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ЦАРИНАРНИЦАМА
СВИМ
ПРЕДМЕТ:

Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит
прописано прибављање одређених исправа („Службени гласник
РС“, број 49/2013)

На основу члана 14. ст. 1. и 2. Закона о спољнотрговинском пословању
(„Службени гласник РС”, број 36/09, 36/11 – др. закон и 88/11) и члана 43. став
1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12), Влада је донела Одлуку о одређивању робе за
чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
(даље : Одлука). Одлука је објављена 05.06.2013. године у „Службеном
гласнику РС“ број 49/2013 и ступа на снагу 13.06.2013. године.
Одлука је усклађена са Уредбом о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе
за 2013. годину („Службени гласник РС“, број 115/12 и 29/13).
Као и претходна Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно
транзит прописано прибављање одређених исправа („Службени гласник РС“,
број 58/2011 – даље: претходна Одлука) нова Одлука има 7 прилога. У
одређеним прилозима нема измена, осим измена везаних за промену
номенклатуре ЦТ 2012 и ЦТ 2013, док су у одређеним прилозима извршене
измене мањег или већег обима.
Прилог 1 - Роба чији се увоз, односно извоз, врши на основу дозволе коју
издаје министарство надлежно за послове спољне трговине
(Министарство
спољне
и
унутрашње
трговине
и
телекомуникација)
У Прилогу 1 додате су две тарифне ознаке:
7112 91 00 00 - - од злата укључујући и од метала платираног златом, али
искључујући отпатке који садрже остале племените метале
7112 99 00 00 - - остало
и једна ех – позиција у оквиру тарифне ознаке:

9506 99 90 00 - - - остало
ех – опрема за стреличарство (лукови, стреле и делови)
Прилог 2

Роба чији се увоз, извоз односно транзит врши на основу
дозволе, односно одобрења које издаје министарство надлежно
за послове здравља (Министарство здравља)

-

У Прилогу 2 (Г) додата је једна ех – позиција у оквиру тарифне ознаке:
3001 90 20 90 - - остало
ех – ћелије, односно ткива, као и органи који су намењени
трансплатацији ради лечења
а у Прилогу 2 (Ђ) је из исте тарифне ознаке искључена роба која се сврстава у
горе наведену ех – позицију, тако да у Прилогу 2 (Ђ) нове Одлуке стоји:
3001 90 20 90 - - остало
ех – осим ћелија, односно ткива, као и органа који су намењени
трансплатацији ради лечења
За робу која је наведена у Прилогу 2 (Г) је неопходно прибавити дозволу за
увоз, односно извоз Министарстав здравља, а за робу из Прилога 2 (Ђ)
сагласност истог министарства.
Прилог 3

Роба чији се увоз, извоз односно транзит врши на основу
дозволе, односно одобрења које издаје министарство надлежно
за послове животне средине (Министарство енергетике, развоја
и заштите животне средине)

-

У Прилогу 3 (А) извршена је корекција. Додато је на листу неколико тарифних
ознака у оквиру којих су наведене одговарајуће ех – позиције.
Прилог 3 (В) је коригован у складу са Правилником о измени Правилника о
проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака,
животиња и гљива (“Сл. гласник РС”, бр. 47/2011) и Уредбом о измени Уредбе о
стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне (“Сл.
гласник РС”, бр. 69/2011). Са листе заштите је искључено 14 биљних врста, о
чему сте обавешени актом Управе царина број 148-11-353-06-2/2/2013, од
22.05.2013. године. У складу с тим из одређених ех – позиција су избрисане
малине, купине, трњина и матичњак, а остале биљне врста нису биле
експлицитно наведене у ех – позицијама ни у претходној Одлуци.
Прилог 4 - Роба чији се увоз, извоз, односно транзит врши на основу
дозволе коју издаје Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења
и нуклеарну сигурност Србије
У Прилогу 4 додата је тарифна ознака:
8543 10 00 00 – Акцелератори честица

Прилог 5 - Роба за чији се увоз мора обезбедити исправа о усаглашености
(Прилог 5А) или исправа о хомологацији (Прилог 5Б)
Прилог 5(А) у новој Одлуци је измењен с једне стране додавањем нове групе
производа, а с друге брисањем одређене групе производа са списка. У оквиру
одређених тарифних ознака, извршено је увођење еx - позиција, тако да је
раздвојена роба која ради без бежичне комуникације и за коју је неопходно
прибавити исправу о усаглашености, од робе која ради са бежичном
комуникацијом и која је наведена у Прилогу 6 ове Одлуке.
Такође, новина у овом прилогу је и то што су одређене тарифне ознаке наведене
са напоменом “ Обавеза прибављања исправе о усаглашености примењиваће се
након 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке” (11.09.2013.год). Исте
тарифне ознаке су у Одлуци означене звездицом и тако су дате и у документу Обједињени прилози Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно
транзит прописано прибављање одређених исправа, чија ће се верзија од
13.06.2013. налазити на сајту Управе царина и Порталу Управе царина.
У Прилогу 5(Б) у новој Одлуци са списка је избрисана тарифна ознака:
8711 90 10 00 - - бицикли и слична возила са помоћним електричним мотором
трајне номиналне снаге не преко 250 W.
Прилог 6 - Роба за чији се увоз мора обезбедити исправа о усаглашености
коју издаје Републичка агенција за електронске комуникације
или друго именовано тело за оцењивање усаглашености радио
опреме и телекомуникационе терминалне опреме
Прилог 6 у новој Одлуци је измењен с једне стране додавањем нове групе
производа, а с друге брисањем одређене групе производа са списка.
По истом принципу као што је то урађено у Прилогу 5(А), у оквиру одређених
тарифних ознака, извршено је увођење еx – позиција. Раздвојена је роба које
ради са бежичном комуникацијом и за коју је неопходно прибавити исправу о
усаглашености за радио опрему и телекомуникациону терминалну опрему, од
робе која ради без бежичне комуникације и која је наведена у Прилогу 5(А) ове
Одлуке.
Прилог 7 -Хемијске супстанце и производи чији је увоз, односно извоз
забрањен
У оквиру Прилога 7, у делу – Листа супстанци чији је увоз забрањен према
Правилнику о ограничењима и забранама производње, стављања у промет и
коришћења хемикалија које представљају неприхватљив ризик по здравље људи
и животну средину, а извоз забрањен према Правилнику о увозу и извозу
одређених опасних хемикалија, обухваћене су и "Смеше елементарне живе са
другим супстанцама укључујући и легуре живе које садрже 95% или више
живе".

Како напред наведене робе у Одлуци нису повезане са Царинском тарифом, као
што нису биле повезане ни у претходној Одлуци, исте нису повезане ни у
ИСЦС, тако да је потребно обратити посебну пажњу при њиховом извозу.
Како, сходно Закону о министарствима(“Сл. гласник РС”, бр.72/2012), није
извршена измена у Кодексу шифара за попуњавање исправа у царинском
поступку у делу XXIV Приложене исправе и додатне информације, Правилника
о облику, садржини, начину попуњавања декларације и других образаца у
царинском поступку („Сл. гласник РС“, бр. 29/2010, 84/2010, 100/2010, 56/2011,
66/2011, 14/2012, 94/2012, 97/2012, 102/2012, 120/2012, 12/2013 и 39/2013),
шифре приложених исправа у ИСЦС остале су исте, иако у одређеним
случајевима назив шифре не одговара тренутном називу министарства.
Једино је промењена шифра приложене исправе за робу наведену у Прилогу 7.
Шифра је промењена из разлога што је Агенција за хемикалије укинута, а
послови који су били у надлежности Агенције прешли су у надлежност
Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине. По важећем
Кодексу шифара то је шифра У34 - Уверење, сагласност или дозвола
Министарства животне средине, рударства и просторног планирања.
Тарифне ознаке, наведене у Прилогу 7 Одлуке, од 13.06.2013. године
повезане су у ИСЦС са шифром У34- Уверење, сагласност или дозвола
Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, а до
тог датума биле су повезане са шифром У41 - Уверење, сагласност или
дозвола Агенције за хемикалије.
По ступању на снагу Измена у Кодексу шифара за попуњавање исправа у
царинском поступку, биће ажурирани и називи шифара приложених исправа у
ИСЦС, о чему ћете бити благовремено обавештени.
Ажуририне документе:
-

Обједињени прилози Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз,
односно транзит прописано прибављање одређених исправа, као и
Списак ех – позиција

можете наћи на Порталу Управе царина
(http://www.upravacarina.rs/ → Расписи → ТАРИС → Група за ТАРИС
и сајту Управе царина
(http://www. carina.rs/ → Закони и прописи → Други акти
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