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Списак роба за које је потребно прибавити дозволу за стављање лека у
промет, односно решење о упису медицинског средства у Регистар, односно
одобрење/мишљење за увоз и извоз Агенције за лекове и медицинска
средства
Наименовање
1
2106
2106 90
2106 90 92

2106 90 92 90
Еx 01

Еx 02

Еx 03

Еx 04

2530
2530 90 00 00
Еx 01
2806
2806 10 00 00
Еx 01
2844

2844 40

2844 40 30 00
Ex 01

2
Прехрамбени производи на другом месту непоменути нити
обухваћени:
- Остало:
- - остало:
- - - без млечних масноћа, сахарозе, изоглукозе, глукозе или скроба
или са садржајем, по маси, мање од 1,5% млечне масноће, 5%
сахарозе или изоглукозе, 5% глукозе или скроба:
- - - - остало
* анестезијска и респираторна медицинска средства (пастиле за
ждрело) и друга медицинска средства која не садрже састојке од
врста наведених у CITES Додацима,односно у Прилозима
Правилника опрекограничном промету и трговини заштићеним
врстама
* жвакаће гуме за одвикавање од пушења, регистроване код
АЛИМС које не садрже састојке од врста наведених у CITES
Додацима, односно у Прилозима Правилника о прекограничном
промету и трговини заштићеним врстама
* анестезијска и респираторна медицинска средства (пастиле за
ждрело) и друга медицинска средства са састојцима од врста
наведених у CITES Додацима,односно у Прилозима Правилника
о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама
* жвакаће гуме за одвикавање од пушења, регистроване код
АЛИМС
са састојцима од врста наведених у CITES Додацима, односно у
Прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини
заштићеним врстама
Минералне материје на другом месту непоменуте или
необухваћене:
- Остало
* медицинско срдество
Хлороводоник (хлороводонична киселина); хлоросулфонска
киселина:
- Хлороводоник (хлороводонична киселина)
* раствори за прање дијагностичких игала и других медицинских
средстава
Радиоактивни хемијски елементи и радиоактивни изотопи
(укључујући фисионе и оплођујуће хемијске елементе и изотопе) и
њихова једињења; Мешавине и остаци који садрже те производе
- Радиоактивни елементи и изотопи и једињења, осим оних из тар.
подбр. 2844 10, 2844 20 или 2844 30; Легуре, дисперзије
(укључујући кермете), керамички производи и мешавине који
садрже те елементе, изотопе или једињења; радиоактивни остаци:
- - остало:
- - - једињења вештачких радиоактивних изотопа (Euratom)
* лекови за хуману или ветеринарску употребу
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Наименовање
1
3001

3001 20
3001 20 10 00
Еx 01
3001 20 90 00
Еx 01
3001 90
3001 90 20
3001 90 20 10
Еx 01
3001 90 20 90
Еx 02

3001 90 91 00
Еx 01
3001 90 98
3001 90 98 10
Еx 01
3001 90 98 90
Еx 01
Еx 02
3002

3002 11 00 00
3002 12 00 00
Еx 01
Еx 03
Еx 05
Еx 80
3002 13 00 00

2
Жлезде и остали органи за органотерапеутске сврхе, сушени, у
праху или не; екстракти од жлезда или осталих органа или од
њихових секрета за органотерапеутске сврхе; хепарин и
његове соли; остале људске или животињске материје,
припремљене за терапеутске или профилактичке сврхе,
непоменуте нити обухваћене на другом месту:
- Екстракти од жлезда или осталих органа или од њихових секрета:
- - људског порекла
*узорци ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања
лекова и медицинских средстава
- - остало
*узорци ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања
лекова и медицинских средстава
- Остало:
- - људског порекла:
- - - жлезде и остали органи, сушени, у праху или не
*узорци ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања
лекова и медицинских средстава
- - - остало
*који се користе у поступку клиничког испитивања лекова и
медицинских средстава и нису намењени трансплатацији ради
лечења
-- остало:
- - - хепарин и његове соли
*узорци ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања
лекова и медицинских средстава
--- остало:
- - - - жлезде и остали органи, сушени, у праху или не
*узорци ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања
лекова и медицинских средстава
---- остало
* пачеви (замена за људско ткиво )
*узорци ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања
лекова и медицинских средстава
Људска крв; животињска крв припремљена за употребу у
терапеутске, профилактичке или дијагностичке сврхе;
антисеруми, остале фракције крви и имунолошки производи,
модификовани или немодификовани, било да јесу или нису
добијени путем биотехнолошких поступака; вакцине, токсини,
културе микроорганизама (осим квасца) и слични производи:
- Антисеруми, остале фракције крви и имунолошки производи,
модификовани или немодификовани, било да јесу или нису
добијени путем биотехнолошких поступака:
- - Дијагностички комплети за испитивање маларије
- - Антисеруми и остале фракције крви
*хемоглобин, крвни глобулини и серумски глобулини за хуману
или ветеринарску употребу, за поступак клиничког испитивања
*хемоглобин, крвни глобулини и серумски глобулини за осталу
употребу, за поступак клиничког испитивања
*остало за хуману или ветеринарску употребу
*остало
- - Имунолошки производи, непомешани, који нису припремљени
у одмерене дозе нити у облике или паковања за продају на мало
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Наименовање
1
3002 14 00 00

2
- - Имунолошки производи, помешани, који нису припремљени у
одмерене дозе нити у облике или паковања за продају на мало

3002 15 00 00

- - Имунолошки производи, припремљени у одмерене дозе или у
облике или паковања за продају на мало

3002 19 00 00

- - Остали

3002 20 00 00
3002 30 00 00
3002 90
3002 90 10 00

3003 41 00 00
3003 42 00 00

- Вакцине за хуману медицину
- Вакцине за ветеринарску медицину
- Остало:
- - људска крв
*узорци ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања
лекова и медицинских средстава
- - животињска крв припремљена за терапеутске, профилактичке
или дијагностичке сврхе
*узорци ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања
лекова и медицинских средстава
- - културе микроорганизама
* лекови за хуману или ветеринарску употребу
- - остало
* лекови за хуману или ветеринарску употребу
*узорци ћелија, односно ткива за поступак клиничког испитивања
лекова и медицинских средстава
Лекови (изузев производа из тарифног броја 3002, 3005 или
3006), који се састоје од два или више састојака који су
помешани за терапеутску или профилактичку употребу, али
који нису припремљени у одмерене дозе нити у облику или
паковању за продају на мало:
- Који садрже пеницилине или њихове деривате, са структуром
пеницилинске киселине, или стрептомицине или њихове деривате
- Остали, који садрже антибиотике
- Остали, који садрже хормоне или остале производе из тар. броја
2937:
- - Који садрже инсулин
- - Остали
- Остали, који садрже алкалоиде или њихове деривате:
- - Који садрже ефедрин или његове соли
- - Који садрже псеудоефедрин (INN) или његове соли

3003 43 00 00
3003 49 00 00

- - Који садрже норефедрин или његове соли
- - Остали

3003 60 00 00

- Остали који садрже активне елементе против маларије наведене у
Напомени за тар. подбројеве 2. уз ову главу
- Остало
Лекови (изузев производа из тарифног броја 3002, 3005 или
3006), који се састоје од помешаних или непомешаних
производа за терапеутску или профилактичку употребу,
припремљени у одмерене дозе (укључујући и оне за
примењивање преко коже) или у облике или паковања за
продају на мало:
- Који садрже пеницилине или њихове деривате, са структуром
пеницилинске киселине, или стрептомицине или њихове деривате
- Остали који садрже антибиотике:

Еx 01
3002 90 30 00
Еx 01
3002 90 50 00
Еx 02
3002 90 90 00
Еx 01
Еx 02
3003

3003 10 00 00
3003 20 00 00

3003 31 00 00
3003 39 00 00

3003 90 00 00
3004

3004 10 00 00
3004 20 00
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Наименовање
1
3004 20 00 10
3004 20 00 90

3004 31 00
3004 31 00 10
3004 31 00 90
3004 32 00
3004 32 00 10
3004 32 00 90
3004 39 00
3004 39 00 10
3004 39 00 90
3004 41
3004 41 00 10
3004 41 00 90
3004 42
3004 42 00 10
3004 42 00 90
3004 43
3004 43 00 10
3004 43 00 90
3004 49
3004 49 00 10
3004 49 00 90
3004 50 00
3004 50 00 10
3004 50 00 90
3004 60
3004 60 00 10
3004 60 00 90
3004 90 00
3004 90 00 10
3004 90 00 91
3004 90 00 99
3005

3005 10 00 00
3005 90
3005 90 10 00

3005 90 31 00
3005 90 50 00
3005 90 99 00
3006

2
- - припремљени у облике или паковања за продају на мало
- - остало
- Остали, који садрже хормоне или остале производе из тар. броја
2937:
- - Који садрже инсулин:
- - - припремљени у облике или паковања за продају на мало
- - - остало
- - који садржи кортикостероидне хормоне, њихове деривате или
њима структурно аналогне материје:
- - - припремљени у облике или паковања за продају на мало
- - - остало
- - остали:
- - - припремљени у облике или паковања за продају на мало
- - - остало
- Остали, који садрже алкалоиде или њихове деривате:
- - Који садрже ефедрин или његове соли:
- - - припремљени у облике или паковања за продају на мало
- - - остало
- - Који садрже псеудоефедрин (INN) или његове соли:
- - - припремљени у облике или паковања за продају на мало
- - - остало
- - Који садрже норефедрин или његове соли:
- - - припремљени у облике или паковања за продају на мало
- - - остало
- - Остали:
- - - припремљени у облике или паковања за продају на мало
- - - остало
- Остали, који садрже витамине или остале производе из тар. броја
2936:
- - припремљени у облике или паковања за продају на мало
- - остало
- Остали који садрже активне елементе против маларије наведене у
напомени за тар. подбројеве
- - припремљени у облике или паковања за продају на мало
- - остало
- Остало:
- - који садрже јод или једињења јода
- - остало:
- - - припремљени у облике или паковања за продају на мало
- - - остало
Вата, газа, завоји и слични производи (нпр., припремљени
завоји, фластери, припремљене облоге), импрегнисани или
превучени фармацеутским материјама или припремљени у
облике или паковања за продају на мало за медицинске,
хируршке, зубарске или ветеринарске сврхе:
- Лепљиви завоји и остали производи који имају лепљиви слој
- Остало:
- - вата и артикли од вате
- - остало:
- - - од текстилног материјала:
- - - - газа и артикли од газе
- - - - остало
- - - остало
Фармацеутска роба наведена у Напомени 4. уз ову Главу:
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Наименовање
1
3006 10

3006 10 10 00
3006 10 30

3006 10 30 11
3006 10 30 19
3006 10 30 20
3006 10 30 30
3006 10 90 00
3006 20 00 00
3006 30 00 00
3006 40 00 00
3006 50 00 00
3006 60 00 00
3006 70 00 00

3006 91 00 00
3105

3105 10 00 00
Еx 02
3212

3212 90 00 00
Еx 01
3214

3214 10

2
- Стерилни хируршки кетгут, слични стерилни материјали за
ушивање (укључујући стерилни хируршки и зубарски конац који
се може апсорбовати) и стерилна лепљива средства за ткива, која
се користе у хирургији за затварање рана; стерилна ламинарија и
стерилна газа за ламинарију; стерилна средства која се могу
апсорбовати и која се користе за заустављање крварења у
хирургији и зубарству; стерилна хируршка или зубарска
средства за спречавање пријањања, без обзира да ли се могу
апсорбовати или не:
- - стерилни хируршки кетгут
- - стерилна хирушка или зубарска средства за спречавање
приањања, без обзира да ли се могу апсорбовати или не:
- - - плоче, листови, филмови, фолије и траке од пластичних маса,
које нису ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани, без
подлоге или који нису комбиновани са другим материјалима:
- - - - од вулканфибера; од поли(винил бутирала)
- - - - остали
- - - плоче, листови, филмови, фолије и траке, од пластичних маса,
целуларне (ћелијасте) структуре
- - - од плетених или кукичаних материјала
- - остало
- Реагенси за одређивање крвних група
- Контрастна средства за радиографска испитивања;
дијагностички реагенси намењени за употребу на пацијенту
- Зубарски цементи и остала зубарска пунила; цементи за
реконструкцију костију
- Кутије и сетови за прву помоћ
- Хемијска средства за контрацепцију на бази хормона, осталих
производа из тар. броја 2937 или спермицида
- Гел препарати намењени за употребу у хуманој или
ветеринарској медицини као средства за мазање делова тела
приликом хируршких операција или за физичка испитивања или
као средства за остваривање везе између тела и медицинских
инструмената
- Остали:
- - средства за која се може утврдити да се користе за стоме
Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три
ђубрива елемента азот, фосфор и калијум; остала ђубрива;
производи из ове Главе у облику таблета или сличним
облицима или у паковањима бруто масе не преко 10 кг:
- Производи из ове Главе у облику таблета или сличним облицима
или у паковањима бруто масе не преко 10 кг
*медицинско средство
Пигменти (укључујући метални прах и љуспице) дисперговани
у неводеном медијуму, у течном стању или пасти, који се
употребљавају у производњи боја (укључујући емајле); фолије
за штампање; боје и остале материје за бојење, припремљени у
облицима или паковањима за продају на мало:
- остало
*медицинско средство
Стаклорезачки кит, калемарски кит, смолни цементи, масе за
заптивање и остали китови; пунила за молерско фарбарске
радове; неватростални препарати за површинску обраду
фасада, унутрашњих зидова, подова, таваница и слично
- Стаклорезачки кит, калемарски кит, смолни цементи, масе за
заптивање и остали китови; пунила за молерско фарбарске радове
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Наименовање
1
3214 10 10 00
Еx 01
3304

3304 99 00 00
Еx 01
3307

3307 90 00 00
Еx 01
3402

3402 20
3402 20 20 00
Еx 01
3407 00 00

3407 00 00 10
3701

3701 10 00 00
3808

3808 59
3808 59 00 10
Еx 02
Еx 03
3808 61 00 00
Еx 02
3808 91

2
- масе за заптивање
*паста за негу стоме
Препарати за улепшавање или шминкање и препарати за неговање
коже (осим лекова), укључујући препарате за заштиту од сунца
или за појачање пигментације при сунчању; препарати за маникир
или педикир:
- Остало:
- - Остало
* медицинско седство
Препарати за употребу пре бријања, за бријање или после
бријања, дезодоранси за личну употребу, препарати за купање,
депилатори и остали парфимеријски, козметички или
тоалетни препарати, на другом месту непоменути нити
обухваћени; припремљени дезодоранси за просторије,
парфимисани или непарфимисани, укључујући и оне који
имају дезинфекциона својства:
- Остало
* раствори и вештачке сузе за контактна сочива; раствор за негу и
чишћење носне шупљине и друга медицинска средства
Органска површинска 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
тар.броја 3401:
- Препарати припремљени за продају на мало:
- површински активни препарати
* раствори за прање дијагностичких игала и других медицинских
средстава
Масе за моделовање, укључујући оне припремљене за забаву
деце; препарати познати као „зубарски восак“ или као „смеше
за зубарске отиске“, у сетовима, у паковањима за продају на
мало или у облику плочица, потковица, штапића или слично;
остали препарати за употребу у зубарству на бази гипса
(печеног гипса или калцијум - сулфата):
- Препарати за зубарство
Фотографске плоче и план - филмови, осетљиви на светлост,
неосветљени, од било ког материјала осим хартије, картона
или текстила; план - филмови за тренутну (брзу) фотографију,
осетљиви на светлост, неосветљени, у касетама или без касета:
- За рендгенско снимање
Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства
против клијања, средства за регулацију раста биљака,
дезинфектанти и слични производи припремљени у облике или
паковања за продају на мало или као препарати или
производи (на пример, сумпорисане траке, фитиљи, свеће и
хартија за убијање мува):
- Роба наведена у Напомени 1. за тарифни подброј ове главе:
- - Остало:
- - - инсектициди; хербициди; дезинфектанти
* средства за дезинфекцију која се користе при дијализи
* остала средства за дезинфекцију медицинских средстава
- Роба наведена у Напомени 2. за тарифни подброј ове главе
- - У паковањима нето масе не преко 300 g
* лекови за употребу у ветерини
- Остало:
- - Инсектициди:
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Наименовање
1
3808 91 10 00
Еx 02
3808 91 40 00
Еx 02
3808 91 90 00
Еx 02
3808 94
3808 94 10 00
Еx 01
Еx 02
3808 94 20 00
Еx 01
Еx 02
3808 94 90 00
Еx 01
Еx 02
3808 99
3808 99 90 00
Еx 02
3821 00 00 00
Еx 01
3822 00 00 00

3824

3824 99
3824 99 58 00

3824 99 64 00
Еx 01

2
- - - на бази пиретроида
* лекови за употребу у ветерини
- - - на бази органо-фосфорних једињења
* лекови за употребу у ветерини
- - - остало
* лекови за употребу у ветерини
- - Дезинфектанти:
- - - на бази кватернарних амонијумових соли
* средства за дезинфекцију која се користе при дијализи
* остала средства за дезинфекцију медицинских средстава
- - - на бази халогенованих једињења
* средства за дезинфекцију која се користе при дијализи
* остала средства за дезинфекцију медицинских средстава
- - - остало
* средства за дезинфекцију која се користе при дијализи
* остала средства за дезинфекцију медицинских средстава
- - Остало:
- - - остало
* лекови за употребу у ветерини
Припремљене подлоге за развој и одржавање
микроорганизама (укључујући вирусе и слично) или биљних,
људских или животињских ћелија
* медицинска средства
Дијагностички или лабораторијски реагенси на подлози,
припремљени дијагностички или лабораторијски реагенси без
обзира да ли су на подлози или не, осим оних из тар. бројева
3002 или 3006; оверени референтни материјали
Припремљена везивна средства за ливачке калупе или
ливачка језгра; хемијски производи и препарати хемијске или
сродних индустрија (укључујући и оне који се састоје од
мешавина природних производа), на другом месту непоменути
нити обухваћени:
- Остало:
- - Остало:
- - - остало:
- - - - никотински фластери (трансдермални системи), намењени
као помоћ пушачима за одвикавање од пушења
- - - - производи и препарати за фармацеутску или хируршку
употребу:
- - - - - остали
* офтамолошка и оптичка медицинска средства – вискоеластик и
друга медицинска средства
- - - - остало:
- - - - - хемијски производи или препарати, претежно састављени
од органских једињења, на другом месту непоменути нити
обухваћени:

3824 99 92
3824 99 92 90
Еx 02
3824 99 93 00
Еx 02
3824 99 96
3824 99 96 90
Еx 02

- - - - - - у облику течности на температури од 20°С:
- - - - - - - остало
* медицинска средства
- - - - - - остало
* медицинска средства
- - - - - остало:
- - - - - - остало
* медицинска средства
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Наименовање
1
3926
3926 90
3926 90 97
3926 90 97 10
Еx 01
3926 90 97 99
Еx 02
4014

4014 10 00 00
4015

4015 11 00 00
4206 00
4206 00 00 10
Еx 01
4818

4818 90
4818 90 10 00
5006 00
5006 00 90 00
Еx 01
6115

6115 10
6115 10 10 00
Еx 01
6212

6212 90 00
6212 90 00 90
Еx 01
6307

2
Остали производи од пластичних маса и производи од осталих
материјала из тар. бројева 3901 до 3914:
- Остало:
- - остало:
- - - остало:
- - - - хигијенски и фармацеутски производи (укључујући лажевралице за бебе)
* урин кесе
- - - - остало
- - - - - остало
* медицинско средство
Хигијенски или фармацеутски производи (укључујући цуцле),
од гуме осим од тврде гуме, са прибором или без прибора од
тврде гуме:
- Презервативи
Предмети одеће и прибор за одећу (укључујући и рукавице са
или без прстију), за све врсте намене, од гуме, осим од тврде
гуме:
- Рукавице са или без прстију:
- - хируршке
Производи израђени од црева (осим свиленог кетгута) цревних
поткожица, бешике или од тетива:
- Кетгут
* за хуману или ветеринарску употребу
Тоалетна хартија и слична хартија, целулозна вата или
листови и траке од целулозних влакана, за употребу у
домаћинству или за санитарне сврхе, у ролнама ширине не
преко 36 цм или сечена у одређене димензије или облике;
марамице, марамице за чишћење, пешкири, столњаци, салвете,
чаршави и слични предмети за домаћинство, болнице и
санитарне потребе, одевни предмети и прибор за одевање од
хартијине масе, хартије, целулозне вате или од листова или
трака од целулозних влакана:
- Остало:
- - предмети који се употребљавају у хирургији за медицинске или
хигијенске сврхе, неприпремљени за продају на мало
Свилено предиво и предиво од отпадака свиле, припремљено
за продају на мало; свилени кетгут:
- Предиво од отпадака бурет - свиле или других отпадака од
свиле; свилени кетгут
* кетгут за хуману или ветеринарску употребу
Хула-хоп чарапе, чарапе, укључујући чарапе које имају
функцију стезања у различитом степену (на пример, чарапе за
вене) и наглавци без ђонова, плетени или кукичани:
- Чарапе које имају функцију стезања у различитом степену (на
пример,чарапе за вене):
- - од синтетичких влакана
* чарапе за вене од синтетичких влакана
Грудњаци, мидери, корсети (женски стезници), нараменице,
држачи чарапа, подвезице и слични производи као и њихови
делови, укључујући плетене или кукичане:
- Остало:
- - остало
* појасеви за труднице
Остали готови производи, укључујући модне кројеве за одећу:

8

Napomena: Radni spisak je smernica za lakše povezivanje propisa kojim se uređuje promet lekova i
medicinskih sredstava sa Nomenklaturom CT i podložan je usklađivanju
01.06.2019
Наименовање
1
6307 90
6307 90 10 00
Еx 01
6307 90 91 00
Еx 01
6307 90 92 00
6307 90 98 00
Еx 01
6602 00 00 00
Еx 01
8108
8108 90
8108 90 90 00
Еx 01
8419

8419 20 00 00
8421

2
- Остало:
- - плетене или кукичане
* ортозе
- -остало:
- - - од филца
* ортозе
- - - прекривке за једнократну употребу од тканина из тарифног
броја 5603, врсте која се користи за хируршке интервенције
- - - остало
* ортозе
Штапови, штапови-столице, бичеви, корбачи и сл.
* ортопедски штапови
Титан и производи од титана, укључујући отпатке и остатке;
прах:
- Остало:
- - остало
* импланти ( члан 4. став.1. тачка 1. Правилника о утврђивању
добара и услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ)
Машине, уређаји или лабораторијска опрема, електрично
загревани или не (осим пећи и остале опреме из тарифног
броја 8514), за обраду материјала променом температуре, као
што је: грејање, кување, пржење, дестилација, ректификација,
стерилизација, пастеризација, парење, сушење, евапоризација,
вапоризација, кондензација или расхлађивање, осим машина и
уређаја за домаћинство; проточни и акумулациони грејачи
воде, неелектрични:
- Медицински, хируршки или лабораторијски апарати за
стерилизацију
Центрифуге, укључујући машине за центрифугално сушење;
уређаји за филтрирање и пречишћавање течности или гасова
- Уређаји за филтрирање и пречишћавање течности:

8421 21 00

- - за филтрирање и пречишћавање воде

8421 21 00 90

- - - остало
Еx 01

8421 29

* филтери за високо пречишћену воду неопходни за рад дијализне
машине
- - Остали:
- - - израђени од флуорополимера и са филтером или мембраном за
пречишћавање дебљине не веће од 140 микрона
- - - - остали

8421 29 20
8421 29 20 90
Еx 01

* други филтери неопходни за рад дијализне машине

8421 29 80

- - - остали:

8421 29 80 90

- - - - остали
Еx 01

* други филтери неопходни за рад дијализне машине

Еx 01

Машине за аутоматску обраду података и њихове јединице;
магнетни или оптички читачи, машине за преписивање
података на носиоце података у кодираном облику и машине
за обраду таквих података, непоменуте или необухваћене на
другом месту:
- Остало
* Систем за контролу импланата и друга медицинска средства

8471

8471 90 00 00
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Наименовање
1
8543
8543 70
8543 70 90
8543 70 90 90
Еx 01

8713
8713 10 00 00
8713 90 00 00
9001

9001 30 00 00
Еx 80
9001 40

9001 40 41 00
9001 40 49 00
9001 50

9001 50 41 00
9001 50 49 00
9003
9003 11 00 00
9003 19 00
9003 19 00 10
9003 19 00 90
9004
9004 90
9004 90 10 00
Еx 03
9004 90 90 00
Еx 03
9010
9010 50 00 00
Еx 01
9018

2
Електричне машине и апарати с посебним функцијама,
непоменути нити обухваћени на другом месту у овој глави:
- Остале машине и апарати:
- - остало:
- - - остало
* апарати за светлосну епилацију, електрични апарати за кристал
ултразвучну липосукцију и мезотерапијска опрема без игле,
намењени за медицинску примену и друга медицинска средства
Колица за инвалиде, укључујући на моторни или друкчији
механички погон:
- Без уређаја за механичко покретање
- Остала
Оптичка влакна и снопови оптичких влакана; оптички
каблови, осим оних из тар. броја 8544; листови и плоче од
поларизујућег материјала; сочива (укључујући контактна
сочива), призме, огледала и остали оптички елементи од било
ког материјала, немонтирани, осим таквих оптички
необрађених елемената од стакла:
- Контактна сочива
* остало, осим бленкова за контактна сочива
- Сочива за наочаре, од стакла:
- - са корективним деловањем:
- - - потпуно обрађена са обе стране:
- - - - са једним фокусом (унифокална)
- - - - остала
- Сочива за наочаре, од других материјала:
- - са корективним деловањем:
- - - потпуно обрађена са обе стране:
- - - - са једним фокусом (унифокална)
- - - - остала
Оквири за наочаре или сличне производе и њихови делови:
- Оквири:
- - од пластичних маса
- - од осталих материјала:
- - - од племенитих метала или метала платираних племенитим
металима
- - - од осталих материјала
Наочаре и слични производи, корективни, заштитни и остали:
- Остало:
- - са „стаклима” од пластичне масе
* готове корективне наочаре (рам са диоптријским "стаклом")
- - остало
* готове корективне наочаре (рам са диоптријским стаклом)
Апарати и опрема за фотографске (укључујући и
кинематографске) лабораторије, непоменути нити обухваћени
на другом месту у овој глави; негатоскопи; екрани за
пројекције:
- Остали апарати и опрема за фотографске и кинематографске
лабораторије; негатоскопи
* негатоскопи
Инструменти и апарати за медицину, хирургију, зубарство и
ветерину, укључујући сцинтиграфске и друге
електромедицинске апарате и апарате за испитивање вида:
- Електродијагностички апарати (укључујући апарате за
функционална истраживачка испитивања или за проверавање
физиолошких параметара):

10

Napomena: Radni spisak je smernica za lakše povezivanje propisa kojim se uređuje promet lekova i
medicinskih sredstava sa Nomenklaturom CT i podložan je usklađivanju
01.06.2019
Наименовање
1
9018 11 00 00
9018 12 00 00
9018 13 00 00
9018 14 00 00
9018 19
9018 19 10 00
9018 19 90 00
9018 20 00 00
9018 31
9018 31 10 00
9018 31 90 00
9018 32
9018 32 10 00
9018 32 90 00
9018 39 00 00
9018 41 00 00
9018 49
9018 49 10 00
9018 49 90 00
9018 50
9018 50 10 00
9018 50 90 00
9018 90
9018 90 10 00
9018 90 20 00
9018 90 30 00
Еx 01
9018 90 40 00
9018 90 50 00
9018 90 60 00
9018 90 75 00
9018 90 84 00
9019

9019 10
9019 10 10 00
9019 10 90
9019 10 90 90
9019 20 00 00
9021

9021 10 10 00
9021 10 90 00

2
- - Електрокардиографи
- - Апарати који раде на принципу ултразвука
- - Апарати који раде на принципу магнетне резонанце
- - Сцинтилографи
- - Остали:
- - - апарати за истовремено праћење два или више параметара
- - - остали
- Апарати са ултраљубичастим или инфрацрвеним зрацима
- Шприцеви, игле, катетери, каниле и слично:
- - шприцеви, са или без игала:
- - - од пластичних маса
- - - остали
- - Цевасте металне игле и хируршке игле за шивење:
- - - цевасте металне игле
- - - хируршке игле за шивење
- - Остало
- Остали инструменти и апарати за зубарство:
- - зубарске бушилице, укључујући комбиноване са другом
зубарском опремом на једном заједничком постољу
- - остало:
- - - брусеви, дискови, бургије и четкице, за употребу са зубарским
бушилицама
- - - остало
- Остали инструменти и апарати за очи-офталмологију:
- - неоптички
- - оптички
- Остали инструменти и апарати:
- - мерачи крвног притиска
- - ендоскопи
- - опрема за дијализу (вештачки бубрези, бубрежне машине и
дијализатори)
* опрема за дијализу осим делова
- - дијатермички апарати
- - трансфузиони и инфузиони апарати
- - апарати за анестезију
- - апарати за нервну стимулацију
- - остало
Апарати за механотерапију; апарати за масажу; апарати за
психолошка тестирања; апарати за озонотерапију,
оксигенотерапију, аеросол терапију, вештачко дисање и остали
терапеутски апарати за дисање:
- Апарати за механотерапију; апарати за масажу; апарати за
психолошка тестирања:
- - електрични вибрациони апарати за масажу
- - остали:
- - - остали
- Апарати за озонотерапију, оксигенотерапију, аеросол терапију,
вештачко дисање и остали терапеутски апарати за дисање
Ортопедске справе, укључујући штаке, хируршке појасеве и
потпасаче (утеге); шине и друге справе за преломе; вештачки
делови тела; апарати за побољшање слуха и други апарати
који се носе или уграђују у тело да би надокнадили недостатак
или инвалидност:
- - ортопедске справе
- - шине и друге справе за обраду прелома
- Вештачки зуби и други производи зубне протетике:
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9021 21
9021 21 10 00
9021 21 90 00
9021 29 00 00

2
- - вештачки зуби:
- - - од пластичних маса
- - - од осталих материјала
- - остало
- Остали вештачки делови тела:
- - вештачки зглобови
- - остало:
- - - очне протезе
- - - остало
- Апарати за побољшање слуха, осим делова и прибора
- Апарати за стимулацију рада срчаних мишића, осим делова и
прибора
- Остало:
- - делови и прибор апарата за побољшање слуха
- - остало
Рендген апарати и апарати који користе алфа, бета или гама
зрачења, за медицинску, зубарску, ветеринарску или другу
употребу, укључујући апарате за радиографију или
радиотерапију, рендгенске цеви и други генератори
рендгенских зрака, генератори високог напона, командне
табле и пултови, екрани, столови, столице и слично за
испитивање и лечење:
- Рендген апарати за медицинску, хируршку, зубарску,
ветеринарску или другу употребу, укључујући апарате за
радиографију или радиотерапију:
- - Апарати за компјутеризовану томографију
- - Остали, за зубарску употребу
- - Остали, за медицинску, хируршку или ветеринарску употребу
Апарати који користе алфа, бета или гама зрачење за
медицинску, хируршку, зубарску, ветеринарску или другу
употребу,укључујући апарате за радиографију или
радиотерапију:
- - За медицинску, хируршку, зубарску или ветеринарску употребу
- Рендгенске цеви
Хидрометри и слични плутајући инструменти, термометри,
пирометри, барометри, хигрометри и психрометри,
укључујући комбинације ових инструмената, са или без
могућности регистровања:

9021 31 00 00
9021 39
9021 39 10 00
9021 39 90 00
9021 40 00 00
9021 50 00 00
9021 90
9021 90 10 00
9021 90 90 00
9022

9022 12 00 00
9022 13 00 00
9022 14 00 00

9022 21 00 00
9022 30 00 00
9025

9025 11
9025 11 20 00
9025 19
9025 19 20 00
Еx 01
9027

9027 80

9027 80 17 00

- Термометри и пирометри, који нису комбиновани са другим
инструментима:
- - Пуњени течношћу, за директно очитавање:
- - - клинички или ветеринарски
- - остали:
- - - електронски
* за хуману или ветеринарску употребу
Инструменти и апарати за физичке или хемијске анализе (нпр:
полариметри, рефрактометри, спектрометри, апарати за
анализу гаса или дима); инструменти и апарати за мерење и
контролу вискозитета, порозности, експанзије, површинског
напона и слично; инструменти и апарати за калориметријска,
акустична и фотометријска мерења или контролу (укључујући
експозиметре ); микротоми:
- Остали инструменти и апарати:
-- остали:
--- електронски:
---- остали
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9027 90
9027 90 50 00
9402

9402 10 00 00

9402 90 00 00

9404

9404 21
9404 21 90 00
9404 90
9404 90 90 00

9619 00

9619 00 89 10

2
Еx 01 * за одређивање шећера у крви, за личну употребу
Еx 02 * дијагностички инструменти и апарати намењени за употребу код
пацијената у „ИН ВИТРО“ условима у клиничкој хемији, имуној
хемији, хематологији, цитологији, инфективној имунологији,
микробиологији и генетици
- Микротоми; делови и прибор:
-- делови и прибор:
--- апарати из тар. подбројева 9027 20 до 9027 80
Еx 01 * дијагностичке траке-електроде за одређивање шећера у крви
Медицински, хируршки, зубарски и ветеринарски намештај
(нпр.: операциони столови, столови за прегледе, болнички
кревети са механичким уређајима, зубарске столице);
берберске столице и сличне столице са обртним, нагињућим и
дижућим кретањем; делови наведених производа
- Зубарске, берберске и сличне столице и њихови делови
Еx 01 * зубарске столице, без уграђених зубарских уређаја и друга
медицинска средства
- Остало
Еx 01 * болнички кревети и болнички кревети са трапезом (члан 3. став
1. тачка 5) подтачка (30) и (31) Правилника о утврђивању добара и
услуга чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ)
Еx 02 * операциони столови, специјални ортопедски столови за
специјалне операције, кревети за породиље, кревети са
покретним мадрацима за терапеутска лечења, носила и носилаколица за премештање пацијената у болницама, гинеколошке
столице и друга медицинска средства
Носачи душека; предмети постељине и слична роба (нпр:
душеци, јоргани, перине, јастуци, јастучићи) са опругама или
пуњени било којим материјалом или од целуларне гуме или
пластичне масе, укључујући пресвучене:
- - Од целуларне гуме или пластичне масе, укључујући пресвучене:
- - - од пластичне масе
Еx 01 * антидекубитални душек
- Остало:
- - остало
* антидекубитални јастуци; подметачи за постељу
Еx 01
(антидекубитални)
Хигијенски улошци и тампони, пелене и улошци за пелене, за
бебе и слични производи, од било ког материјала:
- од осталих материјала:
- - пелене и улошци за пелене, за бебе и слични производи:
- - - остали ( нпр. производи за помоћ код инконтиненције):
- - - - производи за помоћ код инконтиненције, од хартијине масе,
хартије, или копрене од целулозних влакана
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