Федерална царинска служба Руске Федерације издала је налог бр. 1222 од 2.
јула 2009. године и допуну 4. фебруара 2010. године „О примени Споразума о
слободној трговини између Руске Федерације и Савезне Републике Југославије од 28.
августа 2000. године у односу на робу пореклом из Републике Србије“, којим је
отпочела примена Протокола о изузецима из режима слободне трговине потписаног 3.
априла 2009. године у Београду.

СПИСАК ПРОИЗВОДА
који се увозе на територију Руске Федерације из Републике Србије
изузети из режима слободне трговине
Тарифни број
по ЦТ
Р Србије

Тарифни број
по ТН ВЕД
Русије

0207

0207

Месо и јестиви отпаци од живине из тар. бр. 0105,
свежи, расхлађени или смрзнути

1108

1108

Скроб, инулин

1701 99 10 00

1701 99 100 1
1701 99 100 9

Бели шећер

1702 30 90 00

1702 30 990 1

Гликозни сируп

2204 10

2204 10

Вино пенушаво

2207

2207

Неденатурисан етил-алкохол алкохолне јачине 80%
vol. или јачи; етил-алкохол и остали алкохоли,
денатурисани, било које јачине

2208

2208

Неденатурисан етил-алкохол алкохолне јачине мање
од 80% vol.; ракије, ликери и остала алкохолна пића

осим
2208 20 40 00
2208 20 62 00
2208 20 64 00
2208 20 87 00
2208 20 89
2208 70 90 00

осим
2208 20 400 0
2208 20 620 0
2208 20 640 0
2208 20 870 0
2208 20 890 0
2208 70 900 0

2402

2402

Цигаре, цигарилоси и цигарете, од дувана или замене
дувана

5205

5205

Предиво од памука (осим конца за шивење), са
садржајем 85% или више по маси памука,
неприпремљено за продају на мало

Наименовање

сирови дестилат: у судовима већим од 2 l
коњак: у судовима већим од 2 l
армањак: у судовима већим од 2 l
бренди (Вrandy de Jerez): у судовима већим од 2 l
остало: у судовима већим од 2 l
Ликери, у судовима преко 2 l

Тарифни број
по ЦТ Р
Србије

Тарифни број
по ТН ВЕД
Русије

Наименовање

5208

5208

Тканине од памука са садржајем 85% или више по
маси памука, маса не преко 200 g/m2

5209

5209

Тканине од памука, са садржајем 85% или више по
маси памука, масе преко 200 g/m2

5210

5210

Тканине од памука са садржајем мање од 85% по маси
памука, у мешавини претежно или само са вештачким
или синтетичким влакнима, масе не преко 200 g/ m2

5211

5211

Тканине од памука, са садржајем мање од 85% по
маси памука, у мешавини претежно или само са
вештачким или синтетичким влакнима, масе преко
200 g/ m2

5212

5212

Остале тканине од памукa

57

57

Теписи и остали текстилни подни прекривачи

осим
5702 41 90 00

осим
5702 41 000 0

5702 42 90 00

5702 42 000 0

5703 20 98 00

5703 20 990 0

5703 30 18 00

5703 30 190 0

5703 90 80 00

5703 90 900 0

5704 90 00 00

5704 90 000 0

58

58

Теписи и остали текстилни подни прекривачи: остали,
са флором, довршени: од вуне или фине животињске
длаке: остало
Теписи и остали текстилни подни прекривачи: остали,
са флором, довршени: од вештачких или синтетичких
текстилних материјала: остало
Теписи и остали подни покривачи од текстила,
тафтовани, довршени или недовршени од најлона или
других полиамида: штампани тафтовани: остало
Теписи и остали подни покривачи од текстила,
тафтовани, довршени или недовршени
од осталих вештачких или синтетичких текстилних
материја: од полипропилена: остало
Теписи и остали подни покривачи од текстила: од
осталих текстилних материјала: остали
Теписи и остали подни покривачи од филца, који нису
тафтовани нити флоковани, довршени или
недовршени: остали
Специјалне тканине; тафтовани текстилни производи;
чипке; таписерије; позамантерија; вез

Тарифни број
по ЦТ Р
Србије

Тарифни број
по ТН ВЕД
Русије

Наименовање

Компресори за расхладне уређаје:

8414 30

8414 30

осим
8414 30 20 10

осим
8414 30 200 1

8414 30 81 00

8414 30 810 1

8414 30 89 10

8414 30 890 1

8470 50 00 00

8470 50 000 0

Регистар касе

8528

8528

Монитори и пројектори, без уграђених телевизијских
пријемника; телевизијски пријемници, са или без
уграђених радио пријемника или апарата за снимање и
репродукцију звука или слике

8701

8701

Трактори (осим оних из тар.броја 8709)

8703

8703

Путнички аутомбили и друга моторна возила
конструисана првенствено за превоз лица (осим
оних из тар. бр. 8702), укључујући „караван” и
„комби” возила и возила за трке

9403 40

9403 40

Дрвени кухињски намештај

9403 50 00 00

9403 50 000

Дрвени намештај за спаваће собе

9403 60

9403 60

Остали дрвени намештај

Компресори за расхладне уређаје: снаге не преко 0,4
kW: за цивилне ваздухоплове
Компресори за расхладне уређаје: снаге преко 0,4 kW:
херметички и полухерметички: за цивилне
ваздухоплове
Компресори за расхладне уређаје: снаге преко 0,4 kW:
остали: за цивилне ваздухоплове

СПИСАК ПРОИЗВОДА
који се увозе на територију Републике Србије из Руске Федерације
изузети из режима слободне трговине
Тар. број
по ЦТ Р
Србије

Тар. број
по ТН ВЕД
Русије

Наименовање

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.)

8703

8703

Путнички аутомбили и друга моторна возила
конструисана првенствено за превоз лица (осим оних из
тар.бр. 8702), укључујући „караван” и „комби” возила и
возила за трке

8704 21

8704 21

Моторна возила за превоз робе: Остала, са клипним
мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу
компресије (дизел или полу - дизел): бруто масе не преко
5t

8704 22

8704 22

Моторна возила за превоз робе: Остала, са клипним
мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу
компресије (дизел или полу - дизел): бруто масе преко 5
t, али не преко 20 t

8704 31

8704 31

Моторна возила за превоз робе: Остала, са клипним
мотором са унутрашњим сагоревањем на паљење помоћу
свећице: бруто масе не преко 5 t

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

Tрактори пољопривредни (осим једноосовинских) и
шумски трактори, точкаши: нови, снаге мотора: преко 90
kW

