
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 2019. 

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 2019. години („Службени гласник РС”, број 38/19), у тачки 2. став 

1. 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: 

„ 2712 90 39 00 

Парафин, микрокристални восак од 

нафте, пресовани парафини, озокерит, 

восак од мрког угља (лигнит), восак од 

тресета, остали минерални воскови и 

слични производи добијени синтезом или 

другим поступцима, обојени или 

необојени: Остало: остало: сирови: за 

остале сврхе 

ех восак који се користи за лемљење 

0,7 ˮ. 

После речи: 

„ 8504 40 90 90 

Статички конвертори 

(претварачи): остали: 

остали: остали: остали 

1,7 ˮ 

додају се речи: 

„ 8504 50 20 00 

Остали индуктивни 

калемови: за 

телекомуникације, машине 

за аутоматску обраду 

података и њихове 

јединице 

0 ˮ. 

У тарифној ознаци 8504 50 95 90, у колони „Стопа царинеˮ, број: „1,9ˮ 

замењује се бројем: „0,9ˮ. 

После речи: 

„ 8517 62 00 91 Maшинe зa приjeм, кoнвeрзиjу и 1 ˮ 



прeнoс или 

рeгeнeрaциjу глaсa, сликe или других 

пoдaтaкa, 

укључуjући кoмутaциoнe и 

усмeривaчкe aпaрaтe: 

oстaлo: зa бeжичнe мрeжe 

ex мoдули зa угрaдњу у 

кoмуникaциoнe урeђaje 

додају се речи: 

„ 8532 21 00 00 

Електрични кондензатори, 

константни, променљиви или 

подешљиви (углавном 

подешени): Остали 

константни кондензатори: Од 

тантала 

0 ˮ. 

После речи: 

„ 8532 25 00 00 

Електрични кондензатори: Oстaли 

кoнстaнтни 

кoндeнзaтoри: диeлeктрични, oд 

хaртиje или плaстичнe мaсe 

0 ˮ 

додају се речи: 

„ 8532 29 00 00 

Електрични кондензатори, 

константни, променљиви или 

подешљиви (углавном 

подешени): Остали 

константни кондензатори: 

Остали 

0 ˮ. 

После речи: 

„ 8533 21 00 00 

Електрични отпорници 

(укључујући реостате и 

потенциометре), осим 

грејних отпорника: Остали 

константни отпорници: 

Снаге не преко 20 W 

0  

додају се речи: 



„ 8533 29 00 00 

Електрични отпорници 

(укључујући реостате и 

потенциометре), осим грејних 

отпорника: Остали 

константни отпорници: 

Остали 

0 ˮ. 

После речи: 

„ 8536 10 90 00 
Осигурачи: за јачину 

струје преко 63 А 
2,3 ˮ 

додају се речи: 

„ 8536 50 11 00 

Остали прекидачи: остали: 

за напон не преко 60 V: 

дугметасти притисни 

прекидачи 

0,6  

 8536 50 19 00 

Остали прекидачи: остали: 

за напон не преко 60 V: 

остали 

0,6  

 8536 61 90 00 Сијалична грла: остала 2,3 ˮ. 

После речи: 

„ 8538 90 99 00 

Делови погодни за употребу искључиво или 

углавном са апаратима из тарифног броја 8535, 

8536 или 8537: Остало: за испитне прикључке, за 

полупроводничке дискове из тарифног подброја 

8536 90 20: Остали: остало 

0 ˮ 

додају се речи: 

„ 8539 29 98 00 

Остале сијалице са влакнима, 

искључујући ултраљубичасте и 

инфрацрвене: Остале: остале: за 

напон не преко 100 V 

2,7 ˮ. 

После речи: 

„ 8542 31 19 00 

Електронска интегрисана колa: 

Процесори и 

контролери, комбиновани или не са 

меморијама, 

конверторима, логичким колима, 

појачивачима, 

временским колима, или другим 

0 ˮ 



колима: производи наведени у 

Напомени 9. под (б) (3 и 4) ове главе: 

остали 

додају се речи: 

„ 8542 31 90 00 

Електронска интегрисана колa: Процесори и 

контролери, комбиновани или не са меморијама, 

конверторима, логичким колима, појачивачима, 

временским колима, или другим колима: остало 

0  

 8542 32 75 00 

Електронска интегрисана колa: Меморије: остало: 

електрично-избрисиве, програмирајуће меморије, 

само за читање (E2 PROMS), укључујући FLASH E2 

EPROMS: остале 

0 ˮ. 

После речи: 

„ 8542 33 10 00 

Електронска интегрисана 

колa: Појачивачи: 

мултикомпонентна 

интегрисана кола (MCO) 

0 ˮ 

додају се речи: 

„ 8542 33 90 00 

Електронска 

интегрисана колa: 

Појачивачи: 

остали 

0  

 8542 39 90 00 

Електронска 

интегрисана колa: 

Остало: остало 

0 ˮ. 

После речи: 

„ 8547 20 00 00 

Изолациони 

делови од 

пластичне 

масе 

0 ˮ 

додају се речи: 

„ 8548 90 90 00 

Eлектрични делови машина 

и апарата, непоменути нити 

обухваћени на другом месту 

у овој глави: Остало: остало 

2,7 ˮ. 

После речи: 



„ 8714 99 90 00 

Делови и прибор возила из тар. 

бр. 8711 до 8713: 

Остали: Остало: остало; делови 

4,7 ˮ 

додају се речи: 

„ 9013 80 30 00 

Oстали оптички уређаји и 

инструменти непоменути нити 

обухваћени на другом месту у овој 

глави: Остали уређаји, апарати и 

инструменти: показивачи са течним 

кристалима: остали 

0 ˮ. 

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

гласнику Републике Србије”. 


