
538
На осно ву чла на 3а став 4. За ко на о Ца рин ској та ри фи („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) об ја вљу ју се Од лу ке о свр-

ста ва њу ро бе ко је је до нео Ко ми тет за Хар мо ни зо ва ни си стем Свет ске ца рин ске ор га ни за ци је (у да љем тек сту: СЦО) на 52. за се да њу 
сеп тем бра 2013. го ди не об ја вље не на сај ту СЦО 2013. го ди не, а у скла ду са уго во ром пот пи са ним из ме ђу СЦО и Упра ве ца ри на Ре пу бли-
ке Ср би је од 28. апри ла 2008. го ди не, ко је у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку и у пре во ду на срп ски је зик гла се:
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Сле де ћа ли ста са др жи од лу ке о свр ста ва њу ро бе (осим оних ко је су пред мет зах те ва за по нов но раз ма тра ње) ко је је до нео Ко ми тет 
за Хар мо ни зо ва ни си стем (52. за се да ње  – март 2013. го ди не) за од ре ђе не про из во де, за јед но са та риф ном озна ком и, у од ре ђе ним слу ча-
је ви ма, осно вом за свр ста ва ње (Основ на пра ви ла за при ме њи ва ње Ца рин ске та ри фе, у да љем тек сту: ОПП).

Са вет:
Чла ни ца ма ко је же ле да уве зу или из ве зу ро бу об у хва ће ну од лу ком, са ве ту је се да про ве ре да ли зе мља из ко је уво зе или у ко ју из-

во зе ро бу при ме њу је од лу ку, у за ви сно сти од слу ча ја.
Бр. Опис про из во да Свр ста ва ње Раз ма тра не та риф не озна ке Основ свр ста ва ња
1. Теф (Eragrostistef), у об ли ку зр на. 1008.2* 1008.2* ОПП 1. и 6.
2. Пре па рат ко ји, на осно ву са др жа ја ви дљи вих ко ма ди ћа, са др жи по ма си, 22,9% 

лоп ти ца од ме са, 20,5% те сте ни не и 1,28% по вр ћа, при пре мљен у ста кле ним по су-
да ма, не то са др жа ја 190 g, за про да ју на ма ло. Са ме лоп ти це од ме са са др же 63,8% 
ме са, и пре ма укуп ном са др жа ју ме са у пре па ра ту уче ству ју са 14,6%. Пре па рат се 
про да је да се ко ри сти као хра на за де цу (ста ро сти го ди ну да на и ви ше) на кон што 
се, пре слу же ња, под гре је.

1902.30 16.02 и 19.02 ОПП 1. и 6.

3. Бра шно од ку ку ру за ше ћер ца, у об ли ку фи ног жу тог пра ха, до би је но де хи дра та-
ци јом зр на ку ку ру за ше ћер ца (до са др жа ја во де ма њег од 10%), а на кон то га мле-
ве њем и тер мич ком об ра дом (4 до 5 са ти, на тем пе ра ту ри од 70°C). Про це нат про-
из во да ко ји про ла зи кроз си то са отво ри ма од 500 ми кро ме та ра је 100%, са др жај 
пе пе ла 2,69%, и са др жај скро ба 16,28%. На ме њен је да се ко ри сти за при пре ма ње 
сла до ле да.

2005.80 20.05, 21.06 и 23.02 ОПП 1. и 6.

4. Ко ре но ви гин сен га, без ли шћа, огра на ка и гро зда стих бо би ца, смр зну ти. 2008.99 07.10, 12.11, 12.12 и 20.08 ОПП 1. и 6.
5. Ме ша ви на, у об ли ку та бле та, ко ја са др жи со, ше ћер, кон цен трат ли му на, цр ну со, 

се ме ки ма, цр ни би бер, су ви ђум бир, ду гач ки би бер и амо ни јум хло рид, при пре-
мље на за про да ју на ма ло, у по су да ма са 120 та бле та. Овај про из вод је на ме њен да 
се ко ри сти као ди ге стив на та бле та ко ја по ма же при ва ре њу, на ро чи то на кон је ла.

2106.90 21.06 и 30.04 ОПП 1. (На по ме на 1 (а) уз Гла ву 30) 
и 6.

6. Аро ма за нар ги ле „shishasteamstones”, као за ме на за ду ван ко ја се ко ри сти за нар-
ги ле, са сто ји се од при род них по ро зних ка мен чи ћа, тер мич ки об ра ђе них, на то-
пље них гли це ро лом и аро мом, ко ји се за гре ва ју у нар ги ла ма, на ме сту где се ина че 
ста вља ду ван, ка ко би се ство ри ла ис па ре ња као дим.

3824.90 24.03 и 38.24 ОПП 1. и 6.

7. „Ксан тан гу ма”, по ли са ха рид ко ји се до би ја из бак те риј ске на сла ге Xanthomonas
campestris, а ко ри сти се као ади тив за хра ну и ре о ло шки мо ди фи ка тор, обич но се 
упо тре бља ва као сред ство за згу шња ва ње (на при мер, у пре ли ви ма за са ла те) и као 
ста би ли за тор (на при мер, у ко зме тич ким про из во ди ма, за спре ча ва ње се па ра ци је 
са сто ја ка). До би ја се фер мен та ци јом глу ко зе, са ха ро зе, или лак то зе по мо ћу бак те-
ри јеXanthomonascampestris.

3913.90 13.01 и 39.13 ОПП 1. и 6.

8. Пре па ри ра ни тро феј у об ли ку про стир ке са гла вом гри зли ме две да, са сто ји се од 
це лог кр зна гри зли ме две да, са гла вом, ре пом и ша па ма, при чвр шће них на под ло-
зи од тек сти ла. Гла ва је пре па ри ра на, а очи и је зик су за ме ње ни ве штач ким очи ма 
и је зи ком.

4303.90 43.03 и 97.05 ОПП 1. и 6.

9. Пре па ри ра ни тро феј у об ли ку про стир ке са гла вом ти гра, са сто ји се од це лог кр-
зна ти гра, са гла вом, ре пом и ша па ма, при чвр шће них на под ло зи од тек сти ла. Гла-
ва је пре па ри ра на, а очи и је зик су за ме ње ни ве штач ким очи ма и је зи ком.

4303.90 43.03 и 97.05 ОПП 1. и 6.

10. Пре ди во ве ли ке ја чи не од по ли е стра (у сми слу На по ме не 6. уз Оде љак XI), тек сту-
ри ра но, осим кон ца за ши ве ње, не при пре мље но за про да ју на ма ло, за про из вод њу 
ужа ди.

5402.20 ОПП 3 (а) ОПП 1. и 6.

11. Жен ска оде ћа вр сте шал вар ка миз „Shalwar-Kameez”, из ра ђе на од па муч ног тек-
стил ног ма те ри ја ла, са сто ји се од три еле мен та:
 – ту ни ке ко мот ног кро ја, у две бо је (зе ле на и жу та), без ру ка ва, ко ја пред ста вља 
гор њи део оде ће (ка миз), из ра ђе не од де ло ва тек стил ног ма те ри ја ла ко ји су ме ђу-
соб но уши ве ни, ду бо ког окру глог из ре за око вра та, са укра сним мо ти ви ма при ши-
ве ним тек стил ни ма те ри јал, са по ста вом и тра ком од ма те ри ја ла у бо ји сре бра на 
до њој иви ци ту ни ке;
 – па ра пан та ло на (зе ле на) (шал ва ре);
 – пра во у га о ног ша ла у две бо је (зе ле на и жу та) (ду па та).

одво је но  
свр ста ва ње

6206.30

6204.62
6214.90

62.04, 62.06, 62.11 и 62.14 ОПП 1. (На по ме на 14. уз Оде љак 
XI) и 6.

12. Је ди ни ца за по за дин ско осве тље ње са LED ди о да ма, са сто ји се од LED шип ке и 
оп тич ког де ла, у за јед нич ком скло пу, у пла стич ном ра му ди мен зи ја 360 mm ши ри-
не и 210 mm ви си не. LED шип ка има 48 LED чи по ва, угра ђе них на флек си бил ну 
пло чу са штам па ним ко лом (FPCB), у ни зу са елек трич ним ко нек то ром на кра ју 
FPCB. Оп тич ки део са сто ји се од ре флек ту ју ћег ли ста, пло че за усме ра ва ње све-
тла, ди фу зи о ног ли ста и два при зма тич на ли ста. 
Уре ђај је на ме њен за уград њу у од ре ђе ни LCD мо дул кон стру и сан за лап топ ма ши-
не за ауто мат ску об ра ду по да та ка (АОП), ка ко би се обез бе ди ло по за дин ско осве-
тље ње LCD мо ду ла.

8473.30 84.73, 90.13 и 94.05 ОПП 1. (На по ме на 2(б) уз Оде љак 
XVI) и 6.

13. Дис плеј мо дул са ак тив ном ма три цом ор ган ских све тле ћих ди о да (AMO LED), осе-
тљив на до дир, ши ри не 75,8 mm, ви си не 123,3 mm и 1,0 mm ду би не, за по себ-
не мо де ле мо бил них те ле фо на. AMO LED мо дул функ ци о ни ше као ка па ци тив ни 
упра вљач ки па нел осе тљив на до дир за те ле фон, али та ко ђе и као дис плеј, са ди ја-
го нал ном ди мен зи јом екра на 13.4 cm (5.3 ин ча) и ре зо лу ци јом 1200 x 800 пик се ла. 
AMO LED мо дул се са сто ји од:
 – ста кле ног по клоп ца (ка ље но ста кло) као за шти те за про из вод;
 – AMO LED дис плеј па не ла, ко ји се са сто ји од сло ја ор ган ског је ди ње ња у сен-
дви чу из ме ђу гор њег и до њег ста кла са угра ђе ним про вид ним про вод ним сло јем 
ко ји је фор ми ран као ше ма ин ди јум-ка лај-ок си да (ITO) уну тар ње го ве ће ли је (на 
гор њем ста клу); и
 – скло па флек си бил не штам па не пло че (FPBA), ко ји обез бе ђу је пре нос сиг на ла 
оства ре ног до ди ром и пу та њу ин тер феј са из ме ђу дис плеј мо ду ла о ко јем је реч и 
апа ра та у ко ји се угра ђу је.

8517.70 84.71 и 85.17 ОПП 1. (На по ме на 2(б) уз Оде љак 
XVI) и 6.



15. фебруар 2014. Број 18 11
Бр. Опис про из во да Свр ста ва ње Раз ма тра не та риф не озна ке Основ свр ста ва ња
14. Про вид ни, ка па ци тив ни екран на до дир (ди мен зи је: 56 mm ши ри на x 109 mm ви-

си на x 1.3 mm ду би на), са сто ји се од два тан ка про вид на, про вод на сло ја ин ди-
јум-ка ли јум-ок си да (ITO) и гор њег за штит ног сло ја од ка ље ног ста кла ко ји су ме-
ђу соб но спо је ни оп тич ки чи стим ад хе зив ним сло је ви ма. Та ко ђе, по се ду је пло чу 
са флек си бил ним штам па ним ко лом (FPCB) у ко ју је угра ђен кон тро лер (ин те гри-
са но ко ло) до ди ра. Као ре ак ци ја на при род но на е лек три са ње људ ског те ла, при-
ли ком до ди ра екра на до ла зи до де фор ма ци је елек тро ста тич ког по ља ко је ства ра ју 
ITO про вод ни сло је ви. Из де фор ма ци је елек тро ста тич ког по ља, кон тро лер до ди ра 
пре ра чу на ва ме сто до ди ра и ша ље ин фор ма ци ју о до ди ру до про це со ра апли ка ци је 
уре ђа ја у ко ји се, про из вод о ко ме је реч, угра ђу је. Он, сам по се би, не ма функ ци-
о нал ност дис пле ја.
Екран се ко ри сти са LCD или AMO LED дис пле јом мо бил ног те ле фо на. Има че ти-
ри за о бље не иви це, и об ли ко ван је да се укло пи у пред њу стра ну мо бил ног те ле-
фо на, са не ко ли ко отво ра за глав ни та стер, објек тив ка ме ре и звуч ник.

8517.70 84.71, 85.17 и 85.37 ОПП 1. (На по ме на 2(б) уз Оде љак 
XVI) и 6.

15. Про вид ни, ре зи стив ни (от пор ни) екран, осе тљив на до дир (ди мен зи је: 325 mm 
ши ри на x 245 mm ви си на x 2.0 mm ду би на), са сто ји се од два тан ка про вид на, 
про вод на сло ја ин ди јум-ка ли јум-ок си да (ITO), раз дво је на тач ка стим се па ра то ри ма 
и елек трич ним про вод ним тра ка ма, ко ји су ла ми ни ра ни гор њим сло јем за штит ног 
фил ма од пла стич не ма се и до њим сло јем за штит ног ста кла, с угра ђе ним флек-
си бил ним ко нек тор ским на став ком. Ка да се два ITO про вод на сло ја спо је у тач ки 
до ди ра, под ути ца јем спо ља шње си ле, то иза зи ва про ме ну на по на.
Ре зи стив ни кон тро лер до ди ра кон вер ту је про ме ну на по на у X-Y вред ност по зи-
ци је и ша ље од го ва ра ју ћи сиг нал пре по зна те ло ка ци је до ди ра, до уре ђа ја у ко ји је 
угра ђен екран осе тљив на до дир. Екран осе тљив на до дир мо же да де тек ту је до-
ди ре иза зва не би ло ко јим објек том, укљу чу ју ћи људ ски прст или пи саљ ку, али сам 
по се би не ма функ ци о нал ност дис пле ја.
Про из вод се мо же ко ри сти ти у раз ли чи тим апа ра ти ма ко ји има ју угра ђен дис плеј, 
као што су: бан ко ма ти (АТМ), KI OSK (ин тер ак тив ни ин фо ки о сци), POS тер ми на-
ли, мо ни то ри и ма ши не за ауто мат ску об ра ду по да та ка (АОП).

8537.10 84.71, 85.37 и 85.48 ОПП 1. (На по ме на 2(а) уз Оде љак 
XVI) и 6.

16. „Спот си ја ли ца” са све тле ћом ди о дом (LED), са сто ји се од не ко ли ко LED ди о да, 
ко ла за ис пра вља ње на по на на из ме нич не стру је и пре тва ра ње на по на до ни воа ко-
ји LED ди о де ко ри сте, хлад ња ка и 2-пин ске осно ве.

8543.70 85.43 и 94.05 ОПП 1. и 6.

17. „Си ја ли ца” са све тле ћим ди о да ма (LED) стан дард ног об ли ка „ин ка де сцент не” 
си ја ли це са ужа ре ним влак ном, са сто ји се од не ко ли ко LED ди о да у пла стич ном 
омо та чу, ко ла за ис пра вља ње на по на на из ме нич не стру је и пре тва ра ње на по на до 
ни воа ко ји LED ди о де ко ри сте, хлад ња ка и осно ве са Еди со но вим на во ји ма.

8543.70 85.43 и 94.05 ОПП 1. и 6.

18. Ду пли, услу жни ка са пулт са по крет ном тра ком, вр сте ко ја се ко ри сти у про дав-
ни ца ма и су пер мар ке ти ма, да се на ње му по ка жу про дај ни про из во ди, као и да се 
омо гу ћи куп ци ма да про из во де, ко је же ле да ку пе, ста ве на по крет ну тра ку ко ја их 
пре но си до ка се. Ка са пулт је ду га чак 2100 mm и кон стру и сан је та ко да се у ње га 
сме сти ка са. Опре мљен је по крет ном тра ком.

9403.20 84.28 и 94.03 ОПП 1. и 6.

19. Ду пли, услу жни ка са пулт без по крет не тра ке, вр сте ко ја се ко ри сти у про дав ни-
ца ма и су пер мар ке ти ма, да се на ње му по ка жу про дај ни про из во ди, као и да се 
омо гу ћи куп ци ма да про из во де, ко је же ле да ку пе, при не су до ка се и ста ве на не-
по крет ни пулт. Ка са пулт је ду га чак 1700 mm или 1900 mm и кон стру и сан је та ко 
да се у ње га сме сти ка са. Ни је опре мљен по крет ном тра ком ни ти ваљ ци ма.

9403.20 94.03 ОПП 1. и 6.

20. По став ка пре па ри ра ног тро фе ја по лар ног ме две да ко ји је пот пу но уз диг нут, на по-
сто љу.

97.05 43.03 и 97.05 ОПП 1.

21. По став ка пре па ри ра них тро фе ја ко ја се са сто ји од из ло га са по сто љем ко је пред-
ста вља ста ни ште и две пу ње не пти це.

97.05 43.03 и 97.05 ОПП 1.

22. По став ка пре па ри ра ног тро фе ја у об ли ку укра сне гла ве ка над ског је ле на на ра ме-
ни ма (плашт), ко ја има ко жу вра та и гла ве ка над ског је ле на са ро го ви ма. Уну тра-
шњи са др жај је укло њен и за ме њен из ли ве ним по ли у ре та ном. Очи су за ме ње не 
ве штач ким очи ма.

97.05 43.03 и 97.05 ОПП 1.
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