одбор, који ће пресуде учитити јавно доступним, 
уколико се консенусом не одлучи другачије.  

 



ГЛАВA III 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

ЧЛАН 15. 
Листа арбитара 

1. Привремени одбор ће, најкасније шест мјесеци након ступања на снагу овог 
протокола, утврдити листу петнаест појединаца који су вољни и способни да врше 
функцију арбитра. Свака страна може изабрати пет појединаца да врше функцију 
арбитра. Стране ће се такође сложити о пет особа које ће дјеловати у својству 
предсједавајућег арбитражних панела. Привремени одбор обезбиједиће да се листа 
увијек одржава на том нивоу. 
2. Арбитри ће имати посебна знања и искуство у области права, међународног 
права, права Заједнице и/или међународне трговине. Они ће бити независни, дјеловаће 
у властитом својству и неће бити повезани са било којом организацијом или владом  
или примати инструкције од њих, и поштоваће Правила понашања/Етички кодекс из 
члана 19. 

 
ЧЛАН  16. 

 Однос према обавезама Свјетске трговинске организације 
 
Након коначног приступа Босне и Херцеговине Свјетској трговинској организацији 
(WТО), примјењиваће се сљедеће: 

(а)  Арбитражни панели успостављени на основу овог протокола неће одлучивати 
о споровима који се тичу права и обавеза сваке стране на основу Споразума 
којим се оснива Свјетска трговинска организација. 

(b)  Право било које од страна да се позове на одредбе о рјешавању спорова из 
овог протокола неће утицати на било коју мјеру у оквиру WТО-а, укључујући 
мјере за рјешавање спорова. Ипак, када једна страна, у погледу одређене мјере, 
покрене поступак рјешавања спора, на основу члана 3. (1) овог протокола или 
на основу Споразума о WТО, она не може покренути поступак рјешавања 
спорова у односу на исту мјеру у другом форуму док се први поступак не 
оконча. За потребе овог става, поступак рјешавања спора на основу Споразума 
о WТО сматра се покренутим путем захтјева стране за панел на основу члана 
6. Споразума о правилима и процедурама за рјешавање спорова у WТО. 

(c)  Ништа у овом споразум неће спријечити страну да спроведе обуставу 
повластица коју је одобрио Орган за рјешавање спорова WТО-а. 

 



ЧЛАН 17. 
Рокови 

1. Сви рокови утврђени у овом протоколу рачунаће се у календарским данима од 
дана који слиједи након дјела или чињенице на који се односе. 

2. Сваки рок наведен у овом протоколу може бити продужен заједничким 
договором између страна.  

3.  Сваки рок наведен у овом протоколу такође може продужити предсједавајући 
арбитражног панела, на основу оправданог разлога било које од страна или на своју 
иницијативу. 

 
ЧЛАН 18. 

Пословник, Кодекс понашања и промјена овог протокола 
 

1.  Привремени одбор ће, најкасније у року од шест мјесеци након ступања на снагу 
овог протокола, донијети Пословник за вођење поступака арбитражног панела.  

2. Привремени одбор ће, најкасније шест мјесеци након ступања на снагу овог 
протокола, допунити Пословник са Правилима понашања/Етичким кодексом који 
гарантују независност и непристрасност арбитара. 

3.  Привремени одбор може одлучити да измијени овај протокол. 



ПРОТОКОЛ 6 

О УЗАЈАМНИМ ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИМ УСТУПЦИМА ЗА ОДРЕЂЕНА ВИНА, 
УЗАЈАМНОМ ПРИЗНАВАЊУ, ЗАШТИТИ И КОНТРОЛИ НАЗИВА ВИНА, 

АЛКОХОЛНИХ ПИЋА И АРОМАТИЗОВАНИХ ВИНА  



 

ЧЛАН 1. 

Овај протокол обухвата: 

1) Споразум о узајамним преференцијалним трговинским уступцима за одређена 
вина (Анекс I овог протокола). 

2) Споразум о узајамном признавању, заштити и контроли назива вина, 
алкохолних пића и ароматизованих вина (Анекс II овог протокола). 

ЧЛАН 2. 

Споразуми из члана 1. примјењују се на: 
 

1) Вина која спадају под тарифни број 22.04 Хармонизованог система 
Међународне конвенције о хармонизованом систему описа и означавања робе 
сачињене у Бриселу 14. јуна 1983. године, произведена од свјежег грожђа, 

(а) поријеклом из Заједнице и произведена у складу са правилима којима се 
уређују енолошке праксе и поступци из Наслова V Уредбе Савјета (ЕЗ) 
бр. 1493/1999 од 17. маја 1999. године о заједничкој организацији 
тржишта вином95, те Уредбе Комисије (ЕЗ) бр. 1622/2000 од 24. јула 2000. 
године, којом се успостављају детаљна правила за примјену Уредбе (ЕЗ) 
бр. 1493/1999 о организацији заједничког тржишта вином и 
успостављању кодекса Заједнице о енолошким праксама и процесима96; 

или 

(b) поријеклом из Босне и Херцеговине и произведена у складу са правилима 
којима се руководе енолошке праксе и процеси у складу са правом Босне 
и Херцеговине. Та правила која уређују енолошку праксу и процесе биће 
усклађена са законодавством Заједнице. 

2) Алкохолна пића која спадају под тарифни број 22.08 Конвенције из става 1, 
која су: 

(а) поријеклом из Заједнице и у складу су са Уредбом Савјета (ЕЕЗ) бр. 
1576/89 од 29. маја 1989. године, којом се успостављају општа правила о 
дефинисању, опису и презентацији алкохолних пића97, те са Уредбом 
Комисије (ЕЕЗ) бр. 1014/90 од 24. априла 1990. године, којом се 

                                                     
95 Сл. гласник, бр. 179, од 14. 07.1999. године, стр. 1. Уредба како је задњи пут измијењена и допуњена 
Уредбом Савјета (ЕЗ) бр. 1791/2006 од 20. новембра 2006. године којом се прилагођавају одређене 
уредбе и одлуке у области слободног кретања робе, слободног кретања лица, права друштава, политике 
конкуренције, пољопривреде (укључујући законодавство у области ветеринарства и фитосанитарне 
заштите), политике транспорта, опорезивања, статистике, енергије, животне средине, сарадње у области 
правосуђа и унутрашњих послова, царинске уније, спољних односа, заједничке спољне и безбједносне 
политике и институција због приступања Бугарске и Румуније (Сл. гласник, бр. 363, од 
20.12.2006.године, стр. 1) 
96 Сл. гласник,  бр. 194, од 31. 07. 2000. године, стр. 1, Уредба како је задњи пут измијењена и допуњена 
Уредбом Комисије (ЕЗ) бр. 556/2007 (Сл. гласник, бр. 132, од 24.05.2007. године,стр.3) 
97 Сл. гласник, бр. 160, од 12. 06.1989. године, стр. 1, Уредба како је задњи пут измијењена и допуњена 
Актом о приступању из 2005.године 



успостављају детаљна правила о дефинисању, опису и презентацији 
алкохолних пића98; 

 или 

(b)  поријеклом из Босне и Херцеговине и произведена у складу са правом 
Босне и Херцеговине које је усклађено са законодавством Заједнице.  

3) Ароматизована вина која спадају под тарифни број 22.05 Конвенције из става 1, 
која су: 

(а) поријеклом из Заједнице и која су у складу са Уредбом Савјета (ЕЕЗ) бр. 
1601/91 од 10. јуна 1991. године, којом се успостављају општа правила о 
дефинисању, опису и презентацији ароматизованих вина, ароматизованих 
пића на бази вина и ароматизованих коктела произведених од вина99; 

 или 

(b) поријеклом из Босне и Херцеговине и произведена у складу са правом 
Босне и Херцеговине које је усклађено са законодавством Заједнице. 

                                                     
98 Сл. глсник, бр. 105, од 25. 04. 1990. године, стр. 9, Уредба како је задњи пут измијењена и допуњена 
Уредбом Комисије (ЕЗ) бр. 2140/98 (Сл. гласник, бр. 270, од 07.10.1998. године,стр. 9). 
99 Сл. гласник, бр. 149, од 14. 06. 1991. године, стр. 1. Уредба како је задњи пут измијењена и допуњена 
Актом о приступању из 2005. године 



АНЕКС I ПРОТОКОЛА 6. 

СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ЗАЈЕДНИЦЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ О УЗАЈАМНИМ 
ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИМ ТРГОВИНСКИМ УСТУПЦИМА ЗА ОДРЕЂЕНА ВИНА 

 

1. Увоз у Заједницу сљедећих вина из члана 2. овог протокола подлијеже 
наведеним уступцима: 

CN ознака 
Опис (у складу са 
чланом 2.(1)(b) 
Протокола 7) 

Царина 
која се 
примјењ

ује 

Колич
ине 
(hl) 

Посебн
е 

одредб
е 

еx 2204 10  
 

еx 2204 21 

Квалитетно пјенушаво 
вино 
 
Вино од свјежег грожђа

изузеће 12 
800 (1) 

еx 2204 29 Вино од свјежег грожђа изузеце 3 200 (1) 
 (1) На захтјев једне од страна могу се одржати консултације ради 

прилагођавања квота преносом количина из квоте која се односи на позицију 
еx 2204 29 на квоту која се односи на позиције еx 2204 10 и еx 2204 21.  

2. Заједница ће одобрити преференцијалну нулту царинску стопу у оквиру 
тарифних квота утврђених у тачки 1, под условом да Босна и Херцеговина неће плаћати 
никакве извозне субвенције на извоз тих количина. 

3. Увоз у Босну и Херцеговину сљедећих вина из члана 2. овог протокола 
подлијеже наведеним уступцима: 

Царинск
а 

тарифна 
ознака 
БиХ 

Опис (у складу 
са чланом 

2.(1)(а) 
Протокола 7 

Царина 
која се 
примјењ

ује 

на дан ступања 
на снагу- 

количина (hl) 

годишњ
е 

повећањ
е (hl) 

посебне 
одредбе 

еx 2204 
10  
еx 2204 
21 

Квалитетно 
пјенушаво 
вино 

Вино од 
свјежег грожђа 

изузеће 

 
 

6000 

 
 

1000 (1) 

(1) годишње повећање се примјењује док квота не достигне максимум од 8.000 
hl. 

4. Босна и Херцеговина ће одобрити преференцијалну нулту царинску стопу у 
оквиру тарифних квота утврђених у тачки 3, под условом да Заједница не плаћа никакве 
извозне субвенције на извоз тих количина. 

5. Правила о поријеклу која се примјењују на основу овог споразума биће како је 
утврђено у Протоколу 2. 

6. Увоз вина у оквиру уступака из овог споразуму биће условљен подношењем 
потврде и попратног документа у складу са Уредбом Комисије (ЕЗ) бр. 883/2001 од 24. 
априла 2001. године, којом се успостављају детаљна правила за спровођење Уредбе 



Савјета (ЕЗ) бр. 1493/1999 у вези са трговином са трећим замљама производима у 
сектору вина100 у смислу тога да вино у питању испуњава захтјеве из члана 2.(1) 
Протокола 7. Потврду и попратни документ издаје узајамно признато службено тијело 
са листе коју су заједнички сачинили. 

7. Стране ће најкасније три године након ступања на снагу овог споразума 
размотрити могућности давања међусобних даљих уступака, водећи рачуна о развоју 
трговине вином између страна. 

8. Стране ће обезбиједити да се узајамно додијељене погодности не доведу у 
питање другим мјерама. 

9. На захтјев било које странe обавиће се консултације о било којем проблему који 
се односи на начин на који се овај споразум спроводи. 

 

 

                                                     
100 Сл. гласник, бр. 128, од 10.05.2001.године, стр. 1. Уредба како је задњи пут измијењена и допуњена 
Уредбом (ЕЗ) бр. 2079/2005 (Сл. гласник, бр. 333, од 20.12.2005. године, стр. 6). 



АНЕКС II ПРОТОКОЛА 6. 

СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ЗАЈЕДНИЦЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ О УЗАЈАМНОМ 
ПРИЗНАВАЊУ, ЗАШТИТИ И КОНТРОЛИ НАЗИВА ВИНА, АЛКОХОЛНИХ ПИЋА И 

АРОМАТИЗОВАНИХ ВИНА 

 

ЧЛАН 1. 

Циљеви 

1. Стране, на основу недискриминације и узајамности, признају, штите и 
контролишу називе производа из члана 2. овог протокола у складу са условима 
предвиђеним у овом анексу. 
 
2. Стране предузимају све опште и посебне мјере неопходне ради обезбјеђивања 
испуњавања обавеза успостављених овим анексом и постизања циљева предвиђеним 
овим анексом. 

ЧЛАН 2.  

Дефиниције 

У сврху овог споразума, и осим ако њиме није изричито другачије прописано: 
(а) “поријекло”, кад се користи у односу на назив стране, означава: 

- да је вино у потпуности произведено на територији те стране искључиво из 
грожђа које је у потпуности убрано на њеној територији, 

- да је алкохолно пиће или ароматизовано вино произведено унутар 
територије 
те стране; 

(b) “географска ознака” наведена у Додатку 1. означава ознаку из члана 22.(1) 
Споразума о трговински везаним аспектима права интелектуалне својине (у 
даљем тексту: Споразум TRIPS); 

(c) “традиционални израз” означава традиционално коришћен назив, како је 
наведено у Додатку 2, који се посебно односи на метод производње или на 
квалитет, боју, врсту или мјесто, или неки одређени догађај везан за историју 
тог вина и признат у законима и прописима стране у сврху описивања и 
презентовања таквог вина поријеклом са територије те стране; 

(d) “хомоним” означава исту географску ознаку или исти традиционални назив или 
такав израз који је толико сличан да је вјероватно да ће изазвати забуну, за 
означавање различитих мјеста, процедура или предмета; 

(е) “опис” означава ријечи које се користе за описивање вина, алкохолног пића или 
ароматизованог вина на наљепницама или документима који прате транспорт 
вина, алкохолног пића или ароматизованог вина, на комерцијалним 
документима, посебно фактурама и доставницама, те на рекламном материјалу; 

(f) “означавање” означава све описе и друга упућивања, знакове, дизајн, 
географске ознаке и жигове којима се разликују вина, алкохолна пића или 
ароматизована вина а који се појављују на истој посуди, укључујући систем 
зачепљавања или етикету прикачену на посуду и фолију која покрива грло боце; 



(g) “презентација” означава цјелокупност термина, алузија и сличног који се 
односе на вино, алкохолно пиће или ароматизовано вино а који се користе на 
етикетама, амбалажи; на посудама, затварачима, у оглашавању и/или продајној 
промоцији било које врсте; 

(h) “амбалажа” означава заштитне омотаче, попут папира, сламнатих омота било 
које врсте, картонских кутија и сандука, који се користе у транспорту једне или 
више посуда или за продају крајњем потрошачу; 

(i) “произведено” означава цјелокупан процес прављења вина, прављења 
алкохолног пића и прављења ароматизованог вина; 

(j) “вино” означава искључиво пиће које је настало пуном или дјелимичном 
алкохолном ферментацијом свјежег грожђа од сорти винове лозе из овог 
споразума, било да је пресовано или не, или његове шире; 

(k) “сорте винове лозе” означава сорте биљака Vitis Vinifera не доводећи у питање 
законодавство које страна може имати у односу на коришћење различитих 
сорти винове лозе за вино које се производи у тој страни; 

(l) “Споразум СТО” означава Маракешки споразум којим се установљава Свјетска 
трговинска организација, сачињен 15. априла 1994. године. 

 

ЧЛАН 3.  

Општа правила увоза и пласирања на тржиште 

Осим ако није другачије предвиђено овим споразумом, увоз и пласирање на тржиште 
производа из члана 2. спроводи се у складу са законима и прописима који се примјењују 
на територији стране.  



НАСЛОВ I 

УЗАЈАМНА ЗАШТИТА НАЗИВА ВИНА, АЛКОХОЛНИХ ПИЋА И 
АРОМАТИЗОВАНИХ ВИНА 

ЧЛАН 4.  

Заштићени називи 

 
Не доводећи у питање чланове 5, 6. и 7, заштита обухвата сљедеће: 

(а) у погледу производа из члана 2: 

(i) упућивање на назив државе чланице из које вино, алкохолно пиће или 
ароматизовано вино води поријекло или друге називе који указују на државу 
чланицу,  

(ii) географске ознаке, наведене у Додатку 1, Дио А, тачке (а) за вина (b) за 
алкохолна пића и (c) за ароматизована вина, 

(iii) традиционалне изразе наведене у Додатку 2, Дио А. 

 

(b) у погледу вина, алкохолних пића или ароматизованих вина поријеклом из Босне 
и Херцеговине: 

(i) упућивања на назив “Босна и Херцеговина” или било које друге називе који 
означавају ту земљу, 

(ii) географске ознаке, наведене у Додатку 1, Дио Б, тачке (а) за вина (b) за 
алкохолна пића и (c) за ароматизована вина, 

ЧЛАН 5.  

Заштита назива који се односе на државе чланице Заједнице и Босну и Херцеговину  

1. У Босни и Херцеговини, упућивања на државе чланице Заједнице, и друге називе 
који  се користе за означавање државе чланице, у сврху идентификације поријекла 
вина, алкохолног пића или ароматизованог вина: 

(а) биће резервисана за вина, алкохолна пића и ароматизована вина поријеклом из 
дотичне државе чланице, те 

(b) се неће користити под условима другачијим од оних који су утврђени правом и 
прописима Заједнице. 

2. У Заједници, упућивања на Босну и Херцеговину и друге називе који се користе 
за означавање Босне и Херцеговине, у сврху идентификације поријекла вина, 
алкохолног пића или ароматизованог вина: 

(а) биће резервисана за вина, алкохолна пића и ароматизована вина поријеклом из 
Босне и Херцеговине, те 

(b) неће се користити под условима другачијим од оних који су утврђени законима и 
подзаконским актима Босне и Херцеговине. 



ЧЛАН 6.  

Заштита географских ознака   

1. У Босни и Херцеговини, географске ознаке за Заједницу наведене у Додатку 1, 
Дио А: 

(а) биће заштићене за вина, алкохолна пића и ароматизована вина поријеклом из 
Заједнице, те 

(b) неће се користити под условима другачијим од оних који су утврђени правом и 
прописима Заједнице; 

2. У Заједници, географске ознаке за Босну и Херцеговину наведене у Додатку 1, 
Дио Б: 

(а) биће заштићене за вина, алкохолна пића и ароматизована вина поријеклом из 
Босне и Херцеговине, те  

(b) неће се користити под условима другачијим од оних који су утврђени законима и 
подзаконским актима Босне и Херцеговине. 

3. Стране предузимају све неопходне мјере, у складу са овим споразумом, са циљем 
реципрочне заштите географских ознака из члана 4.(а)(ii) и 4.(b)(ii) који се користе за 
описивање и презентацију вина, алкохолних пића и ароматизованих вина поријеклом са 
територије страна. У ту сврху, свака страна користиће одговарајућа правна средства из 
члана 23. Споразума TRIPS сa циљем обезбјеђивања ефикасне зашите и спречавања 
коришћења географских ознака за идентификацију вина, алкохолних пића и 
ароматизованих вина која нису обухваћена дотичним ознакама или описима. 

4.  Географске ознаке из члана 4. резервисане су искључиво за производе 
поријеклом са територије стране на коју се примјењују и могу се користити само под 
условима који су утврђени законима и прописима те стране.  

5. Заштита утврђена овим споразумом посебно ће забранити употребу заштићених 
назива вина, алкохолних пића и ароматизована вина која нису поријеклом из означеног 
географског подручја и примјењиваће се чак и када:  

a) је назначено стварно поријекло вина, алкохолног пића или ароматизованог вина, 

b) се дата географска ознака користи у преводу, 

c) је назив пропраћен изразима попут ''врста'', ''тип'', ''стил'', ''имитација'', ''метод'' 
или другим изразима те врсте, 

d) се заштићен назив користи на било који начин за производе из тарифног броја 
20.09 Хармонизованог система Међународне конвенције о хармонизованом 
систему описа и означавања робе, сачињеног у Бриселу 14. јуна 1983. године.  

6. Ако су географске ознаке наведене у Додатку 1. хомоними, свака ознака ће бити 
заштићена под условом да се користи у доброј вјери. Стране ће заједнички одлучити о 
условима практичне употребе под којима ће се хомонимне географске ознаке 
разликовати једна од друге, водећи рачуна о потреби обезбјеђивања праведног третмана 
заинтересованих произвођача и да потрошачи не буду доведени у заблуду. 

7. Ако је нека географска ознака наведена у Додатку 1. хомонимна са географском 
ознаком треће земље, примјењује се члан 23.(3) Споразума TRIPS. 



8. Одредбе овог споразума неће ни на који начин утицати на право било којег лица 
да у трговини користи свој назив или назив претходника у пословању, осим ако се тај 
назив не користи на начин да се обмањују потрошачи. 

9. Ништа из овог споразума неће обавезивати страну да штити географску ознаку 
друге стране наведену у Додатку 1. која није или престаје бити заштићена у својој 
земљи поријекла, или која се више не користи у тој земљи. 

10. Након ступању на снагу овог споразума, стране неће више сматрати да су 
заштићени географски називи наведени у Додатку 1. уобичајени у свакодневном говору 
страна као редовни назив за вина, алкохолна пића и ароматизована вина, како је 
предвиђено у члану 24.(b) Споразума TRIPS.  

ЧЛАН 7.  

Заштита традиционалних израза 

1. У Босни и Херцеговини, традиционални изрази за Заједницу наведени у Додатку 
2: 

(а) неће се користити за описивање или презентацију вина поријеклом из Босне и 
Херцеговине, те 

(b) не могу се користити за описивање или презентацију вина поријеклом из 
Заједнице осим за вина поријеклом, из категорије и на језику како је наведено у 
Додатку 2. и под условима предвиђеним законима и прописима Заједнице. 

2. Босна и Херцеговина ће предузети неопходне мјере за заштиту традиционалних 
израза из члана 4. који се користе за описивање и презентацију вина поријеклом са 
територије Заједнице, у складу са овим споразумом. Са тим циљем, Босна и 
Херцеговина предвидјеће одговарајућа правна средства како би обезбиједила ефикасну 
заштиту и спречавање употребе традиционалних израза за описивање вина која немају 
право на те традиционалне изразе, чак и тамо гдје се ти изрази користе уз пратеће изразе 
попут ''врста'', ''тип'', ''стил'', ''имитација'', ''метод'' и слично. 

3. Заштита традиционалног израза примијениће се само: 

(а) на језик или језике на којима се он јавља у Додатку 2, а не на превод, те 

(b) на категорију производа у односу на које је он заштићен за Заједницу, како је 
предвиђено у Додатку 2. 

ЧЛАН 8.  

Жигови  

1. Надлежна тијела страна одбиће регистрацију жига  за вино, алкохолно пиће или 
ароматизовано вино који је идентичан или сличан или садржи или се састоји од 
упућивања на географску ознаку заштићену по члану 4. Наслова I овог споразума у 
односу на такво вино, алкохолно пиће или ароматизовано вино које нема то поријекло и 
које није у складу са релевантним правилима којима се уређује његова употреба.   
 
2. Надлежна тијела страна одбиће регистрацију жига за вино који садржи или се 



састоји од традиционалног израза заштићеног овим споразумом ако то вино није вино за 
које је традиционални израз резервисан, како је назначено у Додатку 2. 
 

3. Босна и Херцеговина усвојиће неопходне мјере за измјену и допуну свих жигова 
како би у потпуности уклонила сва упућивања на географске ознаке Заједнице 
заштићене у складу са чланом 4. Наслова I овог споразума. Сва наведена упућивања 
биће уклоњена најкасније до 31. децембра 2008. 

ЧЛАН 9.  

Извоз 

Стране ће предузети све неопходне кораке како би обезбиједиле да се приликом извоза 
или пласирања вина, алкохолних пића и ароматизованих вина поријеклом из стране 
изван те стране, заштићене географске ознаке из члана 4.(а)(ii) и (b)(ii) као и у случају 
вина, традиционални изрази те стране из члана 4.(а)(iii) не користе за описивање и 
презентовање таквих производа који су поријеклом из друге стране.  
 



НАСЛОВ II 
СПРОВОЂЕЊЕ И УЗАЈАМНА ПОМОЋ ИЗМЕЂУ НАДЛЕЖНИХ ТИЈЕЛА И 

УПРАВЉАЊЕ ОВИМ СПОРАЗУМОМ 

ЧЛАН 10. 
Радна група 

1. Оснива се радна група која функционише под покровитељством Пододбора за 
пољоприведу, који ће бити основан у складу са чланом 119. овог споразума између 
Босне и Херцеговине и Заједнице. 

2. Радна група ће се бринути за правилно функционисање овог споразума и 
разматрати сва питања која могу проистећи из његовог спровођења.  

3. Радна група може давати препоруке, разматрати и износити предлоге у вези са 
било којим питањем од заједничког интереса у сектору вина, алкохолних пића и 
ароматизованих вина које би могло допринијети постизању циљева овог споразума. Она 
ће се састајати на захтјев било које стране, наизмјенично у Заједници и у Босни и 
Херцеговини, у вријеме и на мјесту и на начин које заједнички утврде стране. 

ЧЛАН 11. 
Задаци страна 

1. Стране ће директно или преко Радне групе из члана 10. контактирати у вези са 
свим питањима која се односе на спровођењу и функционисање овог споразума.  

2. Босна и Херцеговина именује Министарство спољне трговине и економских 
односа као своје представничко тијело. Заједница именује Генерални директорат за 
пољопривреду и рурални развој Европске комисије као своје представничко тијело. 
Страна ће обавјештавати другу страну ако промијени своје представничко тијело.  

3. Представничко тијело обезбјеђује координацију активности свих тијела 
надлежних за обезбјеђивање спровођења овог споразума. 

4. Стране ће: 

(а) заједнички мијењати и допуњавати листе из члана 4. овог споразума одлуком 
Одбора за стабилизацију и придруживање, узимајући у обзир све евентуалне 
измјене и допуне закона и прописа уговорних страна; 

(b) заједнички одлучивати, одлуком Одбора за стабилизацију и придруживање, о 
измјени  додатака овог споразума. Додаци ће се сматрати измијењеним од датума 
забиљеженог у размјени писама између страна или од датума одлуке Радне групе, 
зависно од случаја;  

(c) заједнички одлучивати о практичним условима из члана 6.(6). 

(d) информисати једна другу о намјери одлучивања о новим прописима и измјенама 
и допунама постојећих прописа који се тичу јавне политике, попут заштите 
здравља или потрошача, са импликацијама на сектор вина, алкохола или 
ароматизованог вина; 

(е) обавјештавати једна другу о свим законодавним, управним и судским одлукама 
везаним за спровођење овог споразума и информисати једна другу о мјерама 
усвојеним на основу таквих одлука. 



ЧЛАН 12.    

Примјена и функционисање овог споразума 

1. Стране именују контакт особе предвиђене у Додатку 3. које ће бити одговорне за 
примјену и функционирање овог споразума. 

ЧЛАН 13. 
Спровођење и узајамна помоћ између страна 

 

1. Ако је опис или презентација вина, алкохолног пића или ароматизованог вина, 
нарочито на ознакама, у службеним или комерцијалним документима или оглашавању 
таква да се њоме крши овај споразум, стране ће примјењивати неопходне управне мјере 
и/или покретати правни поступак ради сузбијања нелојалне конкуренције или 
спречавања неправилне употребе заштићеног назива на било који други начин. 

2. Мјере и поступци из става 1. посебно ће се предузимати: 

 (а)  ако се директно или индиректно користе описи или превод описа, називи, 
натписи или илустрације које се односе на вино, алкохолно пиће или 
ароматизовано вино чија су имена заштићена овим споразумом, чиме се дају 
погрешне или обмањујуће информације о поријеклу, природи или квалитету 
вина, алкохолног пића или ароматизованог вина.  

(b)  ако се за паковање користе посуде које доводе у заблуду у вези са поријеклом 
вина. 

3. Ако једна од страна има разлога да сумња: 

(а) да неко вино, алкохолно пиће или ароматизовано вино утврђено у члану 2. којим 
се тргује или се трговало у Босни и Херцеговини и Заједници није у складу са 
правилима којим се уређује сектор вина, алкохолног пића или ароматизованог 
вина у Заједници или Босни и Херцеговини или са овим споразумом; те  

(b) да је та неусклађеност од посебног интереса за другу страну и да би могла 
резултирати управним мјерама и/или покретањем правног поступка, 

она ће одмах информисати представничко тијело друге стране.  

4. Информације које треба доставити у складу са ставом 3. укључиваће појединости 
о неусклађености са правилима којима се уређује сектор вина, алкохолног пића или 
ароматизованог вина у страни и/или на основу овог споразума и биће попраћене 
службеним, комерцијалним или другим одговарајућим документима са појединостима о 
свакој управној мјери или правним поступцима који се по потреби могу предузети.   

ЧЛАН 14.   

 Консултације 

1. Стране ће започети консултације ако једна од њих сматра да друга страна није 
испунила неку обавезу на основу овог споразума.  

2. Страна која захтијева консултације доставиће другој страни све информације 
неопходне за детаљно разматрање датог предмета.  



3. У случајевима када би одгађање могло угрозити здравље људи или ефикасност 
мјера за контролу превара, могу се предузети одговарајуће привремене мјере, без 
претходних консултација, под условом да се консултације одрже одмах након 
предузимања тих мјера.  

4. Ако након консултација из ст. 1. и 3. стране нису постигле договор, страна која је 
захтијевала консултације или која је предузела мјере из става 3. може предузети мјере у 
складу са чланом 126. овог споразума са циљем омогућавања правилне примјене овог 
споразума. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАСЛОВ III 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

ЧЛАН 15.    

Провоз малих количина  

1. Овај споразум неће се примјењивати на вина, алкохолна пића и ароматизована 
вина која: 

(а) су у провозу кроз територију једне од страна, или 

(b) су поријеклом са територије једне од страна и отпремају се у малим количинама 
између тих страна под условима и у складу са поступцима предвиђеним у ставу 
2: 

2. Сљедећи производи који се односе на вина, алкохолна пића и ароматизована 
вина сматраће се малим количинама: 

(а). Количине у означеним посудама од највише 5 литара са једнократним 
затварачем при чему укупна количина у транспорту, било да се састоји од 
посебних пошиљки или не, не прелази 50 литара; 

(b). (i) количине које су садржане у личном пртљагу путника, које не прелазе 30 
литара; 

(ii) количине које један појединац шаље другом, које не прелазе 30 литара; 

(iii) количине које чине дио имовине појединца који сели; 

(iv) количине које се увозе у сврху научних или техничких експеримената, до 
највише 1 хектолитра; 

(v) количине које се увозе за дипломатска, конзуларна или слична 
представништва, као дио њихових пореских олакшица; 

(vi) количине које се држе на средствима међународног превоза као залихе за 
послужење.   

Случај изузећа из тачке (a) не може се комбиновати са једним или више случајева 
изузећа из тачке (b). 

ЧЛАН 16.   

Пласман постојећих залиха  

1. Вина, алкохолна пића и ароматизована вина која су у вријеме ступања на снагу 
овог споразума произведена, припремљена, описана и презентована у складу са 
унутрашњим законима и прописима страна, али су забрањена по овом споразуму, могу 
се продавати до истека залиха. 

2. Осим ако стране не усвоје супротне одредбе, вина, алкохолна пића и 
ароматизована вина која су произведена, припремљена, описана и презентирана у 
складу са овим споразумом, али чија производња, припрема, опис и презентација нису 
више у складу са њим због његове евентуалне измјене или допуне, могу се продавати до 
истека залиха. 
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ДОДАТАК 1 
 

ЛИСТА ЗАШТИЋЕНИХ НАЗИВА 
 

(како је наведено у чл. 4. и 6. Анекса II Протокола 6) 
 

ДИО А: У ЗАЈЕДНИЦИ 
 

(А) ВИНА ПОРИЈЕКЛОМ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
ААУУССТТРРИИЈЈАА  
1. Квалитетна вина произведена у специфичном  подручју 

Специфична подручја 

Burgenland 

Carnuntum 

Donauland 

Kamptal 

Kärnten 

Kremstal 

Mittelburgenland 

Neusiedlersee 

Neusiedlersee-Hügelland 

Niederösterreich 

Oberösterreich 

Salzburg 

Steiermark 

Südburgenland 

Süd-Oststeiermark 

Südsteiermark 

Thermenregion 
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Tirol 

Traisental 

Vorarlberg 

Wachau 

Weinviertel 

Weststeiermark 

Wien 

2. Стона вина са географском ознаком 

Bergland 

Steirerland 

Weinland 

Wien 
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ББЕЕЛЛГГИИЈЈАА  
1. Квалитетна вина произведена у специфичном  подручју 

Називи специфичних подручја 

Côtes de Sambre et Meuse 

Hagelandse Wijn 

Haspengouwse Wijn 

Heuvellandse wijn 

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn 

2. Стона вина са географском ознаком 

Vin de pays des jardins de Wallonie 

Vlaamse landwijn 
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ББУУГГААРРССККАА  
1. Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

Специфична подручја 

Асеновград (Asenovgrad) 

Черноморски район (Black Sea Region) 

Брестник (Brestnik) 

Драгоево (Dragoevo) 

Евксиноград (Evksinograd) 

Хан Крум (Han Krum) 

Хърсово (Harsovo) 

Хасково (Haskovo) 

Хисаря (Hisarya) 

Ивайловград (Ivaylovgrad) 

Карлово (Karlovo) 

Карнобат (Karnobat) 

Ловеч (Lovech) 

Лозица (Lozitsa) 

Лом (Lom) 

Любимец (Lyubimets) 

Лясковец (Lyaskovets) 

Мелник (Melnik) 

Монтана (Montana) 

Нова Загора (Nova Zagora) 

Нови Пазар (Novi Pazar) 

Ново село (Novo Selo) 

Плевен (Pleven) 

Пловдив (Plovdiv) 

Поморие (Pomorie) 

Русе (Ruse) 

Сакар (Sakar) 

Сандански (Sandanski) 

Септември (Septemvri) 

Шивачево (Shivachevo) 

Шумен (Shumen) 

Славянци (Slavyantsi) 

Сливен (Sliven) 

Южно Черноморие (Southern Black Sea 
Coast) 

Стамболово (Stambolovo) 

Стара Загора (Stara Zagora) 

Сухиндол (Suhindol) 

Сунгурларе (Sungurlare) 

Свищов (Svishtov) 

Долината на Струма (Struma valley) 

Търговище (Targovishte) 

Върбица (Varbitsa) 

Варна (Varna) 

Велики Преслав (Veliki Preslav) 
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Оряховица (Oryahovitsa) 

Павликени (Pavlikeni) 

Пазарџик (Pazardjik) 

Перущица (Perushtitsa) 

Видин (Vidin) 

Враца (Vratsa) 

Ямбол (Yambol) 

2. Стона вина са географском ознаком 

Дунавска равнина (Danube Plain) 

Тракийска низина (Thracian Lowlands) 
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ККИИППААРР  
1. Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

На грчком На енглеском 
Специфична подручја Потподручја 

(без обзира да 
ли им 

претходи 
назив 

специфичног 
подручја или 

не) 

Специфична подручја Потподручја 
(без обзира да 
ли им претходи 

назив 
специфичног 
подручја или 

не) 

Κουμανδαρία 
Λαόνα Ακάμα  
Βουνί Παναγιάς – 
Αμπελίτης 
Πιτσιλιά 
Κρασοχώρια 

Λεμεσού…… 
 

 
 
 
 
Αφάμης или 
Λαόνα 

Commandaria 
Laona Akama 
Vouni Panayia – 
Ambelitis 
Pitsilia 
Krasohoria 

Lemesou……
… 

 

 
 
 
 
Afames или 
Laona 

2. Стона вина са географском ознаком  
На грчком На енглеском 
Λεμεσός 
Πάφος 
Λευκωσία 
Λάρνακα 

Lemesos 
Pafos 
Lefkosia 
Larnaka
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ЧЧЕЕШШККАА  РРЕЕППУУББЛЛИИККАА  
1. Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

Специфична подручја 

(без обзира да ли су праћена називом 
потподручја или не) 

Потподручја 

(без обзира да ли су или не праћена 
називом заједнице у којој се 
производи вино и/или називом 
виноградарског посједа) 

Č e c h y … … … … … … … … … … … … … …

 

M o r a v a … … … … … … … … … … … … …  

 

 

litoměřická 

mělnická 

mikulovská 

slovácká 

velkopavlovická 

znojemská 

2. Стона вина са географском ознаком 

české zemské víno 

moravské zemské víno 
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ФФРРААННЦЦУУССККАА  
1. Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

Alsace Grand Cru, праћено називом мање географске јединице 

Alsace, без обзира да ли је праћено или не називом мање географске јединице 

Alsace ili Vin d’Alsace, без обзира да ли је праћено или не  ријечју ‘Edelzwicker’ или 
називом вина 

Врсте и/или називи мањих географских јединица 

Ajaccio 

Aloxe-Corton 

Anjou, без обзира да ли је праћено или не са  Val de Loire или Coteaux de la Loire,или 
Villages Brissac 

Anjou, без обзира да ли је праћено или не са  ‘Gamay’, ‘Mousseux’ или ‘Villages’ 

Arbois 

Arbois Pupillin 

Auxey-Duresses или Auxey-Duresses Côte de Beaune или Auxey-Duresses Côte de 
Beaune-Villages 

Bandol 

Banyuls 

Barsac 

Bâtard-Montrachet 

Béarn ili Béarn Bellocq 

Beaujolais Supérieur 

Beaujolais, без обзира да ли је праћено или не називом мање географске јединице 

Beaujolais-Villages 

Beaumes-de-Venise, без обзира да ли му претходи или не ‘Muscat de’ 

Beaune 

Bellet или Vin de Bellet 
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Bergerac 

Bienvenues Bâtard-Montrachet 

Blagny 

Blanc Fumé de Pouilly 

Blanquette de Limoux 

Blaye 

Bonnes Mares 

Bonnezeaux 

Bordeaux Côtes de Francs 

Bordeaux Haut-Benauge 

Bordeaux, без обзира да ли је праћено или не са ‘Clairet’ или ‘Supérieur’ или ‘Rosé’ 
или ‘mousseux’ 

Bourg 

Bourgeais 

Bourgogne, без обзира да ли је праћено или не са ‘Clairet’ или  ‘Rosé’ или називом 
мање географске јединице 

Bourgogne Aligoté 

Bourgueil 

Bouzeron 

Brouilly 

Buzet 

Cabardès 

Cabernet d’Anjou 

Cabernet de Saumur 

Cadillac 

Cahors 
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Canon-Fronsac 

Cap Corse, којем претходи ‘Muscat de’ 

Cassis 

Cérons 

Chablis Grand Cru, без обзира да ли је праћено или не називом мање географске 
јединице 

Chablis, без обзира да ли је праћено или не називом мање географске јединице 

Chambertin 

Chambertin Clos de Bèze 

Chambolle-Musigny 

Champagne 

Chapelle-Chambertin 

Charlemagne 

Charmes-Chambertin 

Chassagne-Montrachet или Chassagne-Montrachet Côte de Beaune или Chassagne-
Montrachet Côte de Beaune-Villages 

Château Châlon 

Château Grillet 

Châteaumeillant 

Châteauneuf-du-Pape 

Châtillon-en-Diois 

Chenas 

Chevalier-Montrachet 

Cheverny 

Chinon 

Chiroubles 
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Chorey-lès-Beaune или  Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune или Chorey-lès-Beaune Côte 
de Beaune-Villages 

Clairette de Bellegarde 

Clairette de Die 

Clairette du Languedoc, без обзира да ли је праћено или не називом мање географске 
јединице 

Clos de la Roche 

Clos de Tart 

Clos des Lambrays 

Clos Saint-Denis 

Clos Vougeot 

Collioure 

Condrieu 

Corbières, без обзира да ли је праћено или не са  Boutenac 

Cornas 

Corton 

Corton-Charlemagne 

Costières de Nîmes 

Côte de Beaune, без обзира да ли је праћено или не називом мање географске 
јединице 

Côte de Beaune-Villages 

Côte de Brouilly 

Côte de Nuits 

Côte Roannaise 

Côte Rôtie 

Coteaux Champenois, без обзира да ли је праћено или не називом мање географске 
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јединице 

Coteaux d’Aix-en-Provence 

Coteaux d’Ancenis, без обрзира да ли је праћено или не врстом вина 

Coteaux de Die 

Coteaux de l’Aubance 

Coteaux de Pierrevert 

Coteaux de Saumur 

Coteaux du Giennois 

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet 

Coteaux du Languedoc, без обзира да ли је праћено или не називом мање географске 
јединице 

Coteaux du Layon или Coteaux du Layon Chaume 

Coteaux du Layon, без обзира да ли је праћено или не називом мање географске 
јединице 

Coteaux du Loir 

Coteaux du Lyonnais 

Coteaux du Quercy 

Coteaux du Tricastin 

Coteaux du Vendômois 

Coteaux Varois 

Côte-de-Nuits-Villages 

Côtes Canon-Fronsac 

Côtes d’Auvergne, без обзира да ли је праћено или не називом мање географске 
јединице 

Côtes de Beaune, без обзира да ли је праћено или не називом мање географске 
јединице 

Côtes de Bergerac 
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Côtes de Blaye 

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire 

Côtes de Bourg 

Côtes de Brulhois 

Côtes de Castillon 

Côtes de Duras 

Côtes de la Malepère 

Côtes de Millau 

Côtes de Montravel 

Côtes de Provence, без обзира да ли је праћено или не са Sainte Victoire 

Côtes de Saint-Mont 

Côtes de Toul 

Côtes du Forez 

Côtes du Frontonnais, без обзира да ли је праћено или не са Fronton или Villaudric 

Côtes du Jura 

Côtes du Lubéron 

Côtes du Marmandais 

Côtes du Rhône 

Côtes du Rhône Villages, без обзира да ли је праћено или не називом мање 
географске јединице 

Côtes du Roussillon 

Côtes du Roussillon Villages, без обзира да ли је праћено или не сљедећим 
заједницама  
Caramany или Latour de France или Les Aspres или Lesquerde или Tautavel 
 

Côtes du Ventoux 

Côtes du Vivarais 
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Cour-Cheverny 

Crémant d’Alsace 

Crémant de Bordeaux 

Crémant de Bourgogne 

Crémant de Die 

Crémant de Limoux 

Crémant de Loire 

Crémant du Jura 

Crépy 

Criots Bâtard-Montrachet 

Crozes Ermitage 

Crozes-Hermitage 

Echezeaux 

Entre-Deux-Mers или Entre-Deux-Mers Haut-Benauge 

Ermitage 

Faugères 

Fiefs Vendéens, без обзира да ли је праћено или не са ‘lieu dits’ Mareuil или Brem или 
Vix или Pissotte 

Fitou 

Fixin 

Fleurie 

Floc de Gascogne 

Fronsac 

Frontignan 

Gaillac 
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Gaillac Premières Côtes 

Gevrey-Chambertin 

Gigondas 

Givry 

Grand Roussillon 

Grands Echezeaux 

Graves 

Graves de Vayres 

Griotte-Chambertin 

Gros Plant du Pays Nantais 

Haut Poitou 

Haut-Médoc 

Haut-Montravel 

Hermitage 

Irancy 

Irouléguy 

Jasnières 

Juliénas 

Jurançon 

L’Etoile 

La Grande Rue 

Ladoix или Ladoix Côte de Beaune или Ladoix Côte de beaune-Villages 

Lalande de Pomerol 

Languedoc, без обзира да ли је праћено или не називом мање географске јединице 

Latricières-Chambertin 
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Les-Baux-de-Provence 

Limoux 

Lirac 

Listrac-Médoc 

Loupiac 

Lunel, без обзира да ли му претходи или не са ‘Muscat de’ 

Lussac Saint-Émilion 

Mâcon или Pinot-Chardonnay-Macôn 

Mâcon, без обзира да ли је праћено или не називом мање географске јединице 

Mâcon-Villages 

Macvin du Jura 

Madiran 

Maranges Côte de Beaune или Maranges Côtes de Beaune-Villages 

Maranges, без обзира да ли је праћено или не називом мање географске јединице 

Marcillac 

Margaux 

Marsannay 

Maury 

Mazis-Chambertin 

Mazoyères-Chambertin 

Médoc 

Menetou Salon, без обзира да ли је праћено или не називом мање географске 
јединице 

Mercurey 

Meursault или Meursault Côte de Beaune или Meursault Côte de Beaune-Villages 
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Minervois 

Minervois-la-Livinière 

Mireval 

Monbazillac 

Montagne Saint-Émilion 

Montagny 

Monthélie или Monthélie Côte de Beaune или Monthélie Côte de Beaune-Villages 

Montlouis, без обзира да ли је праћено или не са ‘mousseux’ или ‘pétillant’ 

Montrachet 

Montravel 

Morey-Saint-Denis 

Morgon 

Moselle 

Moulin-à-Vent 

Moulis 

Moulis-en-Médoc 

Muscadet 

Muscadet Coteaux de la Loire 

Muscadet Côtes de Grandlieu 

Muscadet Sèvre-et-Maine 

Musigny 

Néac 

Nuits 

Nuits-Saint-Georges 

Orléans 
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Orléans-Cléry 

Pacherenc du Vic-Bilh 

Palette 

Patrimonio 

Pauillac 

Pécharmant 

Pernand-Vergelesses или  Pernand-Vergelesses Côte de Beaune или Pernand-Vergelesses 
Côte de Beaune-Villages 

Pessac-Léognan 

Petit Chablis, без обзира да ли је праћено или не називом мање географске јединице 

Pineau des Charentes 

Pinot-Chardonnay-Macôn 

Pomerol 

Pommard 

Pouilly Fumé 

Pouilly-Fuissé 

Pouilly-Loché 

Pouilly-sur-Loire 

Pouilly-Vinzelles 

Premières Côtes de Blaye 

Premières Côtes de Bordeaux, без обзира да ли је праћено или не називом мање 
еографске јединице 

Puisseguin Saint-Émilion 

Puligny-Montrachet или Puligny-Montrachet Côte de Beaune или Puligny-Montrachet 
Côte de Beaune-Villages 

Quarts-de-Chaume 
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Quincy 

Rasteau 

Rasteau Rancio 

Régnié 

Reuilly 

Richebourg 

Rivesaltes, без обзира да ли му претходи или не ‘Muscat de’ 

Rivesaltes Rancio 

Romanée (La) 

Romanée Conti 

Romanée Saint-Vivant 

Rosé des Riceys 

Rosette 

Roussette de Savoie, без обзира да ли је праћено или не називом мање географске 
јединице 

Roussette du Bugey, без обзира да ли је праћено или не називом мање географске 
јединице 

Ruchottes-Chambertin 

Rully 

Saint Julien 

Saint-Amour 

Saint-Aubin или Saint-Aubin Côte de Beaune или Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages 

Saint-Bris 

Saint-Chinian 

Sainte-Croix-du-Mont 

Sainte-Foy Bordeaux 
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Saint-Émilion 

Saint-Emilion Grand Cru 

Saint-Estèphe 

Saint-Georges Saint-Émilion 

Saint-Jean-de-Minervois, без обзира да ли му претходи или не ‘Muscat de’ 

Saint-Joseph 

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 

Saint-Péray 

Saint-Pourçain 

Saint-Romain или Saint-Romain Côte de Beaune или Saint-Romain Côte de Beaune-
Villages 

Saint-Véran 

Sancerre 

Santenay или Santenay Côte de Beaune или Santenay Côte de Beaune-Villages 

Saumur  

Saumur Champigny 

Saussignac 

Sauternes 

Savennières 

Savennières-Coulée-de-Serrant 

Savennières-Roche-aux-Moines 

Savigny или Savigny-lès-Beaune 

Seyssel 

Tâche (La) 

Tavel 



 387

Thouarsais 

Touraine Amboise 

Touraine Azay-le-Rideau 

Touraine Mesland 

Touraine Noble Joue 

Touraine, без обзира да ли је праћен или не са  ‘mousseux’ или ‘pétillant’ 

Tursan 

Vacqueyras 

Valençay 

Vin d’Entraygues et du Fel 

Vin d’Estaing 

Vin de Corse, без обзира да ли је праћено или не називом мање географске јединице 

Vin de Lavilledieu 

Vin de Savoie или Vin de Savoie-Ayze, без обзира да ли је праћено или не називом 
мање географске јединице 

Vin du Bugey, без обзира да ли је праћено или не називом мање географске јединице 

Vin Fin de la Côte de Nuits 

Viré Clessé 

Volnay 

Volnay Santenots 

Vosne-Romanée 

Vougeot 

Vouvray, без обзира да ли је праћено или не са  ‘mousseux’ или ‘pétillant’ 

2. Стона вина са географском ознаком 

Vin de pays de l’Agenais 
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Vin de pays d’Aigues 

Vin de pays de l’Ain 

Vin de pays de l’Allier 

Vin de pays d’Allobrogie 

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence 

Vin de pays des Alpes Maritimes 

Vin de pays de l’Ardèche 

Vin de pays d’Argens 

Vin de pays de l’Ariège 

Vin de pays de l’Aude 

Vin de pays de l’Aveyron 

Vin de pays des Balmes dauphinoises 

Vin de pays de la Bénovie 

Vin de pays du Bérange 

Vin de pays de Bessan 

Vin de pays de Bigorre 

Vin de pays des Bouches du Rhône 

Vin de pays du Bourbonnais 

Vin de pays du Calvados 

Vin de pays de Cassan 

Vin de pays Cathare 

Vin de pays de Caux 

Vin de pays de Cessenon 

Vin de pays des Cévennes, без обзира да ли је праћено или не са  Mont Bouquet 

Vin de pays Charentais, без обзира да ли је праћено или не са  Ile de Ré или Ile 
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d’Oléron или  Saint-Sornin 

Vin de pays de la Charente 

Vin de pays des Charentes-Maritimes 

Vin de pays du Cher 

Vin de pays de la Cité de Carcassonne 

Vin de pays des Collines de la Moure 

Vin de pays des Collines rhodaniennes 

Vin de pays du Comté de Grignan 

Vin de pays du Comté tolosan 

Vin de pays des Comtés rhodaniens 

Vin de pays de la Corrèze 

Vin de pays de la Côte Vermeille 

Vin de pays des coteaux charitois 

Vin de pays des coteaux d’Enserune 

Vin de pays des coteaux de Besilles 

Vin de pays des coteaux de Cèze 

Vin de pays des coteaux de Coiffy 

Vin de pays des coteaux Flaviens 

Vin de pays des coteaux de Fontcaude 

Vin de pays des coteaux de Glanes 

Vin de pays des coteaux de l’Ardèche 

Vin de pays des coteaux de l’Auxois 

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse 

Vin de pays des coteaux de Laurens 

Vin de pays des coteaux de Miramont 
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Vin de pays des coteaux de Montélimar 

Vin de pays des coteaux de Murviel 

Vin de pays des coteaux de Narbonne 

Vin de pays des coteaux de Peyriac 

Vin de pays des coteaux des Baronnies 

Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon 

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan 

Vin de pays des coteaux du Libron 

Vin de pays des coteaux du Littoral Audois 

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard 

Vin de pays des coteaux du Salagou 

Vin de pays des coteaux de Tannay 

Vin de pays des coteaux du Verdon 

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban 

Vin de pays des côtes catalanes 

Vin de pays des côtes de Gascogne 

Vin de pays des côtes de Lastours 

Vin de pays des côtes de Montestruc 

Vin de pays des côtes de Pérignan 

Vin de pays des côtes de Prouilhe 

Vin de pays des côtes de Thau 

Vin de pays des côtes de Thongue 

Vin de pays des côtes du Brian 

Vin de pays des côtes de Ceressou 

Vin de pays des côtes du Condomois 
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Vin de pays des côtes du Tarn 

Vin de pays des côtes du Vidourle 

Vin de pays de la Creuse 

Vin de pays de Cucugnan 

Vin de pays des Deux-Sèvres 

Vin de pays de la Dordogne 

Vin de pays du Doubs 

Vin de pays de la Drôme 

Vin de pays Duché d’Uzès 

Vin de pays de Franche-Comté, без обзира да ли је праћено или не са  Coteaux de 
Champlitte 

Vin de pays du Gard 

Vin de pays du Gers 

Vin de pays des Hautes-Alpes 

Vin de pays de la Haute-Garonne 

Vin de pays de la Haute-Marne 

Vin de pays des Hautes-Pyrénées 

Vin de pays d’Hauterive, без обзира да ли је праћено или не са  Val d’Orbieu или 
Coteaux du Termenès или Côtes de Lézignan 

Vin de pays de la Haute-Saône 

Vin de pays de la Haute-Vienne 

Vin de pays de la Haute vallée de l’Aude 

Vin de pays de la Haute vallée de l’Orb 

Vin de pays des Hauts de Badens 

Vin de pays de l’Hérault 

Vin de pays de l’Ile de Beauté 
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Vin de pays de l’Indre et Loire 

Vin de pays de l’Indre 

Vin de pays de l’Isère 

Vin de pays du Jardin de la France, без обзира да ли је праћено или не са  Marches de 
Bretagne или Pays de Retz 

Vin de pays des Landes 

Vin de pays de Loire-Atlantique 

Vin de pays du Loir et Cher 

Vin de pays du Loiret 

Vin de pays du Lot 

Vin de pays du Lot et Garonne 

Vin de pays des Maures 

Vin de pays de Maine et Loire 

Vin de pays de la Mayenne 

Vin de pays de Meurthe-et-Moselle 

Vin de pays de la Meuse 

Vin de pays du Mont Baudile 

Vin de pays du Mont Caume 

Vin de pays des Monts de la Grage 

Vin de pays de la Nièvre 

Vin de pays d’Oc 

Vin de pays du Périgord, без обзира да ли је праћено или не са  Vin de Domme 

Vin de pays de la Petite Crau 

Vin de pays des Portes de Méditerranée 

Vin de pays de la Principauté d’Orange 
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Vin de pays du Puy de Dôme 

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques 

Vin de pays des Pyrénées-Orientales 

Vin de pays des Sables du Golfe du Lion 

Vin de pays de la Sainte Baume 

Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert 

Vin de pays de Saint-Sardos 

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche 

Vin de pays de Saône et Loire 

Vin de pays de la Sarthe 

Vin de pays de Seine et Marne 

Vin de pays du Tarn 

Vin de pays du Tarn et Garonne 

Vin de pays des Terroirs landais, без обзира да ли је попраћено или не са  Coteaux de 
Chalosse или Côtes de L’Adour или Sables Fauves или Sables de l’Océan 

Vin de pays de Thézac-Perricard 

Vin de pays du Torgan 

Vin de pays d’Urfé 

Vin de pays du Val de Cesse 

Vin de pays du Val de Dagne 

Vin de pays du Val de Montferrand 

Vin de pays de la Vallée du Paradis 

Vin de pays du Var 

Vin de pays du Vaucluse 

Vin de pays de la Vaunage 
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Vin de pays de la Vendée 

Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas 

Vin de pays de la Vienne 

Vin de pays de la Vistrenque 

Vin de pays de l’Yonne 
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ЊЊЕЕММААЧЧККАА  
1. Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

Називи специфичних подручја 

(без обзира да ли су попраћени или не називом 
потподручја) 

 

Потподручја 

Ahr……………………………………………… 

Baden…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franken…………………………………………. 

 

 

Hessische Bergstraße…………………………… 

 

Mittelrhein………………………………………. 

 

Mosel-Saar-Ruwer(*) или Mosel 

 

 

Walporzheim или Ahrtal 

Badische Bergstraße 

Bodensee 

Breisgau 

Kaiserstuhl 

Kraichgau 

Markgräflerland 

Ortenau 

Tauberfranken 

Tuniberg 

Maindreieck 

Mainviereck 

Steigerwald 

Starkenburg 

Umstadt 

Loreley 

Siebengebirge 

Bernkastel 

Burg Cochem 

Moseltor 
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Nahe…………………………………………….. 

Pfalz……………………………………………... 

 

Rheingau…………………………………………

Rheinhessen…………………………………..… 

 

 

Saale-Unstrut……………………………………. 

 

 

Sachsen………………………………………….. 

 

Württemberg……………………………………..

 

Obermosel 

Ruwertal 

Saar 

Nahetal 

Mittelhaardt Deutsche Weinstraße 

Südliche Weinstraße 

Johannisberg 

Bingen 

Nierstein 

Wonnegau 

Mansfelder Seen 

Schloß Neuenburg 

Thüringen 

Elstertal 

Meißen 

Bayerischer Bodensee 

Kocher-Jagst-Tauber 

Oberer Neckar 

Remstal-Stuttgart 

Württembergischer Bodensee 

Württembergisch Unterland 

(*) Употреба ових географских ознака престаће 01.08.2009. године 
 
2. Стона вина са географском ознаком  

Landwein Tafelwein 

Ahrtaler Landwein Albrechtsburg 
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Badischer Landwein 

Bayerischer Bodensee-Landwein 

Landwein Main 

Landwein der Mosel 

Landwein der Ruwer 

Landwein der Saar 

Mecklenburger Landwein 

Mitteldeutscher Landwein 

Nahegauer Landwein 

Pfälzer Landwein 

Regensburger Landwein 

Rheinburgen-Landwein 

Rheingauer Landwein 

Rheinischer Landwein 

Saarländischer Landwein der Mosel 

Sächsischer Landwein 

Schwäbischer Landwein 

Starkenburger Landwein 

Taubertäler Landwein 

Bayern 

Burgengau 

Donau 

Lindau 

Main 

Moseltal 

Neckar 

Oberrhein 

Rhein 

Rhein-Mosel 

Römertor 

Stargarder Land 
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ГГРРЧЧККАА  
1. Квалитетна вина произвдена у специфичном подручју 

Специфична подручја  

На грчком На енглеском 

Σάμος 

Μοσχάτος Πατρών 

Μοσχάτος Ρίου – Πατρών 

Μοσχάτος Κεφαλληνίας 

Μοσχάτος Λήμνου 

Μοσχάτος Ρόδου 

Μαυροδάφνη Πατρών 

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας 

Σητεία 

Νεμέα 

Σαντορίνη 

Δαφνές 

Ρόδος 

Νάουσα 

Ρομπόλα Κεφαλληνίας 

Ραψάνη 

Μαντινεία 

Μεσενικόλα 

Πεζά 

Αρχάνες 

Πάτρα 

Samos 

Moschatos Patra 

Moschatos Riou Patra 

Moschatos Kephalinia 

Moschatos Lemnos 

Moschatos Rhodos 

Mavrodafni Patra 

Mavrodafni Kephalinia 

Sitia 

Nemea 

Santorini 

Dafnes 

Rhodos 

Naoussa 

Robola Kephalinia 

Rapsani 

Mantinia 

Mesenicola 

Peza 

Archanes 

Patra 
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Ζίτσα 

Αμύνταιο 

Γουμένισσα 

Πάρος 

Λήμνος 

Αγχίαλος 

Πλαγιές Μελίτωνα 

Zitsa 

Amynteon 

Goumenissa 

Paros 

Lemnos 

Anchialos 

Slopes of Melitona 

2. Стона вина са географском ознаком 

На грчком На енглеском 

Ρετσίνα Μεσογείων, без обзира да ли је 
праћено или не са Αττικής 

Ρετσίνα Κρωπίας или Ρετσίνα Κορωπίου, 
без обзира да ли је праћено или не са 
Αττικής 

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, без обзира да ли је 
праћено или не са Αττικής 

Ρετσίνα Μεγάρων, без обзира да ли је 
праћено или не са Αττικής 

Ρετσίνα Παιανίας или Ρετσίνα Λιοπεσίου, 
без обзира да ли је праћено или не са 
Αττικής 

Ρετσίνα Παλλήνης, без обзира да ли је 
праћено или не са Αττικής 

Ρετσίνα Πικερμίου, без обзира да ли је 
праћено или не са Αττικής 

Ρετσίνα Σπάτων, без обзира да ли је 
праћено или не са Αττικής 

Ρετσίνα Θηβών, без обзира да ли је 
праћено или не са Βοιωτίας 

Ρετσίνα Γιάλτρων, без обзира да ли је 
праћено или не са Ευβοίας 

Retsina of Mesogia, без обзира да ли је 
праћено или не са Attika 

Retsina of Kropia или Retsina Koropi, без 
обзира да ли је праћено или не са Attika 

Retsina of Markopoulou, без обзира да ли 
је праћено или не са Attika 

Retsina of Megara, без обзира да ли је 
праћено или не са Attika 

Retsina of Peania или Retsina of Liopesi, без 
обзира да ли је праћено или не са Attika 

Retsina of Pallini, без обзира да ли је 
праћено или не са Attika 

Retsina of Pikermi, без обзира да ли је 
праћено или не са Attika 

Retsina of Spata, без обзира да ли је 
праћено или не са Attika 

Retsina of Thebes, без обзира да ли је 
праћено или не са Viotias 

Retsina of Gialtra, без обзира да ли је 
праћено или не са Evvia 

Retsina of Karystos, без обзира да ли је 
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Ρετσίνα Καρύστου, без обзира да ли је 
праћено или не са Ευβοίας 

Ρετσίνα Χαλκίδας, без обзира да ли је 
праћено или не са Ευβοίας 

Βερντεα Ζακύνθου 

Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος 

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου 

Αττικός Τοπικός Οίνος 

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας 

Τοπικός Οίνος Γρεβενών 

Τοπικός Οίνος Δράμας 

Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος 

 

Τοπικός Οίνος Επανομής 

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος 

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος 

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος 

Τοπικός Οίνος Κισσάμου 

Τοπικός Οίνος Κρανιάς 

Κρητικός Τοπικός Οίνος 

Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος 

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος 

Τοπικός Οίνος Νέας Μεσήμβριας 

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος 

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος 

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος 

праћено или не са Evvia 

Retsina of Halkida, без обзира да ли је 
праћено или не са Evvia 

Verntea Zakynthou 

Regional wine of Mount Athos Agioritikos 

Regional wine of Anavyssos 

Regional wine of Attiki-Attikos 

Regional wine of Vilitsa 

Regional wine of Grevena 

Regional wine of Drama 

Regional wine of Dodekanese - 
Dodekanissiakos 

Regional wine of Epanomi 

Regional wine of Heraklion - Herakliotikos 

Regional wine of Thessalia - Thessalikos 

Regional wine of Thebes - Thivaikos 

Regional wine of Kissamos 

Regional wine of Krania 

Regional wine of Crete - Kritikos 

Regional wine of Lasithi - Lasithiotikos 

Regional wine of Macedonia - Macedonikos 

Regional wine of Nea Messimvria 

Regional wine of Messinia - Messiniakos 

Regional wine of Peanea 

Regional wine of Pallini - Palliniotikos 

Regional wine of Peloponnese - 
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Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος 

 

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου 

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου 

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα 

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος 

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας 

Τοπικός Οίνος Πυλίας 

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας 

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου 

ΤοπικόςΟίνος Σιάτιστας 

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδας 

Τοπικός Οίνος Λετρίνων 

Τοπικός Οίνος Σπάτων 

Toπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού 

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος 

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου 

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου 

Τοπικός Οίνος Τεγέας 

Τοπικός Οίνος Αδριανής 

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας 

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής 

Καρυστινός Τοπικός Οίνος 

Τοπικός Οίνος Πέλλας 

Τοπικός Οίνος Σερρών 

Peloponnisiakos 

Regional wine of Slopes of Ambelos 

Regional wine of Slopes of Vertiskos 

Regional wine of Slopes of Kitherona 

Regional wine of Korinthos - Korinthiakos 

Regional wine of Slopes of Parnitha 

Regional wine of Pylia 

Regional wine of Trifilia 

Regional wine of Tyrnavos 

Regional wine of Siatista 

Regional wine of Ritsona Avlidas 

Regional wine of Letrines 

Regional wine of Spata 

Regional wine of Slopes of Pendeliko 

Regional wine of Aegean Sea 

Regional wine of Lilantio Pedio 

Regional wine of Markopoulo 

Regional wine of Tegea 

Regional wine of Adriani 

Regional wine of Halikouna 

Regional wine of Halkidiki 

Regional wine of Karystos - Karystinos 

Regional wine of Pella 

Regional wine of Serres 

Regional wine of Syros - Syrianos 
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Συριανός Τοπικός Οίνος 

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού 

Τοπικός Οίνος Γερανείων 

Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος 

Tοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας 

Τοπικός Οίνος Αγοράς 

Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης 

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας 

Τοπικός Οίνος Παγγαίου 

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων 

Τοπικός Οίνος Ημαθίας 

Τοπικός Οίνος Κλημέντι 

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας 

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας 

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων 

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος 

Τοπικός Οίνος Αβδήρων 

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων 

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας 

Toπικός Οίνος Πλαγίες Αίνου 

Θρακικός Τοπικός Οίνος or Τοπικός Οίνος 
Θράκης 

Τοπικός Οίνος Ιλίου 

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος 

Τοπικός Οίνος Κορωπίου 

Regional wine of Slopes of Petroto 

Regional wine of Gerania 

Regional wine of Opountia Lokridos 

Regional wine of Sterea Ellada 

Regional wine of Agora 

Regional wine of Valley of Atalanti 

Regional wine of Arkadia 

Regional wine of Pangeon 

Regional wine of Metaxata 

Regional wine of Imathia 

Regional wine of Klimenti 

Regional wine of Corfu 

Regional wine of Sithonia 

Regional wine of Mantzavinata 

Regional wine of Ismaros - Ismarikos 

Regional wine of Avdira 

Regional wine of Ioannina 

Regional wine of Slopes of Egialia 

Regional wine of Slopes of Enos 

Regional wine of Thrace - Thrakikos или 
Regional wine of Thrakis 

Regional wine of Ilion 

Regional wine of Metsovo - Metsovitikos 

Regional wine of Koropi 

Regional wine of Florina 
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Τοπικός Οίνος Φλώρινας 

Τοπικός Οίνος Θαψανών 

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος 

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος 

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος 

Τοπικός Οίνος Λευκάδας 

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος 

Τοπικός Οίνος Βελβεντού 

Λακωνικός Τοπικός Οίνος 

Tοπικός Οίνος Μαρτίνου 

Aχαϊκός Tοπικός Οίνος 

Τοπικός Οίνος Ηλιείας 

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης 

Τοπικός Οίνος Κραννώνος 

Τοπικός Οίνος Παρνασσού 

Τοπικός Οίνος Μετεώρων  

Τοπικός Οίνος Ικαρίας 

Τοπικός Οίνος Καστοριάς 

Regional wine of Thapsana 

Regional wine of Slopes of Knimida 

Regional wine of Epirus - Epirotikos 

Regional wine of Pisatis 

Regional wine of Lefkada 

Regional wine of Monemvasia - 
Monemvasios 

Regional wine of Velvendos 

Regional wine of Lakonia – Lakonikos 

Regional wine of Martino 

Regional wine of Achaia 

Regional wine of Ilia 

Regional wine of Thessaloniki 

Regional wine of Krannona 

Regional wine of Parnassos 

Regional wine of Meteora 

Regional wine of Ikaria 

Regional wine of Kastoria 

  



 404

ММААЂЂААРРССККАА  
1. Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

Специфична подручја Потподручја 

(без обзира да ли им претходи или не 
назив специфичног подручја) 

Ászár-Neszmély(-i)………………………… 

 

Badacsony(-i) 

Balatonboglár(-i)…………………………… 

 

Balatonfelvidék(-i)…………………………. 

 

 

Balatonfüred-Csopak(-i)…………………… 

Balatonmelléke или 
Balatonmelléki…..……… 

Bükkalja(-i) 

Csongrád(-
i)…………………………..……... 

 

 

Eger или 
Egri………………………………… 

 

 

 

 

Ászár(-i) 

Neszmély(-i) 

 

Balatonlelle(-i) 

Marcali 

Balatonederics-Lesence(-i) 

Cserszeg(-i) 

Kál(-i) 

Zánka(-i) 

Muravidéki 

 

Kistelek(-i) 

Mórahalom или Mórahalmi 

Pusztamérges(-i) 

Debrő(-i), без обзира да ли је праћено 
или не са Andornaktálya(-i) или Demjén(-
i) или Egerbakta(-i) или Egerszalók(-i) 
или Egerszólát(-i) или Felsőtárkány(-i) 
или Kerecsend(-i) или Maklár(-i) или 
Nagytálya(-i) или Noszvaj(-i) или Novaj(-
i) или Ostoros(-i) или Szomolya(-i) или 
Aldebrő(-i) или Feldebrő(-i) или Tófalu(-
i) или Verpelét(-i) или Kompolt(-i) или 
Tarnaszentmária(-i) 
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Etyek-Buda(-i)………………………………

 

 

Hajós-Baja(-i) 

Kőszegi 

Kunság(-i)………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mátra(-i) 

Mór(-i) 

Pannonhalma (Pannonhalmi) 

Pécs(-i)……………………………………... 

 

 

Szekszárd(-i) 

 

Buda(-i) 

Etyek(-i) 

Velence(-i) 

Bácska(-i) 

Cegléd(-i) 

Duna mente или Duna menti 

Izsák(-i) 

Jászság(-i) 

Kecskemét-Kiskunfélegyháza или 
Kecskemét-Kiskunfélegyházi 

Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)  

Kiskőrös(-i) 

Monor(-i) 

Tisza mente или Tisza menti 

 

 

 

 

 

Versend(-i) 

Szigetvár(-i) 

Kapos(-i) 

 

Kissomlyó-Sághegyi 
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Somló(-i)…………………………………… 

Sopron(-i)………………………………….. 

Tokaj(-i)……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Tolna(-i)…………………………………… 

 

Villány(-i)………………………………….. 

Köszeg(-i) 

Abaújszántó(-i) или Bekecs(-i) или 
Bodrogkeresztúr(-i) или Bodrogkisfalud(-
i) или Bodrogolaszi или Erdőbénye(-i) 
или Erdőhorváti или Golop(-i) или 
Hercegkút(-i) или Legyesbénye(-i) или 
Makkoshotyka(-i) или Mád(-i) или 
Mezőzombor(-i) или Monok(-i) или 
Olaszliszka(-i) или Rátka(-i) или 
Sárazsadány(-i) или Sárospatak(-i) или 
Sátoraljaújhely(-i) или Szegi или 
Szegilong(-i) или Szerencs(-i) или 
Tarcal(-i) или Tállya(-i) или Tolcsva(-i) 
или Vámosújfalu(-i) 

Tamási 

Völgység(-i) 

Siklós(-i), без обзира да ли је праћено 
или не са Kisharsány(-i) или 
Nagyharsány(-i) или Palkonya(-i) или 
Villánykövesd(-i) или Bisse(-i) или 
Csarnóta(-i) или Diósviszló(-i) или 
Harkány(-i) или Hegyszentmárton(-i) или 
Kistótfalu(-i) или Márfa(-i) или 
Nagytótfalu(-i) или Szava(-i) или 
Túrony(-i) или Vokány(-i) 
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ИИТТААЛЛИИЈЈАА  
1. Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita) 

Albana di Romagna 

Asti или Moscato d’Asti или Asti Spumante 

Barbaresco 

Bardolino superiore 

Barolo 

Brachetto d’Acqui или Acqui 

Brunello di Motalcino 

Carmignano 

Chianti, без обзира да ли је праћено или не са Colli Aretini или Colli Fiorentini или 
Colline Pisane или Colli Senesi или Montalbano или Montespertoli или Rufina 

Chianti Classico 

Fiano di Avellino 

Forgiano 

Franciacorta 

Gattinara 

Gavi или Cortese di Gavi 

Ghemme 

Greco di Tufo 

Montefalco Sagrantino  

Montepulciano d’Abruzzo Colline Tramane 

Ramandolo 

Recioto di Soave 

Sforzato di Valtellina или Sfursat di Valtellina 
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Soave superiore 

Taurasi 

Valtellina Superiore, без обзира да ли је праћено или не са Grumello или Inferno или 
Maroggia или Sassella или Stagafassli или Vagella 

Vermentino di Gallura или Sardegna Vermentino di Gallura 

Vernaccia di San Gimignano 

Vino Nobile di Montepulciano 

 

D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata) 

Aglianico del Taburno или Taburno 

Aglianico del Vulture 

Albugnano 

Alcamo или Alcamo classico 

Aleatico di Gradoli 

Aleatico di Puglia 

Alezio 

Alghero или Sardegna Alghero 

Alta Langa 

Alto Adige или dell’Alto Adige (Südtirol или Südtiroler), без обзира да ли је праћено 
или не са:  

- Colli di Bolzano (Bozner Leiten), 

- Meranese di Collina или Meranese 
(Meraner Hugel или Meraner), 

- Santa Maddalena (St.Magdalener), 

- Terlano (Terlaner), 

- Valle Isarco (Eisacktal или 
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Eisacktaler), 

- Valle Venosta (Vinschgau) 

Ansonica Costa dell’Argentario 

Aprilia 

Arborea или Sardegna Arborea 

Arcole 

Assisi 

Atina 

Aversa 

Bagnoli di Sopra или Bagnoli 

Barbera d’Asti 

Barbera del Monferrato 

Barbera d’Alba 

Barco Reale di Carmignano или Rosato di Carmignano или Vin Santo di Carmignano 
или Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice 

Bardolino 

Bianchello del Metauro 

Bianco Capena 

Bianco dell’Empolese 

Bianco della Valdinievole 

Bianco di Custoza 

Bianco di Pitigliano 

Bianco Pisano di S. Torpè 

Biferno 

Bivongi 

Boca 
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Bolgheri e Bolgheri Sassicaia 

Bosco Eliceo 

Botticino 

Bramaterra 

Breganze 

Brindisi 

Cacc’e mmitte di Lucera 

Cagnina di Romagna 

Caldaro (Kalterer) или Lago di Caldaro (Kalterersee), без обзира да ли је праћено или не 
са ‘Classico’ 

Campi Flegrei 

Campidano di Terralba или Terralba или Sardegna Campidano di Terralba или Sardegna 
Terralba 

Canavese 

Candia dei Colli Apuani 

Cannonau di Sardegna, без обзира да ли је праћено или не са Capo Ferrato или Oliena 
или 

Nepente di Oliena Jerzu 

Capalbio 

Capri 

Capriano del Colle 

Carema 

Carignano del Sulcis или Sardegna Carignano del Sulcis 

Carso 

Castel del Monte 

Castel San Lorenzo 
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Casteller 

Castelli Romani 

Cellatica 

Cerasuolo di Vittoria 

Cerveteri 

Cesanese del Piglio 

Cesanese di Affile или Affile 

Cesanese di Olevano Romano или Olevano Romano 

Cilento 

Cinque Terre или Cinque Terre Sciacchetrà, без обзира да ли је праћено или не са Costa 
de sera или Costa de Campu или Costa da Posa 

Circeo 

Cirò 

Cisterna d’Asti 

Colli Albani  

Colli Altotiberini 

Colli Amerini 

Colli Berici, без обзира да ли је праћено или не са ”Barbarano” 

Colli Bolognesi, без обзира да ли је праћено или не са Colline di Riposto или Colline 
Marconiane или Zola Predona или Monte San Pietro или Colline di Oliveto или Terre di 
Montebudello или Serravalle 

Colli Bolognesi Classico-Pignoletto 

Colli del Trasimeno или Trasimeno 

Colli della Sabina 

Colli dell'Etruria Centrale 

Colli di Conegliano, без обзира да ли је праћено или не са Refrontolo или Torchiato di 
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Fregona 

Colli di Faenza 

Colli di Luni (Regione Liguria) 

Colli di Luni (Regione Toscana) 

Colli di Parma 

Colli di Rimini 

Colli di Scandiano e di Canossa 

Colli d'Imola 

Colli Etruschi Viterbesi 

Colli Euganei 

Colli Lanuvini 

Colli Maceratesi  

Colli Martani, без обзира да ли је праћено или не са Todi 

Colli Orientali del Friuli, без обзира да ли је праћено или не са Cialla или Rosazzo 

Colli Perugini 

Colli Pesaresi, без обзира да ли је праћено или не са Focara или Roncaglia 

Colli Piacentini, без обзира да ли је праћено или не са Vigoleno или Gutturnio или 
Monterosso Val d’Arda или Trebbianino Val Trebbia или Val Nure 

Colli Romagna Centrale 

Colli Tortonesi 

Collina Torinese 

Colline di Levanto 

Colline Lucchesi 

Colline Novaresi 

Colline Saluzzesi 
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Collio Goriziano или Collio 

Conegliano-Valdobbiadene, без обзира да ли је праћено или не са Cartizze 

Conero 

Contea di Sclafani 

Contessa Entellina 

Controguerra 

Copertino 

Cori 

Cortese dell’Alto Monferrato 

Corti Benedettine del Padovano 

Cortona 

Costa d’Amalfi, без обзира да ли је праћено или не са Furore или  Ravello или Tramonti 

Coste della Sesia 

Delia Nivolelli 

Dolcetto d’Acqui 

Dolcetto d’Alba 

Dolcetto d’Asti  

Dolcetto delle Langhe Monregalesi 

Dolcetto di Diano d’Alba или Diano d’Alba 

Dolcetto di Dogliani superior или Dogliani 

Dolcetto di Ovada 

Donnici 

Elba 

Eloro, без обзира да ли је праћено или не са Pachino 

Erbaluce di Caluso или Caluso 
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Erice 

Esino 

Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone 

Etna 

Falerio dei Colli Ascolani или Falerio 

Falerno del Massico 

Fara 

Faro 

Frascati 

Freisa d’Asti 

Freisa di Chieri 

Friuli Annia 

Friuli Aquileia 

Friuli Grave 

Friuli Isonzo или Isonzo del Friuli 

Friuli Latisana 

Gabiano 

Galatina 

Galluccio 

Gambellara 

Garda (Regione Lombardia) 

Garda (Regione Veneto) 

Garda Colli Mantovani 

Genazzano 

Gioia del Colle 
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Girò di Cagliari или Sardegna Girò di Cagliari 

Golfo del Tigullio 

Gravina 

Greco di Bianco 

Greco di Tufo 

Grignolino d’Asti 

Grignolino del Monferrato Casalese 

Guardia Sanframondi o Guardiolo 

Irpinia 

I Terreni di Sanseverino 

Ischia 

Lacrima di Morro или Lacrima di Morro d'Alba 

Lago di Corbara  

Lambrusco di Sorbara 

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro 

Lambrusco Mantovano, без обзира да ли је праћено или не са: Oltrepò Mantovano или 
Viadanese-Sabbionetano 

Lambrusco Salamino di Santa Croce 

Lamezia 

Langhe 

Lessona 

Leverano 

Lison Pramaggiore 

Lizzano 

Loazzolo 
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Locorotondo 

Lugana (Regione Veneto) 

Lugana (Regione Lombardia) 

Malvasia delle Lipari 

Malvasia di Bosa или Sardegna Malvasia di Bosa 

Malvasia di Cagliari или Sardegna Malvasia di Cagliari 

Malvasia di Casorzo d'Asti 

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco 

Mandrolisai или Sardegna Mandrolisai 

Marino 

Marmetino di Milazzo или Marmetino 

Marsala 

Martina или Martina Franca 

Matino 

Melissa 

Menfi, без обзира да ли је праћено или не са Feudo или Fiori или Bonera 

Merlara 

Molise 

Monferrato, без обзира да ли је праћено или не са Casalese 

Monica di Cagliari или Sardegna Monica di Cagliari  

Monica di Sardegna 

Monreale 

Montecarlo 

Montecompatri Colonna или Montecompatri или Colonna 

Montecucco 
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Montefalco 

Montello e Colli Asolani  

Montepulciano d'Abruzzo, без обзира да ли је праћено или не са: Casauri или Terre di 
Casauria или Terre dei Vestini 

Monteregio di Massa Marittima 

Montescudaio 

Monti Lessini или Lessini  

Morellino di Scansano 

Moscadello di Montalcino 

Moscato di Cagliari или Sardegna Moscato di Cagliari 

Moscato di Noto 

Moscato di Pantelleria или Passito di Pantelleria или Pantelleria 

Moscato di Sardegna, без обзира да ли је праћено или не са: Gallura или Tempio 
Pausania или Tempio 

Moscato di Siracusa 

Moscato di Sorso-Sennori или Moscato di Sorso или Moscato di Sennori или Sardegna 
Moscato di Sorso-Sennori или Sardegna Moscato di Sorso или Sardegna Moscato di 
Sennori 

Moscato di Trani 

Nardò 

Nasco di Cagliari или Sardegna Nasco di Cagliari 

Nebiolo d’Alba 

Nettuno 

Nuragus di Cagliari или Sardegna Nuragus di Cagliari 

Offida 

Oltrepò Pavese 

Orcia 
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Orta Nova 

Orvieto (Regione Umbria) 

Orvieto (Regione Lazio) 

Ostuni 

Pagadebit di Romagna, без обзира да ли је праћено или не са Bertinoro 

Parrina 

Penisola Sorrentina, без обзира да ли је праћено или не са Gragnano или Lettere или 
Sorrento 

Pentro di Isernia или  Pentro 

Pergola 

Piemonte 

Pietraviva 

Pinerolese 

Pollino 

Pomino 

Pornassio или Ormeasco di Pornassio 

Primitivo di Manduria 

Reggiano 

Reno 

Riesi 

Riviera del Brenta 

Riviera del Garda Bresciano или Garda Bresciano 

Riviera Ligure di Ponente, без обзира да ли је праћено или не са: Riviera dei Fiori  
или Albenga o Albenganese или Finale или Finalese или Ormeasco 

Roero 

Romagna Albana spumante 
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Rossese di Dolceacqua или Dolceacqua 

Rosso Barletta 

Rosso Canosa или Rosso Canosa Canusium 

Rosso Conero 

Rosso di Cerignola 

Rosso di Montalcino 

Rosso di Montepulciano 

Rosso Orvietano или Orvietano Rosso 

Rosso Piceno 

Rubino di Cantavenna 

Ruchè di Castagnole Monferrato 

Salice Salentino 

Sambuca di Sicilia 

San Colombano al Lambro или San Colombano 

San Gimignano 

San Martino della Battaglia (Regione Veneto) 

San Martino della Battaglia (Regione Lombardia) 

San Severo 

San Vito di Luzzi 

Sangiovese di Romagna 

Sannio 

Sant’Agata de Goti 

Santa Margherita di Belice 

Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto 

Sant'Antimo 
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Sardegna Semidano, без обзира да ли је праћено или не са Mogoro 

Savuto 

Scanzo или Moscato di Scanzo 

Scavigna 

Sciacca, без обзира да ли је праћено или не са Rayana 

Serrapetrona 

Sizzano 

Soave 

Solopaca 

Sovana 

Squinzano 

Strevi 

Tarquinia 

Teroldego Rotaliano 

Terracina, без обзира да ли му претходи или не ‘Moscato di’ 

Terre dell’Alta Val Agri 

Terre di Franciacorta 

Torgiano 

Trebbiano d'Abruzzo 

Trebbiano di Romagna 

Trentino, без обзира да ли је праћено или не са Sorni или Isera или d’Isera или Ziresi 
или dei Ziresi 

Trento 

Val d'Arbia 

Val di Cornia, без обзира да ли је праћено или не са Suvereto 
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Val Polcevera, без обзира да ли је праћено или не са Coronata 

Valcalepio 

Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige) 

Valdadige (Etschtaler), без обзира да ли је праћено или не са Terra dei Forti (Regieno 
Veneto) 

Valdichiana 

Valle d’Aosta или Vallée d’Aoste, без обзира да ли је праћено или не са: Arnad-
Montjovet или Donnas или Enfer d’Arvier или Torrette или Blanc de Morgex et de la 
Salle или Chambave или Nus 

Valpolicella, без обзира да ли је праћено или не са Valpantena 

Valsusa 

Valtellina 

Valtellina superiore, без обзира да ли је праћено или не са Grumello или Inferno или 
Maroggia или Sassella или Vagella 

Velletri 

Verbicaro 

Verdicchio dei Castelli di Jesi 

Verdicchio di Matelica 

Verduno Pelaverga или Verduno 

Vermentino di Sardegna 

Vernaccia di Oristano или Sardegna Vernaccia di Oristano 

Vernaccia di San Gimignano 

Vernacia di Serrapetrona 

Vesuvio 

Vicenza 

Vignanello 
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Vin Santo del Chianti 

Vin Santo del Chianti Classico 

Vin Santo di Montepulciano 

Vini del Piave или Piave 

Vittoria 

Zagarolo 
 
2. Стона вина са географском ознаком: 

Allerona 

Alta Valle della Greve 

Alto Livenza (Regione veneto) 

Alto Livenza (Regione Fruili Venezia Giula) 

Alto Mincio 

Alto Tirino 

Arghillà 

Barbagia 

Basilicata 

Benaco bresciano 

Beneventano 

Bergamasca 

Bettona 

Bianco di Castelfranco Emilia 

Calabria 

Camarro 

Campania 

Cannara 
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Civitella d'Agliano 

Colli Aprutini 

Colli Cimini 

Colli del Limbara 

Colli del Sangro 

Colli della Toscana centrale 

Colli di Salerno 

Colli Ericini 

Colli Trevigiani 

Collina del Milanese 

Colline del Genovesato 

Colline Frentane 

Colline Pescaresi 

Colline Savonesi 

Colline Teatine 

Condoleo 

Conselvano 

Costa Viola 

Daunia 

Del Vastese или Histonium 

Delle Venezie (Regione Veneto) 

Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia) 

Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige) 

Dugenta 

Emilia или dell’Emilia 
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Epomeo 

Esaro 

Fontanarossa di Cerda 

Forlì 

Fortana del Taro 

Frusinate или del Frusinate 

Golfo dei Poeti La Spezia или Golfo dei Poeti 

Grottino di Roccanova 

Isola dei Nuraghi 

Lazio 

Lipuda 

Locride 

Marca Trevigiana 

Marche 

Maremma toscana 

Marmilla 

Mitterberg или Mitterberg tra Cauria e Tel или Mitterberg zwischen Gfrill und Toll 

Modena или Provincia di Modena 

Montecastelli 

Montenetto di Brescia 

Murgia 

Narni 

Nurra 

Ogliastra 

Osco или Terre degli Osci 
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Paestum 

Palizzi 

Parteolla 

Pellaro 

Planargia 

Pompeiano 

Provincia di Mantova 

Provincia di Nuoro 

Provincia di Pavia 

Provincia di Verona или Veronese 

Puglia 

Quistello 

Ravenna 

Roccamonfina 

Romangia 

Ronchi di Brescia 

Ronchi Varesini 

Rotae 

Rubicone 

Sabbioneta 

Salemi 

Salento 

Salina 

Scilla 

Sebino 
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Sibiola 

Sicilia 

Sillaro или Bianco del Sillaro 

Spello 

Tarantino 

Terrazze Retiche di Sondrio 

Terre del Volturno 

Terre di Chieti 

Terre di Veleja 

Tharros 

Toscana или Toscano 

Trexenta 

Umbria 

Valcamonica 

Val di Magra 

Val di Neto 

Val Tidone 

Valdamato 

Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige) 

Vallagarina (Regione Veneto) 

Valle Belice 

Valle del Crati 

Valle del Tirso 

Valle d'Itria 

Valle Peligna 
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Valli di Porto Pino 

Veneto 

Veneto Orientale 

Venezia Giulia 

Vigneti delle Dolomiti или Weinberg Dolomiten (Regione Trentino – Alto Adige) 

Vigneti delle Dolomiti или Weinberg Dolomiten (Regione Veneto) 
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ЛЛУУККССЕЕММББУУРРГГ  
Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

Специфична подручја 

(без обзира да ли су праћена или не 
називом заједнице или дијела заједнице) 

Називи заједница или дијелова заједница 

Moselle Luxembourgeoise…………………. 

 

Ahn 

Assel 

Bech-Kleinmacher 

Born 

Bous 

Burmerange 

Canach 

Ehnen 

Ellingen 

Elvange 

Erpeldingen 

Gostingen 

Greiveldingen 

Grevenmacher 

Lenningen 

Machtum 

Mertert 

Moersdorf 

Mondorf 

Niederdonven 

Oberdonven 
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Oberwormeldingen 

Remerschen 

Remich 

Rolling 

Rosport 

Schengen 

Schwebsingen 

Stadtbredimus 

Trintingen 

Wasserbillig 

Wellenstein 

Wintringen 

Wormeldingen 
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ММААЛЛТТАА  
1. Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

Специфична подручја 

(без обзира да ли су праћена или не називом 
потподручја) 

Потподручја 

Island of Malta………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Gozo……………………………………………..

 

Rabat 

Mdina или Medina 

Marsaxlokk 

Marnisi 

Mgarr 

Ta‘ Qali 

Siggiewi 

Ramla 

Marsalforn 

Nadur 

Victoria Heights 

2. Стона вина са географском ознаком 

На малтешком На енглеском 

Gzejjer Maltin Maltese Islands 
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ППООРРТТУУГГААЛЛ  
1. Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

Специфична подручја 

(без обзира да ли су праћена или не називом 
потподручја) 

Потподручја 

Alenquer 

Alentejo………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Arruda 

Bairrada 

Beira Interior……………………………………... 

 

 

Biscoitos 

Bucelas 

Carcavelos 

Colares 

Dão, без обзира да ли је праћено или не са 
Nobre……………….……………………. 

 

 

Borba 

Évora 

Granja-Amareleja 

Moura 

Portalegre 

Redondo 

Reguengos 

Vidigueira 

 

 

Castelo Rodrigo 

Cova da Beira 

Pinhel 

 

 

 

 

 

Alva 

Besteiros 
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Douro, без обзира да ли му претходи или не 
Vinho do или Moscatel do……………….. 

 

 

 

Encostas d’Aire…………………………………... 

 

Graciosa 

Lafões 

Lagoa 

Lagos 

Lourinhã 

Madeira или Madère или Madera или  

Vinho da Madeira или Madeira Weine 
или Madeira Wine или Vin de Madère 
или Vino di Madera или Madeira Wijn 

Madeirense 

Óbidos 

Palmela 

Pico 

Portimão 

Castendo 

Serra da Estrela 

Silgueiros 

Terras de Azurara 

Terras de Senhorim 

 

Baixo Corgo 

Cima Corgo 

Douro Superior 

Alcobaça 

Ourém 
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Port или Porto или Oporto или Portwein или 
Portvin или 

Portwijn или Vin de Porto или Port Wine или 

Vinho do Porto 

Ribatejo……………………………………………..

 

 

 

 

 

Setúbal, без обзира да ли му претходи или не  
Мосцател или праћено са Roxo 

Tavira 

Távora-Varosa 

Torres Vedras 

Trás-os-Montes…………………………………… 

 

 

Vinho Verde……………………………………… 

 

 

 

 

Almeirim 

Cartaxo 

Chamusca 

Coruche 

Santarém 

Tomar 

 

 

 

 

Chaves 

Planalto Mirandês 

Valpaços 

Amarante 

Ave 

Baião 

Basto 

Cávado 

Lima 

Monção 

Paiva 

Sousa 
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2. Стона вина са географском ознаком 
Специфична подручја 

(без обзира да ли је праћено или не називом 
потподручја) 

Потподручја 

Açores 
Alentejano 
Algarve 
Beiras……………………………………………. 
 
 
Duriense 
Estremadura………………………………………
Minho 
Ribatejano 
Terras Madeirenses 
Terras do Sado 
Transmontano 

 
 
 
Beira Alta 
Beira Litoral 
Terras de Sicó 
 
Alta Estremadura 
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РРУУММУУННИИЈЈАА  
1. Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

Специфична подручја 

(без обзира да ли је праћено или не 
називом потподручја) 

Потподручја 

Aiud 

Alba Iulia 

Babadag 

Banat, без обзира да ли је праћено или не 
са ……………… 

 

 

Banu Mărăcine 

Bohotin 

Cernăteşti - Podgoria 

Coteşti 

Cotnari 

Crişana, без обзира да ли је праћено или не 
са  …………… 

 

 

Dealu Bujorului 

Dealu Mare, без обзира да ли је праћено 
или не са ….……. 

 

 

 

 

 

 

 

Dealurile Tirolului 

Moldova Nouă 

Silagiu 

 

 

 

 

 

 

Biharia 

Diosig 

Şimleu Silvaniei 

 

Boldeşti 

Breaza 

Ceptura 

Merei 
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Drăgăşani 

Huşi, без обзира да ли је праћено или не са 
………………. 

 

Iana 

Iaşi, без обзира да ли је праћено или не са 
………..………. 

 

 

Lechinţa 

Mehedinţi, без обзира да ли је праћено или 
не са …….…… 

 

 

 

 

Miniş 

Murfatlar, без обзира да ли је праћено или 
не са ……….… 

 

Nicoreşti 

Odobeşti 

Tohani 

Urlaţi 

Valea Călugărească 

Zoreşti 

 

 

Vutcani 

 

 

 

Bucium 

Copou 

Uricani 

 

Corcova 

Golul Drâncei 

Oreviţa 

Severin 

Vânju Mare 

 

 

Cernavodă 

Medgidia 
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Oltina 

Panciu 

Pietroasa 

Recaş 

Sâmbureşti 

Sarica Niculiţel, без обзира да ли је 
праћено или не са …... 

Sebeş - Apold 

Segarcea 

Ştefăneşti, без обзира да ли је праћено или 
не са ……….… 

Târnave, без обзира да ли је праћено или 
не са …………… 

 

 

 

 

 

 

 

Tulcea 

 

 

Costeşti 

 

Blaj 

Jidvei 

Mediaş 

2. Стона вина са географском ознаком 

Специфична подручја 

(без обзира да ли је праћено или не 
називом потподручја) 

Потподручја 

Colinele Dobrogei 

Dealurile Crişanei 

Dealurile Moldovei, 
или…………………….. 

 

 

 

 

 

 

Dealurile Covurluiului 

Dealurile Hârlăului 

Dealurile Huşilor 

Dealurile laşilor 

Dealurile Tutovei 
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Dealurile Munteniei 

Dealurile Olteniei 

Dealurile Sătmarului 

Dealurile Transilvaniei 

Dealurile Vrancei 

Dealurile Zarandului 

Terasele Dunării 

Viile Caraşului 

Viile Timişului 

Terasele Siretului 
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ССЛЛООВВААЧЧККАА  
Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

Специфична подручја 

(праћено изразом “vinohradnícka oblasť”) 

Потподручја 

(без обзира да ли су праћена или на 
називом специфичног подручја) 

(праћено изразом “vinohradnícky 
rajón”) 

Južnoslovenská………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Malokarpatská…………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunajskostredský 

Galantský 

Hurbanovský 

Komárňanský 

Palárikovský 

Šamorínsky 

Strekovský 

Štúrovský 

Bratislavský 

Doľanský 

Hlohovecký 

Modranský 

Orešanský 

Pezinský 

Senecký 

Skalický 

Stupavský 

Trnavský 

Vrbovský 
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Nitrianska……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stredoslovenská…………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Tokaj / -ská / -sky / -ské………………………… 

 

 

 

 

 

 

Východoslovenská……………………………….

Záhorský 

Nitriansky 

Pukanecký 

Radošinský 

Šintavský 

Tekovský 

Vrábeľský 

Želiezovský 

Žitavský 

Zlatomoravecký 

Fiľakovský 

Gemerský 

Hontiansky 

Ipeľský 

Modrokamenecký 

Tornaľský 

Vinický 

Čerhov 

Černochov 

Malá Tŕňa 

Slovenské Nové Mesto 

Veľká Bara 

Veľká Tŕňa 

Viničky 

Kráľovskochlmecký 
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Michalovský 

Moldavský 

Sobranecký 
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ССЛЛООВВЕЕННИИЈЈАА  
1. Квалитетна вина произведена у специфичном региону 

Специфични региони 

( без обзира да ли су или не праћена називом заједнице у којој се производи вино 
и/или називом виноградарског посједа) 

Bela krajina или Belokranjec 

Bizeljsko-Sremič или Sremič-Bizeljsko 

Dolenjska 

Dolenjska, cviček 

Goriška Brda или Brda 

Haloze или Haložan 

Koper или Koprčan 

Kras 

Kras, teran 

Ljutomer-Ormož или Ormož-Ljutomer 

Maribor или Mariborčan 

Radgona-Kapela или Kapela Radgona 

Prekmurje или Prekmurčan 

Šmarje-Virštanj или Virštanj-Šmarje 

Srednje Slovenske gorice 

Vipavska dolina или Vipavec или Vipavčan 

2. Стона вина са географском ознаком 

Podravje 

Posavje 

Primorska 
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ШШППААННИИЈЈАА  
1. Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

Специфична подручја 

(без обзира да ли је праћено или не називом потподручја) 

Потподручја 

Abona 

Alella 

Alicante………………………………………………………. 

Almansa 

Ampurdán-Costa Brava 

Arabako Txakolina-Txakolí de Alava или Chacolí de Álava  

Arlanza 

Arribes 

Bierzo 

Binissalem-Mallorca 

Bullas 

Calatayud 

Campo de Borja 

Cariñena 

Cataluña 

Cava 

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina  

Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina  

Cigales 

Conca de Barberá 

Condado de Huelva 

 

 

Marina Alta 
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Costers del Segre……………………………………………... 

 

 

 

Dehesa del Carrizal 

Dominio de Valdepusa 

El Hierro 

Finca Élez 

Guijoso 

Jerez-Xérès-Sherry или Jerez или Xérès или Sherry 

Jumilla 

La Mancha 

La Palma…………………………………….……………… 

 

 

 

Lanzarote 

Málaga  

Manchuela 

Manzanilla 

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda 

Méntrida 

Mondéjar 

Monterrei……………………………………………………... 

 

Raimat 

Artesa  

Valls de Riu Corb 

Les Garrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoyo de Mazo 

Fuencaliente 

Norte de la Palma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladera de Monterrei 

Val de Monterrei 
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Montilla-Moriles 

Montsant 

Navarra……………………………………………………….. 

 

 

 

 

Penedés 

Pla de Bages 

Pla i Llevant 

Priorato 

Rías Baixas…………………………………………………… 

 

 

 

 

Ribeira Sacra…………………………………………………. 

 

 

 

 

Ribeiro 

Ribera del Duero  

Ribera del Guardiana………………………………………… 

 

 

 

Baja Montaña 

Ribera Alta 

Ribera Baja 

Tierra Estella 

Valdizarbe 

 

 

 

 

Condado do Tea 

O Rosal 

Ribera do Ulla 

Soutomaior 

Val do Salnés 

Amandi 

Chantada 

Quiroga-Bibei 

Ribeiras do Miño 

Ribeiras do Sil 

 

 

Cañamero 

Matanegra 
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Ribera del Júcar 

Rioja…………………………………………………………. 

 

 

Rueda 

Sierras de Málaga……………………………………………. 

Somontano 

Tacoronte-Acentejo………………………………………….. 

Tarragona 

Terra Alta 

Tierra de León 

Tierra del Vino de Zamora 

Toro 

Uclés 

Utiel-Requena 

Valdeorras 

Valdepeñas 

Valencia……………………………………………………….

 

 

 

Montánchez 

Ribera Alta 

Ribera Baja 

Tierra de Barros 

 

Alavesa 

Alta 

Baja 

 

Serranía de Ronda 

 

Anaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto Turia 

Clariano 

Moscatel de Valencia 

Valentino 
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Valle de Güímar 

Valle de la Orotava 

Valles de Benavente (Los) 

Valtiendas 

Vinos de Madrid..…………………………………………….. 

 

 

Ycoden-Daute-Isora 

Yecla 

 

 

 

 

 

Arganda 

Navalcarnero 

San Martín de 
Valdeiglesias 

2. Стона вина са географском ознаком 

Vino de la Tierra de Abanilla 

Vino de la Tierra de Bailén 

Vino de la Tierra de Bajo Aragón 

Vino de la Tierra de Barbanza e Iria 

Vino de la Tierra de Betanzos 

Vino de la Tierra de Cádiz 

Vino de la Tierra de Campo de Belchite 

Vino de la Tierra de Campo de Cartagena 

Vino de la Tierra de Cangas 

Vino de la Terra de Castelló 

Vino de la Tierra de Castilla 

Vino de la Tierra de Castilla y León 

Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra 

Vino de la Tierra de Córdoba 

Vino de la Tierra de Costa de Cantabria 
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Vino de la Tierra de Desierto de Almería 

Vino de la Tierra de Extremadura 

Vino de la Tierra Formentera 

Vino de la Tierra de Gálvez 

Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste 

Vino de la Tierra de Ibiza 

Vino de la Tierra de Illes Balears 

Vino de la Tierra de Isla de Menorca 

Vino de la Tierra de La Gomera 

Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra 

Vino de la Tierra de Liébana 

Vino de la Tierra de Los Palacios 

Vino de la Tierra de Norte de Granada 

Vino de la Tierra Norte de Sevilla 

Vino de la Tierra de Pozohondo 

Vino de la Tierra de Ribera del Andarax 

Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza 

Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas 

Vino de la Tierra de Ribera del Queiles 

Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord 

Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz 

Vino de la Tierra de Torreperojil 

Vino de la Tierra de Valdejalón 

Vino de la Tierra de Valle del Cinca 

Vino de la Tierra de Valle del Jiloca 
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Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense 

Vino de la Tierra Valles de Sadacia 
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УУЈЈЕЕДДИИЊЊЕЕННОО  ККРРААЉЉЕЕВВССТТВВОО  
1. Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

English Vineyards 

Welsh Vineyards 

2. Стона вина са географском ознаком 

England или Berkshire 

Buckinghamshire 

Cheshire 

Cornwall 

Derbyshire 

Devon 

Dorset 

East Anglia 

Gloucestershire 

Hampshire 

Herefordshire 

Isle of Wight 

Isles of Scilly 

Kent 

Lancashire 

Leicestershire 

Lincolnshire 

Northamptonshire 

Nottinghamshire 

Oxfordshire 

Rutland 
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Shropshire 

Somerset 

Staffordshire 

Surrey 

Sussex 

Warwickshire 

West Midlands 

Wiltshire 

Worcestershire 

Yorkshire 

Wales или Cardiff 

Cardiganshire 

Carmarthenshire 

Denbighshire 

Gwynedd 

Monmouthshire 

Newport 

Pembrokeshire 

Rhondda Cynon Taf 

Swansea 

The Vale of Glamorgan 

Wrexham 
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(B) АЛКОХОЛНА ПИЋА ПОРИЈЕКЛОМ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ 
1. Рум 
Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel 
Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel 
Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel 
Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel 
Ron de Málaga 
Ron de Granada 
Rum da Madeira 
2. (a) Whisky - Виски 
Scotch Whisky 
Irish Whisky 
Whisky español 
(Ови називи могу бити допуњени изразима "malt" ili "grain") 
2. (b) Whiskey - Виски 
Irish Whiskey 
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey 
(Ови називи могу бити допуњени изразима "Pot Still") 
3. Grain spirit - Алкохолна пића од житарица 
Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise 
Korn 
Kornbrand 
4. Wine spirit - Алкохолна пића од вина 
Eau-de-vie de Cognac 
Eau-de-vie des Charentes 
Cognac 
(Назив "Cognac" може бити допуњен сљедећим изразима: 
- Fine 
- Grande Fine Champagne 
- Grande Champagne 
- Petite Champagne 
- Petite Fine Champagne 
- Fine Champagne 
- Borderies 
- Fins Bois 
- Bons Bois) 
Fine Bordeaux 
Armagnac 
Bas-Armagnac 
Haut-Armagnac 
Ténarèse 
Eau-de-vie de vin de la Marne 
Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine 
Eau-de-vie de vin de Bourgogne 
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est 
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté 
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Eau-de-vie de vin originaire du Bugey 
Eau-de-vie de vin de Savoie 
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire 
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône 
Eau-de-vie de vin originaire de Provence 
Eau-de-vie de Faugères / Faugères 
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc 
Aguardente do Minho 
Aguardente do Douro 
Aguardente da Beira Interior 
Aguardente da Bairrada 
Aguardente do Oeste 
Aguardente do Ribatejo 
Aguardente do Alentejo 
Aguardente do Algarve 
Сунгурларска гроздова ракия / Sungurlarska grozdova rakiya 
Гроздова ракия от Сунгурларе / Grozdova rakiya from Sungurlare 
Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) /Slivenska 
perla (Slivenska grozdova rakiya / Grozdova rakiya from Sliven) 
Стралџанска Мускатова ракия / Straldjanska Muscatova rakiya 
Мускатова ракия от Стралџа / Muscatova rakiya from Straldja 
Поморийска гроздова ракия / Pomoriyska grozdova rakiya 
Гроздова ракия от Поморие / Grozdova rakiya from Pomorie 
Русенска бисерна гроздова ракия / Russenska biserna grozdova rakiya 
Бисерна гроздова ракия от Русе / Biserna grozdova rakiya from Russe 
Бургаска Мускатова ракия / Bourgaska Muscatova rakiya 
Мускатова ракия от Бургас / Muscatova rakiya from Bourgas 
Добруџанска мускатова ракия / Dobrudjanska muscatova rakiya 
Мускатова ракия от Добруџа / muscatova rakiya from Dobrudja 
Сухиндолска гроздова ракия / Suhindolska grozdova rakiya 
Гроздова ракия от Сухиндол / Grozdova rakiya from Suhindol  
Карловска гроздова ракия / Karlovska grozdova rakiya 
Гроздова Ракия от Карлово / Grozdova Rakiya from Karlovo 
Vinars Târnave 
Vinars Vaslui 
Vinars Murfatlar 
Vinars Vrancea 
Vinars Segarcea 
5. Brandy - Бренди 
Brandy de Jerez 
Brandy del Penedés 
Brandy italiano 
Brandy Αττικής /Brandy of Attica 
Brandy Πελλοπονήσου / Brandy of the Peloponnese 
Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of Central Greece 
Deutscher Weinbrand 
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Wachauer Weinbrand 
Weinbrand Dürnstein 
Karpatské brandy špeciál 
6. Grape marc spirit - Алкохолна пића од комине грожђа 
Eau-de-vie de marc de Champagne ili 
Marc de Champagne 
Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine 
Eau-de-vie de marc de Bourgogne 
Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est 
Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté 
Eau-de-vie de marc originaire de Bugey 
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie 
Marc de Bourgogne 
Marc de Savoie 
Marc d'Auvergne 
Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire 
Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône 
Eau-de-vie de marc originaire de Provence 
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc 
Marc d'Alsace Gewürztraminer 
Marc de Lorraine 
Bagaceira do Minho 
Bagaceira do Douro 
Bagaceira da Beira Interior 
Bagaceira da Bairrada 
Bagaceira do Oeste 
Bagaceira do Ribatejo 
Bagaceiro do Alentejo 
Bagaceira do Algarve 
Orujo gallego 
Grappa 
Grappa di Barolo 
Grappa piemontese / Grappa del Piemonte 
Grappa lombarda / Grappa di Lombardia 
Grappa trentina / Grappa del Trentino 
Grappa friulana / Grappa del Friuli 
Grappa veneta / Grappa del Veneto 
Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige 
Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete 
Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro of Macedonia 
Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly 
Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos 
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise 
Ζιβανία / Zivania 
Pálinka 
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7. Fruit spirit - Алкохолна пића од воћа 
Schwarzwälder Kirschwasser 
Schwarzwälder Himbeergeist 
Schwarzwälder Mirabellenwasser 
Schwarzwälder Williamsbirne 
Schwarzwälder Zwetschgenwasser 
Fränkisches Zwetschgenwasser 
Fränkisches Kirschwasser 
Fränkischer Obstler 
Mirabelle de Lorraine 
Kirsch d'Alsace 
Quetsch d'Alsace 
Framboise d'Alsace 
Mirabelle d'Alsace 
Kirsch de Fougerolles 
Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige 
Südtiroler Aprikot / Südtiroler 
Marille / Aprikot dell'Alto Adige / Marille dell'Alto Adige 
Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige 
Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige 
Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige 
Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige 
Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige 
Williams friulano / Williams del Friuli 
Sliwovitz del Veneto 
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia 
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige 
Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino 
Williams trentino / Williams del Trentino 
Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino 
Aprikot trentino / Aprikot del Trentino 
Medronheira do Algarve 
Medronheira do Buçaco 
Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano 
Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino 
Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto 
Aguardente de pêra da Lousã 
Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise 
Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise 
Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise 
Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise 
Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise 
Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise 
Wachauer Marillenbrand 
Bošácka Slivovica 
Szatmári Szilvapálinka 
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Kecskeméti Barackpálinka 
Békési Szilvapálinka 
Szabolcsi Almapálinka 
Slivovice 
Pálinka 
Троянска сливова ракия / Troyanska slivova rakiya  
Сливова ракия от Троян / Slivova rakiya from Troyan 
Силистренска кайсиева ракия / Silistrenska kayssieva rakiya 
Кайсиева ракия от Силистра / Kayssieva rakiya from Silistra 
Тервелска кайсиева ракия / Tervelska kayssieva rakiya 
Кайсиева ракия от Тервел / Kayssieva rakiya from Tervel 
Ловешка сливова ракия / Loveshka slivova rakiya 
Сливова ракия от Ловеч / Slivova rakiya from Lovech 
Pălincă 
Ţuică Zetea de Medieşu Aurit 
Ţuică de Valea Milcovului 
Ţuică de Buzău 
Ţuică de Argeş 
Ţuică de Zalău 
Ţuică Ardelenească de Bistriţa 
Horincă de Maramureş 
Horincă de Cămârzan 
Horincă de Seini 
Horincă de Chioar 
Horincă de Lăpuş 
Turţ de Oaş 
Turţ de Maramureş 
8. Cider spirit and perry spirit - Јабуковаче и крушковаче 
Calvados 
Calvados du Pays d'Auge 
Eau-de-vie de cidre de Bretagne 
Eau-de-vie de poiré de Bretagne 
Eau-de-vie de cidre de Normandie 
Eau-de-vie de poiré de Normandie 
Eau-de-vie de cidre du Maine 
Aguardiente de sidra de Asturias 
Eau-de-vie de poiré du Maine 
9. Gentian spirit - Горка алкохолна пића 
Bayerischer Gebirgsenzian 
Südtiroler Enzian / Genzians dell'Alto Adige 
Genziana trentina / Genziana del Trentino 
10. Fruit spirit drinks - Воћна жестока пића 
Pacharán 
Pacharán navarro 
11. Juniper-flavoured spirit drinks - Жестока пића ароматизована клеком 
Ostfriesischer Korngenever 
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Genièvre Flandres Artois 
Hasseltse jenever 
Balegemse jenever 
Péket de Wallonie 
Steinhäger 
Plymouth Gin 
Gin de Mahón 
Vilniaus Džinas 
Spišská Borovička 
Slovenská Borovička Juniperus 
Slovenská Borovička 
Inovecká Borovička 
Liptovská Borovička 
12. Caraway-flavoured spirit drinks - Жестока пића ароматизована кимом 
Dansk Akvavit / Dansk Aquavit 
Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit 
13. Aniseed-flavoured spirit drinks - Жестока пића ароматизована анисом 
Anis español 
Évoca anisada 
Cazalla 
Chinchón 
Ojén 
Rute 
Oύζο / Ouzo 
14. Liqueur - Ликер 
Berliner Kümmel 
Hamburger Kümmel 
Münchener Kümmel 
Chiemseer Klosterlikör 
Bayerischer Kräuterlikör 
Cassis de Dijon 
Cassis de Beaufort 
Irish Cream 
Palo de Mallorca 
Ginjinha portuguesa 
Licor de Singeverga 
Benediktbeurer Klosterlikör 
Ettaler Klosterlikör 
Ratafia de Champagne 
Ratafia catalana 
Anis português 
Finnish berry / Finnish fruit liqueur 
Grossglockner Alpenbitter 
Mariazeller Magenlikör 
Mariazeller Jagasaftl 
Puchheimer Bitter 
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Puchheimer Schlossgeist 
Steinfelder Magenbitter 
Wachauer Marillenlikör 
Jägertee / Jagertee / Jagatee 
Allažu Kimelis  
Čepkelių  
Demänovka Bylinný Likér 
Polish Cherry 
Karlovarská Hořká  
15. Spirit drinks - Жестока пића 
Pommeau de Bretagne 
Pommeau du Maine 
Pommeau de Normandie 
Svensk Punsch / Swedish Punch 
Slivovice 
16. Vodka - Вотка 
Svensk Vodka / Swedish Vodka 
Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland 
Polska Wódka/ Polish Vodka 
Laugarício Vodka 
Originali Lietuviška Degtinė  
Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy 
żubrowej / Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of 
bison grass 
Latvijas Dzidrais 
Rīgas Degvīns 
LB Degvīns 
LB Vodka 
17. Bitter-tasting spirit drinks - Жестока пића горког укуса 
Rīgas melnais Balzāms / Riga Black Balsam 
Demänovka bylinná horká 
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(C) АРОМАТИЗОВАНА ВИНА ПОРИЈЕКЛОМ ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Nürnberger Glühwein  
Pelin 
Thüringer Glühwein 
Vermouth de Chambéry 
Vermouth di Torino 
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ДИО Б: У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

 
(A) ВИНА ПОРИЈЕКЛОМ ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
Назив специфичног подручја, у складу са законодавством Босне и Херцеговине. 
Подручје / Потподручје 
Средња Неретва 
Требишњица / Мостар 
Требишњица / Лиштица 
Рама / Јабланица 
Козара 
Укрина 
Мајевица 
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ДОДАТАК 2 
 

ЛИСТА ТРАДИЦИОНАЛНИХ ИЗРАЗА И ОЗНАКА КВАЛИТЕТА ЗА ВИНО У 
ЗАЈЕДНИЦИ 

 
(како је наведено у чл. 4. и 7. Анекса II Протокола 6) 

 

Традиционални изрази Вино  Категорија 
вина Језик  

 
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

pozdní sběr Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Чешки 

archivní víno Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Чешки 

panenské víno Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Чешки 

 
ЊЕМАЧКА

Qualitätswein Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Qualitätswein garantierten 
Ursprungs / Q.g.U 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Qualitätswein mit Prädikät / 
at/ Q.b.A.m.Pr / Prädikatswei

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Qualitätsschaumwein 
garantierten Ursprungs / 
Q.g.U 

Сва Квалитетна 
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Auslese Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Beerenauslese Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Eiswein Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 
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Kabinett Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Spätlese Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Trockenbeerenauslese Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Landwein Сва Стона вина са 
географском 
ознаком 

Њемачки 

Affentaler Altschweier, 
Bühl, Eisental, 
Neusatz / Bühl, 
Bühlertal, 
Neuweier / 
Baden-Baden 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Badisch Rotgold Baden Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Ehrentrudis Baden Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Hock Rhein, Ahr, 
Hessische 
Bergstraße, 
Mittelrhein, 
Nahe, 
Rheinhessen, 
Pfalz, Rheingau 

Стона вина са 
географском 
ознаком 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Klassik / Classic Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју r 

Њемачки 

Liebfrau(en)milch Nahe, 
Rheinhessen, 
Pfalz, Rheingau 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Moseltaler Mosel-Saar-
Ruwer 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју  

Њемачки 

Riesling-Hochgewächs Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју  

Њемачки 

Schillerwein Württemberg Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 

Њемачки 
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подручју 
Weißherbst Сва Квалитетна вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Winzersekt Сва Квалитетна 
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 
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. 
ГРЧКА

Ονομασια Προελεύσεως 
Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) 
(Appellation d’origine 
controlée) 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Грчки 

Ονομασια Προελεύσεως 
Ανωτέρας Ποιότητος 
(ΟΠΑΠ) (Appellation 
d’origine de qualité 
supérieure) 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Грчки 

Οίνος γλυκός φυσικός (Vin 
doux naturel) 

Μoσχάτος 
Κεφαλληνίας 
(Muscat de 
Céphalonie), 
Μοσχάτος 
Πατρών (Muscat 
de Patras), 
Μοσχάτος Ρίου-
Πατρών (Muscat 
Rion de Patras), 
Μοσχάτος Λήμνου 
(Muscat de 
Lemnos), 
Μοσχάτος Ρόδου 
(Muscat de 
Rhodos), 
Μαυροδάφνη 
Πατρών 
(Mavrodaphne de 
Patras), 
Μαυροδάφνη 
Κεφαλληνίας 
(Mavrodaphne de 
Céphalonie), 
Σάμος (Samos), 
Σητεία (Sitia), 
Δαφνές (Dafnès), 
Σαντορίνη 
(Santorini) 

Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Грчки 

Οίνος φυσικώς γλυκός 
(Vin naturellement doux) 

Vins de paille : 
Κεφαλληνίας (de 
Céphalonie), 
Δαφνές (de 
Dafnès), Λήμνου 
(de Lemnos), 
Πατρών (de 
Patras), Ρίου-
Πατρών (de Rion 
de Patras), Ρόδου 
(de Rhodos), 
Σάμος(de Samos), 
Σητεία (de Sitia), 
Σαντορίνη 
(Santorini) 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Грчки 

Ονομασία κατά παράδοση Сва Стона вина са Грчки 
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(Onomasia kata paradosi) географском 
ознаком 

Τοπικός Οίνος (vins de 
pays) 

Сва Стона вина са 
географском 
ознаком 

Грчки 

Αγρέπαυλη (Agrepavlis) Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Грчки 

Αμπέλι (Ampeli) Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком  

Грчки 

Αμπελώνας (ες) 
(Ampelonas ès) 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком  

Грчки 

Aρχοντικό (Archontiko) Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Грчки 

Κάβα105 (Cava) Сва Стона вина са 
географском 
ознаком 

Грчки 

Από διαλεκτούς αμπελώνες 
(Grand Cru) 

Μoσχάτος 
Κεφαλληνίας 
(Muscat de 
Céphalonie), 
Μοσχάτος 
Πατρών (Muscat 
de Patras), 
Μοσχάτος Ρίου-
Πατρών (Muscat 
Rion de Patras), 
Μοσχάτος Λήμνου 
(Muscat de 
Lemnos), 
Μοσχάτος Ρόδου 
(Muscat de 

Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Грчки 

                                                     
105 Заштита израза «cаvа» предвиђена Уредбом Савјета (ЕС) бр. 1493/1999 не утиче на заштиту 
географске ознаке која је примјењива на квалитетна пјенушава вина произведена у специфичном 
подручју «Cava». 
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Rhodos), Σάμος 
(Samos) 

Ειδικά Επιλεγμένος (Grand 
réserve) 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
ликер  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју  

Грчки 

Κάστρο (Kastro) Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком  

Грчки 

Κτήμα (Ktima) Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Грчки 

Λιαστός (Liastos) Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Грчки 

Μετόχι (Metochi) Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Грчки 

Μοναστήρι (Monastiri) Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Грчки 

Νάμα (Nama) Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 

Грчки 
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географском 
ознаком 

Νυχτέρι (Nychteri) Σαντορίνη Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Грчки 

Ορεινό κτήμα (Orino 
Ktima) 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Грчки 

Ορεινός αμπελώνας 
(Orinos Ampelonas) 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Грчки 

Πύργος (Pyrgos) Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Грчки 

Επιλογή ή Επιλεγμένος 
(Réserve) 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
ликер  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Грчки 

Παλαιωθείς επιλεγμένος 
(Vieille réserve) 

Сва Квалитетна 
ликер  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Грчки 

Βερντέα (Verntea) Ζάκυνθος Стона вина са 
географском 
ознаком 

Грчки 

Vinsanto Σαντορίνη 

 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
ликер вина 

Грчки 



 468

произведена у 
специфичном 
подручју  
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. 
ШПАНИЈА

Denominacion de origen 
(DO) 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
полупјенушава 
вина произведена 
у специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Denominacion de origen 
calificada (DOCa) 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
полупјенушава 
вина произведена 
у специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју  

Шпански 

Vino dulce natural Сва Квалитетна 
ликер  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Vino generoso 106 Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Vino generoso de licor 107 Квалитетна Шпански 
                                                     
106 Дата вина су квалитетна ликер вина произведена у специфичном подручју предвиђена 
Анексом VI, тачка Л, став 8 Уредбе Савјета (ЕС) бр.1493/1999. 
107 Дотична вина су квалитетна ликерска вина произведена у специфичном подручју 
предвиђена Анексом VI, тачка Л, став 11 Уредбе Савјета (ЕС) бр. 1493/1999. 
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ликер вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Vino de la Tierra Tous Стона вина са 
географском 
ознаком 

 

Aloque DO Valdepeñas Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Amontillado DDOO Jerez-
Xérès-Sherry y 

Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda 

DO Montilla 
Moriles 

Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Añejo Сва  Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 

подручју,  Стона 
вина са 

географском 
ознаком 

Шпански 

Añejo DO Malaga Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Chacoli / Txakolina DO Chacoli de 
Bizkaia 

DO Chacoli de 
Getaria 

DO Chacoli de 
Alava 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Clásico DO Abona 
DO El Hierro 
DO Lanzarote 
DO La Palma 
DO Tacoronte-
Acentejo 
DO Tarragona 
DO Valle de 
Güimar 
DO Valle de la 
Orotava 
DO Ycoden-
Daute-Isora 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Cream DDOO Jérez-
Xerès-Sherry y 
Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda 
DO Montilla 

Квалитетна 
ликер  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Енглески 
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Moriles 
DO Málaga 
DO Condado de 
Huelva 

Criadera DDOO Jérez-
Xerès-Sherry y 
Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda 
DO Montilla 
Moriles 
DO Málaga 
DO Condado de 
Huelva 

Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Criaderas y Soleras DDOO Jérez-
Xerès-Sherry y 
Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda 
DO Montilla 
Moriles 
DO Málaga 
DO Condado de 
Huelva 

Квалитетна 
ликер  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Crianza Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Dorado DO Rueda 
DO Malaga 

Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Fino DO Montilla 
Moriles 
DDOO Jerez-
Xérès-Sherry y 
Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda 

Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Fondillon DO Alicante Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Gran Reserva Сва квалитетна 
вина произведене 
у специфична 
подручја 
Cava 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју  

Шпански 

Lágrima DO Málaga Квалитетна 
ликер вина 

Шпански 
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произведена у 
специфичном 
подручју 

Noble Сва Квалитетна 
ликер  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Шпански 

Noble DO Malaga Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Oloroso DDOO Jerez-
Xérès-Sherry y 
Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda 
DO Montilla- 
Moriles 

Квалитетна 
ликер  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Pajarete DO Málaga Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Pálido DO Condado de 
Huelva 
DO Rueda 
DO Málaga 

Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју  

Шпански 

Palo Cortado DDOO Jerez-
Xérès-Sherry y 
Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda 
DO Montilla- 
Moriles 

Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Primero de cosecha DO Valencia Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Rancio Сва  Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју,  

Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Raya DO Montilla-
Moriles 

Квалитетна 
ликер  вина 

Шпански 
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произведена у 
специфичном 
подручју 

Reserva Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Sobremadre DO vinos de 
Madrid 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Solera DDOO Jérez-
Xerès-Sherry y 
Manzanilla 
Sanlúcar de 
Barrameda 
DO Montilla 
Moriles 
DO Málaga 
DO Condado de 
Huelva 

Квалитетна 
ликер  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Superior Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Trasañejo DO Málaga Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Vino Maestro DO Málaga Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Vendimia inicial DO Utiel-
Requena 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 

Viejo Сва  Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Шпански 

Vino de tea DO La Palma Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Шпански 
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. 
ФРАНЦУСКА

Appellation d’origine 
contrôlée 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Квалитетна 
полупјенушва 

вина произведена 
у специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју  

Францус
ки 

Appellation contrôlée Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
полупјенушва 

вина произведена 
у специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

 

Appellation d’origine Vin 
Délimité de qualité 
supérieure 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
полупјенушва 

вина произведена 
у специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
ликер вина 

Францус
ки 
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произведена у 
специфичном 
подручју 

Vin doux naturel AOC Banyuls, 
Banyuls Grand 
Cru, Muscat de 
Frontignan, 
Grand Roussillon, 
Maury, Muscat de 
Beaume de 
Venise, Muscat 
du Cap Corse, 
Muscat de Lunel, 
Muscat de 
Mireval, Muscat 
de Rivesaltes, 
Muscat de St Jean 
de Minervois, 
Rasteau, 
Rivesaltes 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 

Vin de pays Сва Стона вина са 
географском 
ознаком 

Францус
ки 

Ambré Сва Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Францус
ки 

Château  Сва Квалитетна  
вина произведена 
у специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручјуr, 
Квалитетна 
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 

Clairet  AOC Bourgogne 
AOC Bordeaux 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 

Claret AOC Bordeaux Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 

Clos Сва Квалитетна вина 
произведена у 

Францус
ки 
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специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Cru Artisan AOCMédoc, 
Haut-Médoc, 
Margaux, Moulis, 
Listrac, St Julien, 
Pauillac, St 
Estèphe 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 

Cru Bourgeois AOC Médoc, 
Haut-Médoc, 

Margaux, Moulis, 
Listrac, St Julien, 

Pauillac, St 
Estèphe 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 

Cru Classé, 
éventuellement précédé 
de : 
Grand, 
Premier Grand, 
Deuxième, 
Troisième, 
Quatrième, 
Cinquième. 

AOC Côtes de 
Provence, Graves, 
St Emilion Grand 
Cru, Haut-Médoc, 

Margaux, St 
Julien, Pauillac, 

St Estèphe, 
Sauternes, Pessac 
Léognan, Barsac 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 

Edelzwicker AOC Alsace Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Grand Cru AOC Alsace, 
Banyuls, Bonnes 
Mares, Chablis, 
Chambertin, 
Chapelle 
Chambertin, 
Chambertin Clos-
de-Bèze, 
Mazoyeres ou 
Charmes 
Chambertin, 
Latricières-
Chambertin, 
Mazis 
Chambertin, 
Ruchottes 
Chambertin, 
Griottes-
Chambertin, , 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 
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Clos de la Roche, 
Clos Saint Denis, 
Clos de Tart, Clos 
de Vougeot, Clos 
des Lambray, 
Corton, Corton 
Charlemagne, 
Charlemagne, 
Echézeaux, 
Grand 
Echézeaux, La 
Grande Rue, 
Montrachet, 
Chevalier-
Montrachet, 
Bâtard-
Montrachet, 
Bienvenues-
Bâtard-
Montrachet, 
Criots-Bâtard-
Montrachet, 
Musigny, 
Romanée St 
Vivant, 
Richebourg, 
Romanée-Conti, 
La Romanée, La 
Tâche, St Emilion 

Grand Cru Champagne Квалитетна 
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 

Hors d’âge AOC Rivesaltes Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 

Passe-tout-grains AOC Bourgogne Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 

Premier Cru  AOC Aloxe 
Corton, Auxey 
Duresses, 
Beaune, Blagny, 
Chablis, 
Chambolle 
Musigny, 
Chassagne 
Montrachet, 
Champagne, , 
Côtes de Brouilly, 
, Fixin, Gevrey 
Chambertin, 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 
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Givry, Ladoix, 
Maranges, 
Mercurey, 
Meursault, 
Monthélie, 
Montagny, Morey 
St Denis, 
Musigny, Nuits, 
Nuits-Saint-
Georges, 
Pernand-
Vergelesses, 
Pommard, 
Puligny-
Montrachet, , 
Rully, Santenay, 
Savigny-les-
Beaune,St Aubin, 
Volnay, Vougeot, 
Vosne-Romanée 

Primeur All Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Францус
ки 

Rancio AOC Grand 
Roussillon, 
Rivesaltes, 
Banyuls, Banyuls 
grand cru, 
Maury, Clairette 
du Languedoc, 
Rasteau 

Квалитетна 
ликер  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 

Sélection de grains nobles AOC Alsace, 
Alsace Grand 
cru, Monbazillac, 
Graves 
supérieures, 
Bonnezeaux, 
Jurançon, 
Cérons, Quarts 
de Chaume, 
Sauternes, 
Loupiac, Côteaux 
du Layon, Barsac, 
Ste Croix du 
Mont, Coteaux de 
l’Aubance, 
Cadillac 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 

Sur Lie AOC Muscadet, 
Muscadet –
Coteaux de la 
Loire, Muscadet-
Côtes de 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју,  

Стона вина са 

Францус
ки 
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Grandlieu, 
Muscadet- Sèvres 
et Maine, 
AOVDQS Gros 
Plant du Pays 
Nantais, VDT 
avec IG Vin de 
pays d’Oc et Vin 
de pays des 
Sables du Golfe 
du Lion 

географском 
ознаком 

Tuilé AOC Rivesaltes Квалитетна 
ликер  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 

Vendanges tardives AOC Alsace, 
Jurançon 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 

Villages AOC Anjou, 
Beaujolais, Côte 
de Beaune, Côte 
de Nuits, Côtes du 
Rhône, Côtes du 
Roussillon, 
Mâcon 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 

Vin de paille AOC Côtes du 
Jura, Arbois, 
L’Etoile, 
Hermitage 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 

Vin jaune AOC du Jura 
(Côtes du Jura, 
Arbois, L’Etoile, 
Château-Châlon) 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 
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. 
ИТАЛИЈА

Denominazione di Origine 
Controllata / D.O.C. 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Квалитетна 
полупјенушва 

вина произведена 
у специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју, 
Дјелимично 

ферментирана 
шира са 

географском 
ознаком 

Италија
нски 

Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita / 
D.O.C.G. 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Квалитетна 
полупјенушва 

вина произведена 
у специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју, 
Дјелимично 

ферментирана 
шира са 

географском 
ознаком 

Италија
нски 

Vino Dolce Naturale Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
ликер  вина 

Италија
нски 
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произведена у 
специфичном 
подручју 

Inticazione geografica 
tipica (IGT) 

Сва Стоно вино, « vin 
de pays », вина од 
презрелог грожђа 

и шира 
дјелимично 

ферментирана са 
географском 
ознаком 

Италија
нски 

Landwein Вина са 
географском 
ознаком 
аутономне 
покрајине 
Bolzano 

Стоно вино, « vin 
de pays », вина од 
презрелог грожђа 

и шира 
дјелимично 

ферментирана са 
географском 
ознаком  

Њемачки 

Vin de pays Вина са 
географском 
ознаком 

покрајине Aosta  

Стоно вино, « vin 
de pays », Вина од 

презрелог 
грожађа и шире, 
Дјелимично 

ферментирана 
географском 
ознаком 

Францус
ки 

Alberata o vigneti ad 
alberata 

DOC Aversa Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
пјенуша вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Amarone DOC Valpolicella Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Ambra DOC Marsala Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Ambrato DOC Malvasia 
delle Lipari 
DOC Vernaccia 
di Oristano 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју  

Италија
нски 

Annoso DOC 
Controguerra 

Квалитетна вина 
произведена у 

Италија
нски 
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специфичном 
подручју 

Apianum DOC Fiano di 
Avellino 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Латинск
и 

Auslese DOC Caldaro e 
Caldaro classico- 
Alto Adige 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Barco Reale DOC Barco Reale 
di Carmignano 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Brunello DOC Brunello di 
Montalcino 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Buttafuoco DOC Oltrepò 
Pavese 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Квалитетна 
полупјенушава 
вина произведена 
у специфичном 

подручју 

Италија
нски 

Cacc’e mitte DOC Cacc’e 
Mitte di Lucera 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Cagnina DOC Cagnina di 
Romagna 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Cannellino DOC Frascati Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Cerasuolo DOC Cerasuolo 
di Vittoria 
DOC 
Montepulciano 
d’Abruzzo 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Chiaretto Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
пјенушава  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
ликер вина 

Италија
нски 
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произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Ciaret DOC Monferrato Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Château DOC de la région 
Valle d’Aosta 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју,  

Квалитетна  
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  
полупјенушава 
вина произведена 
у специфичном 
подручју, 

Квалитетна  
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 

Classico Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  
полупјенушава 
вина произведена 
у специфичном 
подручју, 

Квалитетна  
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Dunkel DOC Alto Adige 
DOC Trentino 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Est !Est ! !Est ! ! ! DOC 
Est !Est ! !Est ! ! ! 
di Montefiascone 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Латинск
и 
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Falerno DOC Falerno del 
Massico 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Fine  DOC Marsala Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Fior d’Arancio DOC Colli 
Euganei 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Стона вина са 
географском 
ознаком 

Италија
нски 

Falerio DOC Falerio dei 
colli Ascolani 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Flétri DOC Valle 
d’Aosta o Vallée 

d’Aoste 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Garibaldi Dolce (ou GD) DOC Marsala Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Governo all’uso toscano DOCG Chianti / 
Chianti Classico 
IGT Colli della 
Toscana Centrale 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Италија
нски 

Gutturnio DOC Colli 
Piacentini 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  
полупјенушава 
вина произведена 
у специфичном 

подручју 

Италија
нски 

Italia Particolare (ou IP) DOC Marsala Квалитетна 
ликер  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 
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Klassisch / Klassisches 
Ursprungsgebiet 

DOC Caldaro 
DOC Alto Adige 
(avec la 
dénomination 
Santa Maddalena 
e Terlano) 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Kretzer DOC Alto Adige 
DOC Trentino 
DOC Teroldego 
Rotaliano 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Lacrima DOC Lacrima di 
Morro d’Alba 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Lacryma Christi DOC Vesuvio Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Lambiccato  DOC Castel San 
Lorenzo 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

London Particolar (ou LP 
ou Inghilterra) 

DOC Marsala Квалитетна 
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Morellino DOC Morellino 
di Scansano 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Occhio di Pernice DOC Bolgheri, 
Vin Santo Di 
Carmignano, 
Colli dell’Etruria 
Centrale, Colline 
Lucchesi, 
Cortona, Elba, 
Montecarlo, 
Monteregio di 
Massa Maritima, 
San Gimignano, 
Sant’Antimo, Vin 
Santo del Chianti, 
Vin Santo del 
Chianti Classico, 
Vin Santo di 
Montepulciano 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Oro DOC Marsala Квалитетна  
ликер вина 

Италија
нски 
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произведена у 
специфичном 
подручју 

Pagadebit DOC pagadebit 
di Romagna 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Passito Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
ликер  вина 
произведена у 
специфичном 

подручјуr, Стона 
вина са 

географском 
ознаком 

Италија
нски 

Ramie DOC Pinerolese Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Rebola DOC Colli di 
Rimini 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Recioto DOC Valpolicella 
DOC Gambellara 
DOCG Recioto di 
Soave 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Riserva Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
полупјенушава 
вина произведена 
у специфичном 
подручју, 

Квалитетна  

Италија
нски 
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ликер вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Rubino DOC Garda Colli 
Mantovani 
DOC Rubino di 
Cantavenna 
DOC Teroldego 
Rotaliano 
DOC Trentino 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Rubino DOC Marsala Квалитетна  
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Sangue di Giuda DOC Oltrepò 
Pavese 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  
полупјенушава 
вина произведена 
у специфичном 

подручју 

Италија
нски 

Scelto Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Sciacchetrà DOC Cinque 
Terre 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Sciac-trà DOC Pornassio o 
Ormeasco di 
Pornassio 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Sforzato, Sfursàt DO Valtellina Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Spätlese DOC / IGT de 
Bolzano 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Њемачки 

Soleras DOC Marsala Квалитетна  
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Stravecchio DOC Marsala Квалитетна  
ликер вина 

Италија
нски 
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произведена у 
специфичном 
подручју 

Strohwein DOC / IGT de 
Bolzano 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Њемачки 

Superiore Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
полупјенушава 
вина произведена 
у специфичном 
подручју, 

Квалитетна  
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју, 

Италија
нски 

Superiore Old Marsala (ou 
SOM) 

DOC Marsala Квалитетна  
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју, 

Италија
нски 

Torchiato DOC Colli di 
Conegliano 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Torcolato  DOC Breganze Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Vecchio DOC Rosso 
Barletta, 
Aglianico del 
Vuture, Marsala, 
Falerno del 
Massico 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју, 

Италија
нски 

Vendemmia Tardiva Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Италија
нски 
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Квалитетна  
полупјенушава 
вина произведена 
у специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Verdolino Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Италија
нски 

Vergine DOC Marsala 
DOC Val di 
Chiana 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  
ликер вина 

произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Vermiglio DOC Colli dell 
Etruria Centrale 

Квалитетна 
ликер  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Vino Fiore Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Vino Nobile Vino Nobile di 
Montepulciano 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 

Vino Novello o Novello Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Италија
нски 

Vin santo / Vino Santo / 
Vinsanto  

DOC et DOCG 
Bianco 
dell’Empolese, 
Bianco della 
Valdinievole, 
Bianco Pisano di 
San Torpé, 
Bolgheri, Candia 
dei Colli Apuani, 
Capalbio, 
Carmignano, 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Италија
нски 
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Colli dell’Etruria 
Centrale, Colline 
Lucchesi, Colli 
del Trasimeno, 
Colli Perugini, 
Colli Piacentini, 
Cortona, Elba, 
Gambellera, 
Montecarlo, 
Monteregio di 
Massa Maritima, 
Montescudaio, 
Offida, Orcia, 
Pomino, San 
Gimignano, 
San’Antimo, Val 
d’Arbia, Val di 
Chiana, Vin 
Santo del Chianti, 
Vin Santo del 
Chianti Classico, 
Vin Santo di 
Montepulciano, 
Trentino 

Vivace Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
ликер  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Италија
нски 
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. 
КИПАР 

Οίνος Ελεγχόμενης 
Ονομασίας Προέλευσης 
(ΟΕΟΠ) 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Грчки 

Τοπικός Οίνος 
(Regional Wine) 

Сва Стона вина са 
географском 
ознаком 

Грчки 

Μοναστήρι (Monastiri) 
 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 

подручју  и Стона 
вина са 

географском 
ознаком 

Грчки 

Κτήμα (Ktima) 
 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 

подручју и Стона 
вина са 

географском 
ознаком 

Грчки 

Αμπελώνας (-ες) 
(Ampelonas (-es)) 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 

подручју и Стона 
вина са 

географском 
ознаком 

Грчки 

Μονή (Moni) 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 

подручју и Стона 
вина са 

географском 
ознаком 

Грчки 
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. 
ЛУКСЕМБУРГ 

Marque nationale Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 

Appellation contrôlée Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју  

Францус
ки 

Appellation d’origine 
controlée 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју  

Францус
ки 

Vin de pays Сва Стона вина са 
географском 
ознаком 

Францус
ки 

Grand premier cru Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 

Premier cru Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 

Vin classé Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 

Château Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Францус
ки 
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МАЂАРСКА

minőségi bor  Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Мађарск
и 

különleges minőségű bor  Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Мађарск
и 

fordítás  Tokaj / -i Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Мађарск
и 

máslás  Tokaj / -i Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Мађарск
и 

szamorodni  Tokaj / -i Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Мађарск
и 

aszú … puttonyos, 
completed by the 
numbers 3-6 

Tokaj / -i Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Мађарск
и 

aszúeszencia  Tokaj / -i Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Мађарск
и 

eszencia  Tokaj / -i Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Мађарск
и 

tájbor Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Мађарск
и 

bikavér Eger, Szekszárd Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Мађарск
и 

késői szüretelésű bor Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Мађарск
и 

válogatott szüretelésű bor Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Мађарск
и 

muzeális bor Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Мађарск
и 

siller Сва Стона вина са Мађарск
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географском 
ознаком и 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

и 
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. 
АУСТРИЈА

Qualitätswein Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Qualitätswein besonderer 
Reife und Leseart / 
Prädikatswein 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Qualitätswein mit 
staatlicher Prüfnummer 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Ausbruch / Ausbruchwein Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Auslese / Auslesewein Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Beerenauslese (wein) Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Eiswein Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Kabinett / Kabinettwein Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Schilfwein Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Spätlese / Spätlesewein Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Strohwein Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Trockenbeerenauslese Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Landwein Сва Стона вина са 
географском 
ознаком 

 

Ausstich Сва Квалитетна вина 
произведена у 

Њемачки 
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специфичном 
подручју и  Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Auswahl Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 

подручју и  Стона 
вина са 

географском 
ознаком 

Њемачки 

Bergwein Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 

подручју и Стона 
вина са 

географском 
ознаком 

Њемачки 

Klassik / Classic Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Erste Wahl Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 

подручју и Стона 
вина са 

географском 
ознаком 

Њемачки 

Hausmarke Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 

подручју и Стона 
вина са 

географском 
ознаком 

Њемачки 

Heuriger Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 

подручју и Стона 
вина са 

географском 
ознаком 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју  

Њемачки 

Jubiläumswein Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 

подручју и Стона 
вина са 

географском 
ознаком 

Њемачки 
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Reserve Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Њемачки 

Schilcher Steiermark Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 

подручју и Стона 
вина са 

географском 
ознаком 

Њемачки 

Sturm  Сва Дјелимично 
ферментирана 

шира са 
географском 
ознаком 

Њемачки 
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. 
ПОРТУГАЛ

Denominação de origem 
(DO) 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
полупјенушава 

вина произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју 

Португалс
ки 

Denominação de origem 
controlada (DOC) 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
полупјенушава 

вина произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју 

Португалс
ки 

Indicação de proveniencia 
regulamentada (IPR) 

Сва Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна 
полупјенушава 

вина произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју  

Португалс
ки 
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Vinho doce natural Сва Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју 

Португалс
ки 

Vinho generoso DO Porto, 
Madeira, 
Moscatel de 
Setúbal, 
Carcavelos 

Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју 

Португалс
ки 

Vinho regional Сва Стона вина са 
географском 
ознаком 

Португалс
ки 

Canteiro DO Madeira Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју 

Португалс
ки 

Colheita Seleccionada Сва Квалитетна  вина 
произведена у 
специфичном , 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Португалс
ки 

Crusted / Crusting DO Porto Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју 

Енглески 

Escolha Сва Квалитетна  вина 
произведена у 
специфичном, 
Стона вина са 
географском 
ознаком 

Португалс
ки 

Escuro DO Madeira Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју 

Португалс
ки 

Fino DO Porto 
DO Madeira 

Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју 

Португалс
ки 

Frasqueira DO Madeira Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју  

Португалс
ки 

Garrafeira Сва Квалитетна  вина 
произведена у 
специфичном 

подручју , Стона 
вина са 

географском 
ознаком 

Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 

Португалс
ки 
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подручју 
Lágrima DO Porto Квалитетна  ликер 

вина произведена у 
специфичном 
подручју 

Португалс
ки 

Leve Стона вина са 
географском 
ознаком 
Estremadura и 
Ribatejano 
DO Madeira, DO 
Porto 

Стона вина са 
географском 
ознаком, 

Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју 

Португалс
ки 

Nobre DO Dão Квалитетна  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Португалс
ки 

Reserva Сва  Квалитетна  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју , 
Квалитетна  
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 

подручју , Стона 
вина са 

географском 
ознаком 

Португалс
ки 

Reserva velha (or grande 
reserva) 

DO Madeira Квалитетна  
пјенушававина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју 

Португалс
ки 

Ruby DO Porto Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју 

Енглески 

Solera DO Madeira Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју  

Португалс
ки 

Super reserva Сва Квалитетна  
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Португалс
ки 

Superior Сва Квалитетна  вина Португалс
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произведена у 
специфичном, 

Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

ки 

Tawny DO Porto Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју  

Енглески 

Vintage supplemented by 
Late Bottle (LBV) ou 
Character 

DO Porto Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју 

Енглески 

Vintage DO Porto Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју 

Енглески 
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. 

СЛОВЕНИЈА 
Penina 

Сва 
Квалитетна  пјенушава вина произведена у специфичном подручју, 

Словеначки 
pozna trgatev 

Сва 
Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

Словеначки 
izbor 

Сва 
Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

Словеначки 
jagodni izbor 

Сва 
Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

Словеначки 
suhi jagodni izbor 

Сва 
Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

Словеначки 
ledeno vino 

Сва 
Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

Словеначки 
arhivsko vino 

Сва 
Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

Словеначки 
mlado vino 

Сва 
Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

Словеначки 
Cviček 

Dolenjska 
Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

Словеначки 
Teran 

Kras 
Квалитетна вина произведена у специфичном подручју 

Словеначки 
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. 
СЛОВАЧКА 

forditáš Tokaj / -ská / -ský 
/ -ské 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Словачки 

mášláš Tokaj / -ská / -ský 
/ -ské 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Словачки 

samorodné Tokaj / -ská / -ský 
/ -ské 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Словачки 

výber … putňový, 
completed by the 
numbers 3-6 

Tokaj / -ská / -ský 
/ -ské 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Словачки 

výberová esencia Tokaj / -ská / -ský 
/ -ské 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Словачки 

esencia Tokaj / -ská / -ský 
/ -ské 

Квалитетна вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Словачки 
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. 
БУГАРСКА 

Гарантирано 
наименование за 
произход 
(ГНП) 
(guaranteed appellation 
of origin) 

Сва Квалитетна  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју , 
Квалитетна  
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Бугарски 

Гарантирано и 
контролирано 
наименование за 
произход (ГКНП) 
(guaranteed and 
controlled appellation of 
origin) 

Сва Квалитетна  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, 

Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју , 
Квалитетна  
пјенушава вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Бугарски 

Благородно сладко вино 
(БСВ) 
(noble sweet wine) 

Сва Квалитетна  ликер 
вина произведена у 
специфичном 
подручју 

Бугарски 

регионално вино 
(Regional wine) 

Сва Стона вина са 
географском 
ознаком 

Бугарски 

Ново 
(young) 

Сва Квалитетна  вина 
произведена у 
специфичном 

подручју,  Стона 
вина са 

географском 
ознаком 

Бугарски 

Премиум 
(premium) 

Сва Стона вина са 
географском 
ознаком 

Бугарски 

Резерва 
(reserve) 

Сва Квалитетна  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју, Стона 

вина са 
географском 
ознаком 

Бугарски 

Премиум резерва 
(premium reserve) 

Сва Стона вина са 
географском 
ознаком 

Бугарски 
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Специална резерва 
(special reserve) 

Сва Квалитетна  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Бугарски 

Специална селекция 
(специал селецтион) 

Сва Квалитетна  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Бугарски 

Колекционно 
(collection) 

Сва Квалитетна  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Бугарски 

Премиум оук, или 
първо зареждане в 
бъчва 
(premium oak) 

Сва Квалитетна  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Бугарски 

Беритба на презряло 
грозде 
(vintage of overripe 
grapes) 

Сва Квалитетна  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Бугарски 

Розенталер 
(Rosenthaler) 

Сва Квалитетна  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Бугарски 
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РУМУНИЈА 

Vin cu denumire de 
origine controlată 

(D.O.C.) 

Сва Квалитетна  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Румунски 

Cules la maturitate 
deplină (C.M.D.) 

Сва Квалитетна  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Румунски 

Cules târziu (C.T.) 

Сва Квалитетна  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Румунски 

Cules la înnobilarea 
boabelor (C.I.B.) 

Сва Квалитетна  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Румунски 

Vin cu indicaţie 
geografică 

Сва Стона вина са 
географском 
ознаком 

Румунски 

Rezervă 

Сва Квалитетна  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Румунски 

Vin de vinotecă 

Сва Квалитетна  вина 
произведена у 
специфичном 
подручју 

Румунски 
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ДОДАТАК 3 
 

ЛИСТА КОНТАКТ-ОСОБА 
 

Како је наведено у члану 12. Анекса II Протокола 6 

(а) Босна и Херцеговина 

Савјет министара  
Министарство спољне трговине и економских односа 
Сектор за спољнотрговинску политику и директна страна улагања 
Мусала 9/2 Сарајево 
Босна и Херцеговина 
Телефон: +387 33 220 546 
Фаx: +387 33 220 546 
E-mail: dragisa.mekic@mvteo.gov.ba  

(b) Заједница 

European Commission 
Directorate-General for Agriculture and Rural Development 
Directorate B International Affairs II  
Head of Unit B.2 Enlargement 
B-1049 Bruxelles / Brussel 
Belgium 
Telefon: 32 2 299 11 11 
Fax: +32 2 296 62 92 
E-mail : AGRI EC BiH winetrade@ec.europa.eu 
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ЗАВРШНИ АКТ 
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Овлашћени представници: 
 
ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, 
 
у даљем тексту „Заједница“, 

 
са једне, и 

 
овлашћени представници БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ,  

са друге стране, 
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који су се састали у Луксембургу, шеснаестог јуна двије хиљаде осме године да 
потпишу Привремени споразум о трговини и трговинским питањима између 
Европске заједнице, са једне, и Босне и Херцеговине, са друге стране, у даљем 
тексту „овај споразум“, усвојили су сљедеће текстове: 
 
овај споразум, његове анексе I до VI, односно:  

- Анекс I (чл. 6.) - Царински уступци Босне и Херцеговине за индустријске 
производе Заједнице 

- Анекс II (чл. 12. (2)) - Дефиниција производа од  јунетинe (“beby beef”) 

- Анекс III (чл. 12.) - Царински уступци Босне и Херцеговине за примарне 
пољопривредне производе поријеклом из Заједнице 

- Анекс IV (чл. 13.) - Царине које се примјењују на робу поријеклом из Босне 
и Херцеговине при увозу у Заједницу 

- Анекс V (чл. 13.) - Царине које се примјењују на робе поријеклом из 
Заједнице при увозу у Босну и Херцеговину 

- Анекс VI (чл. 38.) - Право интектуалне, индустријске и трговинске својине 

и сљедеће протоколе: 

- Протокол 1 (чл. 10.) о трговини прерађеним пољопривредним производима 
између Заједнице и Босне и Херцеговине  

- Протокол 2 (чл. 27.) о дефиницији појма “производи са поријеклом” и 
начинима административне сарадње за примјену одредаба овог споразума 
између Заједнице и Босне и Херцеговине 

- Протокол 3 (чл. 36.) о државној помоћи у индустрији челика 

- Протокол 4 (чл. 39.) о узајамној административној помоћи у царинским 
питањима  

- Протокол 5 (чл. 49.) Рјешавање спорова 

- Протокол 6 (чл. 12.) о реципрочним преференцијалним уступцима за 
одређена вина, реципрочном признавању, заштити и контроли назива вина, 
алкохолних пића и ароматизираних вина 
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Овлашћени представници заједнице и овлаштени представници Босне и 
Херцеговине усвојили су текст Заједничке изјаве наведене у тексту који слиједи и 
приложене уз овај Завршни акт: 
 
- Заједничка изјава о члану 38. овог споразума (члан 73. ССП-а) 
Овлашћени представници Заједнице и овлаштени представници Босне и 
херцеговине усвојили су текст Заједничке изјаве  наведене у тексту који слиједи и 
приложене уз овај Завршни акт : 
 
- Изјава Заједнице о посебним трговинским мјерама које одобрава Заједница 

на основу Уредбе (ЕЗ) бр. 2007/2000 
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ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА 

Заједничка изјава о члану 38. (члан 73. ССП-а) 

Стране су сагласне да ће у сврху спровођења овог споразума, интелектуална и 
индустријска својина нарочито подразумијевати ауторско право, укључујући 
ауторско право на компјутерске програме и сродна права, права у погледу база 
података, патената који укључују додатне потврде о заштити, индустријски дизајн, 
робне и услужне жигове, топографије интегрисаних кола, географске ознаке, 
укључујући и ознаке поријекла и права о разноврсности биљака.   

Заштита права трговинске својине нарочито укључује заштиту од непоштене 
конкуренције из члана 10.бис Париске конвенције за заштиту индустријске својине 
и заштиту необјављених информација из члана 39. Споразума о трговинским 
аспектима права интелектуалне својине (Споразум TRIPS). 

Стране су надаље сагласне да ће ниво заштите из члана 38., став 3. овог споразума 
(члан 73. став 3. ССП-а) укључивати доступност мјера, поступака и правних 
лијекова из Директиве 2004/48/ЕЗ Европског парламента и Савјета од 29. априла 
2004. године о спровођењу права интелектуалне својине.108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
108 Сл. гл., бр. 157, од 30.04.2004. године, стр. 45, исправљена верзија у Сл.гл., бр. 195, од 02. 
06.2004. године, стр. 16 
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ИЗЈАВА ЗАЈЕДНИЦЕ 

Изјава Заједнице о посебним трговинским мјерама које одобрава Заједница на 
основу Уредбе (ЕЗ) бр. 2007/2000 

Узимајући у обзир да Европска заједница одобрава изнимне трговинске мјере 
земљама обухваћеним или повезаним са Процесом стабилизације и придруживања 
Европској унији, укључујући и Босну и Херцеговину на основу Уредбе (ЕЗ) бр. 
2007/2000 о увођењу изнимних трговинских мјера за земље и територије 
обухваћене или повезане са Процесом стабилизације и придруживања ЕУ, 
Заједница изјављује: 

- да ће се, приликом примјене члана 19. овог споразума (члан 34. ССП-а), 
примјењивати оне једностране аутономне трговинске мјере које су 
повољније у односу на уговорне трговинске уступке које Заједница нуди 
у овом споразуму све док се примјењује Уредба Савјета (ЕЗ) бр. 
2007/2000 од 18. септембра 2000. године, о увођењу изнимних 
трговинских мјера за земље и територије обухваћене или повезане са 
Процесом стабилизације и придруживања ЕУ109; 

- да ће се, посебно када су у питању производи из Поглавља 7. и 8. 
Комбиноване номенклатуре, за које је у Јединственој царинској тарифи 
утврђена примјена ad valorem царина и посебне царине, снижење такође 
примјењивати и на посебну царину која одступа од одговарајућих 
одредаба члана 13. став 2 (члан 28. став 2. ССП-а). 

 
 

 
 

 

                                                     
109 Сл. гл., број 240, 23.9.2000, стр. 1, Уредба задњи пут измијењена Уредбом Савјета (ЕЗ) бр. 
530/2007 (Сл. гл.,  број 125, од 15.05.2007. године, стр. 1)  
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