ПРЕДМЕТ:

Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно
транзит прописано прибављање одређених исправа

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, 72/12, 7/14-УС и 44/14), Влада је донела Одлуку о
одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање
одређених исправа (даље : Одлука). Одлука је објављена 03.04.2015. године у
„Службеном гласнику РС“ број 32/2015 и ступа на снагу 11.04.2015. године.
Одлука је усклађена са Уредбом о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе
за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 130/14 и 143/14).
Као и претходна Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно
транзит прописано прибављање одређених исправа („Службени гласник РС“,
број 49/2013 – даље: претходна Одлука) нова Одлука има 7 прилога. У
одређеним прилозима нема измена, осим измена везаних за промену
номенклатуре ЦТ 2014 и ЦТ 2015, 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 трговине, туризма и телекомуникација)
У Прилогу 1 додата је тарифна ознака са следећим наименовањем ех-позиције:
-

Ех 9013 10 00 00 – телескопски нишани за оружје.

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 Прилозима 2А) и 2Б) додате су одређене дроге, односно психотропне
супстанце (њихов заједнички назив је психоактивне контролисане супстанце –
ПКС).
У прилозима 2А) и 2Б) Одлуке, за већину ПКС су наведене и тарифне ознаке у
које се оне сврставају, док уз одређени број ПКС тарифна ознака у Одлуци није
наведена. Како је Одељење за царинску тарифу, у периоду када се радило на
доношењу Одлуке, извршило сврставање одређеног броја ПКС, које нису у
Одлуци дате као сврстане, сачињен је Збирни списак ПКС (дрога и
психотропних супстанци) уређен по растућој тарифној ознаци, у који су унете и
те тарифне ознаке, иако оне нису наведене у Одлуци, и у складу с тим су
ажурирани модули „УВЕРЕЊА И САГЛАСНОСТИ“ – повезивање са шифром
У37 и „РЕЖИМИ - ПРИМЕНА“ – повезивање са режимом „Д“ у ИСЦС.

Збирни списак ПКС дат је на сајту Управе царина, као и на порталу, како би се
лакше могло доћи до информације за које супстанце је потребно приликом
увоза/извоза/транзита
приложити
дозволу
за
увоз/извоз/транзит
дрога/психотропних супстанци Министарства здравља, а за које не. У случају
када се ПКС сврставају у тарифну ознаку у коју се сврставају и друге робе које
нису психоактивне контролисане супстанце, неопходно је било да се отворе ехпозиције у ИСЦС, као што је то био случај и у претходним одлукама. Како је
наименовање тих ех-позиција општег типа „дроге и психотропне супстанце
(види Листе дрога и психотропних супстанци)“, коришћењем Збирног списка
лакше се може доћи до информације за коју робу је неопходно приликом
увоза/извоза/транзита приложити дозволу Министарства здравља, а за које не.
Осам ПКС од којих 1 дрога и 7 психотропних супстанци, до момента
објављивања Одлуке нису могле бити сврстане по царинској тарифи. Оне су
дате у Збирном списку на крају без тарифне ознаке. Поред њих, у Збирни списак
је укључено и 29 нових ПКС које су наведене у Правилнику о утврђивању
Списка психоактивних контролисаних супстанци („Сл. гласник РС“, број
27/2015), а које нису биле наведене у претходном правилнику који је објављен у
Службеном гласнику РС број 126/2014, на основу којег су сачињавани Прилози
2А) и 2Б) Одлуке. За ове супстанце је такође прописано, у овом случају
Правилником, а не Одлуком прибављање дозволе за увоз/извоз, тако да су из тог
разлога и оне укључене у Збирни списак.
Како контрола ових 37 ПКС није могла бити интегрисана у ИСЦС, из разлога
што нису сврстане, сачињена је и табела у којој су збирно дате све ПКС које
нису сврстане, а наведене су или у Одлуци или у Правилнику. Приликом
њиховог увоза/извоза такође је неопходно прибавити дозволу Министарства
здравља. Табела са INN или тривијалним називима ових супстанци, као и
њиховим CAS бројевима, због своје обимности, биће достављена
царинарницама у оквиру посебног акта.
У Прилогу 2В) додате су тарифне ознаке у које се сврставају лекови који
садрже ефедрин, псеудоефедрин и норефедрин. Они представљају прекурсоре,
тако да је приликом њиховог увоза/извоза, поред документа који издаје
Агенција за лекове и медицинска средства (дозвола за стављање лека у промет,
одобрење за увоз нерегистрованог лека и сл.) неопходно приложити и дозволу
Министарства здравља за увоз/извоз прекурсора. Тарифне ознаке у које се
сврставју наведени лекови су следеће:
-

3003 40 20 00
3003 40 30 00
3003 40 40 00
3004 40 20 10
3004 40 20 90
3004 40 30 10
3004 40 30 90
3004 40 40 10
3004 40 40 90

Прилог 3

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

-

У Прилогу 3А) избрисана је тарифна ознака:
-

3904 69 80 00

У Прилогу 3Б) додата је ех-позиција у оквиру тарифне ознаке:
-

2903 79 90 00 Ех- бромохлорометан

У оквиру Прилога 3 уведен је нов део под називом „ Производи и опрема који
садрже или се ослањају на контролисане супстанце које оштећују озонски
омотач, односно флуороване гасове са ефектом стаклене баште, чији увоз и
извоз подлеже издавању дозволе“, као Прилог 3В). Напомињемо да дозволу за
увоз, односно извоз робе из наведеног прилога издаје Министарство
пољопривреде и заштите животне средине.
У овој Одлуци „биљне и животињске врсте чији увоз и извоз подлеже издавању
исправе“ наведене су у Прилогу 3Г) за разлику од претходне Одлуке у којој су
биле наведене у оквиру Прилога 3В).
Прилог 5 - Роба за чији се увоз мора обезбедити исправа о усаглашености
(Прилог 5А) или исправа о хомологацији (Прилог 5Б)
Прилог 5А) у новој Одлуци је измењен с једне стране додавањем нове групе
производа, а с друге брисањем одређене групе производа са списка.
У оквиру Прилога 5А ) додата је нова група производа из тарифног броја 7311
са наименовањем „Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или
челика“. За увоз робе из наведеног тарифног броја неопходан је један од
докумената којим се потврђује усаглашеност покретне опреме под притиском и
то - Потврда о контролисању односно, Решење о признавању иностране исправе
о усаглашености, о чему сте обавештени актом Управе царина број 148-11-35304-5/2015 од 6.4.2015.године.
С друге стране, из Прилога 5А) обрисане су тарифне ознаке и наименовања за
производе који су предмет Закона о техничким захтевима за производе и
оцењивању усаглашености („Сл. гласник РС“, број 36/09) и одговарајућих
техничких и других посебних прописа из надлежности Министарства привреде.
То су производи који су обухваћени новим техничким прописима из области
електричне опреме за употребу у оквиру одређених граница напона,
електромагнетске компатибилности и безбедности машина.
Министарство привреде је мишљења да су се у овом тренутку стекли услови да
се брисањем поменутих производа из Прилога 5А) Одлуке, укине обавеза
прибављања исправа о усаглашености приликом увозног царињења ових

производа, тако да од 11.04.2015. године приликом увоза ове врсте робе није
потребно прилагати исправу о усаглашености.
Прилагање исправе о усаглашености је и даље неопходно приликом увоза
одређених врста цемента, вијака и апарата за гашење пожара.
У Прилогу 5Б), који садржи списак роба за чији је увоз потребно прибавити
исправу о хомологацији додато је 10 тарифних ознака тарифних бројева 8705 и
8706, у које се свртавају моторна возила за специјалне сврхе, односно шасије са
уграђеним мотором за моторна возила из тарифних бројева 8701 до 8705.
Прилог 6 Роба за чији увоз је потребно прибавити исправу о
усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне
опреме
У Прилогу 6 извршено је брисање тарифне ознаке 8517 62 00 99.

Прилог 7 –Хемикалије и производи чији је увоз, односно извоз забрањен
У Прилогу 7 дошло је до измена тако што су додате одређене тарифне ознаке,
тј. њихове ех-позиције, у одређеним ех-позицијама је извршена корекција
њихових наименовања, а за одређене хемикалије је додато да се врши контрола
и приликом њиховог извоза, а у претходној Одлуци прописано је било да се
контрола врши само приликом увоза.
Ажуририне документе:
-

Обједињени прилози Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз,
односно транзит прописано прибављање одређених исправа, као и
Списак ех – позиција
Збирни списак психоактивних контролисаних супстанци (ПКС)

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

Допис Сектора за тарифске послове
бр. 148-11-483-01-113/2015, од 08.04.2015. год.

