
Одлука о измени и допунама Одлуке о условима и начину за 

смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за 

изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. 

години 

1. У Одлуци о условима и начину за смањење царинских дажбина на 

одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских 

дажбина у 2018. години („Службени гласник РС”, бр. 115/17 и 23/18), у 

тачки 2. став 1. после речи: 

„ 1702 90 95 00 

Шећерни сирупи без додатих средстава 

за ароматизацију или материја за 

бојење: Остало, укључујући инвертни 

шећер и остали шећер и мешавине 

шећерног сирупа који у сувом стању 

садрже 50% фруктозе по маси: остало 

ex лактулоза сируп 

0 ˮ  

додају се речи: 

„ 1801 00 00 00 

Какао у зрну, цео 

или ломљен, сиров 

или пржен 

0 ˮ . 

После речи: 

„ 2102 10 39 00 

Активни квасац: 

квасац за мешење 

(пекарски): остали 

12 ˮ  

додају се речи: 

„ 2103 90 90 10 

Мешани зачини и мешана 

зачинска средства: 

Остало: остало: 

припремљене зачинске 

мешавине за прехрамбену 

индустрију 

ех за производњу и 

припрему нудли 

7,7  

 2103 90 90 90 

Мешани зачини и мешана 

зачинска средства: 

Остало: остало: остало 

ех за производњу и 

припрему нудли 

7,7 ˮ  

После речи: 



„ 2304 00 00 00 

Уљaнe пoгaчe и oстaли чврсти oстaци дoбиjeни 

приликoм eкстрaкциje уљa oд сoje, нeмлeвeни, 

млeвeни или пeлeтизoвaни 

0 ˮ  

додају се речи: 

„ 2804 29 10 00 Хелијум 0 ˮ . 

После речи: 

„ 4821 10 10 00 
Eтикeтe, oд хaртиje или кaртoнa, свих 

врстa: Штaмпaнe: сaмoлeпљивe 
0 ˮ  

додају се речи: 

„ 4821 90 10 00 

Етикете, од хартије или 

картона, свих врста, 

штампане и нештампане: 

Остале: самолепљиве 

0 ˮ . 

После речи: 

„ 
7213 91 

49 00 

Toплo вaљaнa жицa у кoтурoвимa, oд гвoжђa или 

нeлeгирaнoг чeликa: Oстaлa: Кружнoг пoпрeчнoг 

прeсeкa, прeчникa мaњeг oд 14 mm: oстaлa: сa 

сaдржajeм угљeникa прeкo 0,06% aли мaњe oд 0,25%, 

пo мaси 

0 ˮ  

додају се речи: 

„ 7312 10 49 90 

Упредена жица, ужад и каблови: остали, 

са максималном димензијом попречног 

пресека: не преко 3 mm: остали: остали 

0  

 7312 10 98 90 

Упредена жица, ужад и каблови: остали, 

са максималном димензијом попречног 

пресека: преко 3 mm: ужад и каблови 

(укључујући и оне затворене 

конструкције): остали: остали 

0 ˮ . 

После речи: 

„ 7315 11 10 00 

Ланци и њихови делови, од 

гвожђа или челика: Зглобно-

чланкасти ланци и њихови 

делови: Ваљкасти ланци: за 

бицикле и мотоцикле 

ех за бицикле 

2,7 ˮ  

додају се речи: 



„ 7320 20 20 00 

Опруге и листови за 

опруге, од гвожђа или 

челика: Спиралне 

опруге: топло обрађене 

2,7 ˮ . 

После речи: 

„ 8501 40 20 90 

Остали мотори наизменичне 

струје, монофазни: снаге не 

преко 750 W: остали 

2,7 ˮ  

додају се речи: 

„ 8504 40 82 90 

Статички конвертори 

(претварачи): остали: 

остали: исправљачи: 

остали 

1,7  

 8504 40 90 90 

Статички конвертори 

(претварачи): остали: 

остали: остали: остали 

1,7  

 8504 50 95 90 

Остали индуктивни 

калемови: остали: 

остали 

1,9 ˮ . 

После речи: 

„ 
8517 62 00 

91 

Maшинe зa приjeм, кoнвeрзиjу и прeнoс или 

рeгeнeрaциjу глaсa, сликe или других пoдaтaкa, 

укључуjући кoмутaциoнe и усмeривaчкe aпaрaтe: 

oстaлo: зa бeжичнe мрeжe 

ex мoдули зa угрaдњу у кoмуникaциoнe урeђaje 

1 ˮ  

додају се речи: 

„ 8532 22 00 00 

Електрични кондензатори, 

константни, променљиви или 

подешљиви (унапред 

подешени): Остали константни 

кондензатори: Aлуминијумски, 

електролитички 

0  

 8532 23 00 00 

Електрични кондензатори, 

константни, променљиви или 

подешљиви (унапред 

подешени): Остали константни 

кондензатори: Kерамички 

диелектрични, једнослојни 

0  



 8532 24 00 00 

Електрични кондензатори, 

константни, променљиви или 

подешљиви (унапред 

подешени): Остали константни 

кондензатори: Kерамички, 

диелектрични вишеслојни 

0 ˮ . 

После речи: 

„ 8532 25 00 00 

Електрични кондензатори: Oстaли 

кoнстaнтни кoндeнзaтoри: диeлeктрични, 

oд хaртиje или плaстичнe мaсe 

0 ˮ  

додају се речи: 

„ 8533 10 00 00 

Електрични отпорници (укључујући 

реостате и потенциометре), осим 

грејних отпорника: Константни 

угљени отпорници, масени или слојни 

0  

 8533 21 00 00 

Електрични отпорници (укључујући 

реостате и потенциометре), осим 

грејних отпорника: Остали константни 

отпорници: Снаге не преко 20 W 

0  

 8533 31 00 00 

Електрични отпорници (укључујући 

реостате и потенциометре), осим 

грејних отпорника: Променљиви 

жичани отпорници, укључујући 

реостате и потенциометре: Снаге не 

преко 20 W 

0  

 8533 40 10 00 

Електрични отпорници (укључујући 

реостате и потенциометре), осим 

грејних отпорника: Остали 

променљиви отпорници, укључујући 

реостате и потенциометре: снаге не 

преко 20 W 

0  

 8534 00 11 00 
Штампана кола: само са проводним и 

контактним елементима: вишеслојна 
0  

 8534 00 19 00 
Штампана кола: само са проводним и 

контактним елементима: остала 
0 ˮ . 

После речи: 

„ 8536 10 90 00 
Осигурачи: за јачину 

струје преко 63 А 
2,3 ˮ  



додају се речи: 

„ 8536 69 30 00 

Сијалична грла, 

утикачи и утичнице: 

Остало: за штампана 

кола 

0 ˮ . 

После речи: 

„ 8536 90 95 00 

Остали 

апарати: 

остали 

2,3 ˮ  

додају се речи: 

„ 
8537 10 

91 00 

Табле, плоче, пултови, столови, ормари и остале 

основе, опремљени са два или више производа из 

тар. бр. 8535 или 8536, за електрично управљање 

или развођење електричне енергије, укључујући 

оне са уграђеним инструментима и апаратима из 

Главе 90 и апаратима за нумеричко управљање, 

осим комутационих апарата из тарифног броја 

8517: За напон не преко 1 000 V: остало: 

управљачи (контролери) са програмирајућом 

меморијом 

ex у облику штампаних плоча за уградњу у 

моторна возила 

2,1 ˮ . 

После речи: 

„ 8538 90 99 00 

Делови погодни за употребу искључиво или 

углавном са апаратима из тарифног броја 8538, 

8536 или 8537: Остало: за испитне прикључке, 

за полупроводничке дискове из тарифног 

подброја 8536 90 20: Остали: остало 

0 ˮ  

додају се речи: 

„ 8541 10 00 00 
Диоде, осим фотоосетљивих диода или диода за 

емитовање светлости (LED) 
0  

 8541 21 00 00 
Транзистори, осим фотоосетљивих: снаге 

губитака мање од 1 W 
0  

 8541 29 00 00 Транзистори, осим фотоосетљивих: остали 0  

 8541 40 10 00 
Диоде за емитовање светлости (LED), 

укључујући ласерске диоде 
0  



 8541 40 90 00 

Фотоосетљиви полупроводнички елементи, 

укључујући фотонапонске ћелије, састављене 

или несастављене у модуле или плоче: остало 

0  

 8541 60 00 00 Монтирани пиезо – електрични кристали 0  

 8542 31 11 00 

Електронска интегрисана колa: Процесори и 

контролери, комбиновани или не са 

меморијама, конверторима, логичким колима, 

појачивачима, временским колима, или другим 

колима: производи наведени у Напомени 9. под 

(б) (3 и 4) ове главе: мултикомпонентна 

интегрисана кола (MCO) 

0  

 8542 31 19 00 

Електронска интегрисана колa: Процесори и 

контролери, комбиновани или не са 

меморијама, конверторима, логичким колима, 

појачивачима, временским колима, или другим 

колима: производи наведени у Напомени 9. под 

(б) (3 и 4) ове главе: остали 

0  

 8542 33 10 00 
Електронска интегрисана колa: Појачивачи: 

мултикомпонентна интегрисана кола (MCO) 
0 ˮ . 

После речи: 

„ 8544 70 00 00 
Кaблoви oд oптичких пojeдинaчнo 

oплaштeних влaкaнa 
0 ˮ  

додају се речи: 

„ 8546 90 10 00 

Електрични 

изолатори од било 

ког материјала: 

Остали: од 

пластичних маса 

3,7 ˮ . 

После речи: 

„ 9403 90 90 00 
Oстaли нaмeштaj и њeгoви дeлoви: 

Дeлoви: oд oстaлих мaтeриjaлa 
2,7 ˮ  

додају се речи: 

„ 9405 99 00 00 

Лампе и друга светлећа тела, 

укључујући рефлекторе и њихове 

делове, на другом месту непоменути 

нити обухваћени; осветљени знаци, 

осветљене плочице са именима и 

слично, са стално фиксираним 

2,7 ˮ . 



светлосним извором и њихови делови 

на другом месту непоменути нити 

обухваћени: Делови: Остали 

Став 3. мења се и гласи: 

„За робу из става 1. ове тачке из тарифне ознаке 1517 90 99 00 намењену 

потребама кондиторске индустрије и за производњу и припрему нудли и за 

робу из тар. ознака 2103 90 90 10 и 2103 90 90 90 намењену за производњу 

и припрему нудли, увозник подноси царинском органу изјаву да се роба 

увози за потребе кондиторске индустрије, односно за производњу и 

припрему нудли.ˮ . 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 


