
ПРЕДМЕТИ ЗА ЛИЧНУ УПОТРЕБУ 

 

Илустровани списак 

 

1. Одећа 

2. Тоалетни производи 

3. Лични накит 

4. Камере за непокретне и покретне слике, са одговарајућом количином филмова и 

прибора 

5.Преносиви пројектори за дијапозитиве или филмове, са одговарајућом количином 

дијапозитива или филмова 

6. Видео камере и преносиви видео рекордери са одговарајућом количином касета 

7. Преносиви музички инструменти 

8. Преносиви грамофони са плочама 

9. Преносиви уређаји за снимање и репродукцију звука (укључујући  диктафоне) са 

тракама 

10. Преносиви радио пријемници 

11. Преносиви телевизијски апарати 

12. Преносиве писаће машине 

13. Преносиви калкулатори 

14. Преносиви персонални компјутери 

15. Двогледи 

16. Колица за бебе 

17. Покретна колица за инвалиде 

18. Спортска опрема као што су шатори и остала опрема за камповање, опрема за 

риболов, опрема за планинарење, опрема за роњење, спортско оружје са 

муницијом,  бицикли без мотора, кануи и кајаци дужине мање од 5,5 метара, скије, 

тениски рекети, даске за скијање на таласима, даске за једрење на води, змајеви и 

делта летелице, опрема за голф 

19. Преносиви апарати за дијализу и слични медицински апарати и потрошни 

материјал увезен за употребу са њима 

20. Други производи искључиво личне природе. 

 

 

РОБА ЗА СПОРТСКЕ СВРХЕ 

 

Илустровани списак 

 

A. Опрема за атлетске стазе и игралишта, као што су: 

- препоне, 

- копља, дискови, мотке, кугле, кладива. 

Б. Опрема за игре са лоптом, као што су.: 

-лопте свих врста, 

- рекети, дрвени маљеви, палице, штапови и сл., 

- разне мреже, 

- стативе за гол. 



Ц. Опрема за зимске спортове, као што су: 

- скије и штапови, 

- клизаљке, 

- боб санке, 

- опрема за карлинг. 

Д. Спортска одећа, обућа, рукавице, капе, итд. свих врста. 

 

Е. Опрема за спортове на води, као што су: 

- кануи и кајаци, 

- једрилице и чамци на весла, једра, весла и кратка весла, 

- даске за једрење (surf) и једра. 

 

Ф. Моторна возила и чамци, као што су: 

- аутомобили, 

- бицикли са мотором, 

- моторни чамци. 

 

Г. Опрема намењена за различита такмичења, као што је: 

- спортско оружје и муниција, 

- бицикли без мотора, 

- лукови и стреле, 

- опрема за мачевање, 

- опрема за гимнастику, 

- компаси, 

- струњаче и простирке за рвање, 

- опрема за дизање тегова, 

- опрема за јахање, лагане кочије на два точка-једноседи, 

- змајеви, делта летелице, даске за једрење на води, 

- планинарска опрема, 

- касете са музиком намењене за емитовање приликом спортских приредби. 

 

Х. Помоћна опрема, као што је: 

- опрема за мерење и приказивање резултата, 

- апарати за анализу крви и урина. 


