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уз Протокол између  

Владе Републике Србије и  

Владе Руске Федерације о изузецима из режима 

слободне трговине и правилима о одређивању земље порекла робе 

 уз Споразум између  

Савезне владе Савезне Републике Југославије  

и Владе Руске Федерације о слободној трговини  

између Савезне Републике Југославије и Руске Федерације 

од 28. августа 2000. године  

 

 

СПИСАК 

производа који потпадају под изузетке из режима слободне трговине  

при увозу на царинску територију Републике Србије из Руске Федерације  

 

 

Тарифни број по 

ЦТ 

Републике 

Србије 

Тарифни број по 

ТН ВЕД 

Царинске уније 

Наименовање робе 

4012 11 00 00 4012 11 000 0 Протектиране пнеуматске гуме: врста које се 

користе за путничке аутомобиле (укључујући 

караване и тркачке аутомобиле) 

4012 12 00 00 4012 12 000 0 Протектиране пнеуматске гуме: врста које се 

користе за аутобусе или камионе 

4012 13 00 00 4012 13 000 0 Протектиране пнеуматске гуме: врста које се 

користе за ваздухоплове 

4012 19 00 00 4012 19 000 0 Протектиране пнеуматске гуме: остало 

4012 20 00 00 4012 20 000 Употребљаване пнеуматске спољне гуме 

8481 8481 Славине, вентили и слични уређаји за цевоводе, 

котлове, резервоаре, каце и слично, укључујући 

вентиле за смањење притиска и термостатски 

управљане вентиле 

8701 

осим 

8701 90 39 00 

8701 

осим 

8701 90 390 

Трактори (осим оних из тар.бр. 8709) 

 

Трактори пољопривредни (осим 

једноосовинских) и шумски трактори, точкаши: 

нови, снаге мотора: преко 90 Kw 

8702 10 19 00 8702 10 19 Моторна возила за превоз десет или више особа, 

укључујући возача: Са клипним мотором са 

унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу 

компресије (дизел или полудизел): запремине 

цилиндара преко 2500 cm
3
: употребљавана 
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Тарифни број по 

ЦТ 

Републике 

Србије 

Тарифни број по 

ТН ВЕД 

Царинске уније 

Наименовање робе 

8702 10 99 00 8702 10 99 Моторна возила за превоз десет или више особа, 

укључујући возача: Са клипним мотором са 

унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу 

компресије (дизел или полудизел): запремине 

цилиндара не преко 2 500 cm
3
: употребљавана 

8702 90 19 00 8702 90 19 Моторна возила за превоз десет или више особа, 

укључујући возача: Остала: са клипним мотором 

са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу 

свећице: запремине цилиндара преко 2 800 cm
3
: 

употребљавана 

8702 90 39 00 8702 90 39 Моторна возила за превоз десет или више особа, 

укључујући возача: Остала: са клипним мотором 

са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу 

свећице: запремине цилиндара не преко 2 800 

cm
3
: употребљавана  

8703     8703 Путнички аутомoбили и друга моторна возила 

конструисана првенствено за превоз лица (осим 

оних из тар.бр. 8702), укључујући караване и 

тркачке аутомобиле  

8704 21  8704 21  Моторна возила за превоз робе: Остала, са 

клипним мотором са унутрашњим сагоревањем 

на паљење помоћу компресије (дизел или 

полудизел): бруто масе не преко 5 t 

8704 22  8704 22  Моторна возила за превоз робе: Остала, са 

клипним мотором са унутрашњим сагоревањем 

на паљење помоћу компресије (дизел или 

полудизел): бруто масе преко 5 t, али не преко 20t 

8704 23 99 00 8704 23 990 Моторна возила за превоз робе: Остала, са 

клипним мотором са унутрашњим сагоревањем 

на паљење помоћу компресије (дизел или 

полудизел): бруто масе преко 20 t: остала: 

употребљавана 

8704 31  8704 31  Моторна возила за превоз робе: Остала, са 

клипним мотором са унутрашњим сагоревањем 

на паљење помоћу свећице: бруто масе не преко 

5t 

8704 32  8704 32 Моторна возила за превоз робе: Остала, са 

клипним мотором са унутрашњим сагоревањем 

на паљење помоћу свећице: бруто масе преко 5 t 

 


