
 

 На основу члана 66б став 5. Закона о сточарству („Службени гласник 

РС”, бр. 41/09, 93/12 и 14/16),  

 

 Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси  

 

 

ПРАВИЛНИК 

О МЕЂУНАРОДНОЈ ПОТВРДИ (СЕРТИФИКАТУ) О УЛОВУ И ЛИСТИ 

ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА ЗА КОЈЕ НИСУ ПОТРЕБНЕ МЕЂУНАРОДНЕ 

ПОТВРДЕ (СЕРТИФИКАТИ) О УЛОВУ 
           (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 10/17 од 14. фебруара 2017. године) 

 

Члан 1. 

              Овим правилником ближе се прописује образац међународне 

потврде (сертификата) о улову, образац међународне потврде за реекспорт 

(сертификат за реекспорт) и образац потврде да су производи рибарства у складу са 

међународном потврдом (сертификатом) о улову, начин вођења евиденције o тим 

потврдама, као и листа производа рибарства за које нису потребне потврде. 

 

Члан 2. 

 Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће 

значење: 

 1) извоз је свако премештање производа рибарства са територије 

Републике Србије;  

 2) пошиљка су производи које један извозник истовремено шаље 

једном примаоцу или који су обухваћени једном превозном исправом која обухвата 

њихов превоз од извозника до примаоца; 

 3) реекспорт је свако премештање производа рибарства са територије 

Републике Србије који су претходно увезени на територију Републике Србије; 

 4)  увоз је уношење производа рибарства на територију Републике 

Србије. 

  

Члан 3. 

 Међународна потврда (сертификат) о улову (у даљем тексту: 

сертификат о улову) издаје се на Обрасцу ЦС - Сертификат о улову, који је 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

Члан 4. 

 Међународна потврда за реекспорт (сертификат за реекспорт) издаје 

се на Обрасцу ЦР - Сертификат о реекспорту, који је одштампан уз овај правилник 

и чини његов саставни део. 

 

Члан 5.  

  За производе који се извозе ветеринарски инспектор у складу са 

законом којим се уређује сточарство издаје потврду да су производи рибарства у 

складу са међународном потврдом (сертификатом) о улову, којом се описују 
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непрерађени и прерађени производи рибарства и њихове количине и потврђује да 

производи рибарства обрађени у Републици Србији потичу од улова који је пратила 

међународна потврда (сертификат) о улову. 

  Потврда из става 1. овог члана издаје се на Обрасцу Ц - Потврда да 

производи рибарства потичу од улова за који је издат Сертификат о улову рибе, 

који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

Члан 6. 

 Евиденција о сертификатима о улову рибе води се у електронској 

форми. 

 Евиденција из става 1. овог члана води се на начин да се 

евидентирају подаци о броју сертификата о улову, врсти  и количини производа 

рибарства која је увезена на основу сертификата о улову, о држави порекла 

производа рибарства и држави која је издала сертификат о улову, као и други 

подаци, и то за:  

 1) оверене сертификате о улову које је увозник поднео најмање три 

дана пре очекиваног времена доласка на место увоза у Републику Србију; 

 2) оверене сертификате о улову које је увозник поднео најмање 

четири сата пре уласка у Републику Србију - за пошиљке производа рибарства који 

се увозе ваздушним  и железничким превозом; 

 3) оверене сертификате о улову које је увозник поднео најмање два 

сата пре уласка у Републику Србију - за пошиљке производа рибарства који се 

увозе друмским превозом. 

 

Члан 7. 

 Листа производа рибарства за које није потребна међународна 

потврда (сертификат) о улову дата је у Прилогу - Листа производа искључених из 

дефиниције производи рибарства, који је одштампан уз овај правилник и чини 

његов саставни део. 

 

Члан 8. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јуна 2017. године. 

 

 

Број: 110-00-00278/2016-09 МИНИСТАР 

У Београду, 6. фебруара 2017. године  
 Бранислав Недимовић 
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Образац ЦС 

Сертификат о улову 
(1)

  

 
(I)  Сертификат о улову / CATCH CERTIFICATE 

  Сертификат Европске заједнице о улову рибе 

Број документа / Document number 

                                                                   

Орган надлежан за оверу /Validating authority 

 

1. Назив /Name Адреса /Address 
Тел.Факс/Tel.Fax 

2. Име рибарског 

пловила/Fishing vessel 

name 

 

Застава - Матична лука и 

регистарски број /Flag - Home port 

and registration number 

Позивни знак / 

Call sign 

ИМО/Лојд број (ако је 
издат) /IMO/Lloyds 
number (if issued) 

Број дозволе за риболов - Важи 

до / Fishing licence No -Valid to 

 

 Inmarsat број, бр. факса, бр. телефона, електронска адреса (ако 

постоји)/Inmarsat No, Fax No, Telephone No, E-mail address (if issued) 

 

3. Опис производа/ 

Description of product 

 

Одобрени начин прераде 
на пловилу / Type of 
processing authorised on 
board 
 

4. Упућивање на важеће мере очувања и 

газдовања / References of applicable conservation 

and management measures 

Врста/Species Шифра 

производа/ 

Product code 

Подручје(-а) и 
датуми улова 
/Catch area(s) 
and dates 
 

Процењена 
жива маса 
(kg)/Estimated 
live weight 
(kg)/ 
 

Процењена маса за 
искрцај 
(kg)/Estimated 
weight to be landed 
(kg) 
 

Проверена искрцана 

маса (kg)/Verified weight 

landed (kg) 
по потреби /where 
appropriate 
 

      

5. Име заповедника рибарског пловила - Потпис-Печат / Name of master of fishing vessel - Signature - Seal:  

6. Изјава о претовару на мору /   

Declaration of transhipment at sea 

Име заповедника рибарског 

пловила / Name of master of fishing 

vessel 

Потпис и датум 
/Signature and date 
 

Датум/подручје/положај 
претовара Transhipment 
date/ area/position/ 
 

Процењена маса (кг) 

/Estimated weight (kg)  

Заповедник пловила на које је 

обављен претовар / Master of 

receiving vessel 

Потпис/

Signature 

 

Име пловила/ 

Vessel name 

 

Позивни знак / 

Call sign 

 

IMO/Lloyds број /IMO Lloyds 

number (ако је издат)/ (if issued)  

7. Одобрење за претовар у лучком подручју /Transhipment authorisation within a port area 



 2 

Назив/Name Надлежни 

орган / 

Authority 

Потпис/ 

Signature 

Адреса/ 

Address 

Тел./Tel. 

 

Искрцајна лука/  

Port of landing 

Датум искрцаја/ 

Date of landing 

Жиг (печат)/ 

Seal (stamp)  

8. Назив и адреса извозника 
/ Name and address of 
exporter  

Потпис / Signature  

 

 

 

 

 

Датум /Date  Жиг/ Seal  

9. Овера надлежног органа државе припадности пловила: / Flag State authority validation:  

Име/звање /Name/title 

 

Потпис /Signature Датум / Date  Жиг (печат) /Seal (stamp)  

10. Детаљи о превозу (видети Додатак)/Transport details (see Appendix)  

11. Изјава увозника / Importer declaration  

Име и адреса увозника / 

Name and address of 

importer 

Потпис/ 

Signature 

Датум /Date Печат /Seal CN тарифна ознака 

производа/ Product 

CN code 

 

Исправе у складу са 
чланом 14. ст. 1. и 2. 
Уредбе (EЗ) број 
1005/2008/Documents  
under Articles 14(1), (2) of 
(1)

Regulation (EC) No 
1005/2008/  

Упућивање/ 

References  

    

12. Контрола увоза - надлежни 

орган / Import control - authority 

  

Место/ 

Place 

 

Увоз 
одобрен (*) 
Importation 
authorised (*) 
  

Увоз 
обустављен(*)  
/ Importation 
suspended (*) 
 

Захтев за оверу - датум / 
Verification requested - date 
 

Царинска декларација 
(ако је издата) / 
Customs declaration (if 
issued) 
 

Број / Number  Датум / Date  Место / Place  

(*) Означити одговарајуће / (*) Tick as appropriate.  

 

(1)
 Издаје надлежни орган државе чију заставу вије рибарски брод или рибарски бродови који су извршили улов од кога 

потичу производи рибарства. 
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(II) Поједностављени сертификат о улову/Simplified Catch Certificate
(2)

 

Број исправе/Document number Validating authority (name, address, tel, fax)/Орган надлежан 

за оверу (назив, адреса, телефон, факс) 

1. Опис производа/ 

Description of product 

2. Упућење на важеће мере очувања и газдовања /References of applicable 

conservation and management measures 

Врста/Species Шифра производа/Product code 
Проверена искрцана маса (kg) /Verified weight 

landed (kg) 

   

3. Списак пловила које су извршиле улов и количине по сваком пловилу (име, регистарски број, итд. у 

прилогу): /List of vessels that have provided catches and the quantities by each vessel (name, registration number, 

etc. annexed): 

 

4. Назив, адреса, телефон 

и факс извозника/Name, 

address, tel. and fax of 

exporter 

Потпис/Signature Датум/Date Жиг (печат)/Seal (stamp) 

5. Овера надлежног органа државе припадности пловила: /Flag State authority validation 

Име/звање/Name/Title Потпис/Signature Date/Датум Жиг (печат)/Seal (stamp) 

6. Детаљи о превозу (видети Додатак)/Transport details (see Appendix) 

7. Декларација увозника:/Importer declaration 

Назив и адреса 

увозника/Name and 

address of importer 

Потпис/Signature Date/Датум Жиг (печат)/ 

Seal (stamp) 

CN тарифна ознака 

производа/Product CN code 

8. Контрола увоза:/ 

Import control:/ Надлежни 

орган/Authority 

Место/ 

Place 

Увоз одобрен 

(*)/ 

Importation 

authorised (*) 

Увоз 

обустављен (*)/ 

Importation 

suspended (*) 

Захтев за оверу – датум/Verification 

requested - date 

Царинска декларација 

(ако је издата)/ Customs 

declaration (if issued 

 

Број/Number Датум/Date Место/Place 

(*) Означити одговарајуће квачицом./ Tick as appropriate  
 

(2)Издаје надлежни орган државе заставе за улове са рибарских пловила земаља које нису чланице ЕУ који се 

искрцавају само у држави заставе тих пловила и који заједно представљају једну пошиљку укупне дужине мање од 12 m 

без вученог алата или укупне дужине мање од 8 m са вученим алатом или без надградње или измерене тонаже мање од 

20 БТ. 
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Детаљи о превозу /Transport details 
 

1. Земља извозница  

Country of exportation  

Полазна лука/аеродром/друго место 

/Port/airport/other place of departure/  

 

2. Потпис извозника/Exporter signature  

Име и застава брода / Vessel name and 

flag  

Број лета/ број авионског товарног листа 

/Flight number/airway bill number  

Државна припадност и регистарски број 

камиона /Truck nationality and registration 

number 

Број железничког товарног листа / 

Railway bill number 

Друге транспортне исправе/Other 

transport document/  

Број (- еви) 
контејнера/ 
Container 
number(s)  
списак у 

прилогу / list 

attached 

Назив/

Name 

 

Адреса 

/Address 

 

Потпис 

/Signature 
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Образац ЦР 

 
Сертификат о реекспорту 

(1) 

 
 

(I) Сертификат о реекспорту RE-EXPORT CERTIFICATE 

 

Број сертификата / Certificate 

number 

 

Датум /Date  Држава / State  

1. Опис производа  који се поново извози / Description 

of re-exported product  

Маса (кг) /Weight (kg)  

Врста /Species  Шифра производа /Product 

code  

Разлика до укупне количине декларисане у 

сертификату о улову / Balance from total quantity 

declared in the catch certificate  

2. Назив поновног извозника /Name of 

re-exporter  

Адреса /Address  Потпис/ 

Signature  

Датум /Date 

3. Надлежни орган / Authority  

Име/звање / Name/title  Потпис /Signature Датум /Date Жиг/печат Seal/stamp 

4. Контрола реекспорта /Re-export control  

Место /Place  Поновни извоз 

одобрен (*)/ Re-

export authorised 

(*) 

Захтев за 

проверу(*)/ 

Verification 

requested (*) 

 

Декларација о поновном извозу број и 

датум /Re-export declaration number 

and date 

(*) Означити одговарајуће (*) /Tick as appropriate 
(1)

 Издаје надлежни орган државе из које се обавља реекспорт 
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Детаљи о превозу/Transport details 
 

1. Земља извозница /Country of 

exportation  

Полазна лука/аеродром/друго место 

/Port/airport/other place of departure/  

 

2. Потпис извозника/Exporter signature  

Име и застава брода / Vessel name and 

flag  

Број лета/ број авионског товарног листа 

/Flight number/airway bill number  

Државна припадност и регистарски број 

камиона /Truck nationality and registration 

number 

Број железничког товарног листа / 

Railway bill number 

Друге транспортне исправе/Other 

transport document/  

Број (- еви) 
контејнера/ 
Container 
number(s)  
списак у 

прилогу / list 

attached 

Назив/

Name 

 

Адреса 

/Address 

 

Потпис 

/Signature 
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 Образац Ц 

 
Потврда да производи рибарства потичу од улова за који је издат Сертификат о улову рибе 
 
Confirmation that fishery products originating from catches for which was issued the catch certificate 

 
Потврђујем да су прерађени производи рибарства: 

 ............................................................................................................... ................................................................... 

(опис производа и ознака комбиноване номенклатуре) добијени из улова увезеног у складу са следећим 

сертификатом/сертификатима о улову: 

 

I confirm that the processed fishery products:  

 

………………………………............................................................................................................................. ..........  

(product description and Combined Nomenclature code) have been obtained from catches imported under the 

following catch certificate(s): 

 
Број сертификата о 

улову / Catch 

certificate number 

Назив (-и) и 

застава (-е) 

пловила/ 

Vessel name 

(s) and flag (s) 

 

Датум (-и) 

овере/ 

Validation 

date (s) 

 

Опис улова/ 

Catch 

description 

 

Укупна 

искрцана 

маса (kg)/ 

Total landed 

weight (kg) 

 

Обрађени 

улов (kg)/ 

Catch 

processed 

(kg) 

 

Прерађени 

производ 

рибарства (kg)/ 

Processed fishery 

product (kg) 

       

       

       

       

 

Назив и адреса објекта за прераду /Name and address of the processing plant: 

.......................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ .................................................. 

Назив и адреса извозника (ако се разликују од објекта за прераду): /Name and address of the exporter (if 

different from the processing plant): 

.......................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... ....................................................... 

Број одобрења објекта за прераду:/Approval number of the processing plant: 

......................................................................................................................................................................................... 

Број и датум здравственог сертификата:/Health certificate number and date: 

......................................................................................................................................................................................... 
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Одговорно лице објекта за 

прераду  

Responsible person of the 

processing plant:  

Потпис /Signature:  Датум /Date:  Место /Place:  

 

Потврда надлежног органа /Endorsement by the competent authority: 

........................................................................................................................................................................... ............. 

 

Службено лице /Official: Потпис и жиг 

/Signature and seal: 

Датум /Date: Место /Place: 

Напомена: 

Потврду прати оригинални сертификат о улову (када је укупна количина улова коришћена за прераду у производе 

рибарства који се извозе као једна пошиљка) или копија оригиналног сертификата (када се део улова користи за прераду 

у производе рибарства и извози се као једна пошиљка). 
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Прилог  

Листа производа искључених из дефиниције производи рибарства 
1
 

 

ex Глава 3  

ex 1604  

ex 1605 

Производи аквакултуре добијени од млађи или ларви 

ex Глава 3  

ex 1604 

Џигерице, икре, језици, образи, главе и крила 

0301 11 

0301 19 

Украсне рибе, живе 

ex 0301 91 Пастрмкe (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster), живe 

ех ухваћенe у слатким водама 

ex 0301 92 00 Јегуље (Anguilla spp ), живе, 

ех ухваћене у слатким водама 

0301 93 00 Шаран (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp. ), жив 

ex 0301 99 11 лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus 

rhodurus), лососи атлантски (Salmo salar) и лососи дунавски (младица) (Hucho hucho), 

живи 

ех ухваћене у слатким водама 

0301 99 17 90 Остале слатководне рибе, живе 

ex 0302 11 Пастрмке (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhyncus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster) 

ех ухваћене у слатким водама 

ex 0302 13 00 Лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus 

rhodurus, свежи или расхлађени, осим рибљих филета и осталог рибљег меса из тар. броја 

0304, искључујући јестиве рибље остатке из тар. подбројева 0302 91 до 0302 99 

ех ухваћени у слатким водама 

ex 0302 14 00  Лососи атлантски (Salmo salar) и лососи дунавски (младица) (Hucho hucho), свежи или 

расхлађени, осим рибљих филета и осталог рибљег меса из тар. броја 0304, искључујући 

јестиве рибље остатке из тар. подбројева 0302 91 до 0302 99 

ех ухваћени у слатким водама 

ex 0302 19 00 Остале салмониде, свеже или расхлађене, осим рибљих филета и другог рибљег меса под 

тарифним бројем 0304, искључујући јестиве рибље остатке из тар. подбројева 0302 91 до 

0302 99 

ех ухваћени у слатким водама 

0302 71 00 Тилапије (Oreochromis spp.), свеже или расхлађене, осим рибљих филета и осталог 

рибљег меса из тар. броја 0304 

0302 72 00 Сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), свеж или расхлађен, осим 

рибљих филета и другог рибљег меса под тарифним бројем 0304 

0302 73 00 Шаран (Cyprinus carpio spp.,  Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys 

spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), свежи или расхлађени, осим рибљих филета и 

осталог рибљег меса из тар. броја 0304 

ex 0302 74 00 Јегуље (Anguilla spp.), свежа или расхлађена, осим рибљих филета и осталог рибљег меса 

из тар. броја 0304 

ех ухваћене у слатким водама 

0302 79 00 Остале тилапије, свеже или расхлађене, осим рибљих филета и другог рибљег меса под 

тарифним бројем 0304 

0302 89 10 Остала слатководна риба, свежа или расхлађена, осим рибљих филета и другог рибљег 

меса под тарифним бројем 0304 

                                                 
1
 у складу са Уредбом Комисије о спровођењу (ЕЗ) бр. 2016/1821 од  6. октобра 2016. којом се мeња Анекс I 

Уредбе Савета (ЕЕЗ) бр. 2658/87 о тарифној  и статистичкој  номенклатури и о Заједничкој Царинској тарифи 

(Commission Implementing Regulation (EU) No 2016/1821 of 6 October 2016 amending Annex I to Council Regulation 

(EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff - „Службени лист ЕУ”, 

број L 294 од 28. октобра 2016. године) и Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2017. годину 

(„Службени гласник РС”, број 97/16 од 7. децембра 2016. године) 
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ex 0303 11 00 Црвени нерка лосос (Oncorhynchus nerka), смрзнут, осим рибљих филета и осталог 

рибљег меса из тар. броја 0304, осим рибљих остатака из тар. подбројева 0302 91 до 0302 

99 

ех ухваћен у слатким водама 

ex 0303 12 00 Остали лососи пацифички (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhychus 

tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), 

смрзнути, осим рибљих филета и другог рибљег меса под тарифним бројем 0304, осим 

рибљих остатака из тар. подбројева 0302 91 до 0302 99 

ех ухваћени у слатким водама 

ex 0303 13 00 Лососи атлантски (Salmo salar) и лососи дунавски (младица) (Hucho hucho), смрзнути, 

осим рибљих филета и другог рибљег меса под тарифним бројем 0304, осим рибљих 

остатака из тар. подбројева 0302 91 до 0302 99 

ех ухваћени у слатким водама 

ex 0303 14 Пастрмке (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhyncus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster), 

смрзнута, осим рибљих филета и другог рибљег меса под тарифним бројем 0304, осим 

рибљих остатака из тар. подбројева 0302 91 до 0302 99 

ех ухваћене у слатким водама 

ex 0303 19 00 Остале салмониде, смрзнуте, осим рибљих филета и другог рибљег меса под тарифним 

бројем 0304, осим рибљих остатака из тар. подбројева 0302 91 до 0302 99 

ех ухваћене у слатким водама 

0303 23 00 Тилапије (Oreochromis spp.), смрзнуте, осим рибљих филета и другог рибљег меса под 

тарифним бројем 0304, осим рибљих остатака из тар. подбројева 0302 91 до 0302 99 

0303 24 00 Сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), смрзнут, осим рибљих 

филета и другог рибљег меса под тарифним бројем 0304, осим рибљих остатака из тар. 

подбројева 0302 91 до 0302 99 

0303 25 00 Шаран (Cyprinus spp.,  Carassius, spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) смрзнут, осим рибљих филета и другог рибљег 

меса под тарифним бројем 0304 

ex 0303 26 00 Јегуље (Anguilla spp.), смрзнуте, осим рибљих филета и другог рибљег меса под 

тарифним бројем 0304, осим рибљих остатака из тар. подбројева 0302 91 до 0302 99 

ех ухваћене у слатким водама 

0303 29 00 Остале тилапија, смрзнуте, осим рибљих филета и другог рибљег меса под тарифним 

бројем 0304, осим рибљих остатака из тар. подбројева 0302 91 до 0302 99 

0303 89 10 Остала слатководна риба, смрзнута, осим рибљих филета и другог рибљег меса под 

тарифним бројем 0304, осим рибљих остатака из тар. подбројева 0302 91 до 0302 99 

0304 31 00 Рибљи филети, свежи или расхлађени, од тилапије (Oreochromis spp.) 

0304 32 00 Рибљи филети, свежи или расхлађени од сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp.) 

0304 33 00 Рибљи филети, свежи или расхлађени , од нилског гргеча (Lates niloticus) 

0304 39 00 Рибљи филети, свежи или расхлађени, од шарана (Cyprinus spp.,  Carassiusspp., 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), јегуље 

(Anguilla spp.) и змијоглаве рибе (Channa spp.) 

ex 0304 41 00 Рибљи филети, свежи или расхлађени од лососа пацифичког (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 

kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лососа атлантског (Salmo salar) и 

лососа дунавског (младице) (Hucho hucho) 

ех ухваћене у слатким водама 

ex 0304 42 10 Рибљи филети, свежи или расхлађени, од пастрмке  врсте Oncorhynchus mykiss, 

појединачне тежине преко 400 gr 

ех ухваћене у слатким водама 

0304 42 50 Рибљи филети, свежи или расхлађени, од пастрмке врста  Oncorhynchus apache и 

Oncorhynchus chrysogaster 

ex 0304 42 90 Рибљи филети, свежи или расхлађени, од пастрмке врста Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss (масе 400 g или мање), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita и 

Oncorhynchus gilae 

ех ухваћене у слатким водама 

0304 49 10 Рибљи филети, свежи или расхлађени, од остале слатководне рибе 

0304 51 00 Остало рибље месо (млевено или не), свеже или расхлађено, од тилапие (Oreochromis 

spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарана (Cyprinus spp.,  

Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), јегуље (Anguilla spp.), нилског гргеча (Lates niloticus) и змијоглаве 

рибе (Channa spp.) 
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0304 52 00 Остало рибље месо (млевено или не), свеже или расхлађено, од салмонида 

0304 59 10 Остало рибље месо (млевено или не), свеже или расхлађено, од слатководних риба 

0304 61 00 Смрзнути филети од тилапие (Oreochromis spp.) 

0304 62 00 Смрзнути филети од сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 

0304 63 00 Смрзнути филети од нилског гргеча (Lates niloticus) 

0304 69 00 Смрзнути филети од шарана (Cyprinus spp.,  Carassiusspp., Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., 

Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), јегуље (Anguilla spp.) и 

змијоглаве рибе (Channa spp.) 

ex 0304 81 00 Смрзнути филети од лососа пацифичког (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawitscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou 

и Oncorhynchus rhodurus), лососа атлантског (Salmo salar) и лососа дунавског (младице) 

(Hucho hucho) 

ех ухваћени у слатким водама 

ex 0304 82 10 Смрзнути филети од врсте Oncorhynchus mykiss појединачне тежине преко 400 g 

ех од риба ухваћених у слатким водама 

0304 82 50 Смрзнути филети од пастрмке врста  Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster 

ex 0304 82 90 Смрзнути филети пастрмке врста Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (масе 400 g или 

мање), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita и Oncorhynchus gilae 

ех од риба ухваћених у слатким водама 

0304 89 10 Смрзнути филети, од осталих слатководних риба 

0304 93 90 Остало рибље месо (млевено или немлевено), од тилапие (Oreochromis spp.), сома 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарана (Cyprinus spp.,  Carassius 

spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon 

piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), 

јегуље (Anguilla spp.), нилског гргеча (Lates niloticus) и змијоглаве рибе (Channa spp.) 

0304 99 21 Остало рибље месо (млевено или немлевено), смрзнуто, од слатководних риба 

0305 10 00 Прах, брашно и пелети од рибе подобни за људску исхрану 

0305 31 00 Рибљи филети, сољени или у саламури, али недимљени, од тилапие (Oreochromis spp.), 

сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарана (Cyprinus spp.,  

Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, 

Megalobrama spp.), јегуље (Anguilla spp.), нилског гргеча (Lates niloticus) и змијоглаве 

рибе (Channa spp.) 

ex 0305 39 10 Рибљи филети, сољени или у саламури, од лососа пацифичког (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyncus keta, Oncorhyncus tschawitscha, Oncorhynchus 

kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), лососа атлантског (Salmo salar) и 

лососа дунавског (младице) (Hucho hucho) 

ех ухваћени у слатким водама  

ex 0305 39 90 Рибљи филети, сољени или у саламури, али недимљени 

ех од осталих слатководних риба 

ex 0305 41 00 Лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masoui и Oncorhynchus 

rhodurus), лососи атлантски (Salmo salar) и лососи дунавски (младице) (Hucho hucho), 

димљени, укључујући филете 

ех ухваћени у слатким водама  

ex 0305 43 00 Пастрмке (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster), 

димљене, укључујући филете 

ех ухваћени у слатким водама 

ex 0305 44 10 Јегуље (Anguilla spp.), димљене, укључујући филете 

ех ухваћени у слатким водама 

ex 0305 44 90 Тилапије (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), 

шаран (Cyprinus carpio, Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), нилски гргеч (Lates niloticus) и змијоглава риба 

(Channa spp.), димљене, укључујући филете 

ex 0305 49 80 Остала димљена риба, укључујући филете 

ех од остале слатководне рибе 

ex 0305 52 00 Тилапије (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), 

шаран (Cyprinus carpio, Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), јегуље (Anguilla spp.), нилски гргеч (Lates 

niloticus) и змијоглава риба (Channa spp.), несољена или сољена, али недимљена 

ex 0305 59 85 Остала риба, сушена, несољена или сољена, али недимљена  

ех од остале слатководне рибе 
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ex 0305 64 00 Тилапије (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), 

шаран (Cyprinus carpio, Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), јегуље (Anguilla spp.), нилски гргеч (Lates 

niloticus) и змијоглава риба (Channa spp.), сољени  али несушени и недимљени и у 

саламури 

ex 0305 69 50 Лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus 

rhodurus), лосос атлантски (Salmo salar) и лосос дунавски (младица) (Hucho hucho), 

сољени  али несушени и недимљени и у саламури 

ех ухваћени у слатким водама 

ex 0305 69 80 Остала риба, сољена  али несушена и недимљена и у саламури 

ех остала слатководна риба 

ex 0305 72 00 Рибље главе, репови и мехурови од лососа пацифичког (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 

kisutch, Oncorhynchus masoui и Oncorhynchus rhodurus), лососа атлантског (Salmo salar) и 

лососа дунавског (младице) (Hucho hucho) 

ех од риба ухваћених у слатким водама 

ex 0305 72 00 Рибље главе, репови и мехурови од пастрмки (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и 

Oncorhynchus chrysogaster) 

ех од риба ухваћених у слатким водама 

ex 0305 72 00 Рибље главе, репови и мехурови од јегуља (Anguilla spp.), димљене 

ех од риба ухваћених у слатким водама 

ex 0305 72 00 Рибље главе, репови и мехурови од тилапије (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., 

Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарана (Cyprinus carpio, Carassius spp., 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), јегуље 

(Anguilla spp.), нилског гргеча (Lates niloticus) и змијоглаве рибе (Channa spp.), сољени  

али несушени и недимљени и у саламури 

ех од риба ухваћених у слатким водама 

ex 0305 72 00 Рибље главе, репови и мехурови, димљени 

ех од остале слатководне рибе 

ex 0305 72 00 Рибље главе, репови и мехурови, сушена, несољена или сољена, али недимљена 

ех од остале слатководне рибе 

ex 0305 72 00 Рибље главе, репови и мехурови од лососа пацифичког (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 

kisutch, Oncorhynchus masoui и Oncorhynchus rhodurus), лососа атлантског (Salmo salar) и 

лососа дунавског (младице) (Hucho hucho), сољени  али несушени и недимљени и у 

саламури 

ех од риба ухваћених у слатким водама 

ex 0305 79 00 Остали јестиви рибљи остаци од лососа пацифичког (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masoui и Oncorhynchus rhodurus), лососа атлантског (Salmo salar) и лососа 

дунавског (младице) (Hucho hucho)  

ех од риба ухваћених у слатким водама 

ex 0305 79 00 Остали јестиви рибљи остаци од пастрмки (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и 

Oncorhynchus chrysogaster), димљене, укључујући филете 

ех од риба ухваћених у слатким водама 

ex 0305 79 00 Остали јестиви рибљи остаци од јегуља (Anguilla spp.), димљене 

ех од риба ухваћених у слатким водама 

ex 0305 79 00 Остали јестиви рибљи остаци, димљени 

ех од остале слатководне рибе 

ex 0305 79 00 Остали јестиви рибљи остаци, сушена, несољена или сољена, али недимљена 

ех од остале слатководне рибе 

ex 0305 79 00 Остали јестиви рибљи остаци од лососа пацифичког (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 

Oncorhynchus masoui и Oncorhynchus rhodurus), лососа атлантског (Salmo salar) и лососа 

дунавског (младице) (Hucho hucho), сољени  али несушени и недимљени и у саламури 

ех од риба ухваћених у слатким водама 
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ex 0305 79 00 Остали јестиви рибљи остаци од од тилапије (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., 

Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарана (Cyprinus carpio, Carassius spp., 

Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, 

Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), јегуље 

(Anguilla spp.), нилског гргеча (Lates niloticus) и змијоглаве рибе (Channa spp.), сољени  

али несушени и недимљени и у саламури 

ех од риба ухваћених у слатким водама 

0306 19 10 слатководни ракови, смрзнути 

ex 0306 19 90 прах, брашно и пелете од љускара, смрзнуто, подобно за људску исхрану 

ex 0306 31 00 јастози и други ракови хридинастог дна (Panuliris spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 

ех украсни 

ex 0306 32 10 хлапови (рарози) (Homarus spp.) 

ех украсни, живи 

ex 0306 33 ракови 

ех украсни, живи 

ex 0306 34 00 норвешки јастози (шкампи) (Nephrops norvegius) 

ех украсни, живи 

ex 0306 35 50 шкампи рода Crangon 

ех украсни, живи 

ex 0306 35 90 остали шкампи и козице хладних вода (Pandalus spp., Crangon Crangon) 

ех украсни, живи 

ex 0306 36 10 шкампи и козице фамилије Pandalidae 

ех украсни, живи 

ex 0306 36 90 остали шкампи и козице 

ех украсни, живи 

0306 39 10 слатководни ракови, живи, свежи, расхлађени, сушени, сољени или у саламури, у љусци, 

кувани на пари или у води, расхлађени или нерасхлађени, сушени, сољени или у 

саламури 

ex 0306 39 90 Остали ракови 

ех украсни, живи 

ex 0306 39 90 прах, брашно и пелете од љускара, подобно за људску исхрану 

ех несмрзнуто 

0307 11 Каменице (остриге), у љуштурама или без љуштуре, живе, свеже, расхлађене 

0307 12 Каменице (остриге), у љуштурама или без љуштуре, смрзнуте 

0307 19 Каменице (остриге), у љуштурама или без љуштуре, сушене, сољене или у саламури 

0307 21 00 Капице укључујући покровке рода Pecten, Chlamys или Placopecten, живе, свеже или 

расхлађене 

0307 29 00 Капице укључујући покровке рода Pecten, Chlamys или Placopecten, смрзнуте, сушене, 

сољене или у саламури 

0307 31 Дагње (Mytilus spp., Perna spp.), живе, свеже или расхлађене 

0307 39 Дагње (Mytilus spp., Perna spp.), сушене, сољене или у саламури 

ex 0307 42 10 Сипe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)  

ех украсне 

ex 0307 42 20 Loligo spp.  

ех украсне 

ex 0307 42 30 лигња (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.),  

ех украсне 

ex 0307 51 Хоботница (Octopus spp.) 

ех украсне 

0307 60 00 Пужеви, осим морских пужева, живи, свежи, расхлађени, смрзнути, сушени, сољени или 

у саламури 

0307 72 10 пругаста венера или друге врсте из фамилије Veneridae, смрзнута 

ex 0308 90 10 Остали водени бескичмењаци осим љускара и мекушаца, живи, свежи или расхлађени 

ех наведени или укључени под тарифним подбројевима од 0307 11 до 0307 60 00, 

осим Illex spp., сипе врсте Sepia pharaonis и морских пужева врсте Strombus,осим 

украсних 

0308 30 50 медузе (Rhopilema spp.), смрзнутe 

ex 0308 90 50 Остали водени бескичмењаци осим љускара и мекушаца, смрзнути, подобни за људску 

исхрану 

ех који нису ракови и мекушци наведени или укључени под тарифним 

подбројевима од 0307 11 до 0307 60 00 и 0307 43 92, 0307 72 10 и 0308 30 50, осим сипе 

врсте Sepia pharaonis и морских пужева врсте Strombus, укључујући брашно, прах и 

пелете од водених бескичмењака који нису ракови 
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ex 0308 90 90 Остали водени бескичмењаци осим љускара и мекушаца, сушени, сољени или у 

саламури, подобни за људску исхрану 

ех који нису ракови и мекушци наведени или укључени под тарифним 

подбројевима од 0307 11 до 0307 60 00 и 0307 43 92, 0307 72 10 и 0308 30 50, осим сипе 

врсте Sepia pharaonis и морских пужева врсте Strombus, укључујући брашно, прах и 

пелете од водених бескичмењака који нису ракови, употребљиви за људску 

потрошњу, сушени, сољени или у саламури 

ex 1604 11 00 Лосос, припремљен или конзервисан, цео или у комадима, али немлевен 

ех  ухваћен у слаткој води 

ex 1604 19 10 салмониде, осим лососа, припремљене или конзервисане, целе или у комадима, али 

немлевене 

ех  ухваћене у слаткој води 

1604 19 91  филети, сирови, само покривени смесом за поховање (панирање) или презлама, пржени 

или непржени у уљу, замрзнути 

ех од слатководне рибе 

ex 1604 20 10 Лосос, другачије припремљен или конзервисан (који није цео или у комадима, али 

немлевен) 

ех  ухваћен у слаткој води 

ex 1604 20 30 салмониде, осим лососа,  друкчије припремљене или конзервисане (које нису целе или у 

комадима, али немлевене) 

ех ухваћене у слаткој води 

1604 32 00 Замене кавијара 

ex 1605 40 00 Остали љускари, припремљени или конзервисани 

ех слатководни ракови 

1605 51 00 Остриге, припремљене или конзервисане 

1605 52 00 Капице укључујући покровке, припремљене или конзервисане 

1605 53 Дагње, припремљене или конзервисане 

1605 54 00 Сипе и лигње, припремљене или конзервисане 

1605 55 00 Хоботнице, припремљене или конзервисане 

1605 56 00 Клапавице, срчанке и куњке, припремљене или конзервисане 

1605 57 00 Морски пуж пузлатка (морско ухо), припремљен или конзервисан 

1605 58 00 Пужеви, осим морских пужева, припремљени или конзервисани 

1605 59 00 Остали мекушци, припремљени или конзервисани 

1605 61 00 Морски краставци, припремљени или конзервисани 

1605 62 00 Морски јежеви, припремљени или конзервисани 

1605 63 00 Медузе, припремљене или конзервисане 

1605 69 00 Остали водени бескичмењаци, припремљени или конзервисани 
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