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Глава 

 
Тар. 
број 

Тарифна 
ознака 

Наименовање Санитарно увјерење Ветеринарск
о увјерење 

Фитосанитарna 
koнтрoлa 

Контrола 
квалитета 

Агенција  за 
лијекове 

Дозволе 
(Мин.вањ.т
рг...БиХ) 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.   Живе животиње  +     
2.   Месо и кланични производи за јело + +  +   
3.   Рибе, љускари, мекушци и остали водени бескичмењаци  +  +   
 0301  Комплетан тарифни број  +  +   
 0302  Комплетан тарифни број + +  +   
 0303  Комплетан тарифни број + +  +   
 0304  Комплетан тарифни број + +  +   
 0305  Комплетан тарифни број + +  +   
 0306  Комплетан тарифни број + 

осим живих 
+  +   

 0307  Комплетан тарифни број + 
осим живих 

+  +   

 0308  Комплетан тарифни број + 
осим живих 

+  +   

4. 
 

  Млијеко и други млијечни производи; живинска и 
птичија јаја; природни мед; јестиви производи 
животињског поријекла, непоменути нити обухваћени 
на другом мјесту 

  
+ 

  
+ 
 

  

 0401  Комплетан тарифни број + +  +   
 0402  Комплетан тарифни број + +  +   
 0403  Комплетан тарифни број + +  +   
 0404  Комплетан тарифни број + +  +   
 0405  Комплетан тарифни број + +  +   
 0406  Комплетан тарифни број + +  +   
 0407  Живинска и птичија јаја, свјежа, конзерв. или кувана  +  +   
   

0407 21 00 00 
 
Од птица  врсте Gallus domesticus 

+ 
осим за леж. 

и неупотр.за људску исхр. 

 
+ 

  
+ 

  

   
0407 29 10 00 

 
Oд живине, осим од птица врсте Gallus domesticus 

+ 
осим за леж. 

и неупотр.за људску исхр. 

 
+ 

  
+ 

  

   
0407 90 10 00 

 
Остала, од живине 

+ 
осим за леж. 

и неупотр.за људску исхр. 

 
+ 

  
+ 

  

   
0407 19 90 00 

 
Остала 

+ 
осим за леж. 

и неупотр.за људску исхр. 

 
+ 

  
+ 

  



   
0407 29 90 00 

 
Остала 

+ 
осим за леж. 

и неупотр.за људску исхр. 

 
+ 

  
+ 

  

   
0407 90 90 00 

 
Остала 

+ 
осим за леж. 

и неупотр.за људску исхр. 

 
+ 

  
+ 

  

  
0408 

 Живинска и птичија јаја, без љуске и жуманца од јаја, 
свјежи, сушени, кувани у води или пари, обликовани, 
смрзнути или на други начин конзервисани, с додатим 
шећером или другим материјама за заслађ. или без њих: 

  
+ 

  
 
 

  

  0408 11 20 00 Жуманца, сушена, неупотребљива за људску исхрану  +     
  0408 11 80 00 Остала жуманца сушена + +  +   
  0408 19 20 00 Остала, неупотребљива за људску исхрану  +     
  0408 19 81 00 Жуманца, течна + +  +   
  0408 19 89 00 Остали жуманца, укључујући и смрзнута + +  +   
  0408 91 20 00 Остало  сушено неупотребљиво за људску исхрану  +     
  0408 91 80 00 Остала  + +  +   
  0408 99 20 00 Остала  неупотребљива за људску исхрану  +     
  0408 99 80 00 Остало + +     
  0409 00 00 00 Природни мед + +  +   
  0410 00 00 00 Јестиви производи животињског поријекла који нису 

споменути нити укључени на другом мјесту 
+ +  +   

5.   Производи животињског поријекла, који нису 
поменути нити укључени  на другом мјесту 

      

 0502  Комплетан тарифни број  +     
 0504  Комплетан тарифни број  +     
 0505  Комплетан тарифни број  +     
   

0506 90 00 00 
Остале кости и срж од рогова, сирови, одмашћени, 
једноставно припремљени (али необликовани), прах и 
отпатци од тих производа 

  
+ 

    

 0507  Комплетан тарифни број  +     
 0508  Комплетан тарифни број  +     
   

 
0510 00 00 00 

Сива амбра, кастореум, цивет и мошус; кантариде; жуч 
сушена или несушена; жлијезде и остале животињске 
материје, свјежи, расхлађени или смрзнути или друкчије 
привремено конзервисани, који се употребљавају у 
производњи фармацеутских производа  

  
 

+ 

    

 0511  Комплетан тарифни број  +     
 

6. 
  Живо дрвеће и друге биљке; Луковице, корјење и слично; 

Резано цвијеће и украсно лишће 
     Прилог 

бр.1 
 0601  Луковице, гомољи, гомољасто коријење, изданци и   +   Прилог 

бр.1 
 0602  Остале живе биљке (укњучујући и њихово коријење)...   +   Прилог 

бр.1 
 0603  Сјечено цвијеће и цвјетни пупољци      Прилог 

бр.1 
  0603 11 00 00 Руже      +  ^   Прилог 

бр.1 
  0603 12 00 00 Каранфили   +   Прилог 

бр.1 
  0603 13 00 00 Орхидеје   +   Прилог 

бр.1 
  0603 14 00 00 Хризантеме   +   Прилог 

бр.1 
   

 
0603 19 80 00 

 
 
Остало 

  + 
Solidago (Златница) 

+ ^ 
Aster (баштенско 

   
Прилог 
бр.1 



цвијеће),Еrynginum, 
Hypericum, 

Lisianthusi Trachelium 
  0603 90 00 00 Остали   + 

Gypsophila 
  Прилог 

бр.1 
  0604 20 20 00 Божићна дрвца   +   Прилог 

бр.1 
  0604 20 40 00 Гране четинара   +   Прилог 

бр.1 
   

 
0604 20 90 00 

 
 
Остали 

  + 
Dendranthema, 

Castanea,Populus i 
Quercus,Acer 

saccharum +^ ^ 
Prunus + ^ 

   
 

Прилог 
бр.1 

7.   Поврће, коријење и кртоле за јело 
 

      

 0701  Кромпир, свјеж или расхлађен :   +    
  0701 10 00 00 Сјеменски кромпир   +   Прилог 

бр.1 
  0701 90 10 00 Остали кромпир за производњу скроба +  +    
  0701 90 50 00 Кромпир нови (млади), од 01.01. до 30. 06. +  + +   
  0701 90 90 00  Кромпир, остали +  + +   
  0702 00 00 00 Парадајз, свјеж или расхлађен +   +   
 0703  Комплетан тарифни број + 

Осим за садњу 
 + 

Само за садњу 
+ 

Осим за садњу 
  

 0704  Комплетан тарифни број +   +   
 0705  Комплетан тарифни број +   +   
 0706  Комплетан тарифни број +   +   
 0707  Комплетан тарифни број +   +   
 0708  Комплетан тарифни број +   +   
 0709  Комплетан тарифни број +   +   
  0709 30 00 00 Патлиџани +  + +   
  0709 40 00 00 Целер, осим целера корјенаша +  + +   
   

0709 99 90 00 
 
Остало 

 
+ 

 + 
Момордица и 
босиљак 

 
+ 

  

 0710  Комплетан тарифни број +   +   
 0711  Комплетан тарифни број +   +   
 0712  Сушено поврће, цијело, сјечено, у комаде, мљевено или у 

праху, али даље неприпремљено: 
   +   

  0712 20 00 00 Црни лук +   +   
  0712 31 00 00 Јестиве печурке из рода Agaricus +   +   
  0712 32 00 00 Печурке-Јудино ухо (Auricularia spp.) +   +   
  0712 33 00 00 Дрхтавица (Tremella spp.) +   +   
  0712 39 00 00 Остало +   +   
  0712 90 05 00 Кромпир, сјечен на плошке (колутиће) али не и даље 

припремљен 
+  +  

+ 
  

  0712 90 11 00 Хибриди за сјетву   + +   
  0712 90 19 00 Остали  +   +   
  0712 90 30 00 Парадајз +   +   
  0712 90 50 00 Шаргарепе +   +   
  0712 90 90 00 Остало поврће +   +   
 0713  Сушено махунасто поврће у зрну, ољуштено или 

неољуштено или ломљено: 
      

  0713 10 10 00 Грашак (Pisum sativum),  сјеменски   +    
  0713 10 90 00 Грашак (Pisum sativum),  остали +   +   



  0713 20 00 00 Слани  грашак (Garbanzos) +   +   
  0713 31 00 00 Пасуљ врста  Vigna mungo (L.), Hepper или Vigna radiata 

(L.) Wilczek 
+   +   

  0713 32 00 00 Пасуљ ситни црвени (Adzuki) (Phaseolus или Vigna 
angularis) 

+   +   

  ex   0713 32 00 10 Пасуљ ситни црвени (Adzuki) (Phaseolus или Vigna 
angularis),  за сијање 

  +    

  0713 33 10 00 Пасуљ обични  укључујући и бијели (Phaseolus vulgaris):  
сјеменски 

  +    

  0713 33 90 00 Пасуљ обични  укључујући и бијели (Phaseolus vulgaris):  
остали 

+   +   

  0713 34 00 00 Пасуљ врсте бамбара +   +   
  0713 35 00 00 Крављи грашак +   +   
  0713 39 00 00 Остали +   +   
  0713 40 00 00 Лећа +   +   
  0713 50 00 00 Боб (Vicija faba var. major) и коњски боб (Vicija faba var. 

eguina, Vicia faba var. minor) 
+   +   

  0713 60 00 00 Голубљи грашак +   +   
  0713 90 00 00 Остало +   +   
 0714  Комплетан тарифни број +      

8.   Комплетна глава 
 

+   +   

  0802 11 Бадеми у љусци +     +  ^ +   
  0802 12 Бадеми ољуштени +     +  ^ +   
  0804 50 00 00 Гуава, манго и мангуста +     +  ^ 

Гуава и манго 
+   

 0805  Агруми, свјежи или суви +  + +   
 0808  Јабуке, крушке и дуње свјеже +     +  ^ +   
 0809  Кајсије,, трешње, вишње, брескве (укључујући и 

нектарине), шљиве и дивље шљиве, свјеже  
+     +  ^ +   

  0810 40 Бруснице, боровнице и др.воће рода Vaccinium +     +  ^ +   
  0810 30 10 00 Црне рибизле +     +  ^ +   
  0810 30 30 00 Црвене рибизле +     +  ^ +   
  0810 30 90 00 Остале +     +  ^ +   
  0810 70 00 00 Персиммон +     +  ^    
  0810 90 75 00 Остало +     +  ^ 

Каки 
+   

9.   Кафа, чај, мате чај и зачини    +   
  

0901 
 Кафа, пржена или непржена, са кофеином или без 

кофеина, кафине љуспице и опне; замјене кафе које 
садрже кафу у било ком проценту: 

 
 

   
+ 

  

  0901 11 00 00 Кафа, непржена са кофеином +   +   
  0901 12 00 00 Кафа, непржена без кофеина +   +   
  0901 21 00 00 Кафа  пржена, са кофеином +   +   
  0901 22 00 00 Кафа   пржена, без кофеина +   +   
  0901 90 10 00 Кафине љуспице и опне од кафе +   +   
  0901 90 90 00 Замјене кафе које садрже кафу +   +   
 0902  Комплетан тарифни број +   +   
 0903  Комплетан тарифни број +   +   
 0904  Комплетан тарифни број +   +   
 0905  Комплетан тарифни број +   +   
 0906  Комплетан тарифни број +   +   
 0907  Комплетан тарифни број +     +  ^ +   



 0908  Комплетан тарифни број +   +   
 0909  Комплетан тарифни број +   +   
 0910  Комплетан тарифни број +   +   

10.   Житарице       
 1001  Пшеница и наполица:       
  1001 11 00 00 Тврда пшеница, за сјетву   +        
  1001 19 00 00 остала +       +*** +   
  1001 91 10 00 Пир за сјетву   +    
  1001 91 20 00 Обична пшеница и наполица за сјетву   +    
  1001 91 90 00 Остала, за сјетву    +    
  1001 99 00 00 Остала +       +*** +   
  ех   1001 99  00 10 Наполица +       +*** +   
  1002 10 00 00 Раж за сјетву   +          
         1002 90  00 00 Раж, остала  +        + *** +   
  1003 10 00 00 Јечам за сјетву   +    
  1003 90 00 00 Јечам остали +   +   
    ех 1003 90  00 10 Јечам пиварски +   +   
          1004 10 00 00 Зоб за сјетву   +    
         1004 90  00 00  Зоб, остала  +   +   
 1005  Кукуруз:       
  1005 10 За сјетву   +    
   

1005 90  00 00 
 
Остали кукуруз 

+ 
ако није за сточну исхра. 

   
+ 

  

     ех 1005 90 00 10 Жути кукуруз +   +   
     ех 1005 90 00 20 Кукуруз за кокице +   +   
     ех 1005 90 00 30 Кукуруз чинквантин +   +   
     ех 1005 90 00 90 Кукуруз за прераду за производе који се употребљавају за 

исхрану животиња 
 +  +   

 1006  Пиринач + 
Осим за сјетву 

 + 
За сјетву 

+ 
Осим за сјетву 

  

  1007 10 10 00 Сирак хибридни за сјетву   +    
  1007 10 90 00 Остали, за сјетву    +    
  1007 90 00 00 Остали +   +   
   

1008 10 00 00 
 
Хељда 

+ 
Осим за сјетву 

 + 
За сјетву 

+ 
Осим за сјетву 

  

  1008 21 00 00 Просо, сјеме   +    
  1008 29 00 00 Просо, остало +   +   
  1008 30 00 00 Сјеме за птице    +   
  1008 40 00 00 fonio житарице (Digitaria spp.)  + 

Осим за сјетву 
 + 

За сјетву 
+ 

Осим за сјетву 
  

  1008 50 00 00 quinoa житарице  + 
Осим за сјетву 

 + 
За сјетву 

+ 
Осим за сјетву 

  

  1008 60 00 00 Тритикале    + +   
  1008 90 00 00 остале житарице  + 

Осим за сјетву 
 + 

За сјетву 
+ 

Осим за сјетву 
  

11.   Производи млинске индустрије; Слад; Скроб; Инулин; 
Глутен од пшенице 

      

 1101  Комплетан тарифни број +   +   
 1102  Комплетан тарифни број +   +   
 1103  Комплетан тарифни број +   +   
 1104  Комплетан тарифни број +   +   
 1105  Комплетан тарифни број +   +   
 1106  Комплетан тарифни број +   +   
  1107 10 11 00 Слад непржен од пшенице у облику брашна +   +   
  1107 10 19 00 Слад непржен од пшенице, остали +   +   



  1107 10 91 00 Остали слад непржен, у облику брашна +   +   
  1107 10 99 00 Остали слад непржен +   +   
  1107 20 00 00 Слад пржен +   +   
 1108  Комплетан тарифни број +   +   
 1109  Комплетан тарифни број +   +   
 

12. 
  Уљано сјемење и плодови: Разно зрневље, сјеме и 

плодови; Индустријско и љековито биље; Слама и 
сточна храна  

      

  1201 10 00 00 Соја у зрну, укључујући и ломљену,  за сјетву   +   Прилог 
бр.1 

   
1201 90 00 00 

 
Остала соја у зрну, укључујући и ломљену 

+ 
 ако није за сточну исхра. 

   
+ 

 Прилог 
бр.1 

  1202 30 00 00 Кикирики,  за сјетву   +    
  1202 41 00 00 Остали кикирики, непржен нити друкчије припремљен, у 

љусци, ољуштен или ломљен,  у љусци 
+   +   

  1202 42 00 00 Остали кикирики ољуштен, укључујући и ломљен, +   +   
  1203 00 00 00 Копра +      
  1204 00 10 00 Ланено сјеме, цијело или ломљено: за сјетву   +   Прилог 

бр.1 
  1204 00 90 00 Остало ланено сјеме, цијело или ломљено +   +  Прилог 

бр.1 
   

1205 10 10 00 
Сјеме уљане репице ниског садржаја ерука киселине; за 
сјетву 

   
+ 

  Прилог 
бр.1 

  1205 10 90 00 Остало сјеме уљане репице  ниског садржаја ерука 
киселине 

+   +  Прилог 
бр.1 

  1205 90 00 00 Остало сјеме уљане репице, укључујући и ломљено    +  Прилог 
бр.1 

  1206 00 10 00 Сунцокретово сјеме, укључујући и ломљено:  за сјетву   +   Прилог 
бр.1 

  1206 00 91 00  Остало сунцокретово сјеме, укључујући и ломљено, 
ољуштено; у сивобијелој пругастој љуспици 

+   +  Прилог 
бр.1 

  1206 00 99 00 Остало сунцокретово сјеме +   +  Прилог 
бр.1 

  1207 10 00 00 Палмини ораси и зрна + 
Осим за сјетву 

 + 
За сјетву 

+ 
Осим за сјетву 

  

  1207 21 00 00 Памуково сјеме за сјетву   +    
  1207 29 00 00  Остало памуково сјеме +      
  1207 30 00 00 Сјеме рицинуса + 

Осим за сјетву 
 + 

За сјетву 
+ 

Осим за сјетву 
  

  1207 40 10 00 Сјеме сусама за сјетву   +    
  1207 40 90 00 Остало сусамово сјеме +      
  1207 50 10 00 Сјеме слачице, за сјетву   +    
  1207 50 90 00 Остало сјеме слачице +      
  1207 60 00 00 Сјеме шафранике (Cartamus tinctorius) + 

Осим за сјетву 
 + 

За сјетву 
+ 

Осим за сјетву 
  

  1207 70 00 00 Сјеме диње + 
Осим за сјетву 

 + 
За сјетву 

+ 
Осим за сјетву 

  

  1207 91 10 00 Сјеме мака, за сјетву   +   Прилог 
бр.1 

  1207 91 90 00 Остало сјеме мака +        +*         
 

Прилог 
бр.1 

  1207 99 20 00 Остало за сјетву   +    
  1207 99 91 00 Сјеме конопље +  + +     +*            

 
Прилог 
бр.1 

  1207 99 96 00 Остало + 
Осим за сјетву 

 + 
За сјетву 

+ 
Осим за сјетву 

  



 1208  Комплетан тарифни број +   +   
 1209  Комплетан тарифни број      Прилог 

бр.1 
  1209 10 00 00 Сјеме шећерне репе   +   Прилог 

бр.1 
  1209 21 00 00 Сјеме луцерке   +   Прилог 

бр.1 
  1209 22 Сјемена дјетелине   +   Прилог 

бр.1 
  1209 23 Сјеме власуље   +   Прилог 

бр.1 
  1209 24 00 00 Сјемена kентаки, плаве траве (Poa pratensis L )    +   Прилог 

бр.1 
  1209 25 Сјеме љуља   +   Прилог 

бр.1 
  1209 29 Остало   +   Прилог 

бр.1 
  1209 30 00 00 Сјеме травнатог биља...   +   Прилог 

бр.1 
  1209 91 Сјеме поврћа   +   Прилог 

бр.1 
  1209 99 Остало   +   Прилог 

бр.1 
  1210 10 00 00 Хмељ, немљевен, у облику праха нити пелета   +    
  1210 20 10 00 Хмељ, млјевен, у облику праха или пелета, са већим 

садржајем лупулина; лупулин 
+  +    

  1210 20 90 00 Остали   +    
 1211 

 
 Комплетан тарифни број    +**                    

 
Прилог 
бр.2 

  1211 30 00 00 Лишће биљке кока    +**        +*            
 

Прилог 
бр.2 

  ex    1211 30 00 10 паковано до 100g    +**        +*            
 

Прилог 
бр.2 

          1211 40 00 00 слама од мака    +**        +*            
 

Прилог 
бр.2 

 1212  Комплетан тарифни број +   +   
  1213 00 00 00 Слама и пљева од житарица  + 

 
    

 1214  Комплетан тарифни број  + 
 

 +   

13.   Шелак, Гуме, смоле и остали биљни сокови и 
екстракти 

      

 1301  Комплетан тарифни број +     Прилог 
бр.2 

  
1302 

 Биљни сокови и екстракти, пектинске материје, пектинати и 
пектати; агар-агар и остале слузи и згушњивачи, добијени од 
биљних производа, модификовани или не модификовани 

     
 

Прилог 
бр.2 

  1302 11 00 00 Биљни сокови и екстракти; опијумски +        +*            
 

 

  1302 12 00 00 Биљни сокови и екстракти; од слатког кoријена +      
  1302 13 00 00 Биљни сокови и екстракти; од хмеља +   +   
  1302 19 05 00 Уљана смола ванилије +      
  1302 19 80 00 Остали +   +   
  1302 20 10 00 Суве пектинске материје, пектинати и пектати +   +   
  1302 20 90 00 Остале пектинске материје, пектинати и пектати +   +   
  1302 31 00 00 Агар-агар    +**      
  1302 32 10 00 Слузи и згушњивачи добијени од рошчића и сјемена  +      



  1302 32 90 00 Слузи и згушњивачи добијени од сјемена гуара +      
  1302 39 00 00 Остале слузи и згушњивачи  +      
 

15. 
  Масноће и уља животињског или биљног поријекла и 

производи њиховог разлагања, Прерађене јестиве 
масноће; Воскови животињског и биљног поријекла 

    
+ 

  

   
1501 10 10 00 

Маст, за индустријску употребу, осим за производњу 
прехрамбених производа за људску исхрану  
 

  
+ 

  
+ 

  

  1501 10 90 00 Остала  + +  +   
  1501 20 10 00 Остала свињска масноћа, за инд.употребу...  

 
 +  +   

  1501 20 90 00 Остала    +   
  1501 90 00 00 Остала + +  +   
  1502 10 10 00 Лој од говеда, оваца, или коза, за инд.употребу  +  +   
  1502 10 90 00 Лој,  од говеда, оваца, или коза, остали    +   
  1502 90 10 00 Лој,  , остала, за инд.употребу   +  +   
  1502 90 90 00 Лој остала,остала    +   
   

1503 00 11 00 
Стеарин од свињске масноће и олеостеарин, за 
индустријске сврхе 

 +  +   

  1503 00 19 00 Остали стеарин од свињске масноће и олеостеарин + +  +   
  1503 00 30 00 Уље од лоја за индустријске сврхе, осим за производњу 

прехрамбених производа за људе 
 +  +   

  1503 00 90 00 Остало уље  + +  +   
  

1504 
 Масти  и уља и њихове фракције, од риба или морских 

сисара, пречишћени или непречишћен,,,,  
 
 

 
+ 

  
+ 

 
 

 

  1504 20 10 00 Масти уља и њихове фракције , од риба, осим од рибље 
џигерице, чврсте фракције 

+ +  +   

  1504 20 90 00 Остале масти уља и њихове фракције , од  риба, осим од 
рибље џигерице 

+ +  +   

  1504 30 10 00 Масти уља и њихове фракције од морских сисара, чврсте 
фракције 

 +  +   

  1504 30 90 00 Остале масти уља и њихове фракције од морских сисара + +  +   
 1505  Комплетан тарифни број  +  +   
  1506 00 00 00 Остале животинјске масти и уља и њихове фракције... +** +  +   
 1507  Комплетан тарифни број +**   +   
 1508  Комплетан тарифни број +**   +   
  1509 10 10 00 Лампантно дјевичанско маслиново уље +**   +   
  1509 10 90 00 Остало дјевичанско маслиново уље +**   +   
  1509 90 00 00 Остало маслиново уље +**   +   
 1510  Комплетан тарифни број +**   +   
 1511  Комплетан тарифни број +**   +   
  

1512 
 Уље од сјемена сунцокрета, шафранике или памука и 

њихове фракције, пречишћени или непречишћени, али 
хемисјки немодификовани: 

 
+** 

   
+ 

  

  
1513 

 Уље од кокосовог ораха (копре), палминих коштица 
(језгри) или бабасу уље и њихове фракције, пречишћени 
или непречишћени, али хемијски немодификовани   

    
+ 

  

  1513 11 91 00  Сирово уље од кокосовог ораха (копре) и његове фракције у 
оригиналним паковањима нето масе 1кг или мање 

+   +   

  1513 11 99 00 Остало сирово уље од кокосовог ораха (копре) и његове 
фракције 

+   +   

  1513 19 11 00 Остало уље од кокосовог ораха (копре) чврсте фракције у 
оригиналним паковањима нето масе 1кг или мање 

+   +   

  1513 19 19 00 Остало уље од кокосовог ораха (копре), чврсте фракц. +   +   
  1513 19 91 00 Остало уље од кокосовог ораха (копре) у оригиналним 

паковањима нето масе 1кг или мање 
+   +   



  1513 19 99 00 Остало уље од кокосовог ораха (копре) +   +   
   

1513 21 30 00 
Остало сирово уље палминих коштица (језгре) или бабасу 
уље и њихове фракције у оригиналним паковањима нето 
масе 1кг или мање 

 
+ 

   
+ 

  

  1513 21 90 00 Остало сирово уље палминих коштица (језгре) или бабасу 
уље и њихове фракције 

+   +   

  1513 29 11 00 Остало  уље палминих коштица (језгре) или бабасу уље, 
чврсте фракциије,  у оригиналним паковањима нето масе 
1кг или мање 

 
+ 

   
+ 

  

  1513 29 19 00 Остало  уље палминих коштица (језгре) или бабасу уље, 
чврсте фракциије 

+   +   

  1513 29 50 00 Остало  уље палминих коштица (језгре) или бабасу уље и 
њихове фракције у оригиналним паковањима нето масе 
1кг или мање 

 
+ 

   
+ 

  

  1513 29 90 00 Остало уље палминих коштица (језгре) или бабасу уље и 
њихове фракције 

+   +   

 1514  Комплетан тарифни број +   +   
  

1515 
 Остале стабилне (неиспарљиве) биљне масноће и уља 

(укључујући јојоба уље) и њихове фракције, пречишћени 
или непречишћени, али хемијски немодификовани 

    
+ 

  

  1515 11 00 00 Ланено сирово уље и његове фракције +   +   
  1515 19 90 00 Остало  ланено уље и његове фракције;  +   +   
  1515 21 90 00 Остало, сирово кукурузно уље и његове фракције; +   +   
  1515 29 90 00 Остало кукурузно уље и његове фракције; +   +   
  1515 30 90 00 Остало рицинусово уље и његове фракције; +   +   
  1515 50 19 00 Остало сирово сезамово уље,  +   +   
  1515 50 99 00 Остало сезамово уље +   +   
  1515 90 29 00 Остало сирово уље од сјемена дувана и његове фракције +   +   
  1515 90 39 00 Остало  уље од сјемена дувана и његове фракције    +   
  1515 90 51 00 Остала сирова уља, чврста, у оригиналним паковањима 

нето масе 1кг или мање 
   +   

  1515 90 59 00 Остала чврста уља; течна    +   
  

1516 
 Масти и уља животињског или биљног поријекла и њихове 

фракције, дјелимично или потпуно хидрогенизовани, интер-
естрификовани, реестрификовани или елаидинизовани 
рафинисани или не рафинисани, али даље неприпремљени: 

 
+** 

   
+ 

  

  1516 10 10 00 Животињске масти и уља и њихове фракције, у 
оргиналним паковањима нето масе 1 kg и мање 

+** +  +   

  1516 10 90 00 Остале животињске масти и уља и њихове фракције +** +  +   
  

 
1517 

 Маргарин, јестиве мјешавине или препарати од масти или 
уља животињског или биљног поријекла или од фракција 
различотих масти или уља из ове главе, осим јестивих 
масти или уља или њихових фракција из тарифног броја 
1516 

 
 

+ 

   
 

+ 

 
 
 

 

   
1517 10 10 00 

Маргарин, искључујући течни маргарин са садржајем по 
маси млијечних масноћа већим од 10% али не већим од 
15% 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

  

  1517 10 90 00 Остали маргарини + +  +   
  1517 90 10 00 Остало, са сдржајем по маси млијечних масноћа већим од 

10% али не већим од 15% 
+ +  +   

  1517 90 93 00 Остале јестиве мјешавине или препарати, који се 
употребљавају за подмазивање калупа 

+ +  +   

  1517 90 99 00 Остало  + +  +   
  1521 90 10 00 Спермацети, рафинисани или нерафинисани, обојени или 

необојени воскови 
 +     

  1521 90 91 00 Сирови пчелињи восак и воскови од осталих инсеката, 
рафинисани или нерафинисани, обојени или необојени 

 +     



  1521 90 99 00 Остали пчелињи восак и воскови од осталих инсеката, 
рафинисани или нерафинисани , обојени или необојени 

 +     

  1522 00 10 00 Дегра  +     
 

16. 
  Прерађевине од меса, риба, љускара, мекушаца или 

осталих водених бескичмењака 
 

+ 
 

+ 
  

+ 
  

17.   Шећер и производи од шећера       
 1701  Комплетан тарифни број +   +   
 1702  Комплетан тарифни број +   +   
 1703  Комплетан тарифни број +   +   
   

1704 10 10 00 
Жвакаће гуме укључујући и превучене шећером; са 
садржајем сахарозе (укључујући инвертни шећер изражен 
као сахароза) мањим од 60% по маси,  

 
+ 

   
+ 

  

   
1704 10 90 00 

Остале жвакаће гуме укључујући и превучене шећером; са 
садржајем сахарозе (укључујући инвертни шећер изражен 
као сахароза) 60% или већим ,по маси 

 
+ 

   
+ 

  

  1704 90 10 00 Екстракт слатког коријена са садржајем сахарозе већим од 
10% по маси али без других додатака 

+   +   

  1704 90 30 00 Бијела чоколада + +  +   
  1704 90 51 00 Пасте, укључујући марципан, у оригиналним паковањима 

нето-масе 1 кг или веће 
+   +   

  1704 90 55 00 Пастиле за грло и бомбони против кашља +   +   
  1704 90 61 00 Производи превучени шећером +   +   
  1704 90 65 00 Гумени производи и желе производи, укључујући воћне 

пасте у облику производа од шећера 
+   +   

  1704 90 71 00 Остали кухани слаткиши, пуњени или непуњени +   +   
  1704 90 75 00 Карамеле (тоф-фее) и сличне посластице + +  +   
  1704 90 81 00 Бомбоне у виду таблета, пресоване +   +   
  1704 90 99 00 Остало +   +   

18.   Какао и производи од какаа  + 
Ако садржи 
материје 

животињског 
поријекла 

    

  1801 00 00 00 Какао у зрну +   +   
  1802 00 00 00 Лјуске, коре, опне и остали отпаци од какаоа +   +   
 1803  Комплетан тарифни број +   +   
  1804 00 00 00 Какао маслац, масноћа и улје од какаоа +   +   
  1805 00 00 00 Какао у праху, без додатог шећера или других материја..   +   +   
   

 
1806 10 15 00 

Како у праху са додатим шећером или другим 
материјалима за заслађивање који не садрже сахарозу или 
са садржајем сахароза мањим од 5% по маси 

 
 

+ 

   
 

+ 

  

   
1806 10 20 00 

Како у праху са додатим шећером или другим материјалима за 
заслађивање са садржајем сахарозе (укључујући инвертни шећер 
изражен као сахароза) или изоглукозе изражене као сахароза 5% 
или већим али мањим од 65% по маси 

 
 

+ 

   
 

+ 

  

   
 

1806 10 30 00 

Како у праху са додатим шећером или другим 
материјалима за заслађивање са садржајем сахарозе 
(укључујући инвертни шећер изражен као сахароза) или 
изоглукозе изражене као сахароза  65% или већим али 
мањим од 80% по маси 

 
 

+ 

   
 

+ 

  

   
 

1806 10 90 00 

Како у праху са додатим шећером или другим материјалима за 
заслађивање са садржајем сахарозе (укључујући инвертни шећер 
изражен као сахароза) или изоглукозе изражене као сахароза  80% 
по маси или већим 

 
+ 

   
+ 

  

   
1806 20 10 00 

Остали производи у блоковима плочама или шипкама масе веће од 2 гк или у 
течном стању, пасти, праху, гранулама или у другим облицима у расутом 
стању, у судовима или паковањима већим од 2 кг; са садржајем какао маслаца 
или мјешавине какао маслаца и млијечне масти 31% по маси или већим  

 
 

+ 

 
 

+ 

  
 

+ 

  

   Остали производи у блоковима плочама или шипкама масе веће од 2 гк или у       



1806 20 30 00 течном стању, пасти, праху, гранулама или у другим облицима у расутом 
стању, у судовима или паковањима већим од 2 кг; са укупним садржајем 
какао маслаца и млијечне масноће 25% или већим, али мањим од 31% по маси  

+ + + 

   
1806 20 50 00 

Остали производи у блоковима плочама или шипкама масе веће од 
2 гк или у течном стању, пасти, праху, гранулама или у другим 
облицима у расутом стању, у судовима или паковањима већим од 
2 кг остали са садржајем какао маслаца 18% по маси или већим  

 
+ 

   
+ 

  

  1806 20 70 00 Чоколадно-млијечне мрвице + +  +   
  1806 20 80 00 Чоколадни преливи + +  +   
  1806 20 95 00 Остали производи са садржајем какао маслаца 18% по 

маси или већим 
+ +  +   

  1806 31 00 00 Остали производи у блоковима, плочама или шипкама, 
пуњени  

+ +  +   

   
1806 32 10 00 

Остали производи у блоковима, плочама или шипкама, 
непуњени, са додатим житарицама, воћем или орашастим 
плодовима  

 
+ 

 
+ 

  
+ 

  

  1806 32 90 00 Остали производи у блоковима, плочама или шипкама, 
непуњени  

+ +  +   

  1806 90 11 00 Чоколада (осим у блоковима, плочама или шипкама), 
укључујући и пуњену која садржи алкохол 

+ +  +   

  1806 90 19 00 Остала чоколада (осим у блоковима, плочама или 
шипкама), укључујући и пуњену 

+ +  +   

  1806 90 31 00 Остали чоколадни производи, пуњени + +  +   
  1806 90 39 00 Остали чоколадни производи, непуњени + +  +   
  1806 90 50 00 Производи од шећера и других заслађивача, који садрже 

какао 
+ +  +   

  1806 90 60 00 Намази који садже какао + +  +   
  1806 90 70 00 Производи који садрже какао, намјењени за производњу 

пића 
+ +  +   

  1806 90 90 00 Остали прехрамбени производи који садже какао  + +  +   
19.   Производи на бази житарица, брашна , скроба или 

млијека;Посластичарски производи 
 + 

Ако садржи 
материје 

животињског 
поријекла 

    

 1901  Комплетан тарифни број +   +   
  1902 11 00 00 Тјестенине некуване, непуњене нити друкчије 

припремљене са јајима 
+ +  +   

   
1902 19 10 00 

Остале тјестенине  некуване, непуњене нити друкчије 
припремљене која несадржи брашно или гриз од обичне 
пшенице 

 
+ 

   
+ 

  

  1902 19 90 00 Остале тјестенине  некуване, непуњене нити друкчије 
припремљене  

+   +   

   
 

1902 20 10 00 

Тјестенине пуњене, куване или некуване или друкчије 
припремљене са садржајем риба, љускара или мекушаца 
или осталих  водених бескичмењака већим од 20%  по 
маси 

 
 

+ 

 
 

+ 

  
 

+ 

  

   
1902 20 30 00 

Тјестенине пуњене, куване или некуване или друкчије 
припремљене са садржајем кобасица и сличних производа од меса 
и других кланичних производа било које врсте, укључујући 
масноће било које врсте или поријекла, већим од 20% по маси  

 
+ 

 
+ 

  
+ 

  

  1902 20 91 00 Тјестенине куване  + +  +   
  1902 20 99 00 Остале тјестенине пуњене, куване или некуване или 

друкчије припремљене  
+ +  +   

  1902 30 10 00 Остала тјестенина, сушена + +  +   
  1902 30 90 00 Остала тјестенина + +  +   
  1902 40 10 00 Кус-кус неприпремљен + +  +   
  1902 40 90 00 Кус-кус, остали + +  +   
          1903 00 00 00 Тапиока и замјене +   +   



 1904  Комплетан тарифни број +   +   
 1905  Комплетан тарифни број +   +   
   

1905 20 10 00 
Медењаци зачињени (ђумбиром) и слично, са садржајем 
сахарозе мањим од 30% по маси (укључујући инвертни 
шећер изражен као сахароза)  

 
+ 

 
+ 

  
+ 

  

   
1905 20 30 00 

Медењаци зачињени (ђумбиром) и слично, са садржајем сахарозе 
30% или већим али мањим од 50% по маси (укључујући инвертни 
шећер изражен као сахароза)  

 
+ 

 
+ 

  
+ 

  

   
1905 20 90 00 

Медењаци зачињени (ђумбиром) и слично, са садржајем 
сахарозе 50% по маси или већим (укључујући инвертни 
шећер изражен као сахароза)  

 
+ 

 
+ 

  
+ 

  

  1905 31 30 00 Бисквити и њима слични производи, слатки, са садржајем 
млијечних масноћа 8% по маси или већим 

+ +  +   

  1905 32 11 00 Вафли и обланде у оргиналним паковањима нето-масе не 
веће од 85 грама 

+   +   

 
20. 

  Производи од поврћа, воћа,орашастих плодова или 
осталих дијелова биља 

 
+ 

   
+ 

  

21.   Разни производи за исхрану       
 2101  Комплетан тарифни број +   +   
 2102  Комплетан тарифни број +   +   
  2102 20 90 00 Остало; Неактивни квасци и остали једноћелијски 

микроорганизми, мртви 
+ +•  +   

 2103  Комплетан тарифни број +   +   
  2103 30 10 00 Брашно и крупица од горушице +   +   
          2103 90 90 00 Остало +    +    
         2103 90 90 00 ex  Мајонеза, салатна мајонеза + +  +   
 2104  Комплетан тарифни број +   +   
  2104 10 00 00 Супе укључујући и месне   препарати за њих  + +  +   
 2105  Комплетан тарифни број + +  +   
 2106  Комплетан тарифни број +   +   

22.   Пића, алкохоли и сирће +   +   
 2201  Комплетан тарифни број +   +   
 2202  Комплетан тарифни број +   +   
 2203  Комплетан тарифни број +   +   
 2204  Комплетан тарифни број +   +   
 2205  Комплетан тарифни број +   +   
 2206  Комплетан тарифни број +   +   
  2207 20 00 00 Етил алкохол и остали алкохоли, денатурисани, са било 

којим садржајем алкохола 
+   +   

 2208  Комплетан тарифни број +   +   
 2209  Комплетан тарифни број +   +   

23.   Остаци и отпаци прехрамбене индустрије; 
Припремљена храна за животиње 

      

  2301 10 00 00 Брашно, прах  и  пелете од меса или  кланичлих 
производа; чварци 

+ +  +   

  2301 20 00 00 Брашно, прах и пелете од рибе или љускара, мекушаца 
или осталих водених безкичмењака 

 +     

 2302  Комплетан тарифни број  + 
сточна храна 

 +   

 2303  Комплетан тарифни број  + 
сточна храна 

 +   

  2304 00 00 00 Уљаме погаче и остали чврсти остаци добијени при 
скстракцији уља од соје 

   +   

  2305 00 00 00 Уљаме погаче и остали чврсти остаци добијени при 
скстракцији уља од кикирикија 

   +   

 2306  Комплетан тарифни број    +   



 2307  Комплетан тарифни број    +   
 2308  Комплетан тарифни број    +   
 2309  Препарати који се употребљавају за исхрану животиња  +  +   
  2309 90 91 00 Сјеченци шећерне репе са додатом меласом  +  +   
  2309 90 96 00 Препарати за исхр. животиња, остали  + 

сточна храна 
 +   

24.   Дуван и производи замјене дувана    +   
 2401  Комплетан тарифни број +   +   
 2402  Комплетан тарифни број +   +   
 2403  Комплетан тарифни број +   +   

25.   Со; Сумпор; Земља; Камен; Гипс; Креч и цемент;       
  

2501 
 Со, (укључујући со за јело и денатурисану со) и чисти 

натријум-хлорид растворен или нерастворен у води или са 
додатим средствима против грудвања или средствима за 
побољшање сипкости; морска вода: 

   
 
 
 

   

  2501 00 10 00 Морска вода и слани раствори +   +   
  2501 00 91 00 Со  за људску исхрану +   +   
  2501 00 99 00 Остала со    +   
   

 
2530 90 98 00 

 
Минералне материје које нису поменуте нити укључене на 
другом мјесту, остало 
 

  +***** 
+^ осим Алжира, 

Египта 
Израела,Либије, 
Марока и Туниса 

   

 
27. 

  Минерална горива,  минерална  уља и производи  њихове 
дестилације;  Битуминозне  материје;  Минерални 
воскови 

      

 2701  Комплетан тарифни број    +   
 2702  Комплетан тарифни број    +   
  2703 00 00 00 Тресет (укључујући тресетну сламу), агломерисан или не    +   
 2704  Комплетан тарифни број    +   
 2710  Комплетан тарифни број    +²   
  2712 10 10 00 Вазелин сирови +      
  2712 10 90 00 Вазелин остали +      
 

28. 
  Неоргански хемијски производи; Органска и неорганска 

једињења племенитих метала, метала ријетких земљи, 
радиоактивних елемената и изотопа 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  2801 10 00 00 Хлор  +**      
  2801 30 90 00 Бром +**      

  2802 00 00 00 Сумпор, сублимисани или таложени; колоидни сумпор +**      
  2804 70 00 00 Фосфор +**      
  2804 80 00 00  Арсен +**      
  2805 12 00 00 Калцијум +**      
  2805 19 10 00 Стронцијум и баријум +**      
  2805 40 10 00 Жива у боцама нето-масе 34,5 кг (стандардна маса) +**      
  2805 40 90 00 Остала жива +**      
 2806  Хлороводоник (хлороводична киселина): хлоросулфонска 

киселина 
        +*            

 
 

  2806 10 00 00 Хлороводоник (хлороводонична киселина) +**        +*            
 

 

  2807 00 00 00 Сумпорна киселина, Олеум +**        +*            
 

 

  2808 00 00 00 Азотна киселина +**      
  2809 20 00 00 Фосфорна киселина и полифосфорне киселине +**      
  2811 11 00 00 Флуороводоник (флуороводонична киселина) +**      
  2811 19 10 00 Бромводоник (водоников бромид, бромводонична 

киселина) 
+**      



  2811 19 20 00 Цијановодоник (цијановодонична киселина) +**      
  2811 29 05 00  Сумпор диоксид +**      
  2811 29 90 00 Остали   +°    
  2812 10 11 00 Фосфор оксихлорид (фосфор трихлороксид, фосфорил 

трихлорид) 
+**      

  2812 10 16 00 Фосфор пентахлорид +**      
  2813 10 00 00 Угљен дисулфид +**      
 2814  Комплетан тарифни број +**      
  2815 11 00 00 Натријум хидроксид (каустична сода), чврсти +**      
  2815 12 00 00 Натријум хидроксид у воденом раствору (натријумова 

лужина или течна сода) 
+**      

  2815 20 00 00 Калијум хидроксид (каустична поташа) +**      
  2819 10 00 00  Хром триоксид +**      
  2825 10 00 00 Хидразин и хидроксиламини њихове неорганске соли +**      
  2825 20 00 00 Оксид и хидроксид литијума +**      
  2825 50 00 00 Оксид и хидроксид бакра +**  +°    
  2825 90 60 00 Оксид кадмијума +**      
  2825 90 85 00 Остало +**      
  2827 20 00 00 Калцијум хлорид +**      
  2827 39 85 00 Остали   +°    
  2827 41 00 00 Оксихлориди и хидроксихлориди бакра   +°    
  2828 10 00 00 Комерцијални калцијум хипохлорит и остали калцијум 

хипохлорати 
+**      

  2829 11 00 00 Хлорати натријума +**      
  2830 10 00 00 Сулфиди натријума +**      
  2832 10 00 00 Сулфити натријума +**      
  2833 25 00 00  Сулфати бакра +**  +°    
  2833 29 20 00 Остали сулфати +**  +°    
  2834 10 00 00 Нитрити +**      
  2835 24 00 00 Фосфати калијума   +°°    
  2835 25 00 00 Калцијум-хидрогенортофосфат (дикалцијум фосфат)   +°°   

 
 

  2836 40 00 00 Калијум карбонати +**      
  2836 99 11 00 Карбонати магнезијума; бакра   +° или +°°    
  2836 99 17 00 Остали   +° или +°°    
  2837 11 00 00 Цианид и цианид оксид натријума +**      
  2837 19 00 00 Остали цианиди и цианид оксиди +**      
  2837 19 00 10 Цианид и цианид оксид калијума +**      
  2837 20 00 00 Комплексни цијаниди +**      
  2840 11 00 00 Динатријум тетраборат (пречишћени боракс), безводни +**      
  2840 19 90 00 Остали динатријум тетраборат (пречишћени боракс) +**      
  2841 30 00 00 Натријум дихромат +**      
    ex  2841 50 00 10 Хромати цинка или олова +**      
  2841 61 00 00 Калијум перманганат +**        +*          

 
 

 2843  Комплетан тарифни број      Прилог 
бр.3 

  2847 00 00 00 Водоников пероксид, очврснут или неочврснут уреом +**      
  2848 00 00 00 Фосфиди, хемијски одређени или неодређени, осим 

фосфида гвожђа 
  +°    

  2849 10 00 00  Карбиди калцијума, хемијски одређени или неодређени +**      
  2852 90 00 00 Остали   +°    

29.   Органски хемијски производи   +°    
 2902  Циклични угљениководици   +°    
  2902 20 00 00 Бензол +**  +°    



  2902 30 00 00 Толуол +**  +°  +*  
  2902 41 00 00 о-ксилол +**  +°    
  2902 42 00 00 м-ксилол +**  +°    
  2902 43 00 00 п-ксилол +**  +°    
  2902 50 00 00  Стирол (стирен) +**  +°    
  2902 60 00 00 Етилбензол +**  +°    
 2903  Халогени деринати уљоводоника   +°   Прилог 

бр.3 
  2903 12 00 00  Дихлорметан (метилен хлорид) +**  +°    
  2903 13 00 00 Хлороформ (трихлорметан) +**  +°    
  2903 14 00 00 Угљен тетрахлорид +**  +°    
  2903 21 00 00  Винил хлорид (хлоретилен) +**  +°    
  2903 22 00 00  Трихлоретилен +**  +°    
  2903 23 00 00  Тетрахлоретилен (перхлоретилен) +**  +°    
  2903 39 11 00  Бромометан (метил бромид) +**  +°    
  2903 89 90 00 Остали +**  +°    
  2903 91 00 00 Хлорбензен, о-дихлорбензен и  п-дихлорбензен +**  +°    
  2903 92 00 00 Хексахлоробензен и ДДТ (1,1,1-трихлоро-2,2-бис  

(п-хлорофенил) етан 
+**  +°    

  2903 99 90 00 Остали +**  +°    
 2904  Сулфо-, нитро- или нитрозо деривати угљоводоника, 

халогеновани или нехалогеновани 
  +°    

  2904 90 40 00 Трихлорнитрометан (хлорпикрин) +**  +°    
 2905  Ациклични алкохоли и њихови халогени, сулфо-, нитро- и 

нитрозо деривати 
  +°   Прилог 

бр.2 
  2905 11 00 00 Метанол (метил алкохол) +**  +°    
  2905 19 00 00 Остали +**  +°    
  2905 31 00 00  Етилен гликол (етандиол) +**  +°    
 2906  Циклични алкохоли и њихови халогени сулфо-, нитро- и 

нитрозо деривати 
  +°    

  2906 21 00 00  Бензил алкохол +**  +°    
  2906 29 00 00 Остало +**  +°    
 2907  Феноли; фенол-алкохоли   +°    
  2907 11 00 00 Фенол (хидроксибензол) и њихове соли +**  +°    
  2907 12 00 00  Крезоли и њихове соли +**  +°    
  2907 15 10 00 1-нафтол +**  +°    
  2907 19 10 00  Ксиленоли и њихове соли +**  +°    
  2907 21 00 00 Резорцин и његове соли +**  +°    
  2907 22 00 00 Хидрохинон (хинол) +**  +°    
 2908  Комплетан тарифни број   +°    
  2908 11 00 00 Пентахлорфенол    +°    
  2908 19 00 00 Остало   +°    
  

2909 
 Етери, етар-алкохол, етар-феноли, етар-алкохол-феноли, 

пероксиди алкохола, пероксиди етера, пероксиди кетона 
(хемијски одређени или не); њихови халогени, сулфо-, 
нитро- и нитрозо деривати 

   
+° 

  
 

 

  2909 11 00 00 Диетил етар +**  +°      +* 
 

 

  2909 30 10 00 Дифенил етар +**  +°    
  2909 30 90 00 Остало +**  +°    
  2909 44 00 00 Остали моноалкилетри од етилен гликола или диетилен 

гликола 
+**  +°    

  
2910 

 Епоксиди, епокси алкохоли, епокси феноли и епокси етри, 
са трочланим прстеном и њихови халогени, сулфо-, нитро- 
и нитрозо деривати 

  +°   
 

 

  2910 10 00 00  Оксиран (етилен оксид) +**  +°    



  2910 20 00 00 Метилоксиран (пропилен оксид) +**  +°    
  2910 30 00 00   1-хлор-2,3-епоксипропан (Епихлорхидрин ) +**  +°    
  2910 90 00 00 Остало +**  +°    
 2911  Комплетан тарифни број   +°    
 2912  Алдехиди, са или без других кисеоничних функција; 

циклични полимери алдехида; параформалдехид 
  +°    

  2912 11 00 00 Метанал (формалдехид) +**  +°    
  

2913 
 

2913 00 00 00 
Халогени, сулфо–, нитро– или нитрозо деривати једињења 
из тарифног броја 2912  
 

   
+° 

   

  
2914 

 Кетони и хинони, са или без других кисеоничних 
функција и њихови халогени сулфо-, нитро- и нитрозо 
деривати 

  +°    

  2914 11 00 00 Ацетон   +°      +*            
 

 

  2914 12 00 00 Бутанон (метил етил кетон)   +°      +*            
 

 

  2914 22 00 00 Циклохексанон и метилциклохексанони +**  +°    
  2914 29 00 00 Остали +**  +°    
  2914 31 00 00 Фенил ацетон (фенилпрпан-2-он)   +°      +*            

 
 

  2914 50 00 00 Кетон-феноли и кетони са другим кисеоничним 
функцијама 

+**  +°    

  2914 69 90 00 Остало       +**  +°    
   

2914 70 00 00 
 
Халогени, сулфо-, нитро-, и нитрозо деривати 

+**  +°    

  
2915 

 Засићене ацикличне монокарбонске киселине и њихови 
анхидриди, халогениди, пероксиди и  перкиселине и 
њихови халогени сулфо-, нитро- и нитрозо деривати 

   
+° 

   

  2915 11 00 00 Мравља киселина +**  +°    
  2915 21 00 00 Сирћетна киселина +**  +° +   
  2915 24 00 00 Анхидрид сирћетне киселине   +°      +*            

 
 

  2915 39 00 00 Остало +**  +°    
  2915 90 30 00  Лауринска киселина и њене соли и естри +**  +°    
  2915 90 70  00 Остале +**  +*    
  

2916 
 Незасићене ацикличне монокарбонске киселине, цикличне 

монокарбонске киселине, њихови анхидриди, халогениди, 
пероксиди и перкиселине; њихови халогени сулфо-, 
нитро- и нитрозо деривати 

   
+° 

   

  2916 11 00 00 Акрилна киселина +**  +°    
  2916 12 00 00 Eстри акрилне киселине    +°    
  2916 19 95 00 Остало   +°    
   

2916 20 00 00 
Цикланске, цикленске и циклотерпенске монокарбонске 
киселине, њихови анхидриди, халогениди, пероксиди, 
перкиселине и њихови деривати 

  +°   
 

 

  2916 31 00 00 Бензоева киселина, њене соли и естери +**  +°    
  2916 32 00 00 Бензоил пероксид и бензоил хлорид +**  +°    
  2916 34 00 00 Фенил-сирћетна киселина и нјене соли   +°      +*            

 
 

  2916 39 90 00 Осталe   +°    
  

2917 
 Поликарбонске киселине, њихови анхидриди, халогениди, 

пероксиди и перкиселине; њихови халогени сулфо-, 
нитро- и нитрозо деривати 

  +°   
 

 

  2917 11 00 00 Оксална киселина, њене соли и естери +**  +°    
  2917 19 90 00 Ацикличне поликарбонске киселине, oсталe   +°    



  2917 39 95 00 Aроматичне поликарбонске киселине, остале   +°    
  

2918 
 Карбонска киселина са додатном кисеоничном функцијом 

и њихови анхидриди, халогениди, пероксиди и 
перкиселине; њихови халогени сулфо-, нитро- и нитрозо 
деривати 

  +°   
 

 

  2918 19 98 00 Карбонске киселине са алкохолном функцијом...остале   +°    
  2918 29 00 00 Карбонске киселине са фенолном функцијом... остале   +°    
  2918 99 40 00 2,6-диметокси-бензоева киселина;дикамба (ISO);натријум 

феноксиацетат 
+**  +°    

  2918 99 90 00 Остало   +°    
 2919  Комплетан тарифни број   +°    
  2919 90 00 00 Естри фосфорне киселине и њихове соли...;остало   +°    
 2920  Комплетан тарифни број   +°    
  2920 11 00 00  Параратион (ИСО) и паратионметил (ИСО) 

(метилпаратион) 
  +°   

 
 

  2920 90 85 00 Остали    +°    
 2921  Једињења са амино функцијом   +°   Прилог 

бр.2 
  2921 11 00 00 Метиламин, ди- или триметиламин и њихове соли +**  +°   Прилог 

бр.2 
  2921 19 50 00 Диетиламин и његове соли +**  +°   Прилог 

бр.2 
  2921 19 99 00 Остало  +**  +°   Прилог 

бр.2 
  2921 21 00 00 Етилендиамин и његове соли +**  +°   Прилог 

бр.2 
  2921 30 91 00 Циклохекс-1,3-илиендиамин(1,3-диаминоциклохексан) +**  +°   Прилог 

бр.2 
  2921 41 00 00 Анилин и његове соли +**  +°   Прилог 

бр.2 
  2921 42 00 00 Деривати анилина и њихове соли   +°   Прилог 

бр.2 
  2921 43 00 00 Толуидини и њихови деривати; њихове соли +**  +°   Прилог 

бр.2 
  2921 49 00 00 Остало   +°   Прилог 

бр.2 
   

2921 51 11 00 
м-фенилендиамин садржаја по маси (чистоће) 9 или веће 
са садржајем: 

- 1% или мање воде, 
- 200 mg/kg или мање о-фенилендиамина и 
- 450 mg/kg или мање n- фенилендиамина  

 
 

+** 

  
 

+° 

  
 
 

Прилог 
бр.2 

  2921 51 19 00 Остало   +°   Прилог 
бр.2 

 2922  Амино једињења са кисеоничном скупином   +°   Прилог 
бр.2 

  2922 12 00 00  Диетаноламин и његове соли +**  +°   Прилог 
бр.2 

  2922 42 00 00 Глутаминска киселина и њене соли +**  +°   Прилог 
бр.2 

  2922 42 00 10 Натријум глутаминат +**  +°   Прилог 
бр.2 

  2922 43 00 00 Антранилна киселина и њезине соли   +°      +*            
 

Прилог 
бр.2 

  2922 49 85 00 Остало   +°   Прилог 
бр.2 

 2923  Комплетан тарифни број   +°    



 2924  Комплетан тарифни број   +°   Прилог 
бр.2 и 3 

  2924 19 00 00 Остало    +°      +*            
 

  Прилог        
бр.2 и 3 

  2924 21 00 00 Уреини и њихови деривати; њихове соли   +°   Прилог 
бр.2 и 3 

  2924 23 00 00  2-ацетамидобензоева киселина (Н ацетилантранилна 
киселина) и њезине соли 

  +°      +*            
 

Прилог 
бр.2 и 3 

  2924 29 98 00 Остало   +°   Прилог 
бр.2 и 3 

 2925  Комплетан тарифни број   +°   Прилог 
бр.2 

  2925 19 95 00 Остало   +°   Прилог 
бр.2 

  2925 21 00 00  Хлордимерфон   +°   Прилог 
бр.2 

  2925 29 00 00 Остало   +°   Прилог 
бр.2 

 2926  Комплетан тарифни број   +°   Прилог 
бр.2 

  2927 00 00 00 Диазо-азо- или азокси једињења   +°    
 2928  Комплетан тарифни број   +°    
 2929  Комплетан тарифни број   +°    
 2930  Комплетан тарифни број   +°    
 2931  Комплетан тарифни број   +°    
 2932  Хетероциклична једињења само са хетероатомом или 

хетероатомима кисеоника 
  +°   Прилог 

бр.2 
  2932 13 00 00 Фурфурил алкохол и тетрахидрофурфурил алкохол +**  +°   Прилог 

бр.2 
  2932 19 00 00 Остало   +°   Прилог 

бр.2 
  2932 20 90 00 Лактони, остали +**  +°   Прилог 

бр.2 
  2932 91 00 00 Изосафрол   +°      +*            

 
Прилог 
бр.2 

  2932 92 00 00 Метилендиоксифенол   +°      +*            
 

Прилог 
бр.2 

  2932 93 00 00 Пиперонал   +°      +*            
 

Прилог 
бр.2 

  2932 94 00 00 Сафрол   +°      +*            
 

Прилог 
бр.2 

  2932 99 00 00 Остало   +°   Прилог 
бр.2 

 2933  Хетроцилична једињења само са једним или више 
хетерома азота 

  +°   Прилог 
бр.2 и 3 

  2933 19 90 00 Остало   +°   Прилог 
бр.2 и 3 

  2933 21 00 00 Хидантоин и његови деривати   +°   Прилог 
бр.2 и 3 

  2933 29 90 00 Остало   +°   Прилог 
бр.2 и 3 

  2933 31 00 00 Пиридин и његове соли +**  +°   Прилог 
бр.2 и 3 

  2933 32 00 00 Пиперидин и његове соли   +°      +*           
 

Прилог 
бр.2 и 3 

  2933 39 25 00 3,6 дихлоропиридин – 2 – карбоксилна киселина   +°   Прилог 



бр.2 и 3 
  2933 39 40 00  2 – бутоксиетил (3,5,6-трихлоро-2-пиридилокси) ацетат   +°   Прилог 

бр.2 и 3 
  2933 39 50 00  Флуороксипир (ИСО) метил естар   +°   Прилог 

бр.2 и 3 
  2933 39 99 00 Oстали   +°   Прилог 

бр.2 и 3 
  2933 49 10 00 Халогени деривати кинолина; деривати 

кинолинкарбоксилне киселине 
 

  +°   Прилог 
бр.2 и 3 

  2933 49 90 00 Остало   +°   Прилог 
бр.2 и 3 

  2933 59 10 00 Диазинон (ИСО)   +°   Прилог 
бр.2 и 3 

  2933 59 95 00 Остало   +°   Прилог 
бр.2 и 3 

   
2933 69 10 00 

Атразин (ИСО), пропазин (ИСО), симазин (ИСО), 
хексахидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-триазин (хексоген 
триметилентринитрамин) 

  +°   
 

Прилог 
бр.2 и 3 

  2933 69 80 00 Остало   +°   Прилог 
бр.2 и 3 

  2933 99 80 00 Остало   +°   Прилог 
бр.2 и 3 

 2934  Комплетан тарифни број   +°   Прилог 
бр.2 

  2934 10 00 00 Једињења која имају неконданзован тиазолов прстен у 
структури (хидрогенизована или не) 

  +°   Прилог 
бр.2 

  2934 20 80 00 Остало   +°   Прилог 
бр.2 

  2934 99 90 00 Остало   +°   Прилог 
бр.2 

 2935  Комплетан тарифни број  +• +°    
  2935 00 90 00 Остало  +• +°    
  

2936 
 
 

 
Комплетан тарифни број 

+ 
дијететски производи 

 
+• 

+°   
 

 

 2937  Комплетан тарифни број  +• +°    
 2938  Комплетан тарифни број   +°    
 2939  Комплетан тарифни број  +• +°   Прилог 

бр.2 и 3 
  2939 11 00 00 Концентрати од сламки мака; њихове соли  +• +°      +*            

 
Прилог 
бр.2 и 3 

  2939 19 00 00 Остало  +• +°      +*            
 

Прилог 
бр.2 и 3 

  2939 41 00 00 Ефедрин и његове спли  +• +°      +*            
 

Прилог 
бр.2 и 3 

  2939 42 00 00 Псеудоефедрин и његове соли  +• +°      +*            
 

Прилог 
бр.2 и 3 

  2939 43 00 00 Катин и његове соли  +• +°      +*            
 

Прилог 
бр.2 и 3 

  2939 44 00 00 Норефедрин и његове соли  +• +°      +*            
 

Прилог 
бр.2 и 3 

  2939 51 00 00 Фенетилин и његове соли  +• +°      +*            
 

Прилог 
бр.2 и 3 

  2939 61 00 00 Ергометрин и његове соли  +• +°      +*            
 

Прилог 
бр.2 и 3 

  2939 62 00 00 Ерготамин и његове соли  +• +°      +*          Прилог 



 бр.2 и 3 
  2939 63 00 00 Лизергннска киселина и њене соли  +• +°      +*          

 
Прилог 
бр.2 и 3 

  2939 69 00 00 Остало  +• +°      +*          
 

Прилог 
бр.2 и 3 

   
2939 91 00 00 

Кокаин, екгонин, левометамфетамин (ИНН), 
метамфетамин рацемат; њихове соли, естери и остали 
деривати 

 +• +°      +*            
 

Прилог 
бр.2 и 3 

  2939 99 00 00 Остало  +• +°      +*        
 

Прилог 
бр.2 и 3 

          2939 99 00 10 Бутил скополамин  +• +°      +*        
 

Прилог 
бр.2 и 3 

          2939 99 00 20 Капсаецин  +• +°      +*        
 

Прилог 
бр.2 и 3 

        
 
        2940 00 00 00 

Шећери, хемијски чисти, осим сахарозе, лактозе, малтозе, 
гликозе и фруктозе; шећерни етри, шећерни ацетали и 
шећерни естри, и њихове соли, осим спојева из тарифних 
бројева 2937, 2938 и 2939  
 

  
 

+• 

 
 

+° 

   

 2941  Комплетан тарифни број  +• +°    
  2942 00 00 00 Oстала органска једиињења  +• +°    

30.   Фармацеутски производи       
 3001  Комплетан тарифни број  +•   +*  
  

 
3002 

 Људска крв; животињска крв припремљена за терапеутску, 
профилактичку или дијагностичку употребу; антисеруми те остале 
фракције крви и модификовани имунолошки производи, добијени 
биотехнолошким поступцима или на други начин; вакцине, 
токсини, културе микроорганизама (осим квасца) и слични 
производи 

      
 

Прилог 
бр.2 

  3002 10 10 00 Антисеруми добијени биотехннолошким поступцима или 
на други начин 

 +•   +* Прилог 
бр.2 

  3002 10 91 00 Хемоглобин, крвни глобулини и серум глобулини  +•   +* Прилог 
бр.2 

   
3002 10 95 00 

Антисеруми и остале фракције крви и модификовани 
имунолошки производи, добијени биотехнолошким 
поступцима или на други начин: људског поријекла 

  
+• 

   
+* 

 

Прилог 
бр.2 

  3002 10 99 00 Остало   +•   +* 
 

Прилог 
бр.2 

  3002 20 00 00 Вакцине за хуману медицину  +•   +* Прилог 
бр.2 

  3002 30 00 00 Вакцине за ветеринарску употребу  +    Прилог 
бр.2 

  3002 90 10 00 Људска крв      
 

Прилог 
бр.2 

  3002 90 30 00 Животињска крв припремљена за терапеутску, 
профилактичку или дијагностичку употребу 

  
+• 

   
 
 

Прилог 
бр.2 

   
 

3002 90 50 00 

 
 
Културе микроорганизама 

  
 

+• 

+ 
Ако се користи  за 
исхрану биља или за 
производњу средстава 

за исхрану биља 

 +* 
ако се користе 
у медицинске 

сврхе 
 

 
Прилог 
бр.2 

   
 

3002 90 90 00 

 
 
Остало 

  
 

+• 

  +* 
ако се користе 
у медицинске 

сврхе 
 

 
Прилог 
бр.2 



  Ех    3002 90 90 10 Лебанин  +•    Прилог 
бр.2 

 3003  Комплетан тарифни број  +•   +* Прилог 
бр.2 

 3004  Комплетан тарифни број  +•   +* Прилог 
бр.2 

 3005  Комплетан тарифни број +**    +*  

 3006  Комплетан тарифни број     +* Прилог 
бр.2 

  3006 92 00 00 Фармацеутски отпад     +* Прилог 
бр.2 

 
 

31. 

   
 
Комплетна глава, Ђубрива 

  +  
Осим 31010000 и 

порозног 
амонијум 
нитрата 

 
 

+ 

  

 3101  Комплетан тарифни број  +• + 
Осим 31010000  

+   

  ех 3102 30 90 10 Порозни амонијум нитрат за експлозиве   Без фитосан. 
контроле 

+   

 
32. 

  Комплетна глава     
+ 

  

 3201  Комплетан тарифни број    +   
  3203 00 10 00 Материје за бојење биљног поријекла и препарати на бази 

тих материја 
+   + 

 
  

  3203 00 90 00 Материјали за бојење животињског поријекла и препарати 
на бази тих материја 

 +  +   

 3213  Комплетан тарифни број +   +   
33.   Етерична уља и резиноиди; Парфимеријски, 

козметички и тоалетни производи 
     

 
 

 3301  Комплетан тарифни број +**      
 3302  Комплетан тарифни број +**      
 3303  Комплетан тарифни број +**      
 3304  Комплетан тарифни број +**      
 3305  Комплетан тарифни број +**      
 3306  Комплетан тарифни број +**      
 3307  Комплетан тарифни број +**      
 3401  Комплетан тарифни број +   +   
 3402  Комплетан тарифни број +   +   
 3405  Комплетан тарифни број +   +   
  

3407 
 Комплетан тарифни број     

+ 
+* 

 ако се користи 
у медицинске 

сврхе 

 

35.   Бјеланчевинасте материје; Модификовани скробови; 
Љепкови; Ензими 

      

  3501 90 10 00 Казеинска љепила    +   
  3502 11 10 00 Албумини из јаја, сушени, неподесни или који се 

прерадом не могу учинити подесним за људску употребу 
 +•     

  3502 11 90 00 Остали албумини из јаја, сушени  +     
  3502 20 10 00 Албумини из млијека укључујући концентрате који садрже двије 

или више бјеланчевина из сурутке, неподесни или који се 
прерадом не могу учинити подесним за људску употребу 

  
+ 

    

  3502 20 91 00 Сушени албумини из млијека, (нпр. у листићима, 
љуспицама, кристалима, праху или слично) 

 +     



  3502 20 99 00 Остали албумини из млијека  +     
   

3502 90 20 00 
Остали албумини осим албумина из јаја и албумина из 
млијека (лактоалбумина) неподесни или који се прерадом 
не могу учинити подесним за људску употребу 

  
+ 

    

  3502 90 70 00 Остали албумини осим албумина из јаја и албумина из 
млијека (лактоалбумина) 

 +     

  3502 90 90 00 Албуминати и други албумински деривати  +     
  

3503 
 Желатин (укључулући желатин у листовима квадратног и 

правоуга. облика, обрађени или не по површини или обојени) и 
његови деривати; љепило из рибљих мјехура; остала љепила 
живот. пор., осим казеинских љепила из тарифног броја 3501 

  
+ 
 

    

  3503 00 80 10 Љепила од костију  +  +   
  3505 20 10 00 Љепила са садржајем по маси скроба, декстрина и другигх 

модификованих скробова мањих од 25%  
   +   

  3505 20 30 00 Љепила са садржајем по маси скроба, декстрина и др. 
модиф. скробова  25% или већим, али мањим од 55% 

   +   

  3505 20 50 00 Љепила са садржајем по маси скроба, декстрина и др. 
модиф. скробова  55% или већим, али мањим од 80% 

   +   

  3505 20 90 00 Љепила са садржајем по маси скроба, декстрина и других 
модификованих скробова 80% или већим 

   +   

 3506  Комплетан тарифни број    +   
  3507 10 00 00 Сириште и његови коцентрати +      

36.   Eксплозиви, пиротехнички производи, шибице; 
пирофорне легуре; запаљиви препарати 

      

  3601 00 00 00 Барут      Прилог 
бр.3 

  3602 00 00 00 Припремљени експлозиви, осим барута      Прилог 
бр.3 

 3603  Комплетан тарифни број      Прилог 
бр.3 

 3604  Комплетан тарифни број      Прилог 
бр.3 

37.   Производи за фотографске и кинематографске сврхе       
  3701 10 00 00 Фотографскe плоче и равни филмови  

-за рендгенска снимања                          
    +* 

 
 

  3702 10 00 00 Фотографски филмови у ролнама 
- за рендгенска снимања                         

    +* 
 

 

38.   Разни производи хемијске индустрије       
 3808  Комплетан тарифни број +  + +   

  3808 91 10 00 Инсектициди на бази пиретроида + +• + +  Прилог 
бр.1 

  3808 91 20 00 Инсектициди на бази хлораних угљоводоника + +• + +  Прилог 
бр.1 

  3808 91 30 00 Инсектициди на бази карбамата + +• + +  Прилог 
бр.1 

  3808 91 40 00 Инсектициди на бази органофосфорних једињења + +• + +  Прилог 
бр.1 

  3808 91 90 00 Остали инсектициди + +• + +  Прилог 
бр.1 

  3808 92 10 00 Фунгициди, неоргански,препа. на бази једињења бакра +  + +  Прилог 
бр.1 

  3808 92 20 00 Фунгициди, неоргански, остали +  + +  Прилог 
бр.1 

  3808 92 30 00 Фунгициди, на бази дитио каррбамата +  + +  Прилог 
бр.1 

  3808 92 40 00 Фунгициди, на бази бензимидазола +  + +  Прилог 



бр.1 
  3808 92 50 00 Фунгициди, на бази диазола или триазола +  + +  Прилог 

бр.1 
  3808 92 60 00 Фунгициди, на бази диазина или морфолина +  + +  Прилог 

бр.1 
  3808 92 90 00 Фунгициди, стали +  + +  Прилог 

бр.1 
  3808 93 11 00 Хербициди, на бази фенокси-фитохормона +  + +  Прилог 

бр.1 
  3808 93 13 00 Хербициди, на бази триазина +  + +  Прилог 

бр.1 
  3808 93 15 00 Хербициди, на бази амида +  + +  Прилог 

бр.1 
  3808 93 17 00 Хербициди, на бази карбамата +  + +  Прилог 

бр.1 
  3808 93 21 00 Хербициди, на бази деривата динитроанилина +  + +  Прилог 

бр.1 
  3808 93 23 00 Хербициди, на бази деривата урее, урацила сулфонил... +  + +  Прилог 

бр.1 
  3808 93 27 00 Хербициди, остали +  + +  Прилог 

бр.1 
  3808 93 30 00 Средства против клијања +  + +  Прилог 

бр.1 
  3808 93 90 00 Средства за регулисање раста биља +  + +  Прилог 

бр.1 
  3808 94 10 00 Дезинфектанти на бази квартерних соли амонијума + +• + +   

  3808 94 20 00 Дезинфектанти на бази халогенираних једињења + +• + +   

  3808 94 90 00  Остали дезинфектанти + +• + +   

  3808 99 10 00 Родентициди  + +• + +   

  3808 99 90 00 Остало  + +• + +   

  3821 00 00 00 Припремљене подлоге за развој и одржавање 
микроорганизама... 

 +•   +*  

  3822 00 00 00 Дијагностички или лабораторијски реагенси на подлози     +* 
 

 

   
3824 90 61 00 

Међупроизводи  при производњи антибиотика добијени 
ферментацијом Streptomyces tenebrarius, сушени или не, 
намјењени за производњу хуманих лијекова из тар.бр. 
3004 

    +* 
 ако се користи 
у медицинске 

сврхе 

 

39.   Пластичне масе и производи од пластичних маса       
 3901  Комплетан тарифни број +      
  3917 10 10 00 Вјештачка цријева (омоти за кобасичарске производе) од 

очврснутих бјеланчевина  
+** +     

  3917 10 90 00 Вјештачка цријева (омоти за кобасичарске производе) од 
целулозних материјала: 

+**      

  3917 32 00 00 остале, које нису ојачане нити комбиноване са другим 
материјалима, без прибора  
 

+**      

 3923  Комплетан тарифни број +**      
 3924  Комплетан тарифни број +**      

  3926 30 00 00 Прибор за домаћинство, каросерије и слично од 
пластичних маса 

+**      

40.   Каучук и производи од каучука и гуме       
  4014 10 00 00 Презервативи +**    +*  
  4015 11 00 00 Хируршке рукавице     +*  



  4015 19 00 00 Oстале +      
   

4015 90 00 00 
 
Остало 

    +* 
 ако се користи 
у медицинске 

сврхе 

 

41.   Сирова крупна и ситна кожа са длаком или без длаке 
(осим крзна) и штављена кожа 

   +   

 4101  Комплетан тарифни број +** +  +   
 4102  Комплетан тарифни број +** +  +   
 4103  Комплетан тарифни број +** +  +   

42.   Производи од коже, седларски и сарачки производи; 
предмети за путовање, ручне торбе и слични 
контејнери; производи од животињских цријева  

    
+ 

  

43.   Природно и вјештачко крзно, производи од крзна    +   
 4301  Комплетан тарифни број  +  +   

44.   Дрво и производи од дрвета; Дрвени угаљ       
  4401 10 00 00 Огрјевно дрво у облицама, цјепаницама, гранама и сл.   +▀    
  4401 21 00 00 Иверје, треске и слично; од црногорице   +▀    
  4401 22 00 00 Иверје, треске и слично; од осталог дрвета   + ^^ 

Acer saccharum 
   

  4401 31 00 00 Пелете од дрвета   +▀    
  4401 39  Остало   +▀    
  4403 10 00 00 Заштићено бојом креозотом или другим средствима   +▀    
  4403 20  Остало, од црногорице    +►    
  4403 91 Храстово (Quercus spp)         + САД    
   

4403 99 10 00 
 
Од тополе 

  + 
Из земаља 
aмеричког 
континентa 

   

   
4403 99 95 00 

 
Остало 

              + 
Platanus из СAД-a 

и Aрменије 

   

 4404  Комплетан тарифни број   +▀    
 4406  Комплетан тарифни број   +▀    
 4407  Комплетан тарифни број    +   
  4407 10 Од црногорице   +► +   
   

4407 91 
 
Храстово(Quercus spp) 

  + 
Храст из САД, 

ФСЦ 

 
+ 

  

  4407 99 Остало   +▀ +   
 4408  Комплетан тарифни број    +   
   

4408 90 35 00 
 
Дашчице за производњу оловака,кистова,писаљки ... 

  + 
Kанада, Kина, 

Jaпaн, Р.Koреја, 
Mekсиkoи Tajвaн 

 
+ 

  

 4409  Комплетан тарифни број    +   
 4410  Комплетан тарифни број    +   
 4411  Комплетан тарифни број    +   
 4412  Комплетан тарифни број    +   
 4415  Комплетан тарифни број   + 

Ознака IPPC 
   

  4416 00 00 00 Бачве, каце, чаброви и др.бачварски произв. од дрвета   +▀    
 4419  Комплетан тарифни број +      

45.   Плута и производи од плуте       
  4504 10 11 00  Чепови, од агломерисане плуте плуте, за пјенушава вина, 

укључујући са дисковима од природне плуте 
+**      

  4504 10 19 00 Остали чепови од агломерисне плуте +      



48.   Хартија и картон; производи од хартијине масе, 
хартије или од картона 

      

 4803  Комплетан тарифни број +      
  4810 29 80 10 Хартија и картон за тетра-пак и тетра-брик амбалажу +      
 4813  Комплетан тарифни број +      
 4818  Комплетан тарифни број +      
 4823  Комплетан тар број       
  4823 61 00 00 Послужавници, чиније, тањири, шоље и слично од 

бамбуса 
+**      

  4823 69 10 00 Послужавници, чиније, тањири, шоље и слично од хартије 
или картона 

+**      

  4823 69 90 00 Остало од хартије или картона +**      
50.   Свила    +   

  5001 00 00 00 Чауре свилене бубе подесне за одмотавање  +  +   
51.   Вуна, фина или груба животињска длака; предиво и 

тканине од коњске длаке 
   +   

 5101  Комплетан тарифни број  +  +   
 5102  Комплетан тарифни број  +  +   
 5103  Комплетан тарифни број  +  +   

52.   Памук    +   
 5201  Комплетан тарифни број    +   
 5202  Комплетан тарифни број    +   
  5203 00 00 00 Памук, кардиран или чешљан    +   
   

 
5208 11 10 00 

 
 
Тканине за производњу завоја, облога и медицинских газа 

    
 

+ 

+* 
 ако се користи 
у медицинске 

сврхе 

 

53.   Остала биљна текстилна влакна; предиво од хартије и 
тканине од предива од хартије 

   +   

 5301  Комплетан тарифни број    +   
 5302  Комплетан тарифни број    +   
 5303  Комплетан тарифни број    +   
  5305 00 00 00 Кокосово влакно...    +   

54.   Вјештачки или синтетички филаменти    +   
55.   Вјештачка или синтетичка влакна, сјечена    +   
56.   Вата, флиц и неткани материјал; специјална предива; 

конопци, каблови и производи од њих 
   +   

  
5601 

  
Комплетан тарифни број 

 
+ 

   
+ 

+* 
ако се користи 
у медицинске 

сврхе 

 

57.   Теписи и остали текстилни подни прекривачи..    +   
58.   Специјалне тканине, текстилни производи добијени 

тафтинг поступком; чипке; таписерије; позамантерија; вез 
   +   

 
59. 

  Текстилни материјали импрегнисани, премазани, 
пресвучени, прекривени или ламинирани; текстилни 
производи погодни за техничке сврхе 

    
+ 

  

60.   Плетени и кукичани материјали    +   
61.   Одјећа и прибор за одјећу, плетени и кукичани    +   
62.   Одјећа и прибор за одјећу, осим плетених и кукичаних 

производа 
   +   

63.   Остали готови текстилни производи; сетови; 
изношена дотрајала одјећа и дотрајали текстилни 
производи; крпе 

   +   

64.   Обућа, камашне и слични производи; дијелови тих 
производа 

   +   



65.   Шешири, капе и остале покривке за главу и њихови 
дијелови 

   +   

67.          
   

6701 00 00 00 
Коже и други дјелови птица са њиховим перјем и 
паперјем, перје, дијелови перја, паперје и производи од 
њих (осим производа из тарифног броја 0505 и обрађених 
бадрљица од перја) 

  
+ 

    

 6807  Комплетан тарифни број    +   
 6911  Комплетан тарифни број +      
 6912  Комплетан тарифни број +      

70.   Стакло и производи од стакла       
 7010  Боце, тегле, лонци, фиоле и остали контејнери, од стакла, 

за транспорт или паковање робе; тегле од стакла за 
конзервисање; чепови, поклопци и остало, од стакла 

 
+** 

     

  7010 10 00 00 Ампуле +**      
  7010 90 71 00  За фармацеутске производе, запремине: веће од  0,055 l   +**      
  7010 90 79 00 За фармацеутске производе, запремине:  не веће од  0,055 l +**      
 7013  Комплетан тарифни број +**      
  7015 10 00 00 Стакла за корективне наочале     +*  

73.   Производи од гвожђа и челика       
 7310  Комплетан тарифни број 

(ако се користе у прехрамбеној индустрији) 
+**      

 7311  Комплетан тарифни број    +   
   

7321 11 10 00 
Апарати за кување и гријачи за одржавање топлоте хране: 
на гас или и друга горива: са рерном, укључујући одвојене 
(уградбене) рерне 

    
+ 

  

  7321 11 90 00  Апарати за кување и гријачи за одржавање топлоте хране: 
на гас или  и друга горива: остали 

    
+ 

  

  7321 81 00 00 Остали апарати на гас или друга горива    +   
 7323  Комплетан тарифни број +      
  7326 90 92 00 Остали производи од гвожђа или челика ковани у 

отвореном калупу 
+      

  7326 90 94 00 Остали производи од гвожђа или челика ковани у 
затвореном калупу 

+      

  7326 90 96 00 Остали производи од гвожђа или челика добијени 
синтеровањем 

+      

  7326 90 98 00 Остало +      
74.   Бакар и производи од бакра       

 7418  Комплетан тарифни број +**      
76.   Алуминиј и производи од алуминијума       

 7607  Комплетан тарифни број +**      
  7611 00 00 00 Резервоари, танкови, бачве и слично... +**      
 7612  Комплетан тарифни број +**      
 7615  Комплетан тарифни број +**      

82.   Алати, ножарски производи и прибор за јело од 
простих метала;  њихови дијелови од простих метала 

      

 8208  Ножеви и сјечива за машине или за механичке уређаје  +**      
   

8210 00 00 00 
Механичке справе на ручни погон, масе 10 кг или мање, 
који се употребљавају за припремање или послуживање 
хране или пића 

 
+** 

     

 8211  Комплетан тарифни број +**      
 8212  Комплетан тарифни број +**      
 8214  Комплетан тарифни број +**      
 8215  Комплетан тарифни број +**      

83.   Разни производи од простих метала       
 8309  Комплетан тарифни број +**      



84.   Нуклеарни реактори, котлови, машине, апарати и 
механички уређаји; њихови дијелови 

      

 8402  Комплетан тарифни број    +   
   

8419 20 00 00 
Медицински, хируршки или лабораторијски апарати за 
стерилизацију 

    +* 
 изузев за 

лабораторијске 

 

          8419 81  Комплетан подброј +**      
   

8419 90 15 00 
Дијелови за стерилизаторе из подброја 8419 20 00 00; и 
уређаја из подброја: 8419 89 15 00, 8419 89 2000 или 
 8419 89 25 00 

    +* 
 изузев за 

лабораторијске 

 

  8421 11 00 00 Сепаратори за павлаку +**      
  8421 12 00 00  Центрифуге за сушење рубља +**      
  8421 19 20 00 Центрифуге врста које се употребљавају у лабораторијама     +* 

 ако се користе 
за медицинске 

сврхе 

 

  8421 21 00 00 Уређаји за филтрирање и пречишћавање воде +**      
  ех    8421 21 00 10 За употребу у цивилном ваздухопловству +**      
  8421 22 00 00 Уређаји за филтирање и пречишћавање пића, осим воде +**      
 

85 
  Електричне машине и опрема и њихови дијелови; 

Апарати за снимање или репродукцију звулка; 
телевизијски апарати за снимање или репродукцију 
слике и звука, и дијелови и прибор за те производе 

      

  8509 40 00 00 Апарати за мљевење и мјешање хране; соковници за воће 
и поврће 

+**      

  8514 10 10 00 Пекарске пећи за фабрике хљеба, пекаре, посластичарнице 
и фабрике кекса 

+**      

  8516 60 70 00 Роштиљи (у облику решетки и плоча)  +**      
  8516 71 00 00 Апарати за припремање кафе или чаја +**      
  8516 72 00 00 Тостери  +**      
 

90. 
  Оптички, фотографски, кинематографски и мјерни 

инструменти за испитивање тачности, медицински 
инструменти и апарати; њихови дијелови и прибор 

      

  9001 30 00 00 Контактна сочива     +*  
  9001 40 41 00 Стакла за наочаре, од стакла, довршена са обе стране, 

намјењена побољшању вида, са једним фокусом 
    +*  

 
  9001 40 49 00 Стакла за наочаре довршена са обе стране, намјењена 

побољшању вида, остала 
    +* 

 
 

  9001 40 80 00 Остала стакла за наочале, од стакла намјењена 
побољшању вида, остала 

    +* 
 

 

  9001 50 41 00 Стакла од других материјала за наочаре, намјењена 
побољшању вида, довршена са обе стране, са једним 
фокусом (унифокална) 

    +* 
 

 

  9001 50 49 00 Остала стакла за наочаре од осталих материјала довршена 
са обе стране, намјењена побољшању вида, остала 

    +* 
 

 

  9001 50 80 00 Остала стакла за наочале од других материјала намјењена 
побољшању вида, остала 

    +* 
 

 

  
 

9003 

  
 
Комплетан тарифни број 

    +* 
ако су 

намјењени за 
наочаре за 

корекцију вида  

 

  9004 10 10 00 Сунчане наочаре са  оптички обрађеним стаклима     +*  
   ех   9004 90 10 10 Наочаре за корекцију вида     +*  
   

9004 90 90 00 
 
Остало 

    +* 
ако се користе 

 



 
 
 
 
 
 
 

у медицинске 
сврхе 

   ех  9004 90 90 10 Остале наочаре за корекцију вида     +*  
  9006 30 00 00 Фотоапарати специјално констр. за фотогр. под водом ...     +*  
 9018  Комплетан тарифни број     +*  
  

9019 
  

Комплетан тарифни број 
    +* 

(ако се користе 
у медицинске 

сврхе) 

 

 9021  Комплетан тарифни број     +*  
 9022  Комплетан тарифни број     +*  
   

9025 11 20 00 
 
Медицински и ветеринарски термометри 

  
+• 

  +* 
изузев 

ветеринарских 

 

93.          
  9302 00 00 00 Револвери и пиштољи, осим оних из тар.бр. 9303 и 9304      Прилог 

бр.3 
 9303  Комплетан тарифни број      Прилог 

бр.3 
  9304 00 00 00 Остало оружје ...      Прилог 

бр.3 
 9305  Комплетан тарифни број      Прилог 

бр.3 
 9306  Комплетан тарифни број      Прилог 

бр.3 
94.          

  
 

9402 

  
 
Комплетан тарифни број 

    
 

+ 

+* 
 ако се користе 
у медицини, 
хирургији и 
зубварству 

 

 9403  Комплетан тарифни број    +   
  9406 00 20 00 Moнтажне зграде од дрвета   +▀    

95.   Играчке, реквизити за друштвене игре и спорт; њихови 
дијелови и прибор 

      

 9503  Комплетан тарифни број +**      
  9508 10 00 00 Путујући циркуси и путујуће менажерије  +     

96.   Разни производи       
 9601  Комплетан тарифни број  +     
  9603 21 00 00  Четкице за прање зуба, укључујући и четкице за протезе +      

 9614  Комплетан тарифни број +      
 9616  Комплетан тарифни број +      
  9617 00 00 00 Термос-боцеи остали термос-судови са вак.изолацијом...  +      
 9619  Хигијенски улошци и тампони, дјечије пелене... +   +   

97   Предмети умјетности, колекција и старина      Прилог 
бр.3 

  9705 00 00 00 ех Само зоолошке колекције   +    Прилог 
бр.3 



 
 
 
 
 
 
 
Легенда: 
 
1. Рубрика бр. 10 ( Дозволе): 

- Ова рубрика односи се на робе које су према одредбама Одлуке о класификацији робе на режиме извоза и увоза и Прилога 1., 2. и 3. те Одлуке 
(“Службени гласник БиХ”, број 22/98, 30/02, 40/02 и 20/05 ) на режиме дозволе “Д” код увоза/извоза и она упућује да се изврши провјера да ли 
роба из тарифног броја, односно главе код које је стављена ознака неког од наведених прилога подлијеже прибављању дозволе “Д” коју издаје 
Министарство вањске трговине и економских односа БиХ. 
- Ступанјем на снагу Закона о спречаванју и сузбијанју злоупотребе опојних дрога (“Службени гласник БиХ“, број 08/06), обавезно је 
прибављање дозвола за робе из Табеле I, II, III i IV, како је то предвиђено поменутим Законом.   

2. -  '' +** ''  -  Означени су производи који подлијежу санитарном надзору  а који су намјењени  за  општу употребу. 
3. - ''+*'' -  Означени су производи који подлијежу надзору Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 

Агенција),  а који се користе у фармацији, медицини и стоматологији. 
                                                                                                                                               
4. -  '' +• ''    -  Означени су производи који подлијежу надзору Ветеринарске инспекције, а који се користе у ветеринарској медицини. 
5. -  '' +²  ''    -  Означени су производи који подлијежу надзору тржне инспекције, а односи се само на робу која подлијже Одлуци о контроли 

квалитета течних нафтних горива (“Службени гласник БиХ”, број 27/02), 
Напомена: Овај Обједињени списак роба је сачињен на основу списка роба које подлијежу контроли у царинском поступку утврђених сходно 
важећим прописима од стране  државних и ентитетских контролних органа у чију надлежност спадају те контроле. 

 
 
Фитосанитарна инспекција 
 
- + ^         из ваневропских земаља 
-  + ^^      поријеклом из Канаде и САД  
- + ***     поријеклом из Авганистана, Индије, Ирана, Ирака, Мексика, Непала, Пакистана, Јужноафричке Републике и САД  
- +*****  поријеклом из Турске, Бејлорусије, Грузије, Молдавије, Русије и Украјине  
- + º      ако се користи за производњу средстава за заштиту биља 
-  + ºº     ако се користи као ђубриво  
-  + º или + ºº     ако се користи за производњу средстава за заштиту биља или ђубрива  
- +       Ако се користи у пољопривреди или шумарству 
-      + ▀   Храст САД; Platanus САД и Арменија; Populus Амерички конинент; Acer saccharum (јавор) ^^; четинара (Coniferales) ^, Казахстана, Русије и  
 Турске;  Fraxinus (јасен), Juglans mandshurica  (украсни орах), Ulmus  davidiana i U.pavifolia (бријест) и Pterocrya rhoifolia****** 
- + ►  Четинари (Coniferales)*, Казахстан, Русија, и Турска 
 
 
                  ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА  
 
                                             Здравко Цвјетиновић 


