
Прелазни споразум о трговини и трговинским питањима из-
међу ЕУ, са једне стране и Републике Србије, са друге стране 
(Прелазни споразум), садржи одредбе преузете из Споразума о 
стабилизацији и придруживању између ЕУ, односно њених држа-
ва чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране 
(ССП), и односи се на међусобну трговину пољопривредним и ин-
дустријским производима.

 Влада Републике Србије је одлучила да једнострано отпо-
чне са применом Прелазног споразума почев од 1.2.2009. године. 
Примену трговинског дела споразума ЕУ је прихватила почетком 
децембра 2009. године.

***
Европска унија и Србија ће, у периоду од највише шест година, 

почевши од ступања на снагу Прелазног споразума, постепено ус-
поставити зону слободне трговине.

Режим спољнотрговинске размене пољопривредно-прехрамбе-
них производа је максимално либерализован, а домаће тржиште и 
производња штите се релативно високим увозним дажбинама, за 
најважније производе из овог сектора.

Слабије развијене земље нису у стању да се супротставе конку-
ренцији производа из развијених земаља, па су принуђене да одго-
варајућим мерама (увозним дажбинама) штите своју пољопривре-
ду. Стога се ове земље залажу за већи ниво заштите од увоза и за 
њену што дужу примену. Неке земље ЕУ, нису потпуно спремне 
на царинску либерализацију за одређене производе из овог секто-
ра, а нису још спремне ни за укидање интерне подршке пољопри-
вредној производњи, коју постепено преусмеравају на мере поспе-
шивања руралног развоја и заштиту животне средине.

Трговина пољопривредним и рибљим производима Србије са 
ЕУ обухваћена је чл. 24. до чл. 33. ССП и садржајем четири Анекса 
и два Протокола.

Протокол 1 садржи два Анекса. Анекс I садржи царинске даж-
бине које се примењују на увоз робе у ЕУ пореклом из Србије. 
ЕУ се обавезала дa  на увоз производа из Србије садржане у овом 
Анексу не наплаћује царине. Анекс II садржи договорену динами-
ку снижавања царина на увоз прерађених пољопривредних про-
извода из ЕУ у Србију. Базна царина за сваки производ на који се 
примењује снижење царинске стопе прописана је заједничком ца-
ринском тарифом ЕУ и Србије. Утврђене су међусобне концесије 
у трговини пољопривредним производима, винима и алкохолним 
пићима, рибом и производима од рибе и прерађеним производи-
ма.

ИЗВОЗ ПОЉОПРИВРЕДНО – ПРЕХРАМБЕНИХ 
ПРОИЗВОДА ИЗ СРБИЈЕ У ЕУ

Почетком примене Прелазног споразума о трговини, ЕУ  ће 
укинути сва количинска ограничења и све царине и дажбине које 

имају исто дејство на увоз пољопривредних  производа порек-
лом из Србије, осим производа из шест тарифних бројева и то: 
0102 - живе животиње, врста говеда; 0201 - месо говеђе, свеже или 
расхлађено; 0202 - месо говеђе, смрзнуто; 1701 - шећери, и чиста 
сахароза у чврстом стању; 1702 - остали шећери и   2204  - вино од 
свежег грожђа, укључујући ојачана вина.

Чланом 26. ССП, т.ј. чланом 11. Прелазног споразума о трго-
вини, утврђена је преференцијална квота за извоз живе јунади и 
јунећег меса из Србије, на  територију ЕУ. Квота за BabyBeef изно-
си 8.700 тона у тежини полутке, и за ове количине ће се почетком 
примене  Прелазног споразума, плаћати преференцијална царина 
у износу од 20% ад валорем* и 20% специфичне царине  (прелев-
мана).** Извоз јунећег меса врши се преко кланица које су доби-
ле одобрење од ЕУ, а интензивно се ради и на добијању одобрења 
за извоз живе јунади. ЕУ ће за ове производе пореклом из Србије 
наплаћивати царине приказане у табели број 1.

Евентуално већи извоз јунећег меса од утврђене квоте из Србије 
пратило би пуно царинско увозно оптерећење, које се креће од 10,2 
% и 12,8% ад валорем царине и  прелевман од 93,1 до 212,2 €/100 
кг увоза. Табела број 1. колона 3.

***
Прелазним споразумом је прописана и преференцијална квота 

за увоз шећера у ЕУ пореклом из Србије. Одобрен је безцарински 
увоз шећера пореклом из Србије из тарифних бројева 1701 и 1702 
за годишњу квоту од 180.000 тона (табела број 2).

***
На извоз воћа и поврћа из Србије у ЕУ, на које се до сада 

плаћала и царина и прелевман,  одлучено је да се не плаћа ад 
валорем царина већ само прелевман. Таквих позиција нема мно-
го у Царинској тарифи ЕУ и то се односи на свеже, расхлађено, 
замрзнуто и сушено воће и поврће (табела број 3). 

***
Споразумом је одобрен и бесцарински извоз вина из Србије у 

ЕУ у количини до 63.000 хектолитара годишње. За веће количи-
не од квоте утврђене за извоз вина из Србије, ЕУ ће наплаћивати 
царину за вино и остала наведена пића од 30%. Услов за бесца-
рински извоз, је да Србија не исплаћује извозне субвенције за из-
везене количине вина. (У 2008. години исплаћен је подстицај за 
извоз вина од 10%.) 

У Анексу II регулише се узајамно признавање, заштита и кон-
трола имена вина, алкохолних пића и ароматизованих пића и ли-
сте заштићених вина.

 ***
Европска унија ће укинути сва количинска ограничења и све 

царине на рибу и производе од рибе пореклом из Србије осим 
побројаних у Анексу IV (Таб.бр.4). За ову рибу и производе од 

ЦАРИНСКА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА:ТРГОВИНА  
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РЕПРОДУКЦИОНИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ОПРЕМОМ  
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
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* ад валорем царина је одређена као % од новчане вредности производа
** прелевмани или увозна дажбина утврђује се у новчаном износу по јед.мере 

ПОСЕБАН ПРИЛОГ



Комбинована 
номенклатура 

ЕУ
Наименовање робе

Постојећа МФН ***
царина у ЕУ за
треће земље

Царина за производе 
пореклом из Србије за 

квоту од 8.700 тона   (20% 
од МФН)

еx 0102 90 51 Јунице (нетељене), за клање које 
немају сталне зубе, тежине 320-470 кг 10,2% + 93,1 €/100 кг 2,01% + 18,62 €/100 кг

еx 0102 90 59 Јунице (нетељене), за клање које 
немају сталне зубе, тежине 320-470 кг 10,2% + 93,1 €/100 кг 2,01% + 18,62 €/100 кг

еx 0102 90 71 Бикови и волови- за клање које 
немају сталне зубе, тежине 350-500 кг 10,2% + 93,1 €/100 кг 2,01% + 18,62 €/100 кг

еx 0102 90 79 Бикови и волови- за клање које 
немају сталне зубе, тежине 350-500 кг 10,2% + 93,1 €/100 кг 2,01% + 18,62 €/100 кг

еx 0201 10 00 Месо говеђе,свеже или расхлађено: трупови (од 180кг и више до 300 кг) и полутке (од 90кг 
до 150кг)…. 12,8% + 176,8 €/100 кг 2,56% + 35,36 €/100 кг

еx 0201 20 20 Месо говеђе,свеже или расхлађено : 
компензоване чртврти од 90 кг до 150 кг 12,8% + 176,8 €/100 кг 2,56% + 35,36 €/100 кг

еx 0201 20 30 Предње четврти тежине од 45 кг до 75 кг 12,8% + 141,4 €/100 кг 2,56% + 28,28 €/100 кг

еx 0201 20 50 Задње четврти тежине од 45 кг до 75 кг 12,8% + 212,2 €/100 кг 2,56% + 42,44 €/100 кг

202 Месо говеђе, смрзнуто, укупно осам позиција 12,8% +  од 141,4 до 304,1 
прос.215,9  €/100 г

2,56% + 28,8 до 60,82 
просечно 43,2  €/100 кг

     Табела бр. 1.

Комбинована 
номенклатура 

ЕУ
Наименовање робе

У оквиру квоте 
од 180.000 тона/

годишње

Преко утврђене квоте ЕУ ће наплаћивати 
царину и прелевмане

1701 Шећер од шећерне трске или шеће.репе  

1701 12 10 .за  рафинисани 0 33,9 € /100 кг
1701 11 90 

и 
1701 12 90

за чисти шећер 0 41,9 € /100 кг

1702 хемијски чисту фруктозу 0 16%+ 50,7€ /100 кг

 хемијски чисту малтозу 0 12,8% +  50,7€ /100 кг
за све остале тариф. бр. 1701 и 1072 0 само прелевмани

Табела бр. 2.
***  Базна царина на дан потписивања Прелазног споразума

рибе утврђене су преференцијалне царине при извоз из Србије 
у ЕУ.

Дозвољен је извоз пастрмке до 15 тона и шарана до 60 тона, 
и у оквиру те количине ЕУ је Србију ослободила плаћања цари-

на, а преко утврђених квота царина ће се постепено смањивати 
три године  и задржати на том нивоу (за пастрмку 7.7% и шаран 
7%) (табела број 4).

На извоз припремљене рибе и рибљих конзерви пореклом из 

Комбинована 
номенклатура 

ЕУ
Наименовање робе Ад валорем царина

се укида
Прелевман се

задржава

0703 20 00 Бели лук 9.6% 120  €/100 кг

0710 40 00 Кукуруз шећерац,свеж или расхлађен 5.1% 9.4  €/100 кг

0711 51 00 Печурка рода Агариус 9.6% 191 €/100 кг

0711 90 30 Кукуруз шећерац, прив.конзерв. 5.1% 9.4  €/100 кг 4

0808 1010 Јабуке за јабуковачу 7.2% 0.36  €/100 кг

0808  20 10 Крушка за крушковачу 7.2% 0.36  €/100 кг

0811 10 11 Јагоде са сад.- шећ.преко 13% 20.8% 8.4   €/100 кг

0811 20 11 Малина, купина, дудиње... преко 13% шећера 20.8% 8.4  €/100 кг

0811 90 11 Тропско воће…преко 13% шећера 13% 5.3  €/100 кг

0811 90 19 остало 20.8% 8.4  €/100 кг

Табела бр. 3.



Србије у ЕУ, плаћаће се и постепено снижавати царинска стопа 
у току шест година да би остала на 70% МФН царине (на око 
11%).

***
Европска унија ће обезбедити бесцарински увоз прерађених 

пољопривредних производа пореклом из Србије у неограниченим 
количинама, што је регулисано Анексом I Протокол I Споразума. 
Поред великог броја група производа, обухваћени су следећи кон-
кретни производи: млаћеница, кисело млеко и јогурт тарифни бр. 
0403 10; 0403 90; маслац, млечни намази тарифни бр. 0405 20; ку-
куруз шећерац - смрзнут 0710 40 00 и привремено конзервисан 0710 
9030; кукуруз шећерац тарифни бр. 2001 90 30; тарифни     бр. 2001 
90 30; тарифни бр. 2005 80 00; кромпир тарифни бр. 2001 90 40; 2004 
10 91; 2004 90 10; 2005 20 10; језграсто воће; тестенине,... и др. 

УВОЗ ПОЉОПРИВРЕДНО – ПРЕХРАМБЕНИХ 
ПРОИЗВОДА ИЗ ЕУ У СРБИЈУ

Даном ступања на снагу Прелазног трговинског споразума, 
Србија ће укинути сва количинска ограничења и мере које имају 
исто дејство на увоз пољопривредних производа пореклом из ЕУ. 

Увозна заштита је либерализована у зависно од врсте произ-
вода који се у Србију увозе, односно позиције таквих производа 
који се производе у Србији тј. да ли су осетљиви на тај увоз, мање 
осетљиви или веома осетљиви. У складу са тим дат је и различит 
степен либерализације увозне заштите за примарне пољопривред-
не производе који је посебно регулисан у Анексу III (а), (б), (в), 
(г), Прелазног трговинског споразума. Анексом III је обухваћено 
укупно 1.183 позиције царинске тарифе.

Степен снижавања нивоа царинске заштите за увоз примар-
них пољопривредних  производе из ЕУ је:

Потпуна либерализација увозне заштите без • 
ограничења количина

У Анексу III (а) је регулисано који ће се производи моћи увози-
ти из ЕУ у Србију без царине и без ограничења количина, даном 
ступања на снагу Прелазног споразума. Овим анексом је обух-
ваћена 551 позиција царинске тарифе.

 Увозна заштита се укида за увоз следећих пољопривредних 

производа: приплодна грла говеда, свиња, оваца и коза, подмла-
дак за узгој пилића, ћурића, свињско месо сврстано у категорију-
остало, гушчју и пачију џигерицу у саламури, (неки од ових про-
извода су имали стопу царине 30% и прелевмане од 20 до 30 дин/
кг), поједине врсте сирева (који се код нас не производе, а имали 
су увозну заштиту од 30% царине и увозну дажбину од 40дин/кг), 
јаја неподобна за људску исхрану, семенски кромпир, непржена 
кафа, зачини и чај, јужно воће (са царинском стопом од 3 до 5%, 
осим кафе са 15%).

 Без царинске заштите остаје и тврда пшеница за сетву, обич-
на пшеница и наполица за сетву (које је пратила стопа царине од 
30%), раж, семенски јечам, овас (20%), сојино уље за техничку упо-
требу, конзервисано поврће које се код нас не производи, прерађе-
но тропско воће, брашно од ражи, јечма и овса (30%), уљано семе и 
плодови, као што је соја у зрну, семе уљане репице, семе детелине, 
семе поврћа, семе шећерне репе (које је пратила ниска стопа од 3 
до 5% царине). Остали шећери, вештачки мед, какао, производи 
од воћа и поврћа и храна за животиње као и отпатци прехрамбене 
индустрије, који су имали ниску стопу од 1 до 3 и 5% царине. 

Србија је преузела обавезу да за позиције које се односе на рибу 
и производе од рибе, укине царине и друге дажбине на њихов увоз 
из ЕУ, изузев пастрмке, јегуље и     шарана, код којих ће се увозна 
заштита смањивати постепено. Код шарана увозна царина се и по-
сле прелазног периода од шест година задржава на 60% постојеће 
царине тј. смањује се стопа са 30 на 18% царине.

Постепена либерализација увозне заштите и • 
укидање сезонске царине

Постепена либерализација увозне царинске заштите односи се 
на постепено смањење и укидање царинске стопе и специфичне 
царине (прелевмана) у току пет година прелазног периода, до нул-
тог нивоа у шестој години, и на укидање сезонске царине (од 20%), 
код увоза производа у Србију из ЕУ, почетком примене Прелазног 
споразума. Овај ниво либерализације односи се на 338 позиција 
царинске тарифе које су обухваћене Анексом III (б).

Динамика постепеног смањења увозне царинске жаштите до 
потпуног укидања у шестој години прелазног периода, односи се 
на увоз следећих производа: жива говеда масе од 80 кг до 160 кг; 
овце, козе, пилиће, кокошке, месо козје, џигерице, ћуреће месо; 
свеже млекоса садржајем масноће до 1% по маси, павлаку, млеко у 

Тарифна ознака Наименовање робе

Преко договорене квоте МФН - почетна царинска стопа се смањује 
и задржава на:

Прве године: 90% МФН стопе
Друге године:    

80% МФН 
стопе

За сваку             
наредну 

годину: 70% 
МФН стопе

301 91 10; 0302 11 20
0302 11 80; 0303 21 10 
0303 21 20; 0303 21 80 
0304 19 15; 0304 19 17 
еx 0304 19 19; еx 0304 19 911  
0304 29 15; 0304 29 17  
еx 0304 29 19 ; еx 0304 99 21 
еx 0305 10 00; еx 0305 30 90 
0305 49 45; еx 0305 59 80 
еx 0305 69 80 

Пастрмка: расхлађена; смрзнута; 
сушена, усољена или у сланој води, 
димљена; филети и остало рибље 
месо; брашна, крупно млевена 
брашна и пелети, подесно за људску 
исхрану 

Просечна царина у ЕУ  је 11%, 
тако да би прве године царинска 
стопа за увоз из Србије износила

9.9%

8.8% 7.7%

0301 93 00; 0302 69 11 
0303 79 11; еx 0304 19 19  
еx 0304 19 91; еx 0304 29 19  
еx 0304 99 21; 0303 21 80 
еx 0305 10 00; еx 0305 30 90 
еx 0305 49 80; еx 0305 59 80 
еx 0305 69 80 

Шаран: жив; свеж или расхлађен; 
смрзнут; сушен, усољен или у сланој 
води, димљен; филети и остало 
рибље месо; рибља брашна, крупно 
млевена брашна 

Просечна царина у ЕУ  је 10%, 
тако да би прве године царинска 
стопа за увоз из Србије износила

9,0%.

8.0% 7.0%

Табела бр. 4.
Царина на увоз рибе из Србије у ЕУ преко утврђене квоте је:



праху паковање до 2,5 кг, сурутка, сир - рендани; жуманца; јечам, 
брашно од тврде пшенице, прекрупа и гриз од пшенице, кукуруза; 
семе кукуруз - обични хибриди, семе сунцокрета, семе шећерне 
репе, семе луцерке, крмног биља, сирово сојино уље (остало), уље 
од сунцокрета, меласа од шећерне трске, и неки конзервисани про-
изводи воћа и поврћа, одређене врсте поврћа које је привремено 
конзервисано; на кромпир за производњу скроба, резанци шећерне 
репе, храна за псе и мачке... и др. 

Без сезонске царине, уз смањење увозне заштите током прелаз-
ног периода остају: млади кромпир; црни и бели лук, купус, шар-
гарепа, плави патлиџан; одређене врсте поврћа које је привреме-
но конзервисано; сушено махунасто поврће; језграсто воће; кај-
сије, брескве, малине, јагоде; хомогенизовано поврће (шаргарепа, 
грашак, пасуљ, купус...).

Преглед динамике смањења царинске заштите, дат је у табе-
ла број 6.

(Сезонске царине односе се на воће и поврће осим оних који су 
побројани (у Анексу III (в), табели број 7).

Постепена либерализација увозне заштите • 
уз задржавање сезонске царине 

 Постепено снижавање царинских стопа и прелевмана у току 
прелазног периода, уз  задржавање сезонске царине (20%), како у 
току тако и након прелазног периода, као и  задржавање извесног 
степена заштите код неких производа (парадајза и слатке паприке), 
регулисано је у Анексу III (в).Овим Анексом је обухваћено све-
га седам тарифних ознака и то: парадајз, слатка паприка, свеже 
грожђе, свеже јабуке, трешње и вишње, шљиве и јагоде. Динами-
ка снижавања увозне заштите (царинских стопа и прелевмана) је 
различита по производима и задржава се и након прелазног пери-
ода само код парадајза (стопа се са 30% смањује и задржава на 6%) 
и слатке паприке (стопа царине од 20%+ прелевман од 15 дин/кг 

Тарифна ознака Назив Царинска      заштита 
у 2008.г.

Смањење царинске стопе
(у % од МФН) Стопа царине по годинама у %

Прва 
година

 2.
год.

3.
год.

4.
год.

5.
год.

6.
год. и 

наредне

Прва 
година  2. год. 3. год. 4. год. 5. год. 6.

год. и 
наредне

0301910 пастрмке  30% 90% 75% 60% 40% 20% 0% 27% 23% 18% 12% 6% 0

03019200 јегуље (Anguilla) 10% 90% 75% 60% 40% 20% 0% 9% 7% 6% 4% 2% 0

03019300 шаран 30%
+20 дин/кг прелевм. 90% 85% 80% 75% 65% 60% 27% 26% 24% 23% 19% 18%

03019911 лососи 10% 90% 75% 60% 40% 20% 0% 9% 7% 6% 4% 2% 0

03019919 остале 10% 90% 75% 60% 40% 20% 0% 9% 7% 6% 4% 2% 0

302... пастрмке
(Oncorunch). 30% 90% 75% 60% 40% 20% 0% 27% 23% 18% 12% 6% 0

Динамике смањења царина на увоз рибе из ЕУ у Србију:
Табела бр. 5.

Тарифна 
ознака  Наименовање робе Стопа царине + увозне дажбине 

(дин/кг ) у 2008. години

Проценат снижења почетне увозне царине Постепено снижавање увозне царине 

Ступање 
на снагу 

прве 
године

2.
година

3.
година

4.
година

5.
година

Година
 6. и 

наредне 
године

Ступање 
на снагу 

прве 
године 

у %

2.
година 

3.
година 

4.
година 

5.
година 

Година
 6. и 

наредне 
годинеу % у % у %  у % 

0102 90 29 говеда, у гр. 80-160кг- под 
остало 15% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 11 9 8 6 5 0

0104 10 80 овце и козе остале 30%  + (12-15 дин/кг) 80% 60% 40% 20% 10% 0% 24 18 12 6 3 0
0105 11 99 живина домаћа, кокошке,пилићи 20 % 90% 80% 60% 40% 20% 0% 18 16 12 8 4 0

0204 50 козје месо 30% + (15-22 дин/кг) 80% 70% 60% 50% 30% 0% 24 21 18 15 9 0
020724 месо живине 30% + (18.6-30 дин/кг) 80% 60% 40% 20% 10% 0% 24 18 12 6 3 0

0401 10 
млеко и павлака, неконцен. и 
без шећера до 1% по маси - 
свеже

20% 95% 90% 60% 50% 40% 0% 19 18 12 10 8 0

0401 20 11 млеко и павлака- амбалажи  не 
преко 2 л, масноће не преко 3% 20% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 16 12 8 4 2 0

0401 30 млеко и павлака са садржајем  
масноће преко 6%,  20% 90% 80% 60% 40% 20% 0% 18 16 12 8 4 0

За производе у АНЕКСУ III (б), царине на увоз из ЕУ биће смањене и укинуте у складу са назначеном динами-
ком. Сезонска царина [20%] ће бити укинута од дана ступања на снагу Прелазног споразума. 

Табела бр. 6.



0406 20  сир - рендани или у праху, свих 
врста 30% +(40-80 дин/кг) 90% 70% 50% 30% 15% 0% 27 21 15 9 5 0

0408 11 80 живинска јаја сушена , жуманца 30% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 24 18 12 6 3 0

0701 90 10 кромпир, за производњу скроба, 
млади.. 30% * 95% 80% 65% 40% 25% 0% 29 24 20 12 8 0

0703 10  црни лук, бели 15% + 6 дин/кг * 90% 70% 50% 30% 10% 0% 14 11 8 5 2 0

0710 поврће-смрзнуто.(граш. боран. 
кук.шећер.) 20% +(15-18 дин/кг) * 80% 70% 60% 50% 40% 0% 16 14 12 10 8 0

0802, 0807,
0808, ..

воће (језграсто,диње лубенице, 
дуње,брескве...) 15% * 90% 80% 70% 60% 40% 0% 14 12 11 9 6 0

1003 00 90 јечам остало  20% 80% 70% 50% 40% 30% 0% 16 14 10 8 6 0

1005 10 15 кукуруз семенски  обични 
хибриди  30% 80% 70% 50% 40% 30% 0% 24 21 15 12 9 0

1101 00 11 брашно од - од тврде пшенице 30% 80% 60% 40% 30% 20% 0% 24 18 12 9 6 0
1103 11 прекрупа од пшенице, јечма 20% 80% 70% 50% 40% 30% 0% 16 14 10 8 6 0

1206 00 10 семе сунцокрета - за сетву 20% 80% 70% 60% 50% 30% 0% 16 14 12 10 6 0
1206 00 91 сунцокрета ољуштено 20% 80% 70% 60% 40% 20% 0% 16 14 12 8 4 0
1208 10 00 брашно и гриз од соје 20% 90% 80% 70% 60% 40% 0% 18 16 14 12 8 0
1209 10 00 семе шећерне репе 10% 80% 60% 40% 20% 20% 0% 8 6 4 2 2 0
1209 21 00 семе луцерке, крмног биља 10% 80% 60% 40% 20% 20% 0% 8 6 4 2 2 0
1210 10 00 хмељ, немлевен 10% 80% 70% 60% 40% 20% 0% 8 7 6 4 2 0
1214 10 00 брашно и палете од луцерке 10% 80% 60% 40% 20% 0% 0% 8 6 4 2 0 0
1507 10 90 сојино уље - сирово 30%. 95% 80% 65% 50% 35% 0% 29 24 20 15 11 0
1512 11 10 уље од сунцокрета - сирово 30%. 95% 80% 65% 50% 35% 0% 29 24 20 15 11 0
1512 11 91 уље сунцокрета  - сирово 30% 90% 80% 65% 50% 35% 0% 27 24 20 15 11 0

1514 уље од репице или уље од 
слачице 10% 80% 70% 60% 40% 20% 0% 8 7 6 4 2 0

1601 00 кобасице и слич. произв.од 30% 90% 80% 60% 40% 20% 0% 27 24 18 12 6 0

2001 10 00 
кисели крастав. ,парадајз, 
кисели купус црни лук-
конзервисан

20% 90% 80% 60% 40% 30% 0% 18 16 12 8 6 0

2002 10  парадајз, цео или у комадима 20% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 16 12 8 4 2 0
2004 10 10 кромпир куван.. и остало поврће 20% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 16 12 8 4 2 0

2006 00 поврће, воће, језг. воће,  у 
шећеру 20% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 16 12 8 4 2 0

2302 30 10 мекиње од пшенице (скроба 
до 28%) 10% 90% 75% 70% 60% 40% 0% 9 8 7 6 4 0

смањије се на 6 %). Сезонска царина од 20% остаје да важи код 
свих производа и након шесте године прелазног периода.

 Преглед динамике смањења царинске заштите дат је у табели 
бр. 7.

Постепена либерализација увозне заштите • 
уз задржавање на одређеном нивоу и након 
прелазног периода   

У Анексу III (г) је регулисана постепена либерализација увоз-
не заштите (царинских  стопа и прелевмана) за одређене пољопри-
вредне производе који у току, а и након истека прелазног периода 
,задржавају одређен ниво заштите. Ово се односи на 285 позиција 
царинске тарифе. За производе који имају и сезонску заштиту, она 
се укида почетком примене Прелазног споразума.

Овај анекс обухвата: живу стоку за клање, све врсте меса; кла-
ничне производе од говеђег, свињског, овчијег, козјег, коњског меса 
и живинско месо; млеко у праху; јогурт; маслац, неке сиреве; јаја; 
природан мед; кромпир, салату, краставце, кукуруз шећерац и оста-
ло поврће, расхлађено и смрзнуто; поврће конзервисано; суве шљи-
ве; пшеницу, кукуруз, брашно, прекрупу од кукуруза; уље од соје; 
кобасице и остале припремљене производе или конзервисано месо; 
поврће припремљено или конзервисано. 

 Ови производи се могу сврстати у најосетљивије и за њих из-
вестан степен увозне заштите траје и након прелазног периода, за-
државајући % базне царине од 20% до 80%.

У првој години примене Прелазног споразума, базна царина се 
смањује од 5% до 30%, осим за прасад и јаја, који задржавају исти 
ниво базне царине.

Највиши ниво заштите у овој групи задржали су меркантилни 
кукуруз, вишње и трешње –конзервисане у алкохолу. (Базна стопа 

царине је 30%, а шесте године стопа царине ће бити 24%, јер је ни-
во заштите задржан на 80% базне цене.) Висок ниво увозне заштите 
од 65% базне стопе царине је задржан за живу прасад и брашно од 
пшенице и кукуруза. 

Преглед неких од производа из ове групе дат је у табели бр. 8.

■ Динамика смањења увозне заштите 
прерађених пољoпривредних производа

Код највећег броја прерађених пољопривредних производа, 
потпуна царинска либерализација биће на крају прелазног пери-
ода. Динамика смањивања увозне заштите регулисана је у Анексу 
II Протокол 1. 

У овој групи су: јогурт ароматизован или са додатком воћа; чо-
колада; мешавине теста за производњу пекарских производа, тес-
тенине, медењаци; конзервисани кукуруз (осим шећерца); квасац; 
вода; пиво и др.

 Један број задржава увозну заштиту и после прелазног периода, 
а то су одређене врсте јогурта, маслац и млечни намаз са одређе-
ним  нивоом масноће, маргарини који садрже 10% до 15% млечне 
масноће, неке врсте бонбона и др. Неколико позиција, као што су 
цигарете и цигарилоси, дуван за пушење у целом периоду али и 
касније, задржава постојећи ниво увозне заштите. Преглед неких од 
производа који су регулисани овим Анексом дат је у табели бр. 9.

***
Једини пољопривредни производ потпуно изузет од царинске 

либерализације јесте   дуван из тарифног броја 2401 - светли дуван 
Берлеј код кога се задржава постојећи ниво царина и постојећи пре-
левман на увоз из ЕУ. То значи да увозна царина за овај дуван остаје 
10% и прелевман од 15-25 дин/кг зависно од ижиљености.

Код сировог и белог шећера од трске и шећерне репе задржава 



  Тарифна 
ознака  Наименовање робе 

Стопа царине +  увозне 
дажбине    (дин/кг )

У 2008. години

Ступање 
на снагу 

прве 
године 

2.
година 

3.
година 

4.
година 

5.
година 

Година 
6. и 

наредне 
год.

Ступање 
наснагу 

прве 
године 

2.
година 

3.
година 

4.
година 

5.
година 

Година 
6. и 

наредне 
год.

у % у % у % у % у % у %

0702 00 00 парадајз, свежи или расхлађени 30 95% 80% 65% 40% 30% 20% 29 24 20 12 9 6

0709 60 10 слатка паприка 20 + (15 дин/кг)* 80% 70% 60% 50% 40% 30% 16 14 12 10 8 6

0806 10 грожђе - свеже 20 80% 70% 50% 30% 15% 0% 16 14 10 6 3 0

0808 јабуке, трешње, вишње (80-15%), шљиве, 
јагоде свеже 15 +10 дин/кг 90% 80% 60% 40% 20% 0% 14 12 9 6 3 0

За производе у АНЕКСУ III (в) царине на увоз из ЕУ (ад валорем и/или специфичне царине), биће укинуте у 
складу са назначеном динамиком.

Сезонска царина (20%) ће наставити да се примењује у току и након транзитног периода.
Табела бр. 7.

Тарифна 
ознака Наименовање робе 

Стопа царине % 
+ увозне дажбине 

(дин/кг) 
У 2008. године

Проценат снижавања увозне базне  царине Постепено снижавање увозне царинске стопе 

Ступање 
на снагу 
година 1

2.
година

3.
година

4.
година

5.
година

Година 
6. и 

наредне 
године

Ступање 
на снагу 
година 1

2.
година  

3.
година  

4.
година  

5.
година  

Година 
6. и 

наредне 
године

у % у % у % у % у % у % 
0102 90 05  
0102 90 21 
0102 90 41
0102 90 49

говеда -масе не преко 80 кг  и за клање 
(од 160-до 300 кг) 15%+ (12-15 дин/кг) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 11 9 8 6 5 3

0102 90 51 
0102 90 59 јунице (нетељене, за клање,..) 30% 95% 90% 85% 70% 60% 50% 29 27 26 21 18 15

0102 90 61 краве, за клање 30% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 21 18 15 12 9 6
0102 90 69 краве, остале 30% 90% 80% 60% 50% 40% 30% 27 24 18 15 12 9
0102 90 71
0102 90 79 остало - говеда, за клање 30%+ (12-15 дин/кг) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 27 24 21 18 15 12

0103 91 10 свиње домаће (не преко 50кг) -прасад; 30%+ 15 дин/кг 100% 95% 90% 85% 70% 65% 30 29 27 26 21 20

0103 9211 свиње (најмање једанпут прасиле- масе 
од 160 кг и више ) 30% + 12 дин/кг 90% 80% 70% 60% 50% 40% 27 24 21 18 15 12

0104 10 30 јагњад (до једне год. старости) 30% + (12-14 дин/кг) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 27 24 21 18 15 12
0201  10 00 
0201  10 20
0201 10 30
0210 10 50

0202...

месо говеђе,свеже или расхлађено и 
смрзнуто 30 + (13-25 дин/кг) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 27 24 21 18 15 12

203 .. месо свињско, свеже, расхлађено или 
смрзнуто: 30% + (17-44 дин/кг) 90% 80% 70% 60% 50% 30% 27 24 21 18 15 9

204 .. месо овчије или козје, свеже, расхлађено 
или смрзнуто 30 %+ (20-30 дин/кг) 90% 80% 70% 60% 55% 50% 27 24 21 18 17 15

За производе у АНЕКСУ III (г) на увоз из ЕУ, царине (ад валорем и/или специфичне царине) биће смањене или 
укинуте у складу са назначеном динамиком. Сезонска царина [20%] биће укинута* ступањем на снагу овог 

споразума.

Табела бр. 8

0206 10 99 клан.произ. од говеда - свеже или 
расхлађено 30% 80% 60% 40% 40% 40% 40% 24 18 12 12 12 12

0206 30 00 клан.произ.од свиња, свеже или 
расхлађено 30% 90% 70% 60% 50% 40% 20% 27 21 18 15 12 6

0207 месо  од живине из тар. бр. 0105, свежи, 
расхлађени или смрзнути: 

30 %+ (18.6- 30 
дин/кг) 80% 70% 60% 50% 40% 35% 24 21 18 15 12 11

0210  месо свињско и од говеда, кланични 
произв. 30 %+ (20-40 дин/кг) 90% 85% 75% 70% 60% 40% 27 26 23 21 18 12

0402 млеко и павлака, у праху, гранулама 20% + (8- 56 дин/кг) 95% 90% 85% 80% 70% 45% 19 18 17 16 14 9

0403 10  јогур са садрж. масноће, не преко.. од  3% 
до 6% 20% + (10 дин/кг) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 16 14 12 10 8 6

0405 маслац млечни намази: 30% + 35 дин/кг 90% 80% 70% 60% 50% 40% 27 24 21 18 15 12
0406 30 сир топљен, 30% + (30дин/кг) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 27 24 21 18 15 12

0406 90 13
0406 90 15 сир, ементалер, Gruuer, еSbrinz 30%%+(40дин/кг) 95% 90% 85% 80% 70% 60% 29 27 26 24 21 18

0406 90 32 фета 30% + (40 дин/кг) 90% 80% 70% 60% 50% 35% 27 24 21 18 15 11
0407 00 живинска и птичја јаја - свежа 30% 100% 80% 60% 40% 30% 20% 30 24 18 12 9 6

0409 00 00 природан мед 30% + 15 дин 95% 90% 70% 60% 40% 30% 29 27 21 18 12 9
0701 кромпир, свеж или расхлађен 30%+* 90% 80% 70% 60% 40% 20% 27 24 21 18 12 6

0709 90 60 кукуруз шећерац, корнишони, грашак - 
свеж или расхлађен 20%+* 90% 80% 70% 60% 50% 30% 18 16 14 12 10 6

0904 20 паприка сува или туцана или млевена 20% + 6 дин/кг 95% 90% 80% 70% 60% 50% 19 18 16 14 12 10
100190 99 10 пшеница меркантилна 30% 90% 85% 80% 75% 70% 60% 27 26 24 23 21 18

1005 10 кукуруз: семенски, двоструки хибриди и 
“top cross” хибриди и тролин хибриди 30% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 24 21 18 15 12 9

1005 90 кукуруз меркантилни ..бели, жути 30% 90% 85% 80% 80% 80% 80% 27 26 24 24 24 24
1101 00 15 брашно од пшенице и кукуруза. 30% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 27 26 24 23 21 20
1507 10 90  уље од соје и његове фракције, 30% 80% 70% 60% 50% 40% 20% 24 21 18 15 12 6

1601 00 кобасице и слични производи 30% 90% 80% 60% 40% 20% 20% 27 24 18 12 6 6
2009 воћни сокови... 20% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 18 16 14 12 10 8



се 20% од садашње царине (20%) и прелевман од 12 дин/кг, а код 
рафинисаног и осталог шећера остаје царина од 20%, али без пре-
левмана.

У Анексу I Протокол 2, Србија прихвата увоз вина из ЕУ без ца-
рине (квалитетно пенушаво вино и вино од свежег грожђа) у коли-
чини од 25.000 хектолитара. Безцарински увоз је регулисан за вина 
из тарифног броја 2204 10 и 2204 21 пореклом из ЕУ, у оквиру квоте, 
а ван квоте ће се примењивати стопа царине у висини од 30%. Ово 
се прихвата под условом да ЕУ не исплаћује извозне субвенције на 
овај извоз у Србију. Исказује се спремност да се, најкасније у року 
од три године од почетка примене Прелазног споразума, сагледају 
могућности за одобравање додатних концесија између страна у спо-
разуму, а све у зависности од развоја међусобне трговине вином. 
Постоје и листе вина (из ЕУ по свакој чланици посебно), са тачним 
називом и основним карактеристикама, које се међусобно уважа-
вају и у размени признају.

УВОЗ РЕПРОДУКЦИОНОг МАТЕРИЈАлА И 
ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДњУ

Либерализација увозне заштите за индустријске производе 
пореклом из ЕУ, регулисана је у Анексу I, који уређује постепено 

смањивање и укидање увозних царина у прелазном  периоду од 
највише шест година. У зависности од осетљивости на укидање 
увозне заштите,   индустријски производи су сврстани у три листе 
и то: осетљиве, веома осетљиве и најосетљивије.

Код групе индустријских производа са нижим нивоом увозне 
заштите, која се налази у Анексу I (а), предвиђено је да ће већ у дру-
гој години доће до потпуног укидања увозних царина. У овој групи 
индустријских производа налазе се минерална ђубрива и компонен-
те за мешана ђубрива, при чијем увозу из ЕУ, плаћаће се царина при-
казана у табели број 10. 

У групу веома осетљивих индустријских производа на увоз из 
ЕУ, сврстани су трактори веће снаге, комбајни, као и средства за 
заштиту биља. Преглед ове групе производа дат је у Анексу I (б) и 
за ове производе је предвиђено да у петој години дођи до потпуног 
укидања царина. Динамика смањења увозне заштите дата је у табе-
ларном прегледу број 11.

У Анексу I (в), у групи најосетљивијих производа на увоз ин-
дустријских производа из ЕУ, налазе се трактори мање снаге, као и 
остале прикључне пољопривредне машине. За увоз ових производа 
увозне дажбине ће се укинути у шестој години од почетка примене 
Прелазног споразума (табела број 12). 

Тарифна 
ознака Наименовање робе

Царинске 
стопе + 
увозне 

дажбине 
2008. 

година

Проценат смањивања постојеће увозне царине Постепено снижавање увозне царине

Почетак 
примене 

споразума

2.
година 

3.
година 

4.
година 

5.
година 

6. година 
примене 

и 
наредне 
године

 Почетак 
примене 

споразума

2.
година 

3.
година 

4.
година 

5.
година 

6. година 
примене 

и 
наредне 
године

0403 10 1 
0403 1053 
0403 1059 
0403 1091 
0403 1093 
0403 1099 

јогурт- ароматизован или са додатком 
воћа..какаа..у праху, гранулама или 
другим чвстим облицима..

20 % + 10 
дин/лит 90% 70% 60% 50% 30% 0 18 14 12 10 6 0

0403 90  0 
О403 9071 
0403 9073 
0403 9079 
0403 9091 
0403 9093 
0403 9099   

млаћеница, кисело млеко, павлака 
јогурт – остало - у праху гранулама....

20% + 
10дин/лит 90% 80% 70% 60% 50% 40% 18 16 14 12 10 8

0405 20 1 
0405 2030 

маслац и друге масноће и уља добијени 
од млека; млечни намази –садржајем 
масноће по маси од 39 % до 75 %

30% + 25 
дин/кг 90% 80% 70% 60% 50% 40% 18 16 14 12 10 8

0710 4000 кукуруз шећерац, бланширан или 
смрзнут 

20 %+ 18 
дин/кг 90% 80% 70% 60% 40% 30% 18 16 14 12 8 6

0711 мешавине поврћа привремено 
конзервисано 

30% + (15 
до 20

 дин/кг)
75% 55% 35% 25% 10% 0% 15 11 7 5 2 0

1517 10 10 
1517 90 10 маргарин, искључујући течни маргарин 30% + 15 

дин/кг 90% 80% 70% 60% 50% 40% 27 24 21 18 15 12

1704 90 30 бела чоколада; 25% 75% 50% 25% 0 0 0 19 13 6 0 0 0
1704 90 бомбоне 25% 80% 60% 40% 20% 10% 0 20 15 10 5 3 0

Царине (ад валорем и/или специфична царина) на увоз прерађених пољопривредних производа из ЕУ у 
Србију биће укинуте или смањене у складу са динамиком назначеном за сваки производ у овом Анексу II 
Протокола 1

Табела бр. 9.

Табела бр. 10.

Тарифна ознака Наименовање роба Царинске стопе  
2008 . г Прве године 2 године 3 године

Постепено смањивање увозних царина 70% 40% О%
3102 10  Уреа, у воденом раствору или не: 10% 7% 4% 0%

3102 29 00  Амонијум сулфат; двогубе соли и мешавине амонијум сулфата и амонијум нитрата:   остало 5% 4% 2% 0%
3102 30  Амонијум нитрат, у воденом раствору или не: 5% 4% 2% 0%

3102 40  Мешавине амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим неорганским неђубривим 
материјама 10% 7% 4% 0%

3102 90 00  Остала, укључујући мешавине које нису наведене у претходним тар. подбројевима 5% 4% 2% 0%

3105 20 Минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубрива елемента азот, фосфор и 
калијум; остала ђубрива; или производи 7% 5% 3% 0%



Табела бр. 11.

Тарифна
ознака Наименовање робе Царинске стопе 

2008. г Прве год. 2 год. 3 год. 4 год. 5 год.

Постепено смањивање царина 80 % 60% 40% 20% 0

8433 51 00 Комбајн-универзални, за репу и за силажу самоходни 10% 8% 6% 4% 2% 0

8701 90 35 Пољопривредни и шумски трактори: нови, снаге мотора - преко 75 кW, али не 
преко 90 кW 10% 8% 6% 4% 2% 0

8433 60 00 Машине за чишћење и сортирање јаја 10% 8% 6% 4% 2% 0

3808
Инсектициди,(5) родентициди (8), фунгициди (8) хербициди (5), средства против 
клијања (10), средства за регулацију раста биљака (10), дезинфектанти и слични 
производи 

5-10% 4-8% 3- 6% 2–4% 1–2% 0

Прелазни споразум регулише и заштитне мере у случају превеликог увоза који може  да угрози привреду 
стране на чијој територији се такав увоз врши.

Преглед динамике смањења увозних царина дат је у следећој табели: 
Табела бр. 12.

Тарифна 
ознака Наименовање робе

Царинске 
стопе 

2008 . г

Прве 
године

2
године

3
године

4
године

5
године

6 године
01.01./
2014.г

Постепено смањивање царина 85% 70% 55 % 40 % 20 % 0 %

8701 10 00 
8701 90 11 
8701 90 20
8701 90 25
8701 90 31

Трактори- једноосовински  и остали трактори до 75 кW 15% 13% 11% 8% 6% 3% 0%

8701 90 50 Употребљавани трактори 20 % 17% 14% 11% 8% 4% 0%

8432.. Плугови, тањираче, аератори и култиватори, дрљаче, машине за сејање, 
растурање ђубрива 10% 9% 7% 6% 4% 2% 0%

ПОЗИВ НА 
ПРЕТПЛАТУ

Сви читаоци који желе да за-
снују претплату на лист „Моје 
Газдинство” треба да читко, 
штампаним словима попуне 
уплатницу, са пуним подацима 
(име и презиме, као и адресу) и 
обавезно упишу реги старски 
број пољопривредног газдин-
ства у колони  „позив на број”. 
Уплатом од 700,00 динара на жи-
ро рачун: 245-0112412101124-96
на вашу адресу стићи ће 10 броје-
ва „Газдинства”. Информације о 
претплати можете добити на те-
лефон:  021/422-713. 

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ
Прилог објављујемо у сарадњи са Привредном комором Војводине 

– Удружењем за пољопривреду. Обрада текста извршена је у стручним 
службама Привредне коморе Војводине. 

Tel.:+381-21-480-37-16 , +381-21-480-37-20 , +381-21-480-37-19 , 
+381-21-480-37-18 ; e-mail: poljoprivreda@pkv.rs


