Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре
Царинске тарифе за 2018. годину
Члан 1.
У Уредби о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину
(„Службени гласник РС”, бр. 109/17 и 10/18), у Царинској тарифи, Део II,
врше се следеће измене и допуне:
1. У Глави 15, после Додатне напомене 4, додаје се Додатна напомена 5,
која гласи:
„ 5. Прехрамбени производи из Главе 15 испоручени у одмереним дозама,
као што су капсуле, таблете, пастиле или пилуле, који су намењени за
употребу као додаци исхрани, искључују се из ове главе. Битан карактер
додатка исхрани не заснива се само на састојцима, већ такође на његовом
спeцифичном облику испоруке који показује његову функцију као додатка
исхрани, с обзиром на то да он одређује дозу, начин на који се апсорбује и
место за које се претпоставља да производ постаје активан. Овакви додаци
исхрани сврставају се у тарифни број 2106 уколико на другом месту нису
поменути или обухваћени.”
2. У Глави 17, у Додатној напомени 5, после става 1. додаје се став 2, који
гласи:
Количина „фруктозе у слободном облику или у облику сахарозе” одређује се
коришћењем формуле F + 0,5 S/0,95 рачунато на суву материју, где је „F”
садржај фруктозе и „S” садржај сахарозе, одређене методом течне
хроматографије високих перформанси.”
3. У Глави 22. у Додатној напомени 10. речи:
„– ферментисана пића припремљена на други начин, са натпритиском од
најмање 1,5 bar, измереним на температури од 20 °C.”
замењују се речима:
„– ферментисана пића припремљена на други начин, са натприт иском од 3
bar или више, измереним на температури од 20 °C.”.
4. У Глави 27, у Додатној напомени 2. у тачки (ђ), речи и фуснота:
„– не преко вредности приказаних у I реду табеле која следи, када је
садржај сулфатног пепела мањи од 1% према методи ISO 3987, а
сапонификациони број мањи од 4 1 према ISO 6293-1 или 6293-2 методе.
замењују се речима:
„– не преко вредности приказаних у реду I табеле која следи, када је
садржај сулфонатног пепела мањи од 1% према методи ISO 3987, а
сапонификациони број мањи од 4 према ISO 6293-1 или 6293-2 методи
(осим када производ садржи једну или више био-компоненти, у ком случају

захтев у овој алинеје да сапонификациони број буде мањи од 4 се не
примењује);”.
––––––––––––––
1Ово се не примењује на уља за ложење из тар. подбр. 2710 20 31 до 2710
20 39 која садрже метил естре масних киселина и које имају индекс
сапонификације преко 4.ˮ
После става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„ Појам „био-компоненте” подразумева животињске или биљне масти,
животињска или биљна уља, или моно-алкил естре масних киселина
(FAMAE).”
Досадашњи ст. 4–6. постају ст. 5–7.
Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.

