
Вторник, 12 декември 1972 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 64 ГОД. XXVIII 

606. 

Врз основа на член 37 став 1, член 376 и член 
37д став 1 од Законот за прометот на стоки и 
услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/62 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 14/65, 28/66, 
54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ 

И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Во Одлуката за определување на стоките 
чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 55/70, 42/71, 33/72 и 53/72) во точка 3 
по зборовите: „со кратенка „ЛБ"," се додаваат 
зборовите: „стоки што се увезуваат врз основа на 
либерална дозвола — со кратенка: „ДЛ",". 

2. Во Списокот на стоките за кои се утврду-
ваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел 
на Одлуката за определување на стоките чиј из-
воз и увоз е регулиран, во колона 4 се вршат след-
ните измени, и тоа: 

Тари-
фен Наименување на стоките 
број 

21.03 Брашно од синап и пригот-
вен синап 
1) Синап (сенф) ГДК ЛБ 

25.07 Глина (каолин, бентонит 
ити.), освен експандираната 
глина од тар. бр. 68.07, анда-
лузит, цијанид, силиманит, 
печен или не, мулит, шамот 
и динас-земји: 
1) Глина сурова: 

а) под 40°/о AI2O3 и над 
2,5*Vo Fe20s: 
2) друго: 

25) Глина палена: 
а) до заклучно 33 ЅК 

25.13 Пловучац, шмиргл, природен 
корунд, природен гранит и 
други природни материи за 
брусење, термички обработе-
ни или не: 
2) Шмиргл 

25.19 Магнезиум карбонат, приро-
ден (магнезит), печен или не, 
освен магнезиум оксид: 
2) Синтер-магнезит 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

гдк 

ГДК 
гдк 
гдк 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

Поране- Се заме-
шната нува со 

кратенка кратенка-
за стоков-та за сто-
ниот ре- КОБНИОТ 
жим на режим на 
увозот увозот 

ГДК ЛБ 

27.01 Камен јаглен; брикети, овали 
и слични цврсти горива до-
биени од камен јаглен: 
1) Јаглен: 

б) за коксирање ГДК ЛБ 
27.05 Ретортен јаглен ГДК ЛБ 
27.06 Катран од камен јаглен, од 

мрк јаглен, од лигнит и од 
тресет и други минерални 
катрани, вклучувајќи ги и 
делум дестилираните катра-
ни и мешаници на смола со 
креозотни масла и со други 
производи на дестилација 
на катран од камен јаглен: 
1) Катран од камен јаглен, 

суров 
2) Катран од камен јаглен, 

дестилиран и препариран 
3) Катран, друг 
4) Друго 

27.08 Смоли и кокс од смола добие-
ни од катран на камен јаг-
лен или од други минерални 
катрани: 
1) Смола: 

а) катранска смола од ка-
мен јаглен ГДК ЛБ 

б) катранска смола од мрк 
јаглен ГДК ЛБ 

в) катранска смола од 
друг јаглен ГДК ЛБ 

г) асфалт од катран на ка-
мен јаглен ГДК ЛБ 

2) Кокс од смола ГДК ЛБ 
27.10 Масла од нафта и масла до-

биени од битуменозни мине-
рали, освен сурови; прера-
ботки на друго место неспо-
менати ниту опфатени, што 
по тежина содржат не по-
малку од 70% масло од наф-
та или масла добиени од би-
туменозни минерали, ако тие 
масла се нивни основни со-
стојки: 
2) Бензин: 

а) екстракционен 
б) специјален (медицин-

ски, за рударски лам-
би, беноид-апарати, за 
бои и лакови) ГДК ЛБ 

г) други: 
2) други ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 
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3) Керозин ^вклучувајќи а- -
сионски бензин) и вајт-
-шпирт: 
а) керозин ГДК ЛБ 
в) вајт-шпирт ГДК ЛБ 

5) Други горивни масла ГДК ЛБ 
6) Масла и масти за подмач-

кување: 
а) масла: 

1) за мотори ГДК ДЛ 
4) цилиндрично масло: 

а) точка на запали-
вост до заклучно 
280°С 

б) точка на запали-
вост над 280°С 

5) за трансформатори 
6) за диференцијали и 

менувачи 
7) вазслинско масло 
8) други: 

а) масло машинско 
в) масло за вретена 
г) масло за ладење 
д) масло за елек-

трични прекичу-
вачи 

Ѓ) масло за кочници, 
со 70% или пове-
ќе минерални 
масла 

е) масла други 
б) мазиви минерални ма-

сти (специјални за топ-
чести лагери, товатна 
маст и друга): 
1) маст за лежаи (то-

ватна маст) 
2) маст, друга 

7) Друго; 
а) петрол: 

1) за осгетление / 
2) специјален (за сиг-

налне уреди и ри-
барсрш ламби) 

3) друг 
б) бра;ѓшток 
в) друго: 

1) гориво за млазни 
авиони 
производи на масло 
и нафта, хемиски, 
други 

8) Масла и други нафтени 
дзрипатн што се употре-
бени во бродови и други 
пловила за режење пред 
нивниот увоз, ако не мо-
жат да се употребат како 
погонско гонило или како 
мазиво пред што ќе се 
гегемооираат ГДК ЛБ 

27.11 Природен гас и други гасни 
јагл^гтот^дороди: 
1) Пгл фа ден гас: 

б) бутан ГДК ЛБ 
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27.12 Вазелин: 
1) Суров ГДК ЛБ 
2) Друг ГДК ЛБ 

27.13 Парафин, микро-кристален 
восок, slack (мек) восок, озо-
керит, восок од мрк јаглен — 
лигнит или од тресет, восок 
од катранска смола и други 
минерални восоци, бојосани 
или не: 
1) Парафин: 

а) суров ГДК ЛБ 
б) друг ГДК ЛБ 

2) Восоци: 
а) сурови: 

1) озокерит ГДК ЛБ 
2) моитан ГДК ЛБ 
3) друго ГДК ЛБ 

б) други: 
1) церозин (пречистен 

озокерит) ГДК ЛБ 
2) монтан ГДК ЛБ 
3) други ГДК ЛБ 

3) Друго: 
а) сурово ГДК ЛБ 
б) друго ГДК ЛБ 

27.14 Битумен од нафта, петрол-
-кокс и други остатоци од 
масла, од нафта или од ма-
сла добиени од битуменозни 
минерали: 
1) Петрол-кокс ГДК ЛБ 
2) Друго: 

а) битумен ГДК ЛБ 
б) друго: 

2) друго ГДК ЛБ 
28.03 Јаглерод, вклучувајќи и јаг-

лени саѓи, антрацентски и 
ацетиленски саѓи и саѓи од 
чад, ити.: 
1) Јаглерод, вклучувајќи ви-

сокоактивни, активни . и 
полуактивни јаг лени саѓи 
од антрацен и од ацетилен 
и саѓи од чад: 
а) јаглерод 
б) активни саѓи 

2) Друго 
28.06 Хлороводородна (солна) кисе-

лина: 
1) Хлороводородна (солна) 

киселина 
2) Хлоросулфонска киселина 

28.12 Бор-оксид и борна киселина: 
2) Борна киселина: -

а) непречистена 
б) пречистена 

28.13 Други неоргански киселини 
и кислород™ соединенија на 
неметали (исклучувајќи ја 
водата): 
2) Соединенија на хлор, бром 

и јод (освен солна кисе-
лина) : 
д) друго ГДК ЛБ 
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3) Соединенија на сулфур 
(освен сулфурна киселина, 
хлорсулфонска киселина 
и сулфур-диоксид): 
в) кисслнички соединени-

ја други ГДК ЛБ 
г) друго ГДК ЛБ 

5) Соединенија на азот (ос-
вен азотна киселина): 
а) азотен оксидул ГДК ЛБ 
б) друго 

1) други оксиди ГДК ЛБ 
2) друго ГДК ЛБ 

6) Соединенија на фосфор: 
б) друго ГДК ЛБ 

9) Друго: 
в) друго_ ГДК ЛБ 

28.14 Хлорни, оксихлорни и други 
халогени деривати на неме-
тали: 
1) Хлорни и оксихлорни со-

единенија на неметали: 
а) хлорид на јод ГДК ЛБ 
б) хлорид на сулфур ГДК ЛБ 
в) хлорид на фосфор ГДК ЛБ 
д) оксихлорид на фосфор ГДК ЛБ 
ѓ) оксихлорид на селен ГДК ЛБ 
е) друго: 

1) оксихлориди на сул-
фур ГДК ЛБ 

2) хлориди и оксихло-
риди на неметали 
или на металоиди, 
други ГДК ЛБ 

28.16 Амонијак, безводен или во 
воден раствор: 
1) Течен ГДК РК 
2) Во раствор ГДК РК 

28.17 Натриум хидроксид (натриу-
мова каустична сода); ка-
лиум хидроксид (калиумова 
кауетична сода); пероксиди 
на натриум и калиум: 
1) Натриум хидроксид (каус-

тична сода): 
а) во цврста состојба и 

во раствор, ^произве-
дена по електролитен 
пат Д РК 

б) во цврста состојба или 
во раствор, произведена 
по електролитен пат ГДК ЛБ 

в) во лушпички Д РК 
2) Друго: 

а) калиум хидроксид: 
1) во цврста состојба ГДК ЛБ 

б) пероксиди на натриум 
и калиум ГДК ЛБ 

28.18 Оксиди, хидроскиди и перо-
ксиди на стронциум, бариум 
и магнезиум: 
1) На магнезиум: 

б) пероксид ГДК ЛБ 
2) На бариум ГДК ЛБ 

28.20 Оксид и хидроксид на алу-
миниум; вештачки корунд: 
1) Оксид и хидроксид на 

алуминиум: 

а) оксид ГДК ЛБ 
б) хидроксид ГДК ЛБ 
2) Вештачки корунд: 

а) нормален ГДК ЛБ 

28.27 Оксиди на олово; миниум и 
глеѓ (жолто олово): 
2) Оловна глеѓ ГДК ЛБ 
3) Друго ГДК ЛБ 

28.28 Хидразин и хидроксиламин 
и нивни неоргански соли; 
други неоргански бази и ме-
тални оксиди, хидроксиди и 
пероксиди: 
1) Оксиди на жива ГДК ЛБ 

28.29 флуориди; флуоросиликати; 
флуороборати и други ком-
плексни соли на флуор: 
1) Флуориди: 

а) кр ио лит ГДК ЛБ 
б) натриум силикофлу-

орид ГДК ЛБ 
в) други: 

2) други ГДК ЛБ 
3) Флуороборати ГДК ЛБ 
4) Други соли на флуор ГДК ЛБ 

2§.30 Хлориди и оксихлориди: 
1) Хлориди на: 

а) жива ГДК ЛБ 
б) цинк ГДК ЛБ 
в) бакар ГДК ЛБ 
д) калај ГДК ЛБ 
ѓ) хром ГДК ЛБ 
е) алуминиум ГДК ЛБ 
ж) магнезиум ГДК ЛБ 
з) бариум: 

2) други ГДК ЛБ 
ѕ) калциум ГДК ЛБ 
и) амониум ГДК ЛБ 
ј) кобалт ГДК ЛБ 
к) никел ГДК ЛБ 
л) олово ГДК ЛБ 
љ) други: 

2) неоргански метални ГДК ЛБ 
3) неоргански неметал-
4 ни ГДК ЛБ 

28.32 Хлорати и перхлорати: 
1) Хлорати на: 

а) калиум ГДК ЛБ 
б) натриум ГДК ЛБ 

2) Перхлорати на: 
а) амониум - ГДК ЛБ 
б) натриум ГДК ЛБ 
в) калиум ГДК ЛБ 
г) литиум ГДК ЛБ 
д) магнезиум ГДК ЛБ 
ѓ) други ГДК ЛБ 

28.35 Сулфиди, полисулфиди: 
1) Сулфиди на: 

а) натриум ГДК ЛБ 
б) цинк ГДК ЛБ 
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2) Нитрати на: 
а) бизмут 
б) бариум 
в) калциум 
г) натриум (пад 16,3% 

азот) 
Ѓ) бакар 
е) жива 
ж) олово 
з) магнезиум 
ѕ) алуминиум 
и) кадмиум 
ј) цинк 
к) кобалт 
л) литиум 
ЈБ) никел 
м) други 

28.40 Фосфити, хипофоефити и 
фосфати: 
1) Фосфити 
2) Хипофосфити 
3) Фосфати на: 

а) амониум: 
1) со помалку од 6 mg 

арсен по kg 
2) други 

б) калиум 

28.42 Карбонати и перкарбонати, 
трговски амониум карбонат 
кој содржи амониум карба-
мат: 
2) Друго: 

а) крбопати на: 
1) амониум 
2) бакар 
3) калиум 
5) магнезиум 
8) други: 

а) натриум бикар-
болат 

б) карбонати други 
б) перкарбонати 

28.43 Цијаниди и комплексни ци-
јаниди: 
Цијаниди на: 
4) Железо 
5) Олово 
6) Калциум 
7) Калиум 
8) Други 

28.46 Борати и перборати: 
1) Борати на: 

б) цинк 
в) кобалт 
г) кадмиум 
д) манган 
ѓ) други 

28.47 Соли на метални киселини 
(на пример: хромати, пер-
манганати, станати ити.): 
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в) бариум 1 А л 
г) олово ГДК 
д) жива ГДК 
ѓ) железо ГДК 
е) бакар ВДК 
ж) калциум ГДК 
з) антимон ГДК 
ѕ) магнезиум ГДК 
и) кадмиум ГДК 
ј) амониум ГДК 
к) други ГДК 

2) Полнсулфиди на: 
а) калиум ГДК 
б) калциум ГДК 
L) оариум ГДК 
г) железо ГДК 
д) калај ГДК 
ѓ) натриум ГДК 
е) други ГДК 

28.26 Хидросулфити, вклучувајќи 
и хидросулфити стабилизи-
рани со органски материи; 
судфоксилати ГДК 

20.37 Сулфити и хипосулфити: 
1) Сулфити на: 

а) натриум ГДК 
в) калциум ГДК 
г) цинк ГДК 
Д) друго ГДК 

2) Хипосулфити на: 
а) натриум ГДК 
б) други ГДК 

28.38 Сулфати (вклучувајќи и 
стипси) и персулфати: 
1) Сулфати на: 

а) натриум ГДК 
б) цинк ГДК 
в) магнезиум ГДК 
д) железо ГДК 
ѓ) бариел ГДК 
е) бакар (модар камен) ГДК 
з) амониум ГДК 
ѕ) алуминиум ГДК 
и) калиум (над 52°/о К-О) ГДК 
ј) манган ГДК 
к) кобалт ГДК 
л) жива ГДК 
љ) кадмиум ГДК 
м) лити ум ГДК 
н) хром ГДК 
њ) други ГДК 

2) Стипси: 
а) амонијачна ГДК 
б) калиумова ГДК 
в) хромна ГДК 
г) други ГДК 

3) Персулфати ГДК 
28.39 Нитрити и нитрати: 

1) Нитрити: 
б) други ГДК 
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1) Хромати: 
б) калиум бихромат ГДК ЛБ 
ѓ) алуминиум ГДК ЛБ 
е) амониум ГДК ЛБ 
ж) други: 

1) хромат на бариум ГДК ЛБ 
2) други ГДК ЛБ 

2) Перманганати ГДК ЛБ 
3) Станати ГДК ЛБ 
4) Други: 

а) манганати и манганити ГДК ЛБ 
б) други ГДК ЛБ 

28.48 Други соли и пероксисоли 
на неоргански киселини, но 
не вклучувајќи и азиди: 
1) Сулфамати на: 

а) амониум ГДК ЛБ 
б) бакар _ГДК ЛБ 
в) олово ГДК ЛБ 
г) манган ГДИ ЛБ 
д) други ГДК ЛБ 

2) Селената на: 
а) алуминиум ГДК ЛБ 
б) калциум ГДК ЛБ 
в) железо ГДК ЛБ 
г) магнезиум ГДК ЛБ 
д) стронциум ГДК ЛБ 
ѓ) други ГДК ЛБ 

3) Сел снити на: 
а) цинк ГДК ЛБ 
б) бариум ГДК ЛБ 
в) натриум ГДК ЛБ 
г) други ГДК ЛБ 

4) Персоли на неоргански 
киселини ГДК ЛБ 

5) Друго: 
е) карбонати и бикарбона-ти, двојни или сложени ГДК ЛБ 
з) соли и персоли на неор-

гански киселини, други ГДК ЛБ 

28.49 Благородни метали во ко-
лоидиа состојба; амалгами на 
благородни метали; соли и 
други органски или неорган-
ски соединенија на благород-
ни метали, вклучувајќи и ал-
буминати, протеинати, тана-
ти и слични соединенија, хе-
миски определени или не: 
2) Амалгами на благородни 

метали: 
а) сребро ГДК ЛБ 
б) други ГДК ЛБ 

3) Соли и други органски и 
неоргански соединенија на 
благородни метали: 
б) друго: 

1) соли ГДК ЛВ 
28.54 Водород пероксид (вклучу-

вајќи и водород пероксид во 
цврста состојба) ГДК ЛБ 

28.56 К а р о в и (силициум карбид, 
карбид на бор, метални кар-
биди): 
1) Калциум карбид ГДК РК 

28.58 Други неоргански соедине-
нија (вклучувај 1ш ја и дести-
лираната и проводливата во-
да и водата од слична чис-
тота); амалгаму освен амал-
гамите од благородни метали: 
3) Цијанамиди ГДК ЛБ 
4) Дестилирана вода ГДК ЛБ 
5) Друго: 

г) неоргански соединенија, 
други ГДК ЛБ 

29.01 Јаглеводороди: 
2) Други: 

ѓ) други: 
3) јаглеводороди арома-

тични, други ГДК ЛБ 
29.02 Халогеш! деривати на јагле-

водороди: 
7) Хлооофром (трихлорме-

тан) ГДК ЛБ 
10) Метилхлорид (монохлор-

метан) ГДК ЛБ 
18) Друго: 

а) хлорметани, остали ГДК ЛБ 

29.03 Сулфо-нитро- и нитрозо-
деривати на јаглеводород: 
1) Додецилбензолсулфонат, 

додецилбензолсулфонска 
киселина, сулфонати на 
масни киселини ЛБ РК 

2) Нитробензол, динитробен-
зол, нитротолуол: 
в) нитротолуол ГДК ЛБ 

4) Други нитродеривати: 
в) нитродеривати други ГДК ЛБ 

5) Други нитрозо-деривати ГДК ЛБ 
29.06 Феноли и виши феноли: 

2) Крезоли и ксиленоли: 
б) ксиленоли ГДК ЛБ 

4) Полифеноли: 
б) други ГДК ЛБ 

29.13 Кетони, кетсн-алкохоли, ке-
тон-феноли, кетон-алдехи-
ди, хинони, хинон-алкохоли, 
хинон-феноли, хинон-алде-
хиди и други кетони и хи-
нони со прости или комплек-
сни кислородни функции и 
нивни халогени-, нитро- и 
нитрозо-деривати: 
3) Камфор: 

а) природен, суров ГДК ЛБ 
29.14 Еднобазни киселини, нивни 

анхидриди, халогениди, пе-
роксиди и перкиселини, нив-
ни халогени-, сулфо-, нитро-
и нитрозо- деривати: 
1) Ациклични киселини и 

нивни анхидриди: 
а) мравја киселина ГДК ЛБ 
б) оцетна киселина ГДК ЛБ 
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в) оцетен анхидрид ГДК ЛБ 
г) друго: 

1) хлор-оцетна кисе-
лина, друга ГДК ЛБ 

6) киселини еднобазни 
други ГДК ЛБ 

7) други анхидриди ГДК ЛБ 
2) Соли на ациќ лични кисе-

лини: 
а) ацетати на: 

1) олово ГДК ЛБ 
б) формиати ГДК ЛБ 
в) стеарати: 

1) на магнезиум, кал-
циум и ххикк ГДК ЛБ 

2) други ' ГДК ЛБ 
г) други соли ГДК ЛБ 

3) Естри на ациклични ки-
селини: 
а) етилацетат ГДК ЛБ 
б) бутилацетат ГДК ЛБ 
д) други естри: 

1) метилацетат ГДК ЛБ 
2) друго ГДК ЛБ 

4) Циклични киселини и ан-
хидриди, соли и естри: 
б) натриумбензоат ГДК ЛБ 
в) халогени деривати ГДК ЛБ 
г) сулфонирани деривати ГДК ЛБ 
д) друго ГДК ЛБ 

5) Друго: 
в) друго ГДК ЛБ 

29.16 Киселини на алкохол, алде-
хид кетон, фенол и други 
киселини со прости или 
комплексни кислородни фун-
кции, нивни анхидриди, ха-
логениди, пероксиди и пер-
киселини; нивни халогени, 
сулфо-, нитро-, и нитрозо-
доривати: 
1) Кисел рени: 

б) млечна 
д) салицилна 
ѕ) други: 

1) сулфосалицилна ки-
селина 

29.19 Естри на фосфорна кисели-
на и навип соли, вклучувај-
ќи лактофосфати и нивни 
халогени-, сулфо-, нитро- и 
нитрозо- деривати: 
6) Друго: 

а) трикрезилфосфат ГДК ЛБ 
29.22 Амино-соединенија: 

1) Ациклични моноамини ГДК ЛБ 
3) Цикл аничин, цик лен ички 

и циклотеропенски мсно-
амини и полиамини: 
а) моноамини други ГДК ЛБ 

4) Ароматични моноамни ГДК ЛБ 
6) Анилин ГДК ЛБ 
8) Друго: 

а) соли на а вилин ГДК ЛБ 

РДК 
ГДК 

ГДК 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

в) нафтиламин и соли на 
нафтиламин ГДК ЛБ 

29.23 Амино-соединенија со прос-
ти или комплексни кисло-
родни функции: 
2) Димидрил (2-дифенилме-

токсин, п-диметил-етила-
мин хидрохлорид), хепта-
нон (6-диметиламино-4, 

4-дифенилхептанон-хидро-
хлорид), хелкамон (дие-
тил-аминоетилестер фе-
нилциклохексенил на оце-
тна киселина), диетил-
аминоетилестер циклохек-
сил-фенил на оцента ки-
селина хидрохлорид, абе-
хол хлорфенилфенил ди-
метил-аминопропанол хи-
дрохлорид ГДК ЛБ 

4) Метод ГДК ЛБ 
5) Друго: 

г) амино-соединенија, 
други ГДК ЛБ 

29.25 Амидо-соединенија: ' 
2) Циклични амиди: 

в) други: 
1) барбитурна кисели-

на и деривати 
2) ацетанилид, ацетил 

и етил ацетанилид, 
фенацетин, и др. 

29.26 Имидо- или имино-соедни-
ненија: 
1) Имиди: 

а) ортоеулфобензоични 
(сахарин) 

б) алфимид (алфа-фенил 
алфа-ет]>:лглутанимид 

в) други 
2) Имини: 

а) гванидини 
б) алдимини 
в) други: 

2) други 
29.27 Нитрилни соединенија: 

2) Друти 
29.30 Други азотни соединенија: 

1) Азиди на карбоксилна 
киселина и изоцијаниди 

3) Друго 
29.35 Хетероциклични соединени-

ја; нуклеински киселини: 
7) Аминопирин 

12) Друго: 
а) пиридин 

29.36 Сулфамиди: 
1) Сулфацетамин-Иа, сулфа-

димидин, сулфадимидин-
Na, сулфагванидин, сул-
фамиламид, N-ацетил, 
сулфисоксасол, хидрохло-
ротиазид, сулфафеназол, 
сулфацетамид, сулфааце-
тамид-Na ГДК ЛБ 

2) Други: 
в) други ГДК ЛБ 
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29.38 Провитамини и витамини, 
природни или произведени 
со синтеза (вклучувајќи и 
природни концентрат^, нив-
ни деривати што првенстве-
но се употребуваат како ви-
тамини, и нивни мешаница 
во кој и да е раствор или не: 
1) Прозитамини немешани, 

во воден раствор или не: 
б) други, освен деривати 

на никотинске кисе-
лина ЛБ** ЛБ 

2) Витамини немешани, во 
воден раствор или не: 
а) витамини А, Бг, Da, Bi, 

Bi2 и Н: 
2) витамин Ве и него-

ви деривати ГДК ЛБ 
3) други: 

2) витамини Други ЛБ** ЛБ 
б) никотинамид (витамин 

Bi) ЛБ** ЛБ 
в) витамин Ве ЛБ** ЛБ 
г) витамин С ГДК ЛБ 
д) други витамини: 

2) други: 
в) витамини, други ЛБ** ЛБ 

3) концентрати на при-
родни витамини: 
а) концентрат^ на 

природни вита-
мини А-fD ЛБ** ЛБ 

б) други ЛБ** ЛБ 
4) Мешаници во кој и да е 

раствор, неводени раство-
ри на витамини и прови-
т а м и н ЛБ** ЛБ 

29.39 Хормони природни или про-
изведени со синтеза и нивни 
деривати, што првенствено 
се употребуваат како хормо-
ни: 
2) Инсулин ГДК ЛБ 
6) Други хормони: 

б) тестостерон ГДК ЛБ 
29.40 Енцими: 

I) Панкреатин, пепсин 1:200, 
3000, 10000 (Југословенска 
фармакопеја II): 
а) пепсини ГДК Л Б 

29.41 Гликозиди природни или 
произведени со синтеза, нив-
ни соли. нивни етри, нивни 
ветри и други деривати: 
1) Ескулин ГДК ЛБ 
2) Ал син ГДК ЛБ 
3) Амигдалин ГДК ЛБ 
4) Арбутин, арбутин бензо-

ат ГДК ЛБ 
5) Колоцинтии ГДК ЛБ 
6) Дигитални ГДК ЛБ 
7) Дигитонин ГДК ЛБ 
8) Дигитогссим ГДК ЛБ 
9) Уабаии ГДК ЛБ 

10) Флоријан ГДК ЛБ 
II) Ру тин ГДК ЛБ 
12) Салицин ГДК ЛБ 

13) Гликозид на алдехид са-
лицилен 

14) Синигрин 
15) Други глиќозиди: 

б) други 
29.43 Шеќери хемиски чисти, ос-

вен сахарозе, гликоза и 
глактоза; шеќерни етри и 
шеќерни естри и нивни соли, 
освен производите од тар. бр. 
29.39, 29.41 и 29.42: 
1) Фруктоза 
2) Декстроза 
3) Инвертоза (инвертен ше-

ќер) 
4) Друго 

29.44 Антибиотици: 
1) Пеницилин и пеницилин 

V 
2) Тетрациклин, окситетра-

циклин и хлоротетрацик-
лин: 
а) хлоротетрациклин (ау-

реомицин) 
б) окситетрациклин (те-

рамицин) 
в) тетрациклин 

[) Полимиксин В сулфат 
5) Други: 

б) хлорамфеникол 
в) антибиотици други 

29.45 Други 
нија: 

органски соедине-

1) Комплексен (динатри^о-
ва сол етилен-диаминтет-
ра на оцетна киселина), 
тријодан (алфа-етилбета-
амино-2, 4, 6 тријодфени-
лакрилна киселина) 

2) Други: 
а) кетени 
в) швајнфурско зелено 

30.01 Жлезди и други органи за 
органотерапеутски потреби, 
сушени, во прав или не; ор-
ганотерапеутски екстракти 
од жлезди и од други органи 
или од нивни секреции; дру-
ги животински материи при-
готвени за терапеутски или 
профилактички потреби, нес-
поменати ниту опфатени на 
друго место: 
1) Extractum hepatis siccum, 

spisumfluidum, екстракт 
од шведска жолчка, екс-
тракт од плацента, хипо-
физа во прав, пилорус во 
прав, pituitrin solutio, су-
рови жолчни киселини, 
Thireoidea, протамин: 
а) жлезди и други орга-

ни, сушени и во прав 
б) екстракти од жлезди 

за терапеутски цели 
в) друго 

2) Друго: 
а) крвна плазма 
б) змиски отров 
в) друго 
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30.04 Вата, газа, ленти и слични 
предмети (завои, фластери, 
синапни фластери ити.), им-
прегнирани или обложени со 
фармацевтски материи или 
во пакувања за продажба на 
мало за медицински и хи-
руршки потреби, освен про-
изводите споменати во забе-
лешката 3 на оваа глава: 
1) Вата 
2) Газа 
3) Гипсираии ленти 
4) Фластери 
5) Друго: 

а) завои 
б) друго 

30.05 Други фармацеутски стоки: 
3) Контрастни средства за 

радиографски испитувања 
и дијагностички реактиви 
пригоде™ да бидат упот-
ребени на пациент: 
а) што содржат јод и де-

ривати од јод 
б) друго 

4) Цементи и други забарски 
производи: 
а) од благородни метали 
б) друго: 

1) забарска жива 
2) друго 

32.01 Екстракти за штавење, од 
растително порекло: 
1) Од костен 
4) Од елова кора 
6) Други: 

б) други ' 
32.03 Синтетички материи за шта-

вење, сметани или несме-
шани со природни мате они 
за штавење; вештачки ду-
жини за претштавење (врз 
база на енними, панкреас, 
бактерии ити.): 
1) Сиктетични танински про-

изводи 
32.04 Материи за бојосување, од 

растително потакло (вклучу-
вајќи екстракти од дрво за 
бојосување и други пасти-
те л ни екстракти за бојосу-
вање- севен индиго) и мате-
рин за бојосување од живо-
тинско порекло: 
2) Материи за бојосување, 

од животинско потекло 
32.05 Синтетички органски мпте-

рии за бојосување (вклучу-
вајќи и пигменти материи 
за бојосување): синтетички 
органски ПРОИЗВОДИ што се 
употребуваат к?ко лумино-
фори; производи познати ка-
ко агенси за оптичко белење 
што се Фиксираат на влак-
но. индиго природно: 

г д к 
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ЛБ 

ЛБ 
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ЛБ 

ЛБ 
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3) Синтетички органски ма-
тери за бојосување: 
а) сулфурни бои ГДК ЛБ 

32.07 Други материн за бојосува-
ње; неоргански производи 
што се употребуваат како 
луминофори: 

1) Минерална црна, јагле-
но црно: 
а) сурови ГДК ЛБ 
б) мелени ГДК ЛБ 

2) Земјени бои, заличени ГДК ЛБ 
4) Пигменти врз база на 

цинк сулфид (литопон, 
ити.): 
б) друго ГДК ЛБ 

7) Пигменти врз база на 
фероцијанид и ферици-
јанид ГДК ЛБ 

9) Пигменти врз база на 
олово карбонат ГДК ЛБ 

10) Ултрамарин ГДК ЛБ 
11) Утремер . ГДК ЛБ 
12) Неоргански производи 

од видови што се упот-
ребуваат како лумино-
фори ГДК ЛБ 

13) Концентрирани диспер-
зии на пигменти во нм-
троцелулоза: 
а) пигменти минерални ГДК ЛБ 

14) Цинково сиво: 
а) што содржи не по-

малку од 1°/о а не по-
веќе од 10% олово по 
тежина ГДК ЛБ 

б) друго ГДК ЛБ 
15) Бронзени бои ГДК ЛБ 
16) Друго: 

а) бои врз база на фино 
мелени руди ГДК ЛБ 

б) минерални бои, други ГДК ЛБ 

32.09 Фирнајси и лакови; водени 
бои; приготвени водени пиг-
менти што се употребуваат 
за довршување на кожи; бои 
и емајли: пигменти во лене-
но масло, во вајт-пширит, во 
шпиритус од терпентин, во 
фирнајс или во други разре-
дувачи за бои или ема] ли; 
фолии за печат; бои во об-

. лици или пакувања за про-
дажба на мало: 
1) Фирнајен и лакови: 

в) лакови други ГДК ЛБ 
г) друго ГДК ЛБ 

2) Бои и емајли: 
д) бои други и емајли ГДК ЛБ 

3) Пигменти во разредувачи ГДК ЛБ 
6) Друго: 

а) алуминиум-паста ГДК ЛБ 
б) друго ГДК ЛБ 

32.10 Бои за уметничко сликар-
ство, настава или финмо-
писци, бои за нијансирање, 
бои за разонода и сл. во таб-
лети, во туби, во лепчиња, 
во шишиња, во тави и во 
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слични облици или пакува-
ња; бои во сетови со или без 
четки, палети или друг при-
бор: 
2) Друго 

32.12 Стаклорежачки китови; ки-
тови за калемење; с л и к а р е в 
полнила, маси за пополну-
вање, задевање и слични 
маси, вклучувајќи и омолни 
маси и цементи: 
1) Китови, вклучувајќи и 

смолен цемент 
3) Друго 

33.06 Парфимериски, козметички 
и тоалетни препарати: 
1) Парфимериски производи 

и други миризливи пре-
парати: 
а) парфеми 
б) води за мирисање и 

тоалета (колонска вода 
и ел,) 

в) друго 
2) Препарати за одржување 

и нега на кожата: 
а) кремови и млеко за 

одржување на убавина 
. б) прашок за деца (беби-

ња) 
в) други производи: 

1) пудра за лице и за 
посинување 

2) друго 
3) Ружеви за уши 
4) Шминки и други препа-

рати за маскирање 
5) Лакови за нокти, пасти 

за нокти, препарати за 
полирање на ноктите, 
растворувачи на лак од 
ноктите и други слични 
препарати за нега на 
ноктите 

6) Прашоци и пасти за за-
би 

7) Лосиони за уста 
8) Препарати за коса: 

а) шампони 
б) води, масла и помади 

за коса 
в) препарати за ондули-

рање на коса, бојусу-
вање, одбојосување и 
фиксатери за коса. 
како и други препа-
рати за коса 

9) Кремови за бричење 
10) Кремови за трешш, мо-

ливи за веѓи и други 
слични препарати за не-
га на веѓите и тренинге 

11) Препарати за отстрану-
вање на влакна и непри-
јатна миризба 

12) Друго 
34.02 Органски површински ак-

тивни средства; површински 
активни препарати и ггрепа-

ГДК ЛБ 

ГДК 
ГДК 

г д к 

г д к 
г д к 

гдк 

г д к 

г д к 
г д к 
г д к 

ГДК 

ГДК 

г д к 

г д к 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

г д к 

г д к 
г д к 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ГДК ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

рати за перење, што содр-
жат или не содржат сапун: 
2) Помошни средства за пе-

рење: 
а) за текстилната инду-

стрија, за индустрија-
та на хартија и кожа ГДК ЛБ 

б) други ГДК ЛБ 
3) Друго: 

а) масла сулфонирани 
(сулфоолеати, сулфо-
резинати, сулфонира-
Ш1 масни етри), други ГДК ЛБ 

б) друго ГДК ЛБ 

34.03 Препарати за подмачкување 
и препарати што се употре-
буваат за мастење на тек-
стил, кожа и други материи, 
не вклучувајќи и препарати 
што содржат 70%> или пове-
ќе по тежина — масла од 
нафта или масла добиени од 
битуменозни минерали: 
1) Масти за конзервирање 

на кожа и други средства 
за мастење ГДК ЛБ 

2) Масти приготвени за 
подмачкување, други ГДК ЛБ 

3) Друго ГДК ЛБ 
34.05 Политури и кремови за 

обувки, за мебел и подови, 
средства за полирање на ме-
тали, прашоци за чистење и 
слични препарати, освен 
приготвените восоци од тар. 
бр. 34.04: 
1) Восоци и кремови за 

обувки ГДК ЛБ 
2) Пасти за мебел и авто-

мобили ГДК ЛБ 
3) Масти за подови и про-

изводи за одржување 
паркет: 
а) воооци ГДК ЛБ 
б) друго ГДК ЛБ 

4) Прашоци за чистење ГДК ЛБ 
5) Друго: 

а) препарати за чистење 
и полирање на метали ГДК ЛБ 

б) препарати за чистење 
на стакло ГДК ЛБ 

в) брусна паста-дијамаит 
паста ГДК ЛБ 

г) други средства за чи-
стење и полирање 
(шмиргл, креда, песок 
ити.), па и со додаток 
на масла и масти ГДК ЛБ 

34.06 Свеќи, свеќици, пливки и 
слични производи ГДК ЛБ 

34.07 Маси за моделирање (вклу-
чувајќи ги и оние ггроготве-
ни во сетови, или за зани-
мавање деца); препарати т д . 
заба|рскм восоци или т.н. 
соединенија за забни отле-
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чатоци, во плочички, стап-
чиња и слични облици: 
2) Препарати т.н. забарски 

восоци, во сите облици и 
пакувања 

35.06 Приготвени лепила, на дру-
го место неспоменати ниту 
опфатени; производи од си-
те видози подобни за лепе-
ње, приготвени за продажба 
на мало како лепила во за-
вои нето-тежина до 1 kg за-
клучно: 
1) Лепила на друго место 

неспоменати ниту опфа-
тени: 
а) растителни: 

1) добиени од природ-
ни гуми: 
а) лепило за ре-

мени 
б) лепило за гума 

2) други: 
а) липило за ре-

мени 
б) лепило за лино-

леум 
36.04 Ударни и експлозивни кап-

ели: запалки; детонатор^ 
3) Друго: 

б) друго 
36.05 Пиротехнички предмети (за 

огнсметри. за с т и л и з а ц и ј а 
на железници поради магла, 
капели, ракети против град 
и ел.): 
1) Главици за електрични 

запал.ки 
2) Друго: 

а) ракети и предмети за 
огнометри 

б) ракети за растерување 
облаци 

в) пиротехнички произ-
води, други 

36.08 Други запаливи препарати и 
производи: 
4) Факели од смола, потпа-

лувачи на оган и слични 
производи 

37.01 Фотографски плочи и план-
-филмови. осетливи на свет-
лост, неекспонирани, од ка-
ков и да е материјал, освен 
од хартија, картон или ткае-
ршна -
2) План-филмови: 

а) дозис-филмови, за на-
учни и здравствени 
установи 

37.02 Филмови во ленти-ролни, 
осетливи на светлост, неекс-
понирани, дупчени или не: 
2) Двојно (обострано) емул-

зирани филмови: 
б) дозис-филмови 

3) Друго: 
а) флуорографски 

мови 
фил-

ЛБ** Л Б 

ГДК 
ГДК 

ГДК 

ГДК 

Д 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ** ЛБ 37.03 Хартија, картон и ткаенини 
осетливи на светлост, неекс-
понирани или експонирани, 
но неразвиени: 
2) Фотографска хартија ко-

лор 
3) Друго: 

а) рендген-хартија 
б) друго 

37.08 Хемиски производи и мате-
ријали за моментни осветлу-
вања, од видови и облици 
подобни за употреба во фо-
тографија 

38.02 Животинско црнило (на при-
мер од коски, од слонова 
коска), вклучувајќи и упо-
требено животинско црнило: 
1) Немелено 
2) Мелено 

38.03 Активен јаглен (за деколо-
ризација, деполаризација или 
адсорпција); активен дијато-
мит, активна глина; активен 
боксит и други активни при-
родни минерални производи: 
1) Активен јаглен 
2) Активна глина 
3) Друго: 

а) активна фосилна земја 
б1) дт^уто 

38.09 Катран од дрво; јаглен од 
катран од дрво (освен сло-
жени растворувачи и разре-
ду вачи од тар. бр. 38.18); 
дрвен креозот и дрвна наф-
та; ацетонско масло: 
1) Метален суров (дрвна 

нафта) 
2) Катран од широколисно 

дрво 
3) Катран од иглолисници 
4) Друго: 

а) ацетонеко масло 
б) креозот добиен од дрво 
в) дестилати од дрво, 

други 

38.10 Растителни смоли од сите 
видови, пиварска смола и 
слични соединенија, врз ба-
за на колофониум или на 
растителна смола; слојни 
средства за леарници, врз 
база на природни смолни 
производи: 
1) Растителни смо ли од сите 

видови, непреработени: 
а) смола од дрвен катран 
б) смоли растителни, дру-

ги (слојни средства за 
ЛБ** ЛБ леарници) 

Д 

Д 

Д 

Д 

ГДК 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ** ЛБ 

РК 

ГДК 
ГДК 

ГДК 

г д к 
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г д к 
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ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК ЛБ 

ГДК Л Б ' 
ГДК ЛБ 
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ГДК ЛБ 
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ЛБ 
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ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

в) друго ГДК 
2) Пиварска смола ГДК 
3) Друго ГДК 

38.11 Средства за дезинфекција, 
за уништување инсекти (ин-
сектициди), фунгициди, хер-
бициди (средства за уништу-
вање плевели), средства за 
уништување паразити, отро-
ви за стаорци и слични произ-
води изработени во облици 
или пакувања за продажба 
на мало или како препарати 
или артикли (на пр. сулфу-
рирани ленти, фитили и 
свеќи, хартија за степување 
муви): 
1) Сулфур во облици за про-

дажба на мало или во не-
посредни завои до 1 kg 
нето тежина ГДК ЛБ 

3) Друго: 
в) од други видови: 

1) во таблети, пастили 
и слични облици 
или во садови или 
завои тежина до 
1 kg: 
г) дезинфекциони 

средства ГДК 
д ) ДРУГО Г Д К 

2) остало: 
г) дезинфекциона 

средства ГДК 
д) остало ГДК 

38.15 Препарати за убрзување 
вулканизација — вулкацити 
(убрзувачи за гума) ГДК ЛБ 

38.19 Хемиски производи и препа-
рати на хемиската и сродни 
индустрии (вклучувајќи ги и 
оние Што се состојат од ме-
шаници на природни произ-
води), неспоменати ниту оп-
фатени на друго место; 
отпадни производи на хемис-
ката и сродни индустрии, 
неспоменати ниту опфатени 
на друго место: 
1) Производи и препарати, 

освен оние од точка 2 на 
овој тарифен број: 
а) за галванизација и 

фосфатирање ГДК 
д) сулфонафтенска кисе-

лина и ~нејзини соли 
нерастворливи во вода; 
остри на 'сулфонафтен-
ска киселина: 
2) друго ГДК 

ѓ) сулфонати на нафта 
нерастворливи во вода, 
сулфонски киселини 
на масло од шкрилци, 
тиофени и нивни соли: 
1) сулфонати на масло 

од шкрилци и сул-
фонски киселини на 
масло од шкрилци, 
за фармацеуте^ 
цели ГДК 

2) друго: 
б) друго ГДК ЛБ 

е) алкилидени, во меша-
ници ГДК ЛБ 

ж) алкилобензоли и ал-
килнафталени, во ме-
шаници " ГДК ЛБ 

л) композиции во паста за 
електроди, врз база на 
јаглсродни материи ГДК ЛБ 

љ) композиции за акуму-
латори, врз база на 
кадмиум оксид или врз 
база на никел хидрок-
сид ГДК ЛБ 

м) јаглерод (освен од тар. 
бр. 38.01) во металогра-
фитска композиција 
или друга, во облик еа 
плакети, прачки или 
други полупроизводи ГДК ЛБ 

н) друго: 
2) антикорозивнји сред-

ства ГДК ЛБ 
_3) препарати на фенил 

бетанафтиламин РК ЛБ 
4) антиоксиданти за 

гума, други ГДК ЛБ 
б) лужини од произ-

водство на целулоза ГДК ЛБ 
13) забарски гипс ЛБ** ЛБ 

2) Цементи и малтери, во 
оган постојани: 
а) малтер од шамот, ди-

нас и силика ГДК ЛБ 
б) магнезитен малтер ГДК ЛБ 
в) огноотпорни цементи и 

малтери, други ГДК ЛБ 
39.01 Производи на кондензација, 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

поликондензација и поли-
адиција, модифицирани или 
^модифицирани, полимери-
зирани- или неполимеризи-
рани, линеарни или нелине-
арни (на пр.: фенопласти, 
аминопласти, алкиди, поли-
алилни естри и други поли-
е д р и незаситени, силикони): 
1) Фенопласти: 

б) смоли за лакови 
г) други облици: 

6) јонски изменувачи 
2) Аминопласти: 

б) смоли за лакови 
г) текстилни апретури 
д) други облици: 

6) јонски изменувачи 
3) Полиестри: 

ж) јонски изменувачи 
4) Полиамиди: 

а) во прав и гранулат 
б) во емулзија и раствор, 

ДРУГИ 

е) јонски изменувани 
51 Силикони: 

а) во прав и гранулат 
б) оиликонско масло 
в) во емулзија и раствор 

ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 
ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 
ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 
ГДК ЛБ 
ГДК ЛБ 
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6) Епоксидни смоли: 
а) во 1фав и гранулат ГДК ЛБ 
б) во емулзија и раствор, 

други ГДК ЛБ 
е) јонски изменувани ГДК ЛБ 

8) Друго: 
е) јонски изменувани ГДК ЛБ 

39.02 Производи на полимериза-
ција и кополимеризациј а (на 
пр.: полиетилен, политетра-
халоетилен, полизобутилен, 
полистирен, , поливинилхло-
рид, поливинилацетат, поли-
виеилхлорацетат и други 
поливинилни, полиакрилни и 
полиметакрилки деривати, 
кумарон-инден смоли ити.): 
1) Поливинилхлорид: 

в) други облици: 
4) за лакови ГДК ЛБ 

2) Поливинилацетат: 
г) за лакови, освен поли-

винил-ацетат во емул-
зија и раствор ГДК ЛБ 

3) Полиетилен: 
ѓ) за лакови ГДК ЛБ 
ж) јонски изменувани ГДК ЛБ 

5) По лиз обу ти лен: 
г) за лакови ГДК ЛБ 
ѓ) јонски изменувани ГДК ЛБ 

6) Полистирол: 
б) во емулзија и раствор ГДК ЛБ 
д) за лакови ГДК ЛБ 
е) јонски изменувани ГДК ЛБ 

7) Смоли (кумарон-инден) ГДК ЛБ 
8) Друго: 

а) во емулзија и раствор ГДК ЛБ 
г) за лакови ГДК ЛБ 
ѓ) јонски изменувани ГДК ЛБ 

39.03 Регенериран целулоза; це-
лулозни нитрати, целулозни 
ацетати и други целулозни 
ветри, етри на целулоза и 
други хемиски деривати на 
целулоза, омекнати или не 
(на пр.: колодиуми, целуло-
ид); вулканизирано влакно: 
1) Вулканизира^ влакно 

(вулканфибер) ГДК ЛБ 
2) Друго: 

ж) друго: 
1) колодиум вата ГДК ЛБ 
2) целулозен етер ГДК ЛБ 

39.05 Природни смоли модифици-
рани со топење (топени 
смоли); вештачки смоли до-
биени со естерификација на 
природни смоли или смолни 
киселини (смолни естри); хе-
миски деривати на природен 
каучук (на пр.: хлориран ка-
учук, хлорхидриран каучук, 
оксидиран каучук, цик личен 
каучук): 
1) Природни смоли, топени ГДК ЛБ 
2) Вештачки смоли (смолни , 

естри) ГДК ЛБ 

39.06 Други виши полимери, веш-
тачки смоли и вештачки 
пластични материи, вклучу-
вајќи алгинска киселина, 
нејзини соли и естри; лино-
ксин: 
1) Алгинска киселина, неј-

зини соли и естри 
39.07 Изработки од материјали од 

тар. бр. 39.01 до 39.06 заклу-
чно: 
1) Жица за тенис 
3) Сита 
6) Предмети за кујна 
7) Санитарни и тоалетни 

предмети 
8) Украсни предмети 
9) Предмети за ламби и ос-

ветление 
12) Друго: 

а) шпулни и цевчиња, за 
текстилната индус-
трија 

д) изработка за употреба 

г д к 

г д к 
г д к 
г д к 

г д к 
г д к 

г д к 

г д к 

за здравствени цели 
- ѓ) изработки, други 

40.01 Латекс од природен каучук, 
со додаток на латекс од син-
тетичен каучук или не; 
предвулканизиран латекс од 
природен каучук; природен 
каучук, балата, гутаперка и 
слични природни гуми: 
1) Природен каучук 
2) Балата 
3) Гутаперка 
4) Латекс течен 
5) Друго: 

а) креп-гума за ѓонови 
б) други природни гуми 

40.02 Латекс од синтетичен кау-
чук; предвулакнизиран ла-
текс од синтетичен каучук; 
синтетичен каучук; фактис 
добиен од масло: 
1) Синтетичен каучук: 

а) полибутадиенстирол 
б) бутил-каучук 
в) други 

2) Синтетичен латекс: 
а) полибутадиенстирол, 

течен 
б) други, течни 

3) Маслен каучук — фактис 
4) Друго 

40.03 Регенериран каучук 
40.05 Плочи, листови и ленти од 

невулканизиран природен, 
или синтетичен каучук, ос-
вен од димеви листови-, и 
креп-листови од тар. бр. 
40.01 и 40.02; гранули од не-
вулканизиран природен или 
синтетичен каучук, пригот-
вени за вулканизација; не-
вулканизиран природен или 
синтетичен каучук, што пред 
или по коагулација е соеди-

г д к 
г д к 
г д к 

г д к 
г д к 
г д к 
г д к 
г д к 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ** 
ГДК 

ГДК 
ГДК 
г д к 
г д к 

г д к 
г д к 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 



Вторник, 12 декември 1972 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 64 — Страна 1205 

нет со јаг лени саѓи (оо или 
без додаток на минерално 
масло) или со силициум ан-
хидрид (со или без додаток 
на минерално масло), во кој 
и да е облик, од видот познат 
под името „мајсторска ме-
шаница" (masterbatch): 
1) Плочи, листови и ленти од 

невулканизиран каучук 
2) Каучук . во гранули за 

вулканиз ирање 
3) Друго 

40.06 Невулканизиран природен 
или синтетичен каучук, 
вклучувајќи и латекс од 
каучук, во други облици или 
состојби (на пр.: прачки, 
цевки и профили, раствори, 
дисперзии); предмети од не-
вулканизиран природен или 
синтетичен каучук (на пр.: 
обложени или импрегнирани 
текстилни шипки; кол аци и 
дискови): 
1) Гранулат на природен 

каучук, сурови смески за 
протектор ање на гума, 
други сурови смески од 
природен или синтетичен 
каучук, како полуфабри-
кати за понатамошна пре-
работка: 
а) сурови смески за про-

тектирање на гума 
(каучук во раствор) 

б) друго 
2) Маса за фластери 
3) Лепила 
4) Друго 

40.11 Полни гуми, надворешни 
гуми, изменливи слоеви за 
надворешни гуми, внатреш-
ни гуми и гумени подметки 
ѓф дилери), за тркала од сите 
видови: 
1) Надворешни гуми за: 

а) патнички автомобили 
б) камиони и автобуси 
в) трактори 
д) моторцикли 
ѓ) велосипеди 
е) други 

2) Внатрешни гуми за: 
а) патнички автомобили 
б) камиони и автобуси 
в) трактори 
д) моторцикли 
ѓ) велосипеди 
е) други 

3) Полни гуми 
4) Полуполни гуми 
5) Друго 

40.14 Други изработки од нестврд-
нат (мек) вулканизиран кау-
чук: 
6) Покревки за подови 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

ГДК 
ГДК 
ГДК 
ГДК 
ГДК 

РК 
РК 
РК 
РК 
РК 
РК 

РК 
РК 
РК 
РК 
РК 
РК 
РК 
РК 
РК 

гдк 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

40.15 Тврд каучук (ебонит и вул-
кани^, во маса, во плочи, 
листови, ленти, прачки, про-
фили и цевки; отпадоци и 
прав од тврд каучук: 
1) Во маса или во блокови, 

плочи, листови или ленти, 
прачки, профили и цевки 

2) Отпадоци, прав и одломки 
од тврд каучук 

41.01 Сурови кожи (свежи, посо-
лени, сушени, титлувани или 
лужени); цепени или не, 
вклучувајќи и овчи кожи со 
волна: 
3) Овчи и јагнешка кожи со 

волна: 
а) овча со волна, сурова 

и посолена 
б) овча со волна, сува 
в) јагнешка со волна, су-

рова и посолена над 
2 kg (база сува) 

д) јагнешка со волна, су-
ва, над 2 kg 

42.06 Предмети од црева (освен 
свилен катгут), бабулиња 
или жили: 
1) Жица од црева: 

а) катгут неприготвен за 
хируршка употреба 

45.04 Плута агломерирана (со или 
без слојни материи) и изра-
ботки од агломерирана плута: 
1) Плута пресувана, во бло-

кови, прачки, плочи, лис-
тови и цевки 

46.03 Кошничарски, плстарски и 
други изработки од матери-
јали за плетарија, израбо-
тени директно во облици; 
изработки од стоки од тар. 
бр. 46.01 или 46.02; израбо-
тки од луфа: 
2) Од прагови: 

а) кошници и ковчези 
плетени 

б) плетарски изработки, 
други 

48.16 Кутии, вреќи и други завои, 
од хартија или картон: 
2) од картон: 

б) кутии од картон, други 
48.17 Регистратор^ палки, кутии 

и слични предмети, од хар-
тија или картон, што обично 
се употребуваат во канцела-
рии, трговски дуќани и 
слично 

49.01 Печатени книги, книшки, 
брошури, памфлети и слобо-
дни листови: 
2) Книги печатени на јази-

ците на народите на Југо-
славија во копродукција 
на странски и домашни 
издавачки претпријатија 

ГДК 

ГДК 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 
ГДК 

ГДК 

ГДК 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ** ЛБ 

ГДК ЛБ 

г д к 

г д к 

г д к 

г д к 

ЛБ 

'ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

г д к ЛБ 
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3) Изданија на југословен-
ски издавачи печатени во 
странство на јазиците на 
народите на Југославија, 
освен книги од областа на 
уметноста (општа и ли-
ковна) и урбанизмот и 
уметнички фотографии 

4) Слободни листови со пе-
чатен текст или на друг 
начин, за книги што се 
издаваат во рамките на 
копродукција, на стран-
ски и домашни издавачки 
претпри ј ати ј а: 
а) на домашните јазици 

5) Друго (речници и др.): 
а) на домашните јазици 

49.02 Весници, дневници и перио-
дични публикации, илустри-
рани или не: 
3) Списанија на домашните 

јазици 
49.10 Календари од сите видови, 

од хартија или картон, вклу-
чувајќи и блок-календари 

49.11 Други печатени предмети, 
вклучувајќи печатени слики 
и фотографии: 
2) Подлоги за календари, 

печатени на хартија, кар-
тон или друга материја; 
календари печатени на 
други материи, освен на 
хартија или картон 

3) Каталози на книги или 
публикации: 
а) за предмети од тар. бр. 

49.01 точ. 1, 2 и 5 
б) друго 

4) Проспекти и други мате-
ријали за реклама што за 
сметка на југословенски 
работни и други органи-
зации се печатени во 
странството на јазиците 
на народите на Југосла-
вија 

5) Друго: 
а) честитки (без слика), 

визит-карти и ел. пе-
чатени работи 

б) формулари, листи, ди-
јаграми и ел. печатени 
работи 

в) печатени работи, други 

50.09 Ткаенини од свила или шап-
-сзила: 
1) Од свила: 

а) ткаенини ретки (мус-
лин), трена дин, воал, 
газа, етамин и ел.) 

б) ткаенини свилени, 
други 

2) Од шап-свила 

51.01 Предиво од вештачки или 
синтетички текстилни влакна 
(бескрајни), непригодени за 
продажба на мало: 

ГДК ЛБ 

ГДК 

гдк 

гдк 

гдк 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

1) Од синтетички влакна: 
а) монофиламенти: 

1) најлон полиамидни 
филаменти 66 гдк ЛБ 

2) други полиамидни 
монофиламенти (нај-
лон 6-перлон) Д РК 

3) друго гдк ЛБ 
б) синтетичен конец, за 

индустријата гдк ЛБ 
в) други синтетички пре-

дива: 
1) најлон од полиамид-

ни 66 филаменти гдк ЛБ 
2) најлон 6-перлон, од 

други полиамидни 
филаменти Д РК 

3) други гдк ЛБ 
2) Од вештачки влакна: 

а) рајон ДК РК 
б) ацетатни гдк ЛБ 
в) рајон-конец, за индус-

трија гдк ЛБ 
г) автокорд од рајон гдк ЛБ 
д) друго гдк ЛБ 

ГДК ЛБ 

ГДК 
ГДК 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

ГДК 

ГДК 
гдк 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

ГДК 
гдк 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

51.02 Монофил, ленти-дагички (ве-
штачка слама и сл.) и ими-
тација на катгут, од вештач-
ки или синтетични материи: 
1) Од синтетички текстилни 

материи: 
а) монофил: 

2) друго 
б) друго: 

1) катгут имитација, 
нестерилен 

2) друго 
2) Од вештачки текстилни 

материи: 
а) монофил 
б) друго: 

1) катгут имитација, 
. нестерилен 
2) друго 

51.03 Предиво од вештачки или 
синтетички влакна (бескрај-
ни), пригодено за продажба 
на мало: 
1) Од синтетички влакна: 

б) друго 
2) Од вештачки влакна 

51.04 Ткаенини од вештачки или 
синтетични влакна (бескрај-
ни), вклучувајќи и ткаенини 
од монофил или од дагички 
од тар. бр. 51.01 и.51.02: 
1) Од синтетички влакна: 

а) креп 
б) други: 

1) автокорд ткаенини -
2) други 

ГДК 

Д 
ГДК 

Д 
гдк 

д • 
гдк 

ЛБ 

РК 
ЛБ 

ГДК -ЛБ 

РК 
ЛБ 

ДК 
дк 

гдк дк 

гдк 
гдк 

ЛБ 
дк 
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2) Од вештачки влакна: 
а) креп 
б) други: 

1) од цел-влакна 
2) од други вештачки 

влакна 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

д к 

дк 
дк 

од овци или од jar-
невлачена и нечеш-

53.01 Волна 
ниња, 
лана: 
1) Волна масна или испрана 

на грбот: 
а) мерино, испрана 
б) крстосана, непрана: 

1) финост до 30 мик-
роби 

в) табачка, непрана: 
1) финост до 30 мок-

рени 
2) Друго: 

а) мерино, прана 
б) крстенана, прана: 

1) финост до 30 мик-
рони 

53.03 Отпадоци од волна од овци 
или јагниња или од друга 
животинска длака (фина или 
груба), искината и неиску-
бена: 
1) Кемлинг 
2) Отпадоци од чешлање и 

предење, други 
53.04 Отпадоци од волна од овци 

или јагниња и од друга жи-
вотињска длака (фина или 
груба), кинати или иску бени, 
вклучувајќи ги и искубени-
те крпи: 
1) Волна тргана 
2) Отпадоци од фина и груба 

длака, и друго 
53.05 Волна од овци или јагниња 

и од друга животињска дла-
ка (фина или груба) влачена 
или чешлана: 
1) Волна и длака влачева 

или чешлана, освен чеш-
ланата од точка 2: 
а) мерино, влачена или 

чешлана: 
б) кретосана, в лачена или 

чешлана: 
1) финост до 30 мик-

рони 
2) Волна, чешлана во форма 

на ленти намотава во 
клопчиња (намотки): 
а) чеш данец од мерино 

волна 
б) чешљанец од крстосана 

волна 
в) друго 

53.06 Предиво. од влачена волна 
од овци или јагниња (вол-
ница), непригодено за про-
дажба на мало: 
1) Сурово 
2) Белоно, бојосано или пе-

чатено 

ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 

ГДК ЛВ 

ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 

ГДК ЛБ 
Т Д К ЛБ 

г д к ДК 

г д к д к 

53.07 Предиво од чешлана волна 
од овци или јагниња (волне-
но предиво), непригодено за 
продажба на мало: % 
1) Сурово ГДК ЛБ 
2) Бел ено, бојосано или пе-

чатено ГДК ЛБ 
53.10 Предиво од волна од овци 

или јагниња од длака од 
грива и опашка или од друга 
животинска длака (фина или 
груба), пригодено за продаж-
ба на мало: 
1) Конец ГДК ДК 
2) Плетиво ГДК ДК 

53.11 Ткаенини од волна од овци 
или јагниња или од фина 
животинска длака: 
1) За ќебиња-покривки ГДК ДК 
2) За други цели: 

а) од волнено влачено 
(штрајхгарн) предиво 
кое содржи над 50% 
волна, како и во ме-
шаница со предива од 
други текстилни мате-
ријали, освен волнено 
чешлано предиво: 
1) од влачена волна ГДК ДК 
2) мешани со синтети-

ка (со над 50% 
волна) ГДК ДК 

3) мешани со вештачки 
влакна (со над 50% 
волна) ГДК ДК 

б) од волнено влачено 
(штрајгарн) и чешлано 
(камгарн) предиво што 
содржат над 50% вол-
на (полукамгарн): 
1) мешано со синтети-

ка (со над 50% 
волна) ГДК ДК 

2) мешано со вештач-
ки влакна (со над 
50% волна) ГДК ДК 

в) од волнено чешлано 
(камгарн) предиво, кое 
содржи над 50% вол-
на, како и во мешани-
ца со предива од други 
текстилни материјали, 
освен волнено влачено 
предиво: 
1) од чешлана волна ГДК ДК 
2) мешано со синтетика 

(со над 50% волна) ГДК ДК 
3) мешано со вештачки 

влакна (со над 50% 
волна) ГДК ДК 

53.12 Ткаенини од друга животин-
ска длака, освен од длака од 
грива и опашка ГДК ДК 

53.13 Ткаенини од длака од грива 
и опашка ГДК ДК 

54.01 Лен, суров или преработу-
ван но непреден, колчишта 
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и отпадоци од лен (вклучу-
вајќи и од искубени крпи): 
1) Ленено влакно ГДК ЛБ 
«) Друго: 

а) лен суров ГДК ЛБ 
б) колчишта ГДК ЛБ 
в) отпадоци ГДК ЛБ 

54.03 Предиво од лен или од ра-
мија, непригодено за про-
дажба на мало: 
1) Од лен: 

а) предиво ленено, испре-
дене ГДК ЛБ 

б) предиво лепено, впре-
дено ГДК ЛБ 

2) Конец ленен, за индус-
трија ГДК ЛБ 

54.05 Ткаенини од лен или од ра-
мија: 
1) Од лен ГДК ДК 

55.01 Памук, повлачен и нечеш-
лан: 
1) Кратковлакнест ГДК ЛБ 
2) Средновлакнест ГДК ЛБ 
3) Долговлакнест ГДК ЛБ 
4) Со семе ГДК ЛБ 

55.03 Отпадоци од памук (вклучу-
вајќи и од иску бени крпи), 
невлачени или исчешлани: 
1) Отпадоци од предење ГДК ЛБ 
2) Отпадоци други (памучен 

за чистење и др.) ГДК ЛБ 

55.04 Памук, влачен или чешлан ГДК ЛБ 

55.05 Предиво од памук, неприго-
дено за продажба на мало: 
1) Сурово немерцеризирано: 

а) невпредено ГДК ЛБ 
б) впредено ГДК ЛБ 
в) конец памучен суров, 

за индустрија ГДК ЛБ 
2) Друго: 

а) невпредено, белело ГДК ЛБ 
б) невпредено, бојосано 

или мерцеризирано ГДК ЛБ 
в) впредено, белено ГДК ЛБ 
г) впредено, бојосано или 

мерцеризирано ГДК ЛБ 
55.06 Предиво од памук, пригоден© 

за продажба на мало: 
1) Конец: 

а) немерцеризиран ГДК ДК 
б) друг ГДК ДК 

2) Друго: 
а) немерцеризирано ГДК ДК 
б) друго ГДК ДК 

55.07 Ткаенини од памук во гази 
врзувани: 
1) Сурови, немерцеризирани ГДК ДК 
2) Други. ГДК ДК 

55.08 Фротирни ткаенини за бри-
т к и (букле) и слични фро-
тирни ткаенини од памук: 
1) Небе лени (сурови) ГДК ДК 
2) Други ГДК ДК 

55.09 Други ткаенини од памук: 
1) Сурови, немерцеризирани: 

а) за ќебиња-покривки ГДК ДК 
б) друго ГДК ДК 

2) Други: 
а) белели ГДК ДК 
б) бојосан^ или мсрцсри-

зирани ГДК ДК 
г) печатени ГДК ДК 
Д) други ГДК ДК 

56.01 Вештачки и синтетички вла-
кна (испрекинати), невлаче-
пи, не чешлани или на друг 
начин ^приготвени за пре-
дење: 
1) Синтетички влакна: 

а) полиакрилни и поли-
амидни ДК РК 

б) полиестерски ГДК РК 
в) други ГДК ЛБ 

2) Вештачки влакна: 
а) влскозни: 

1) цел-влакно од вол-
нен тип ДК РК 

2) цел-влакно од на-
мучен тип ДК Р К 

3) рај оп-влакне Д РК 
б) други Д РК 

56.02 Повесма-кабли од бескрајни 
вештачки или синтетички 
филаменти, за изработка на 
вештачки или синтетички 
влакна (испрекинати): 
1) Влакна синтетички, несе-

чену во кабли, освен по-
лиестерски ДК РК 

2) Влакна вештачки, несече-
н у во кабли: 
б) друго Д РК 

3) Влакна синтетички поли-
естереки, несечену во 
кабли ГДК ЛБ 

56.03 Отпадоци (вклучувајќи и от-
падоци од предиво и раску-
бени крпи) од вештачки или 
синтетички влакна (бескрај-
ни или испрекинати) невла-
чени, нечешлани или на 
друг начин ^приготвени за 
предење: 
1) Од синтетички влакна Д Р К 
2) Од вештачки влакна Д Р К 

56.04 Вештачки и синтетички вла-
кна (испрекинати или отпа-
доци), влачени, чешлани или 
на друг начин приготвени за 
предење: 
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1) Синтетички влакна: 
а) чешлани: 

1) од пол нестор ГДК ЛБ 
2) други ДК РК 

б) други: 
1) од полиестер ГДК ЛБ 
2) други ДК РК 

2) Вештачки влакна: 
а) чешлани: 

1) цел-влакно од паму-
чен тип, сечено ДК РК 

2) цел-влакно од вол-
нен тип, сечен ДК РК 

3) рајон-влакно, сечено Д РК 
4) чешлани, сечени, 

други Д РК 
5) отпадоци од вештач-

ки влакна Д РК 
б) други: 

1) цел-влакно од паму-
чен тип, сечено ДК РК 

2) цел-влакно од вол-
нен тип, сечено ДК РК 

3) рајон-влакно, сечено Д РК 
4) сечени, други Д РК 
5) отпадоци Д РК 

'6.05 Предиво од вештачки или 
синтетичен влакна испреки-
нати или од отпадоци, не-
пригодено за продажба на 
мало: 
1) Од синтетички влакна: 

а) од нај лон-влакна и 
перлон-влакна ГДК ЛБ 

б) конец од испрекинати 
синтетична! влакна, за 
индустрија ГДК ЛБ 

в) од други синтетички 
влакна ГДК ЛБ 

2) Од вештачки влакна: 
а) од цел-влакна Д РК 
б) од други вештачки 

влакна ДК РК 
".Об Предиво од вештачки или 

епитети чии влакна (испреки-
нати или од отпадоци), при-
годе но за продажба на мало: 
1) Од синтетички влакна: 

а) конец од најлон-влакна 
и перлон-влакна ГДК ДК 

б) конец од синтетички 
влакна, други ГДК ДК 

в) друго ГДК ДК 
2) Од вештачки влакна: 

а) конец ГДК ДК 
б) друго ГДК ДК 

>6.07 Ткаенини од вештачки или 
синтетички влакна (испре-
кинати или од отпадоци): 
1) Од синтетични влакна: 

а) креп ГДК ДК 
б) други ГДК ДК 

2) Од вештачки влакна: 
а) креп ГДК ДК 

б) други: 
1) од цел-влакна ГДК ДК 
2) од други вештачки 

влакна ГДК ДК 

57.03 Јута, сурова или преработу-
вана, но непредена, колчи-
шта и отпадоци од јута 
(вклучувајќи и од раскубени 
крпи и јажиња): 
1) Влакно од јута: 

а) јута сурова ГДК ЛБ 
б) јута преработена (три-

ена, влачева, чешлана, 
бел ена или бојосана) ГДК ЛБ 

57.04 Други растителни текстилни 
влакна, сурови или прерабо-
тувани но иепредени; отпа-
доци од такви влакна (вклу-
чувајќи и од раскубени 
крпи и јажиња): 
2) Друго: 

б) друго: 
1) растителни влакна 

за предење, други ГДК ЛБ 

57.06 Предива од јута ГДК ЛБ 

57.10 Ткаенини од јута ГДК ДК 
57.11 Ткаенини од други расти-

телни текстилни влакна: 
1) Од оисал-влакна ГДК ДК 
2) Од кокосови влакна ГДК ДК 
3) Од други растителни вла-

кна 

58.01 Теписи, прекривки и прос-
тирка со јазли изработени со 
врзување или обвиткување 
(конфекционирани или не): 
1) Со јазли врзани со рака: 

а) од волна или фина жи-
вотинска длака 

б) од свила или од синте-
тички текстилни влак-
на ГДК ДК 

в) од друг текстилен ма-
теријал ГДК ДК 

2) Со јазли врзани со ма-
шина: 
а) од волна или фина 

животинска длака: 
1) килими, јаз лу вани ГДК ДК 
2) покриван, јаз лу вани ГДК ДК 

б) од свила или од синте-
тички текстилни вла-
кна: 
1) килими, јазлувани ГДК ДК 
2) покривку јаз лу вани ГДК ДК 

в) од други текстилни ма-
терија ли: 
1) килими, јаз лу вани ГДК ДК 
2) покривку јаз дувани ГДК ДК 

58.02 Други теписи, прекривки, 
простирку бришачи и ел. и 
простирка, „келим", „шу-

ГДК ДК 

ГДК ДК 
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мак и „карамани" и сл. 
(конфекционирани или не): 
1} Рачно ткаење: 

а) од волна или од фина 
длака 

б) од синтетични влакна 
в) друго 

2) Механички ткаени (ма-
шински) : 
а) од волна или од фина 

длака 
б) од синтетички влакна 
в) * друго: 

1) простирки и килими 
ткаени, други 

2) тапетарски израбо-
тки 

50.03 Таписерии работени со рака, 
од видовите на гоблени; на 
фландриски гоблени, обидон, 
бове и ел., и со игла израбо-
тени тапигерии (на пример: 
со ситен бод и со крстосан 
бод), изработени во парчиња 
и слично со рака: 
1) Од свила или од синтети-

чки или вештачки влакна 
2) Друго 

58.04 Плиш и сомот :ЈО расечен 
или нерасечен флор) и ткае-
нини од гасеничано предиво, 
освен букле-ткаенини од 
памук, од видовите на фро-
тирни ткаенини од тар, бр. 
55.08 и ткаенини од тар. бр. 
58.05: 
1) Од памук 
2) Од свила 
3) Од волна 
4) Од синтетички влакна: 

а) жан ил, мокет и имита-
ции на крзно 

б) друго 
5) Од вештачки влакна ч 
6) Друго 

58.07 Гасеничаво предиво-жанила, 
танте десто предиво — увр-
тено предиво (освен метали-
зираното предиво од тар. бр. 
52,01 и та ителесто-у вртено 
предиво од длака од грива 
и опашка); плетенки и ук-
расна поза мантерија во пар-
че, ројти, пиокули, помпони 
и ел : 
1) Предиво од жанила 
2) Ширити и украсни пие-

кули: 
а) од природна свила 
б) од вештачка свила 
в) памучни 
г) други 

3) Друго: 
а) од природна свила 
б) од вештачка свила 
в̂  памучни 
г) друго 
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58.08 Тил и други м р е ж е с т ткае-
нини (освен ткаени, плетени 
или хек дувани ткаенини), 
мазни: 
1) Од синтетички влакна ГДК ДК 
2) Од вештачки влакна ГДК ДК 
3) Од памук ГДК ДК 
4) Друго: 

а) свилени ГДК ЛБ 
б) други ГДК ДК 

58.09 Тил и други мрежести ткае-
нини (освен ткаеви, плетени 
или хехлувани), украсени-
-фазонирани; тантеди рабо-
тени со рака или машина* во 
парчирва, во ленти или во 
.мотиви: 
1) Тил, тил-бобини и ткае-

нини со врзани кравати 
(филе): 
а) тил од вештачка свила, 

украсен со мостри ГДК ДК 
б) тил памучен, украсен 

со мостри ГДК ДК 
в) тил украсен, од други 

материи ГЈОЦК ДК 
г) друго ГДК ДК 

2) Тантели: 
а) рачно изработени ГДК ЛБ 
б) машински изработени: 

1) од вештачки влакна ГДК ЛБ 
2) од други материи ГДК ЛБ 

3) Друго ГДК ЛБ 
59.01 Вата и предмети од вата; 

снежинки и прав или копни 
од текстилен материјал: 
1) Вата и предмети од вата: 

а) вата: 
1) од свила МЈЈИ од от-

падоци од свила ГДК ЛБ 
2) од вештачки ШЕИ 

синтетички текстил-
ни влакна ГДК Л Б 

3) од друг текстилен 
материјал: 
а) вата памучна ГДК ЛБ 
б) вата друга ГДК ЛБ 

б) предмети од вата: 
1) од свила или од от-

падоци на свила ГДК ЛБ 
2) од вештачки или 

синтетички текстил-
ни влакна ГДК ДК 

2) Прамена, јазолчиња и 
ношш: 
а) од вештачки текстил-

ни влакна ГДК ДК 
б) од синтетички текстил-

ни влакна ГДК ДК 
в) од други текстилни ма-

теријали: 
1) од свила ГДК ЛБ 
2) од волка или длака 

(фини и груби) ГДК ДК 
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3) од ден 
4) од рамија 
5V од памук 
6) од коноп 
7) од друг текстилен 

материјал 

59.02 Клобучина— филц, и изра-
ботки од клобучина, импрег-
нирани или не, обложени или 
не: 
1) Филц: 

а) од волна или фини 
длаки: 
1) валани и пресуван« 

материјали од тек-
стилни суровини, за 
покривање на по-
дови 

б) од друг текстилен ма-
теријал: 
1) валани и пресувани 

материјали од тек-
стилни суровини за 
покривање на по-
дови 

59.05 Мрежи и мрежест« изработ-
ки од канап, јажиња или од 
ортоми и рибарски мрежи 
изработени од предиво, од 
канап, од јажиња или од 
ортоми: 
1) Мрежи за риболов: 

а) од синтетички влакна 
б) од памук 
в) од вештачки влакна 
г) од друг текстилен ма-

теријал 
2) Други мрежи: 

а) од синтетички влакна 
б) од памук 
в) од вештачки влакна 
г) од друг текстилен ма-

теријал 
59.07 Ткаенини обложени со ле-

пило или со скробни мате-
рии, што се употребуваат за 
надворешно подврзувач кни-
ги и слично; ткаенини за ко-
пирање; канафас приготвеа 
за сликање; крути ктаенини 
(буграм) и слични ткаенини 
за шапки и за слични по-
треби: 
3) За снимање или транспа-

р е н т за цртање 
4) Друго 

59.08 Текстилни ткаенини импрег-
нирани или обложени се 
препарати од деривати на 
целулоза или од други веш-
тачки пластични материи: 
1) Ткаенини за мебел: 

а) обложени со синтетич-
на материја 

Ф друго 
2) Други 

59.09 Текстилни ткаенини обло-
жени или импрегнирани со 
масло или со препарати врз 
база на сушливи масла: 

ГДК ДК 

ГДК ДК 

ГДК 
г д к 

г д к 
г д к 
г д к 

д к 
д к 

д к 
д к 
д к 

1) Воштени платна 
2) Друго 

59.10 Линолеум и материјали при-
готвени на текстилна подло-
га на сличен начин како ли-
нолеум, сечени во форми или 
не, што се употребуваат за 
покривање подови, покривки 
на подови со облога на тек-
стилна основа (бази), сечени 
во форми или не: 
1) Линолеум 
2) Покривки други 

59.11 Каучукови текстилни ткае-
нини, освен плетени и хек-
лувани стоки, обложени со 
каучук: 
1) Ткаенини гумирани 
2) Ленти лепливи- за елек-

трична изолација — изо-
лирбанд 

59.12 Ткаенини на друг начин 
импрегнирани или обложени; 
платно малано за театарски 
кулиси, за заднини на ател-
јеа и слично: 
1) Ткаенини: 

а) обложени со метални 
соли, со смолни сапуни 
и слични материи 

б) обложени со асфалт, со 
катран или со слични 
материи 

в) друго 
2) Платна за театри, за ател-

јеа или за слични потреби 
3) Друго 

59.13 Ткаенини и ленти (освен 
плетени и хеклувани) елас-
тични, изработени од тек-
стилни материи врзани со 
каучукови жици-нишки: 
1) Тесни ткаенини: 

а) од синтетички влакна: 
1) ленти 
2) друго 

б) од вештачки влакна: 
1) ленти 
2) друго 

в) од друг текстилен ма-
теријал: 
1) ленти 
2) друго 

2) Други ткаенини: 
а) од синтетички влакна 
б) од вештачки влакна 
в) од друг текстилен ма-

теријал 
60.01 Плетени или хеклувани ме-

тражни стоки, пеела сточни 
и некаучукувани: 
1) Од природна свила 
2) Од памук 
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3) Од волна ГДК 
4) Од синтетични влакна ГДК 
5) Од вештачки влакна ГДК 
6) Од друг текстилен мате-

ријал ГДК 
60.02 Нараквици од сите видови 

плетени или хеклувани, не-
еластични и некаучукувани: 
1) Од природна свила: 

а) женски ГДК 
б) машки ГДК 
в) детски ГДК 

2) Од памук: 
а) женски ГДК 
б) машки ГДК 
в) детски ГДК 

3) Од волна: 
а) женски ГДК 
б) машки ГДК 
в) детски ГДК 

4) Од синтетички влакна: 
а) женски ГДК 
б) машки ГДК 
в) детски ГДК 

5) Од вештачки влакна: 
а) женски ГДК 
б) машки ГДК 
в) детски ГДК 

6) Од друг текстилен мате-
ријал: 
а) женски ГДК 
б) машки ГДК 
в) детски ГДК 

60.03 Чорапи, долни чорапи, сокни, 
чорапи за глезни, доколени-
ци и слично, плетени или 
хеклувани и нееластични и 
некаучукувани: 
1) Од природна свила: 

а) чорапи женски ГДК, 
б) чорапи машки и детски ГДК 
в) друго ГДК 

2) Од памук: 
а) чорапи женски ГДК 
б) чорапи машки и детски ГДК 
в) други ГДК 

3) Од волна: 
а) чорапи женски ГДК 
б) приглавки волнени ГДК 
в) чорапи машки и детски ГДК 
г) друго ГДК 

4) Од синтетични влакна: 
а) чорапи женски ГДК 
б) чорапи машки и детски ГДК 
в) друго ГДК 

5) Од вештачки влакна: 
а) чорапи женски ГДК 
б) чорапи машки и детски ГДК 
в) друго ГДК 

ДК 6) Од друг текстилен мате-
ДК ријад: 
д К а) чорапи женски ГДК ДК 

б) чорапи машки и детски ГДК ДК 
ДК в) друго ГДК ДК 

60.04 Долна рубелина и облека 
плетена или хеклувана, не-
еластична и некаучукувана: 
1) Од природна свила ГДК ЛБ 

ЛБ 2) Од памук ГДК ДК 
ЛБ 3) Од волна и фини живо-
ЛБ типски влакна ГДК ДК 

4) Од синтетички влакна ГДК ДК 
до 5) Од вештачки влакна ГДК ДК 
™ 6) Од друг текстилен мате-
Ј Ј ј ријад ГДК ДК 

60.05 Горна облека и други пред-
мети плетени или хеклува-

ЛБ ни, нееластични и некаучу-
ЛБ кувани: 
ЛБ 1) Од природна свила: 

а) облека машка ГДК ЛБ 
ЛБ б) облека женска , ГДК ЛБ 
ЛБ в ) облека детска ГДК ЛБ 

. ЛБ г) облека спортска ГДК ЛБ 
д) костими и гаќи за ка-

пење ГДК ЛБ 
ѓ) шалови, кравати и друг 

прибор за облека ГДК ЛБ 
Л Б 2) Од памук: 

а) облека машка ГДК ДК 
б) облека женска ГДК ДК 
в) облека детска ГДК ДК 
г) облека спортска (три-

«ЛБ котажа) ГДК ДК 
д) костими и гаќи за ка-

пење ГДК ЛБ 
ѓ) шалови, кравати и друг 

прибор за облека ГДК ЛБ 
3) Од волна и од фина жи-

вотинска длака: 
ЛБ а ) облека машка ГДК ДК 
ЛБ б) облека женска ГДК ДК 
ЛБ в) облека детска ГДК ДК 

г) облека спортска плете-
на ГДК ДК 

^ д) костими и гаќи за ка-
ДК , пење ГДК ЛБ 
ДК ѓ) шалови, кравати и друг 

прибор за облека ГДК ЛБ 
Ћ К f 4) Од синтетични влакна: 

fv а) облека машка ГДК ДК 
л к ~ б) облека женска ГДК ДК 
л к ' в) облека детска - ГДК ДК 

г) облека спортска ГДК ДК 
д) костими и гаќи за ка-

ДК пање ГДК ЛБ 
ДК' I { ѓ) шалови, кравати и друг 
ДК г ' прибор за облека ГДК ЛБ 

г 5) Од вештачки влакна: 
а) облека машка ГДК ДК 

ДК б) олбека женска ГДК ДК 
ДК в) облека детска ГДК ДК 
ДК г) облека спортска ГДК ДК 
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д) костими и гаќи за ка-
пење 

ѓ) шалови, кравати и друг 
прибор за облека 

6) Од друг текстилен мате-
ријал: 
а) облека машка , 
б) облека женска 
в) облека детска 
г) облека спортска 
д) костими и гаќи за ка-

пење 
ѓ) шалови, кравати и друг 

прибор за облека 
61.01 Горна . облека за возрасни 

мажи и момчиња: 
1) Од синтетички влакна: 

а) палта машки зимски 
б) облеки машки (сакоа и 

панталони) 
в) мантили за по дожд, 

машки 
г) облеки спортски (освен 

- плетени), машки 
д) носија машка, народна 
ѓ) облеки специјални '(за 

нуркачи и пилоти), од 
текстил 

е) облеки машки, други 
2) Од вештачки влакна: 

а) палта машки, зимски 
б) облеки машки (сакоа и 

панталони) 
в) мантили за по дожд, 

машки 
г) облеки спортски (освен 

плетени), машки 
д) носија машка, народна 
ѓ) облеки специјални (за 

, нуркачи и пилоти), од 
текстил 

е) облеки машки, други 
3) Од волна или од фина 

животинска длака: 
а) палта Миши, зимски 
б) облеки машки (сакоа и 

панталони) 
в) мантили за по дожд, 

машки 
г) облеки спортски (освен 

плетени), машки 
д) носија машка, народна 
ѓ) облеки специјални (за 

нуркачи и пилоти), од 
текстил 

е) облеки машки, други 
4) Од памук: 

а) палта машки, зимски 
б) облеки машки (сакоа и 

панталони) 
в) мантили за по дожд, 

машки 
г) облеки спортски (освен 

плетени), машки 
, д) носија машка, народна 

ѓ) (флеки специјални (за 
нуркачи и пилоти), од 
текстил 

е) облеки машки, други 

5) Од природна свила: 
ГДК JIB а) палта машки, зимски ГДК ЛВ 

б) облеки машки (сакоа и 
ГДК ЛБ панталони) ГДК ЛБ 

в) мантили за по дожд, 
машки ГДК ЛБ 

ГДК ДК г) облеки спортски (освен 
ГДК ДК плетени), машки ГДК ЛБ 
ГДК ДК $ Н 0 С ИЈ а машка, народна ГДК ЛБ 
ГДК ДК облеки специјални (за нуркачи и Пилоти), од 
ГДК ЛБ ч

 Т ! К С Т И Л ГДК ЛБ е) облеки машки, други ГДК ЛБ 
ГДК ЛБ ^ д р у г т е к с т и л е н мате-

риј ал: 
а) палта машки, зимски ГДК ДК 
б) облеки машки (сакоа и 

панталони) ГДК ДК 
ГДК ДК в) мантили за по дожд, 

машки ГДК ДК 
г и к * ПК г) облеки спортски (освен 

^ плетени), машки ГДК ДК 
гтттг пк* д ) Н 0 С ИЈ а машка, народна ГДК ДК 
АДЛ ДЈ\ ^ облеки специјални (за 

нуркачи, и пилоти), од 
ГДК ДК текстил ГДК ДК 
ГДК ДК е) облеки машки, други ГДК ДК 

61.02 Горна облека за жени, де-
г д к д к и д е ц а : 

•гтттг ттгг ОД синтетички влакна: ГДК ДК ч 
а) палта и костими, жен-

ски ГДК ДК 
ГДК ДК б) палта, детски ГДК ДК 

в) мантили за по дожд, 
ГДК ДК женски ГДК ДК 

г) фустани, блузи и здол-
ГЛК ЛК ници, женски ГДК ДК 

д) алишта и облеки, дет-
ски ГДК ДК 

ГДК ДК ђ облеки спортски (освен 
ГДК ДК плетени), женски ГДК ДК 

е) носија женска; народна ГИК ДК 
ж) облеки други, женски ГДК ДК 

ГДК ДК 2) Од вештачки влакна: 
ГДК ДК ч ^ а) палта и костими, жен-

ски ГДК д к 
б) палта, детски ГДК ДК 

ГДК ДК в) мантили за по дожд, 
женски ГДК ДК 

ГДК ДК г) фустани, блузи и здол-
1 ници, женски ГДК ДК 

ГДК ДК д) алишта и облеки, дет-
ски ГДК ДК 

ГДК ДК , ѓ) облеки спортски (освен 
ГДК ДК плетени), женски ГДК ДК 

е) носија женска, народна ГДК ДК 
ж) облеки други, женски ГДК ДК 

ГДК ДК 3) Од волна или од фина 
ГДК ДК животинска длака: 

а) палта и костими, жен-
ГДК ДК ски ГДК ДК 

б) палта, детски ГДК ДК 
ГДК ДК в) мантили за по дожд, 

женски ГДК ДК 
ГДК ДК г) фустани, блузи и здол-

ници, женски ГДК ДК 
ГДК ДК . д) алишта и олбеки, дет-
ГДК ДК ски ГДК ДК 

ѓ) облеки спортски (освен 
плетени), женски ГДК ДК 

ГДК ДК е) носија женска, народна ГДК ДК 
ГДК ДК ж) облеки женски, други ГДК ДК 
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4) Од памук: 
а) палта и костими, жен-

ски 
б) палта, детски 
в) мантили за по дожд, 

женски 
г) фустани, блузи и здол-

ници, женски 
д) алишта и облеки, дет-

ски 
ѓ) облеки спортски (освен 

плетени), женски 
е) носија женска, народна 
ж) облеки женски, други 

5) Од природна свила: 
а) палта и костими, жен-

ски 
б) палта, детски 

"в) мантили за по дожд, 
женски 

г) фустани, блузи и здол-
иици, женски 

д) алишта и облеки, дет-
ски 

ѓ) облеки спортски (освен 
плетени), женски 

е) носија женска, народна 
ж) облеки други, женски 

6) Од друг текстилен мате-
ријал: 
а) палта и костими, жен-

ски 
б) палта, детски 
в) мантили за по дожд, 

женски 
г) фустани, блузи и здол-

ници, женски 
д) алишта и облеки, дет-

ски 
ѓ) облеки спортски (освен 

плетени), женски 
е) носија женска народна 
ж) облеки други, женски 

61.03 Долна облека и облекло за 
возрасни мажи и момчиња, 
вклучувајќи ги и околу-
вратниците, пластроните и 
манжетните: 
1) Од синтетички влакна: 

а) кошули машки, од нај-
лон, перлом и ел. 

б) друго 
2) Од вештачки влакна 
3) Од волна или од фина 

животинска длака 
4) Од памук: 

а) кошули машки, памуч-
ни 

б) долна облека машка, па-
мучна, друга 

в) друго 
5) Од природна свила: 

а) кошули машки, свилени 
б) друго 

6) Од друг текстилен матери-
јал 

61.04 Долна облека и облекло за 
жени, девојки и деца: 
1) Од синтетички влакна: 

а) облека женска, од нај-
лон, перлом и ел. 

г д к 
г д к 

г д к 

г д к 

г д к 

г д к 
г д к 
г д к 

г д к 
г д к 

г д к 

г д к 

г д к 

г д к 
г д к 
г д к 

г д к 
г д к 

г д к 
г д к 

г д к 
г д к 
г д к 

г д к 
г д к 
г д к 

г д к 
г д к 

г д к 
г д к 

д к 
д к 

д к 

д к 

д к 

д к 
д к 
д к 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

д к 
д к 

г д к д к 

д к 
д к 

д к 
л к 
д к 

лк 
лк 
лк 

г д к д к 

г д к д к 

д к 
д к 

ЛБ 
ЛБ 

г д к д к 

г д к д к 

б) облека детска, од нај-
лон, перлон и сл. ГДК ДК 

в) друго ГДК ДК 
2) Од вештачки влакна: 

а) облека женска, друга ГДК 
б) облека детска, друга ГДК ДК 
в) друго ГДК ДК 

3) Од волна или од фина 
животинска длака: 
а) облека женска, друга ГДК ДК 
б) облека детска, друга ГДК ДК 
в) друго ГДК ДК 

4) Од памук: 
а) облека женска, друга ГДК ДК 
б) облека детска, друга ГДК ДК 
в) друго ГДК ДК 

5) Од природна свила: 
а) облека женска ГДК ЛБ 
б) облека детска ГДК ЛБ 
в) друго ГДК ЛБ 

6) Од друг текстилен матери-
јал ГДК ДК 

61.05 Џебни шамичиља: 
1) Од синтетички влакна ГДК ЛБ 
2) Од вештачки влакна ГДК ЛБ 
3) Од памук ГДК ЛБ 
4) Од природна свила ЧГДК ЛБ 
5) Од друг текстилен матери-

јал ГДК ЛБ 
61.06 Шалови, ешарпи, шамил за 

на врат, шамии, велови, и 
слични предмети: 
1) Од волна или од фина жи-

вотинска длака ГДК ЛБ 
2) Од природна свила ГДК ЛБ 
3) Од памук ГДК ЛБ 
4) Од вештачки влакна ГДК ЛБ 
5) Од друг текстилен мате-

ријал ГДК ЛБ 
61.07 Кравати од сите видови: 

1) Од природна свила ГДК ЛБ 
2) Од синтетички и вештачки 

влакна ГДК ЛБ 
3) Од друг текстилен матери-

јал ГДК ЛБ 
61.08 Околу вратници, кратки, ко-

лира пластрони, жабоа, ман-
жетни, набори и други слич-
ни прибори и украси за жен-
ско облекло и долна облека: 
1) Од синтетички влакна ГДК ЛБ 
2) Од вештачки влакна ГДК ЛБ 
3) Од природна свила ГДК ЛБ 
4) Од друг текстилен матери-

јал ГДК ЛБ 
61.09 Ми дери, стезници-појаси, е -

лечиња, бретели, жартиери, 
држачи за чорапи и слично 
(вклучувајќи и такви пред-
мети од плетени или хеклу-
вани метражни стоки), ела-
стични или не: 
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1) Од синтетички влакна: 
а) мидери ГДК ЛБ 
б) жартиери, елечиња 

(брусхалтери) и сличен 
прибор ГДК ЛБ 

2) Од вештачки влакна: 
а) мидери ГДК ЛБ 
б) прерамки за панталони ГДК ЛБ 
в) жартиери, елечиња 

(брусхалтери) и сличен 
прибор ГДК ЛБ 

3) Од природна свила: 
а) мидери ГДК ЛБ 
б) прерамки за панталони ГДК ЛБ 
в) жартиери, елечиња 

(брусхалтери) и сличен 
прибор ГДК ЛБ 

4) Од памук: 
а) мидери ГДК ЛБ 
б) прерамки за панталони ГДК ЛБ 
в) жартиери, елечиња 

(брусхалтери) и сличен 
прибор ГДК ЛБ 

5) Од друг текстилен матери-
јал: 
а) мидери ГДК ЛБ 
б) прерамки за панталони ГДК ЛБ 
в) жартпери, елечиња 

(брусхалтери) и сличен 
прибор ГДК ЛБ 

61.10 Нараквици од сите видови, 
чорапи, куси чорапи и сокни, 
освен од плетени или хеклу-
вани стоки: 
1) Од синтетички влакна: 

а) чорапи ГДК ДК 
б) нараквици ГДК ДК 

2) Од вештачки влакна: 
а) чорапи ГДК ДК 
б) нараквици ГДК ДК 

3) Од памук: 
а) чорапи ГДК ДК 
б) нараквици ГДК ДК 

4) Од друг текстилен матери-
јал: 
а) чорапи ГДК ДК 
б) нараквици ГДК ДК 

61.11 Прибор за облекла, конфек-
фиониран (на пример, влош-
ки под пазувите, перничиња 
и еполети за шивачите, по-
јаси и ка ј аси, маншони, заш-
титници на ракави, џебови 
итн.): 
1) Од синтетички влакна: 

а) ремени (опасачи) од тек-
стилен материјал ГДК ДК 

б) постава за палта, му-
фови и сл. ГДК ДК 

в) прибор за облекување, 
Друг (детски портикли 
ити.) ГДК ДК 

2) Од вештачки влакна: 
а) ремени (опасани) од тек-

стилен материјал ГДК ДК 
б) постава за палта, му-

фови и сл. ГДК ДК 

в) прибор за облекување, 
друг (детски портикли 
итн.) 

3) Од памук: 
а) ремени (опасачи) од тек-

стилен материјал 
б) постава за палта, му-

фови и ел. 
в) прибор за облекување, 

друг (детски портик-
ли итн.) 

4) Од друг текстилен матери-
јал: 
а) ремени (опасачи) од тек-

стилен материјал 
б) постава за палта, му-

фови и ел. 
в) прибор за облекување, 

друг (детски портикли 
ити.) 

62.01 Покривки и ќебиња: 
1) Од вол на: 

а) ќебиња од волна 
б) ќебиња од волнени от-

падоци 
в) друго 

2) Од памук: 
а) ќебиња 
б) друго 

3) Друго: 
а) од синтетички и веш-

тачки влакна 
б) од друг текстилен ма-

теријал 
62.02 Рубелина креветска, рубели-

на за на маса, рубелина тоа-
летна и рубелина за кујни; 
завеси и други предмети за 
внатрешно опремање: 
1) Креветска рубелина, тоа-

летна рубелина и кујнска 
рубелина: 
а) од памук: 

1) чаршафи и други 
креветски пресле-
ки 

2) чаршафи за на маса 
и салвети 

3) пешкири 
4) друго 

б) од синтетични влакна: 
1) чаршафи и други 

креветски преслеки 
2) чаршафи за на маса 

и салвети 
3) пешкири 
4) друго 

в) од вештачки влакна: 
1) чаршафи и други 

креветски преслеки 
2) чаршафи за на маса 

и салвети 
3) пешкири 
4) друго 

г) од природна свила: 
1) чаршафи и други 

креветски преслеки 

г д к д к 

г д к 

г д к 

г д к 

г д к 

г д к 
г д к 

г д к 
г д к 

г д к 

г д к 

г д к 
г д к 
г д к 

г д к 
г д к 
г д к 

д к 

ДК 

г д к д к 

д к 

д к 

г д к д к 

г д к д к 

д к 
д к 

д к 
д к 

д к 

д к 

г д к д к 

ЛБ 
ЛБ 
д к 
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2) чаршафи за на маса 
и салвети ГДК ЛБ 

3) пешкири ГДК ЛБ 
4) друго ГДК ЛБ 

д) од друг текстилен ма-
теријал: 
1) чаршафи и други 

креветски преслап ГДК ДК 
2) чаршафи за на маса 

и салвети ГДК ЛБ 
3) пешкири ГДК ЛБ 
4) друго ГДК ДК 

2) Друго: 
а) зазеси и драперии ГДК ДК 
б) прекривки за кревети, 

софи и други текстил-
ни предмети за дома-
ќинство ГДК ДК 

в) друго ГДК ДК 

62.03 Вреќи и торби од сите видо-
ви што се употребуваат за 
пакување стоки: 
1) Вреќи од јута: 

а) вреќи јутени, нови ГДК ДК 
б) среќи јутени, стари ГДК ЛБ 

2) Друго ГДК ЛБ 
62.04 Покри вки-церади, едра, пла-

тнени покриви, сончани за-
веси, шатори и други пред-
мети за логорување: 
1) Покризки-церади: 

а) од синтетички влакна ГДК ДК 
б) од вештачки влакна ГДК ДК 
в) од памук ГДК ДК 
г) од друг текстилен мате-

ријал ГДК ДК 
2) Шатори: 

а) од синтетички влакна ГДК ДК 
б) од вештачки влакна ГДК ДК 
в) од памук ГДК ДК 
г) од друг текстилен мате-

ријал ГДК ДК 
3) Друго: 

а) од синтетички влакна: 
1) вреќи за спиење ГДК ДК 
2) друго ГДК ДК 

б) од вештачки влакна: 
1) вреќи за спиење ГДК ДК 
2) друго ГДК ДК 

в) од памук: 
1) вреќи за спиење ГДК ДХ 
2) друго ГДК ДК 

г) од друг текстилен мате-
ријал: 
1) вреќи за спиење ГДК ДК 
2) ДРУГО Г Д К Д К 

62.05 Други предмети изработени-
-конфекционирани од тек-
стил (вклучувајќи и мостри 
за облекла): 
1) Од синтетички влакна ГДК ЛБ 
2) Од вештачки влакна ГДК ЛБ 
3) Од друг текстилен мате-

ријал ГДК ЛБ 

63.01 Облеки и прибор за облеки, 
покривки — ќебиња, рубели-
на за куќа и предмети за ме-
бел (освен предмети од тар. 
бр. .58.01, 58.02 и 58.03). од 
текстилни материјали; обув-
ки и шапки и капи од сите 
материјали, што носат видни 
траги на употреба и кои при-
стигнале во растурена сос-
тојба или во бали, вреќи или 
слични пакувања: 
1) Облека ветва (која е на-

менета за облекување) ГДК ДК 
2) Друго ГДК ДК 

63.02 Крпи, канапи, јажиња и си-
џидш, во форма на отпадоци 
или на предмети вон употре-
ба: 
1) Волнени крпи: 

а) за добивање предиво ГДК ЛБ 
в) друго ГДК ЛБ 

2) Памучни крпи: 
а) за добивање предиво ГДК ЛБ 
в) друго ГДК ЛБ 

3) Друго: 
а) крпи за добивање пре-

диво ГДК ЛБ 
в) други крпи ГДК ЛБ 
г) друго ГДК ЛБ 

64.06 Гамаши, доколенице коле-
ници, завивани, штитници и 
слични предмети и нивни де-
лови: 
1) Од текстилен материјал ГДК ЛБ 
2) Од кожа ГДК ЛБ 
3) Од друг материјал ГДК ЛБ 

65.03 Шапки и други покривка! за 
па глава, од филц, изработе-
ни од тулци или стоки од 
тар. бр. 65.01, па и поставени 
или украсени: 
1) Машки шапки од филц: 

а) од груба длака ГДК ЛБ 
б) од фика длака ГДК ЛБ 
в) од волна ГДК ЛБ 

2) Женски шапки од филц: 
а) од груба длака ГДК ЛБ 
б) од фина длака ГДК ЛБ 
в) од волна ГДК ЛБ 

3) Друго ГДК ЛБ 
65.04 Шапки и други покривки за 

на глава, плетени или изра-
ботени од плетени или дру-
ги ленти од кој и да е мате-
ријал, поставени или не, у-
к ра сени или не ГДЕ" ЛБ 

65.05 Шапки и други покривки за 
на глава (вклучувајќи ги и 
мрежите за коса), плетени 
или хеклувани, или израбо-
тени од тантели, од филц 
или од други текстилни тка-
енини од парчиња (но не од 
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ленти), поставени или не, 
украсени или не: 
1) Мрежи за коса ГДК ЛБ 
2) Друго ГДК ЛБ 

65.06 Други покривки за на глава, 
поставени или не, украсени 
или не: 
1) Од крзно ГДК ЛБ 
2) Од вештачко крзно ГДК ЛБ 
3) Од кожа ГДК ЛБ 
4) Од пластични материи: 

б) друго ГДК ЛБ 
5) Од гума ГДК ЛБ 
6) Од друг материјал ГДК ЛБ 

65.07 Ленти за внатрешно опши-
вање шапки, постави, по-
кривки за шапки, скелети 
(вклучувајќи и за склопу-
вачките шапки), сонцобрани 
и подбрадници за покривки 
за на глава: 
1) Постави и панделки за 

шапки или капи ГДК ЛБ 
2) Сонцобрани за капи ГДК ЛБ 
3) Друго ГДК ЛБ 

66.01 Чадори и сонцобрани (вклу-
чувајќи ги и бастуните-чадо-
ри, чадорите-шатори и гра-
динарските и слични чадори): 
1) Чадори и сонцобрани: 

а) од свила: 
1) чадори ГДК ЛБ 
2) сонцобрани ГДК ЛБ 

б) од синтетички влакна: 
1) чадори ГДК ЛБ 
2) сонцобраии ГДК ЛБ 

в) од вештачки влакна:, 
1) чадори ГДК ЛБ 
2) сонцобрани ГДК ЛБ 

г) од друг текстилен ма-
теријал: 
1) чадори ГДК ЛБ 
2) сонцобрани ГДК ЛБ 

2) Друго ГДК ЛБ 

66.03 Делови, опкови, украси и 
прибор за предметите од тар. 
бр. 66.01 или 66.02): 
1) Рачки и врвови: 

а) рачки за чадори и за 
сонцобрани ГДК ЛБ 

. б) друго ГДК ЛБ 
2) Друго: 

а) стапови за чадори и за 
сонцобрани ГДК ЛБ 

б) костури метални за ча-
дори и за сонцобрани ГДК ЛБ 

в) друго ГДК ЛБ 

67.02 Вештачко цвеќе, лисје или 
овошје, и нивни делови; 
предмети изработени од ве-
штачко цвеќе, од. лисје или 
од овошје: 

1) Вештачко цвеќе, лисје или 
овошје и нивни делови ГДК 

67.05 Павкала и рачни заклони, 
немеханички, од кој и да е 
материјал: опкови и рачки 
за нив и делови од такви 
опкови и рачки, од кој и да 
е материјал: 
1) Павкала ГДК 
2) Друго ГДК 

69.13 Фигури и други украсни 
предмети и предмети за лич-
но украсување; предмети за 
мебел: 
1) Од порцелан ГДК 
2) Од фајанс ГДК 
3) Од друг керамички 'мате-

ријал г д к 
70.04 Стакло леано или валано, 

необработено (армирано или 
не, плакирано или не во те-
кот на изработката), во пло-
чи или во листови во квад-
ратна или правоаголна фор-
ма • 
2) Стакло за прозорци: 

б) стакло ва лапо или леа-
но, рамно, бојосано ГДК 

3) Друго: 
б) стакло валано или леа-

но, рамно, бојосано ГДК 
70.06 Стакло леано, валано, влече-

но или дувано (вклучувајќи 
и зајакнато или армирано 
стакло) во листови во пра-
воаголна форма, шлифувано 
или полирано, но не пона-
таму обработувано: 
1) Армрфано стакло: 

б) шлифувано или поли-
рано, бојосано ГДК 

2) Стакло за прозорци: 
б) шлифувано или поли-

рано, бојосано ГДК 
3) Друго: 

б) шлифувано или поли-
рано, бојосано ГДК 

70.09 Огледала од стакло (вклучу-
вајќи и кројачки огледала), 
врамени или не, на подлога 
или не: 
1) Врамепи огледала ГДК 

70.11 Стаклени обвивки (вклучу-
вајќи и балони, крушки и 
цевки) за електрични сијали-
ци, цевки и слично: 
1) Сијалични балони ГДК 
2) Цевки од стакло (обвивки) ГДК 
3) Друго ГДК 

70.12 Внатрешни стакла за термос-
шишиња и за други изоли-
рани садови, довршени или 
не ГДК 

70.13 Изработки од стакло (освен 
предметите што спаѓаат во 
тар. бр. 70.19), што се употре-
буваат за на маса, за кујна, 
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тоалет, канцеларии, за вна-
трешна декорација, или за 
слична употреба: 
1) Шупливо стакло: 

а) недекорирано: 
1) садови од дувано 

или пресувано стак-
ло ГДК ЛБ 

2) вази, иследници и 
слични предмети, од 
обично стакло ГДК ЛБ 

б) декорирано: 
1) садови од дувано 

или пресувано стак-
ло ГДК ЛБ 

2) вази, пепел ници и 
слични предмети, од 
обично стакло ГДК ЛБ 

2) Огноотпорни садови ГДК ЛБ 
3) Предмети од кристал, 

шлифувани или не: 
а) стакло кристално и 

шлифувано, за дома-
ќинство ГДК ЛБ 

б) вази, пепелници и сли-
чни предмети, од крис-
тално стакло ГДК ЛБ 

70.14 Изработки од стакло, за 
осветление и сигнализација 
и оптички елементи од стак-
ло, оптички необработени 
ниту од оптичко стакло: 
1) За осветление ГДК ЛБ 
2) Рефракторско стакло (за 

фарови и сл.) ГДК ЛБ 
4) Прости оптички предме-

ти ГДК ЛБ 
70.17 Лабораториски, хигиенски и 

фармацеутски изработки од 
стакло, тра ду прани или не, 
калибрирани или не; стак-
лени ампули: 
1) Ампули ГДК ЛБ 
2) Стапчиња ГДК ЛБ 
3) Цевки и капилари ГДК ЛБ 
4) Друго: 

а) за лаборатории ГДК ЛБ 
б) друго ГДК ЛБ 

70.19 Перли од стакло, имитации 
на бисер и на скапоцени и 
полускапоцени камења, од 
стакло, парчиња и одломки 
и слични модни или декора-
тивни ситни стакла и пред-
мети изработени од нив; 
стаклени коцки и ситни 
стаклени плочки, на поста-
мент или не, за мозаик и за 
слични декоративни цели; 
вештачки очи од стакло, 
вклучувајќи и очи . за 
играчки, но исклучувајќи ги 
оние за носење од страна на 
луѓе; украсни и други модни 
предмети изработени на ду-
валки; стаклени зрна (бало-
тини): 
1) Перли од стакло, имита-

ции на бисер и на скапо-
цени и полускапоцени ка-
мења, од стакло; пар-
чиња и одломки и слич-
ни модни и декоративни 

ситни стакла и предмети 
од нив 

2) Стаклени коцки и ситни 
стаклени плочки, на под-
лога или не, за мозаик и 
слични декоративни цели 

3) Вештачки очи од стакло, 
вклучувајќи и очи за 
играчки, а исклучувајќи 
ги оние за носење од лу-
ѓето 

4) Украсни и други модни 
предмети изработени на-
дувалки 

5) Стаклени зрна (балотини) 

70.20 Стаклени влакна (вклучу-
вајќи и стаклена волна), 
предива, ткаенини и пред-
мети изработени од нив: 
3) Друго: 

а) стаклена волна 
б) друго: 

1) стаклена вата 

70.21 Други изработки од стакло: 
2) Стакло за телевизиски 

екрани 

71.01 Бисери, необработени или об-
работени, но немонтирани, 
неуредени и ненанижани (ос-
вен бисери ненаредени по го-
лемина, привремено нанижа-
ни заради полесно пренесу-
вање) : 
1) Природни бисери 

а) необработени 
б) обработени, но неупасу-

вани 
2) Одгледувани бисери: 

а) необработени 
б) обработени, но неупа-

сувани 

71.02 Скапоцени и полускапоцени 
камења, необработени, сече-
ни, или на друг начин об-
работени, но немонтирани, 
неуредени и ненанижани (ос-
вен камења ненаредени по 
големина, привремено нани-
жани заради полесно прене-
сување) : 
3) Друго: 

б) скапацени и полуска-
пацени камења, неу-
пасувани 

71.03 Вештачки или реконструира-
ни, скапоцени или полускапо-
цени камења, необработени, 
сечени или на друг начин 
обработени, но немонтирани, 
неуредени и ненанижани (ос-
вен камења ненаредени по 
големина, привремено нани-
жани заради полесно прене-
сување) : 
2) Друго 

71.14 Други изработки од благоро-
дни метали или од валани 
благородни метали: 
1) Од сребро или плакирани 

или дубл прани со сребро: 
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а) копци, рачки и фитин-
зи за чаитарски изра-
ботки од благородни 
метали ГДК ЛБ 

2) Од злато или плакирани 
или дуплирани со злато: 
а) копци, рачки и фитин-

зи за чантарски изра-
ботки од благородни 
метали ГДК ЛБ 

3) Од платина, од метали на 
платинска група, или пла-
кирани или дублирани со 
платина или со метали на 
платинска група: 
б) друго: 

1) копци, рачки и фи-
тинзи за чантарски 
изработки ГДК ЛБ 

71.15 Изработки што се состојат 
или имаат инкорпорирани 
бисери, скапоцени и полуска-
поцени камења (природни, 
вештачки или реконструи-
рани) : 
1) Предмети изработени од 

бисери: 
а) ѓердани, бразлетни и 

други предмети од би-
сери нанишани, без 
вовлечени прицврсту-
вачи или други пред-
мети ГДК ЛБ 

б) рамковани копци за па-
тни стоки, за кожени 
стоки и слично ГДК ЛБ 

2) Предмети изработени од 
скапоцени или полуска-
поцени камења (природ-
ни, синтетични или ре-
конструирани) : 
а) исклучиво од скапо-

цени или полускапо-
цени камења: 
2) рамковани копци за 

патни стоки, за ко-
же ни стоки и слич-
но ГДК ЛБ 

б) друго: 
1) рамковни копци за 

патни стоки, за ко-
жеви стоки и слич-
но ГДК ЛБ 

71.10 Имитации на накит ГДК ЛБ 

73.05 Прав од железо или од че-
лик, сунѓересто железо и че-
лик: 
1) Прав од железо или од 

челик ГДК ЛБ 
73.13 Лимови (листови) и плочи од 

железо или од челик, топло 
или ладно валани: 
4) Плочи и лимови обложени 

со калај (бели лимови) РК ЛБ 
73.31 Бруќе, клинци, зашилени 

прампони, кланфи за спо-
јување, бруќе со алка, ку-
кести бруќе и брутчиња за 
цртачки табли, од железо 
или од челик, со глава од 

друг материјал или не, ос-
вен оние со глава од бакар: 
1) Бруке: 

в) за цртачки табли (рајс-
нагли) ГДК ЛБ 

73.33 Игли за рачно шиење (вклу-
чувајќи и за везење), игли 

, за рачна изработка на тепи-
си и игли за рачно плетење, 
шила, игли за кукичење и 
слично, и пробој ни игли за 
везење, од железо или од 
челик, вклучувајќи и недо-
вршени : 
1) Игли за шиење ГДК ЛБ 

73.38 Предмети што обично^ се 
употребуваат во домаќин-
ство градежни санитарни 
стоки за внатрешна употре-
ба, и делови на такви 
предмети и стоки, од желе-
зо или од челик: 
1) Предмети за домаќинство 

и нивни делови:1 

в) друго: 
2) кујнски прибор (ку-

тии за кафе, шеќер 
и др.) ГДК ЛБ 

3) послужавници ГДК ЛБ 

73.39. Волна од железо или од че-
лик, сунѓери за чистење и 
перничиња за чистење и по-
лирање, нараквици и слич-
но, од железо или од челик: 
2) Друго: 

а) жица за паркет ГДК ЛБ 
б) друго ГДК ЛБ 

74.14 Бруќе, клинци, кукести бру-
ке, клинци, клинови, заши-
лени крампови и брутчиња 
за цртачки табли, од бакар 
или од железо или од челик 
со главица од бакар: 
1) Брутчиња за цртачки таб-

ли ГДК ЛБ 

74.17 Апарати ^електрични за 
готвење и греење, што се у-
потребуваат во домаќинство, 
како и нивни делови, од ба-
кар - ГДК ЛБ 

74.18 Предмети што обично се упо-
требуваат во домаќинство, 
градежни санитарни стоки за 
внатрешна употреба и дело-
ви на вакви предмети и сто-
ки, од бакар: 
1) Садови: 

а) сервиси за кафе ГДК ЛБ 

76.01 Алуминиум суров; отпадоци 
и остатоци (одломки, отсечо-
ци и ел.), од алуминиум: 
1) Отпадоци и остатоци од 

алуминиум ГДК ЛБ 

82.02 Пили (немеханички) и листо-
ви за рачни или машински 
пили (вклучувајќи и листови 
за пили без запци): 
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ДК 

ГДК 

ДК 

ГДК 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

1) Пили за дрво: 
а) рачни ГДК ЛБ 

82.04 Рачни алати, вклучувајќи и 
вградени дијаманти за сече-
ње стакло (елмајзи), што не 
спаѓаат во некој друг тари-
фен број од оваа глава; лам-
би за лемење, наковални, сте-
гачки направи (менгелиња), 
освен приборот и деловите за 
машини-алатки, полски ко-
вачници, острила монтирани 
на постамент (движени со 
рака или со педал): 
3) Сврдли и бургии: 

б) друго 
6) Друго: 

а) пегли оби ши (кеелек-
тричнк) 

е) рачен алат и прибор, 
друг 

82.08 Мелници за кафе, машини 
за мелење месо, преси за со-
кови и други механички 
справи, тежина до 10 kg за 
потребите на домаќинство во 
приготвување, послужување 
и пригодување храна или 
пијачки: 
1) Мелници за кафе ГДК ЛБ 
2) Машини за мелење месо ГДК ЛБ 
3) Друго ГДК ЛБ 

82.09 Ножеви со сечила запчести 
или не (вклучувајќи и гради-
нарски ножеви за поткастру-
вање), освен ножевите што 
спаѓаат во тар. бр. 82.06: 
1) Ножиња (перорези) ГДК ЛБ 
3) Ловечки и други спортски 

ножеви ГДК ЛБ 
4) Калемарски ножеви ГДК ЛБ 
5) Кожарски ножеви ГДК ЛБ 
6) Други ГДК ЛБ 

82.11 Апарати за бричење и нивни 
сечила — ножиња, бричеви 
и нивни сечила (вклучувајќи 
и недовршени сечила, во 
ленти или не): 
1) Апарати за бричење ГДК ЛБ 
2) Ножеви-жилети ГДК ЛБ 
4) Апарати за острење жи-

лети ГДК ЛБ 
5) Друго: 

б) друго ГДК ЛБ 
82.12 Ножици (вклучувајќи и ши-

вачки ножици) и сечила за 
нив: 
1) Ножици: 

а) ножици за маникир ГДК ЛБ 
б) ножици за домаќинство ГДК ЛБ 
в) ножици за употреба 

во занаетчиството ГДК ЛБ 
г) ножици за лоза ГДК ЛБ 
д) друго ГДК ЛБ 

82.13 Други кожарски изработки 
(на пример за поткастрување 

дрвја и шибје, за стрижење 
животни, месарски сатари, 
ножеви за сечење хартија); 
справи и сетови — гарниту-
ри на справи за маникир и 
педикир (вклучувајќи и тур-
п и и з а НОКТИ): 

1) Прибор за маникир, педи-
кир и слично (вклучувајќи 

и турпии за НОКТИ) ГДК ЛБ 
2) Друго: 

б) сатари за месари ГДК ЛБ 
в) острила за моливи, но-

жиња за хартија и де-
лови за ножиња ГДК ЛБ 

Д) друго ГДК ЛБ 
83.05 Справи за соединување или 

вложување подвижни листо-
ви и за класери, од прости 
метали; спојници за писма, 
спој ници за акти, кланфи, 
штипалки за индексирање и 
класирање и слични канце-
лариски предмети, од прости 
метали ГДК ЛБ 

83.06 Статуети и други предмети 
за внатрешно украсување, 
од прости метали ГДК ЛБ 

83.07 Ламби и светлечки тела — 
лустери, од прости метали, и 
делови за нив (исклучувајќи 
прекинувачи, држачи на е-
лектрични ламби, електрич-
ни ламби за возила, ламби на 
батерии или магнетски и дру-
ги предмети од главата 85, 
освен предметите од тар. бр. 
85.22): 
1) Лустери ГДК ЛБ 
3) Друго: 

а) светилки за на маса ГДК ЛБ 
б) друго ГДК ЛБ 

83.09 Бравички и бравички-опкови 
за рачни торби и слично, 
копци, копци-бравички, за-
качки — аграфи, окца и 
слично, од прости метали, за 
облека, патни предмети, рач-
ни торби и за други текстил-
ни и кожени предмети; цеве-
сти заковки и чаталести за-
ковки, од прости метали: 
1) Бравички, бравички-оп-

кови и преѓици-бравички ГДК ЛБ 
2) Друго: 

а) копци, шнолички, усти-
чки ГДК ЛБ 

в) друго ГДК ЛБ 

83.10 Метални перли *vl метални 
паринки од прости метали ГДК ЛБ 

83.12 Рамови за фотографии, сли-
ки и слично, од прости ме-
тали; огледала од прости 
метали: 
1) Метални огледала ГДК ЛБ 
2) Друго ГДК ЛБ 

83.13 Затки од сите видови, капе-
ли, пломби и слични затво-
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рани, заштитници на агли 
од сандаци, кутии и друг 
прибор за пљување, од 
прости метали: 
1) Затки од метал ГДК ЛБ 
2) Друго ГДК ЛБ 

84.01 Котли за производство на 
водена и друга пара (ис-
клучувајќи ги котлите за 
централно греење со топла 
вода кои се способни да 
произведуваат пара од низок 
притисок): * 
1) Локомотивски котли ГДК ЛБ 

84.04 Парни машини-лдкомобили 
(вклучувајќи и подвижни 
машини, освен парни тракто-
ри од тар. бр. 87.01 или ме-
ханички подвижни друмски 
валјаци), со сопствени котли: 
1) Клипни ГДК ЛБ 

84.07 Хидраулични машини и мо-
тори (вклучувајќи и водни 
коли и водни турбини): 
2) Водни коли (освен за тур-

бина ГДК ЛБ 
84.13 Огништа за печки со течни 

горива (атомизери), за цврс-
ти горива во прав или за 
гасовити; механички огна-
ри — жарачи, механички 
решетки — скали и меха-
нички отстранувачи на пепел 
и слични уреди: 
2) Механички уреди за от-

странување на пепел, 
жарачи за парни котли 
за нафта или плин ГДК ЛБ 

84.14 Индустриски и лабораторис-
ки печки, неелектрични: 
4) Друго: 

в) друго: 
2) уреди за коксари, 

коксни печки ГДК ЛБ 
3) уреди за синтеризи-

рање ГДК ЛБ 

84.19 Машини и апарати за чис-
тење и сушење на шишиња 
и други контенери; машини 
за полнење, затворање, пе-
чатење, капслирање и ети-
кетирање на шишиња, кан-
ти, кутии, вреќи и други кон-
тенери; други машини за па-
кување и амбалажирање на 
стоки, машини за газирање 
на пијачки; машини за пере-
ње на садови: 
10) Делови ГДК ЛБ 

84.20 Ваги за мерење (исклучувај-
ќи ваги со осетливост од 5 
сантиграми или помалку), 
вклучувајќи и ваги за кон-
тролирање и проверување на 
тежината; тегови за вагц од 
сите видови: 
3) Ваги за домаќинство ГДК ЛБ 

48.23 Машини стабилни или под-
вижни за ископување, ниве-
лирање, набивање, длабење, 
дупење и вадење земја, ми-
нерали или руди (на пример: 
механички лопати, режачки 
на јаглен, екскаватори, т р е -
пери, нивелири и булдоже-
ри); за побивање шипови; 
снежни плугови без сопствен 
погон (вклучувајќи и при-
клучоци за снежни плу-
гови) : 
7) Машини за длабински 

дупчења ГДК ЛБ 
8) Машини за експлоатаци-

ја на нафта ГДК ЛБ 
9) Машини и зфеди за от-

коп, во рударството ГДК ЛБ 
10) Машини за изградба на 

тунели ГДК ЛБ 

84.30 Машини што не спаѓаат во 
други тарифни броеви од 
оваа глава, што се употре-
буваат во следните инду-
стрии на храна или пијачки: 
пекарската, слаткарската, за 
изработка на чоколадни про-
изводи, макарони, ревиоли 
или слични производи од 
жита за храна, за изработ-
ка на преработки од . месо, 
риба, овошје и зеленчук 
(вклучувајќи и машини за 
сечкање и режење); за про-
изводство на шеќер и пиво: 
7) Машини и уреди за изра-

ботка на шеќер ГДК ЛБ 

84.34 Машини, апарати и прибори 
за леење и слагање букви; 
машини, освен машини алат-
ки од тар. бр. 84.45, 84.46 или 
84.47, за приготвување и из-
работка на печатарски пло-
чички, плочи, клишиња или 
вал јаци; печатарски букви 
од сите видови, матрици со 
отисци и клишиња; печа-
тарски плочички, плочи-
-клишиња, плочички, плочи, 
вал јаци и л и т о г р а ф а ^ каме-
ња приготвени за печатар-
ски цели (измазнети, иззрне-
ти или полирани): 
3) Плочи, валјаци и други 

слични предмети, освен 
литографски камења: 
б) друго: 

1) графички метални 
плочи и вал јаци ГДК ЛБ 

84.38 Помошни машини за маши-
ните од тар. бр. 84.37 (шафт-
машини, жакард-машини, 
автоматски запирани на дви-
жењето и механизам за ме-
нување на правецот на дви-
жњето на совалката); дело-
ви и прибор што исклучиво 
или главно служат за маши-
ните од овој тарифен број и 
за оние од тар. бр. 84.36 или 
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84.37 (вретена и крила за 
вретена, гарнитури за вла-
чарници и карди; исфрлани 
на ниплови, совалки, нитки 
и дигани за нитки и игли 
ити.): 
2) Делови и прибор за маши-

ните и апаратите од овој 
тарифен број и од тар. 
бр. 84.36 и 84.37: 
а) вретена ГДК ЛБ 
б) крила за вретена ГДК ЛБ 
в) гарнитури за влачар-

ници и кадри ГДК ЛБ 
84.43 Конвертори, лонци за леење, 

калапи за леење и машини 
за леење, за металургијата и 
леарниците на метали: 

1) Машини за леење под 
притисок ГДК ЛБ 

3) Машини за континуира-
но леење: 
а) вертикални ГДК ЛБ 
б) хоризонтални ГДК ЛБ 

4) Разни уреди за додавање 
состојки, за мешање лив 
под притисок во вакууми ГДК ЛБ 

6) Машини за изработка на 
јатки: 
а) со вдувување и впуку-

вање ГДК ЛБ 
б) за школкести јатки ГДК ЛБ 

в) друго ГДК ЛБ 
7) Машини за транспорт на 

песок и за уфрлање пе-
сок во калапи (sanslinger) ГДК ЛБ 

8) Калапи за леење: 
а) за инготи ГДК ЛБ 
б) други, освен калапи-

те од тар. бр. 84.60 ГДК ЛБ 
9) Лонци за леење со меха-

низам ГДК ЛБ 
10) Други лонци за леење ГДК ЛБ 
11) Друго: 

а) конвертори за топил-
ници ГДК ЛБ 

б) друго ГДК ЛБ 
84.44 Валачници и валачнички 

станови и вал јаци за нив: 
1) Валачнички станови ГДК ЛБ 
2) Валачнички пруги, за то-

пло и ладно валање ГДК ЛБ 
5) Машини за калибрирање ГДК ЛБ 
6) Вал јаци за станови ГДК ЛБ 
7) Друго ГДК ЛБ 

84.46 Машини-алатки за обработ-
ка на камен, на керамика, 
на бетон, на азбест-цемент и 
на слични минерални мате-
рии. или за обработка на 
стакло на ладно, освен ма-
шините од тар. бр. 84.49: 
1) Машини за обработка на 

камен, гатери и слични 
машини ГДК ЛБ 

2) Машини за мазнење ка-
мен ГДК Л Б 

5) Друго: 
а) за цепење и сечење на 

неметали 
б) за обработка на стакло 
в) за обработка на неме-

тали (земја, камен и 
ДР-), други 

84.56 Машини за сортирање, про-
севање, сепарација, перење, 
кршење, мелење и мешање 
земја, камен, руди и други 
минерални материи во цвр-
ста состојба- (вклучувајќи и 
прав и маса-паста); машини 
за агдомеризација, леење и 
обликување на цврсти мине-
рални горива, на керамичка 
маса, на нестврднати цемен-
т а на гипс и ел. и на други 
минерални производи во прав 
или во форма на маса; ма-
шини за изработка на леар-
ски калапи од песок: 
1) Машини и уреди, за из-

работка на електропорце-
лан 

3) Уреди за сортирање, фдо-
тирање и брикетирање: 
а) уреди за сепарација 

на јаглен и руда 
б) брикетарници со ре-

зервни делови 
в) уреди за флотација на 

руда 
4) Машини за обликување и 

калапење на градежни 
материјали (на керамички 
материјал, цемент, вар, 
гипс) 

84.57 Машини за изработка и об-
работка на стакло (освен ма-
шини за обработка <на стак-
ло на ладно; машини за 
склопување на електрични 
сијалици, на електронски и 
слични ламби и цевки: 
1) Машини за производство 

на рамно стакло 
2) Машини за изработка на 

друго стакло: 
а) за изработка на шуп-

ливо стакло 
б) за изработка на балони 

, за електрични сијалици 
в) друго 

4) Делови 
84.59 Машини и механички справи 

(освен оние подобни исклу-
чиво или главно за употреба 
како делови од други маши-
ни и апарати), што не спа-
ѓаат во ниеден тарифен број 
од оваа глава: 
1) Нуклеарни реактори 
2) Друго: 

к) друго: 
1) машини за хеми-

ската индустрија 
84.63 Трансмисиони оски, лактести 

лостови, куќишта за лежиш-
та, лежишта за рамни оски, за-
пчаници и склопови на заи-
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чаници (вклучувајќи и 
фрикциони запчаници и ме-
нувачки кутии и други 
склопови за менување на 
брзината), замавници, пре-
носници и блокови пренос-
ници, квачила и осип спое-
ви — зглобови: 
3) Друго: 

в) лизгави лежишта ГДК РК 
83.04 Електичии акумулатори: 

4) Делови: 
в) садови за акумулато-

ри, од тврда гума или 
од пластична маса ГДК ЛБ 

85 Об Електромехаиички апарати 
за домаќинство, со вграден 
електричен мотор: 
1) Правосмукалки ГДК JIB 
2) Апарати за мазнење и чи-

стење подови ГДК ЛБ 
3) Вентилатори ГДК ЛБ 
4) Апарати за млење и ме-

шање на прехранбени 
продукти: 
а) мелници за кафе, куќ-

ни, електрични ГДК ЛБ 
б) друго ГДК ЛБ 

5) Друго: 
а) машини за сечење на 

месо. сланина, леб ити. ГДК ЛБ 
б) машини за цедење на 

овошни сокови ГДК ЛБ 
в) електрични куќни апа-

рати и прибор, други ГДК ЛБ 
85.97 Електични апарати за бри-

чење и стрижење, со вгра-
ден електричен мотор: 
1) За бричење ГДК ЛБ 
2) За стрижење ГДК ЛБ 

85.10 Електични преносни светил-
ки (ламби), батериски и маг-
нетски, освен ламбите од гар. 
бр. 85.09: 
1) Џебни електрични ламби ГДК ЛБ 
4) Друго ГДК ЛБ 

85.12 Проточни грејачи на вода 
или грејани на вода во ре-
зервоари и потопувачки гре-
јачи: електрични апарати за 
греење на почва и електри-
чни апарати-греалки за 
греење на простории; елек-
трични апарати за уредува-
ње на коса (за сушење, за 
ондулирање и слично): елек-
трични пегли; електротер-
мички уреди за домаќин-
ство: електрични грејни от-
порници, освен оние од јаг-
лен Стар, бр. 85.24): 
2) Електрични греј ни апара-

ти за простории, за подо-
ви и за транспортни сред-
ства: 
а) за потребите на дома-

ќинство ГДК ЛБ 
в) друго: 

1) греалки за простории ГДК ЛБ 
4) Електрични апарати за 

сушење коса (без хауба) ГДК ЛБ 

5) Електрични решоа, шпо-
рети, скари, пржалки и 
ел. за домаќинство: 
б) решоа за домаќинство 
в) електрични лонци и 

слично 
г) електричен прибор за 

домаќинство, друг 
д) друго 

6) Електрични пегли за пег-
лање: 
а) за потребити на дома-

ќинство 
б) други 

7) Апарати за сончање со 
инфра црвени и слични 
зоагти 

8) Апарати за сушење раце 
9) Друго: 

а) апарати електрични за 
нега на тело и коса, 
ДР V-ГИ 

б) е л е к тр о-т ерм инк и при-
бор за домаќинство; 
друг 

в) друго 
85.14 Микрофони и постаменти за 

нив, звучници; аудиофрек-
вентни електрични појачала: 
4) Појачала — нискофрек-

вентни 
85.20 Електрични сијалици со вла-

кна и електрични сијалици 
со празнење (вклучувајќи и 
инфрацрвени и ултравиоле-?-
ови сијалици): лачиш ламби; 
фотографски флеш-сијали-
ци со електрично палење: 
1) Сијалици: 

а) со влакно: 
3) друго: 

в) сијалици за ме-
дицински апара-
ти и инструмен-
ти 

5) Арматури и прибор за 
флуоресцентно и живино 
светло 

89.04 Бродови, чамци и други 
пловила, за режење 

90.17 Медицински, забарски, хи-
руршки и ветеринарни ин-
струменти и апарати (вклу-
чувајќи и електромедицчн-
ски апарати за испитување 
на видот): 
1) Електромедицински апа-

рати: 
а) инфрацрвени и други 

апарати за светлосна и 
топлотна терапија 

б) дијатермички високо-
фреквентии и кратко-
бранови апарати 

в) кардиоскопи и елек-
трокардиографи 

г) електромедицински 
тпок-апарати 

д) активнотераписки апа-
лдтм 

г д к 

г д к 

г д к 
г д к 

г д к 
г д к 

г д к 
г д к 

г д к 

г д к 
г д к 

ЛБ** 

г д к 

г д к 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК ДЛ 

ЛБ 

ЛБ 

РК 

г д к 

г д к 

г д к 

г д к 

г д к 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
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ѓ) апарати pacemaker ЛБ** ЛБ 
е) медицински апарати и 

прибор, други, елек-
трични ЛБ** ЛБ 

2) Друго: 
а) хируршки инструменти, 

апарати и прибор ЛБ** ЛБ 
б) дијагностички инстру-

менти, апарати и при-
бор ЛБ** ЛБ 

в) забарски инструменти, 
апарати и прибор ЛБ** ЛБ 

г) ветеринарни инстру-
менти, апарати и при-
бор ГДК ЛБ 

д) валвули за невро — и 
кардиоваскуларната 
хирургија ЛБ** ЛБ 

ѓ) медицински . инстру-
менти и апарати, други ЛБ** ЛБ 

с) инструменти и по-
трошни материјали за 
остеосинтеза ЛБ** ЛБ 

3) Делови ЛБ** ЛБ 
80.18 Апарати за механотерапија: 

апарати за масажа; апарати 
за психотехника; апарати за 
вештачко дишење, озоноте-
рапија, оксигенотерапија, 
аеросолтерапија или слич-
ни; апарати за дишење 
(вклучувајќи и гас-маски и 
слични апарати): 
1) Апарати за спасување во 

ров ' ГДК ЛБ 
2) Друго: 

а) гас-маски ГДК ЛБ 
б) апарати за масажа и 

механотерапија ГДК ЛБ 
в) апарати за озонотера-

пија, аеросолтерапија 
и за давање кислород ГДК ЛБ 

г) апарати за психотех-
ника ГДК ЛБ 

д) механотераписки апа-
рата и прибор, други ГДК ЛБ 

SO.20 Апарати засновани врз ко-
ристење на Х-зраци или ра-
дијација на радиоактивни 
материи (вклучувајќи и апа-
рати за радиографија и ра-
диотерапија); рендгенски ге-
нератори; рендгенски цевки; 
рендгенски екрани; рендген-
ски генератори со висок на-
пон ; рендгенски контролни 
табли и маси; рендгенски 
маси, столови и слично за 
испитување и лекување: 
2) Генератори, цевки PI де-

лови за овие апарати: 
в) рендген-завеси, цевки, 

хауби и делови на 
реад ген-апа рати, за 
потребите на здравст-
вото ЛБ** ЛБ 

3) Контролни табли и ек-
рани: 
а) за здравствени цели ЛБ45* ЛБ 

4) Маси и столови и слични 
уреди за испитување и 
лекување: 
а) за здравствени цели ЛБ** ЛБ 

90.22 Машини и апарати за меха-
нички испутувања на тврдо-
ста, јачината, збиеноста, е-
ластичноста и сличните свој-
ства на индустриските мате-
ријали (на пример, метал, 
дрво, текстил, хартија или 
пластични маси): 
1) Машини и апарати за ис-

питување на метал: 
а) инструменти за испи-

тување на тврдоста, 
јачината, еластичноста 
на метали ГДК ЛБ 

б) динамометри за мере-
ње на својствата на 
материјали ГДК ЛБ 

в) друго ГДК ЛБ 
2) Машини и апарати за ис-

питување на текстил: 
а) инструменти за испи-

тување на текстилни 
материи ГДК ЛБ 

б) динамометри за мере-
ње на својствата на 
материјали ГДК ЛБ 

в) друго ГДК ЛБ 
3) Друго: 

а) динамометри за мере-
ње на својствата на 
материјали ГДК ЛБ 

б) инструменти за испи-
тување на својствата 
на хартија ГДК ЛБ 

в) инструменти за испи-
тување на својствата 
на пластични маси ГДК ЛБ 

г) инструменти за испи-
тување на својствата 
на други материи ГДК ЛБ 

90.23 Хидрометри и слични инс-
трументи; термометри, пиро-
метри, барометри, хигроме-
три; психрометри, со или без 
уреди за регистрација; ком-
бинација на овие инстру-
менти : 
1) Термометри: 

а) термометру! клинички ЛБ** ЛБ 
90.25 Инструменти и апарати за 

физички и хемиски анализи 
(како полариметри, рефрак-
тометри, спектрометри, апа-
рати за анализа на гасови); 
инструменти и апарати за 
мерење и проверување вис-
козитетот, порозноста, шире-
њето, површинскиот напон 
и ел. (како вискозиметри, по-
розиметри, дилатометри); ин-
струменти и апарати за ме-
рење и проверување количи-
ните на топлина, светлина 
или звук (како фотометри, 
вклучувајќи и експозиметри, 
калориметри); микротоми: 
1) Поларископи, рефрактор 

метри и спектрометри ГДК ЛБ 
5) Луксметри и фотометри ГДК ЛБ 
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6) Бискозиметри и апарати 
за тестирање на минерал-
ни масла ГДК ЛБ 

90.28 Електрични и електронски 
инструменти и апарати за 
мерење, проверување, ана-
лиза и автоматска контрола: 
7) Електрични апарати за 

испитување на материјали 
(на тврд оста, јачината 
ити.) ГДК ЛБ 

8) Инструменти за физички 
и хемиски анализи, елек-
трични ГДК ЛБ 

91.01 Џебни часовници, рачни ча-
совници и други часовници, 
вклучувајќи и штоперици: 
1) Штоп ери ци ГДК ЛБ 
2) Рачни часовници: 

а) од благородни метали ГДК ЛБ 
б) други ГДК ЛБ 

3) Џебни часовници: 
а) од благородни метали ГДК ЛБ 
б) други ГДК ЛБ 

4) Други ГДК ЛБ 
91.02 Ѕидни часовници и будилни-

ци со саатен механизам 
(освен часовниците од тар. 
бр. 91.03): 
1) Ѕидни часовници ГДК ДЛ 
2) Будилници ДК ДЛ 
3) Други ГДК ЛБ 

91.03 Часовници за инструмента л-
ни табли и часовници од 
сличен тип, за друмски во-
зила, за воздухоплови или 
за пловила: 
1) Часовници автоматски ГДК ЛБ 
2) Часовници за авиони и 

бродови ГДК ЛБ 
3) Друго ГДК ЛБ 

91.04 Други часовници: 
1) Часовници ѕидни и за на 

маса, со тегови, со отчу-
кување и сл. ГДК ЛБ 

2) Будилници со голем меха-
низам ДК ЛБ 

3) Часовници за градежи, 
улични ГДК ЛБ 

4) Часовници астрономски и 
за опсерватории ГДК ЛБ 

5) Хронометри и часовници 
марински ГДК ЛБ 

6) Други ГДК ЛБ 

92.01 Клавири (вклучувајќи и ав-
томатски клавири ,со или без 
к лави јату ра); клавсени и 
други клавиј ату реки инстру-
менти со жици; харфи, освен 
еолски харфи: 
1) Клавири и пијаница, од 

сите видови: 
а) клавири ГДК ЛБ 
б) пијаница ГДК ЛБ 
в) клавири автоматски ГДК ЛБ 
г) друго ГДК ЛБ 

2) Друго: 
а) харфи ГДК ЛБ 
б) друго ГДК ЛБ 

92.02 Други музички инструменти 
со жици: 
1) Виолини, виоли, чела и 

контрабаси: 
а) виолини ГДК ЛБ 
б) контрабаси ГДК ЛБ 
в) друго ГДК ЛБ 

2) Други инструменти, од 
дрво: 
а) гитари ГДК ЛБ 
б) тамбурици ГДК ЛБ 
в) гусли ГДК ЛБ 
г) друго ГДК ЛБ 

3) Други ГДК ЛБ 

92.03 Оргули, вклучувајќи и хар-
мониуми и други слични ин-
струменти : 
1) Оргули ГДК ЛБ 
2) Хармониуми ГДК ЛБ 
3) Друго ГДК ЛБ 

92.04 Хармоники, концертни хар-
моники и слични музички 
инструменти; усни хармо-
ники; 
1) Усни хармоники 
2) Други хармоники (клавир-

ски и други): 
а) до 96 баса: 

1) хармоники 
б) други: 

1) хармоники ГДК ЛБ 
3) Друго: ГДК ЛБ 

92.05 Други дувачки музички инс-
трументи : 
1) Метални: 

а) саксофони, тромбони и 
кларинети ГДК ЛБ 

б) дувачки инструменти, 
други ГДК ЛБ 

2) Други: 
а) саксофони, тромбони и 

кларинети ГДК ЛБ 
б) дувачки инструменти, 

други ГДК ЛБ 

92.06 Ударачки музички инстру-
менти (на пример, барабани, 
тапани, ксилофони, цимба-
ли кастанети): 
1) Тапани ГДК ЛБ 
2) Кастанети, тамбурини, гон-

е в и ГДК ЛБ 
3) Музички инструменти на 

удирање, други ГДК ЛБ 
92.07 Електромагнетски, електрос-

татички, електронски и сли-
чни музички инструменти (на 
пример, оргули, клавири, 
хармонику ГДК ЛБ 

92.08 Музички инструменти што не 
спаѓаат во кој и да било та-
рифен број на оваа глава (на 

ГДК ЛБ 

ГДК ДЛ 
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пример, пандурски оргули, 
механички улични оргули, 
музички кутии, музички пи-
ли); механички појни птици; 
предмети за вабење и дови-
кување од сите видови; ус-
ни дувачки сигнални инстру-
менти (на пример, пишталки 
и бродски труби за довику-
ван^) 

92.11 Грамофони, диктафони и 
други апарати за снимање и 
репродукција на звук, вклу-
чувајќи и направи за вртење 
на плочи и ленти, со или без 
звучни глави; телевизиски 
апарати за сниман«? и за ре-
продукција па сл;'ка и звук, 
магнетски: 
1) Грамофони 
2) Магнетофони 

92.12 Грамофонски плочи и други 
регистратор:* на звук или 
слично; матрици за произво-
дства на грамофонски плочи, 
при готвени отпресоци (blan-
ks), за грамофонски плочи, 
филмови за механичко сни-
мање на звук, приготвени 
ленти, жици, ремења и слич-
ни предмети што се употре-
буваат за звучни или слични 
снимања: 
1) Грамофонски плочи: 

а) за учење јазици и дру-
ги говорни плочи без 
музика 

б) други: 
1) грамофонски плочи 

снимени 
2) грамофонски плочи 

за снимање 
92.13 Други прибери и делови за 

апаратите од тар. бр. 92.11: 
1) Игли га грамофони 

94.01 Столови и други седишта 
(освен оние од тар. бр. 94.02), 
па и оние што можат да се 
претворат во кревети, и нив-
ни делови: 
3) Друго-

а) поставени (тапацирана) 
или прекриени: 
1) "фотелји 

94.03 Друг мебел и негови делови: 
2) За канцеларии: 

в) други: 
1) мебел од плетарски 

материјали (трска, 
прачки и др.) 

97.04 Предмети за друштвени игри, 
за трпезни и панаѓурски 
друштвени игри за возрасни 
или деца (вклучувајќи и маси 
за билијар, маси за куглање 
и реквизити за пииг-понг); 
1) Карти за играње 
2) Топки за пинг-понг 

ГДК ЛБ 

г д к 
г д к 

ДЛ 
д л 

г д к 

г д к 

г д к 

г д к 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

г д к ЛБ 

г д к ЛБ 

г д к 
г д к 

ЛБ 
ЛБ 

3) Маси за пинг-понг ГДК ЛБ 
4) Рекети и мрежи за пинг-

понг ГДК ЛБ 
5) Друго: 

а) домина ГДК ЛБ 
б) шаховски кутии и фи-

гури ГДК ЛБ 
в) билијари (маси, приб<^> 

и топки) ГДК ЛБ 
г) автомати за игри (со 

уфрлање пари) ГДК ЛБ 
д) друго - ГДК ЛБ 

97.05 Карневал ски предмети; пред-
мети за разонода (на при-
мер, за маѓеснички трикови 
и необични шеги); украси за 
елки и слични предмети за 
празници: 
1) Вештачки елки ГДК ЛБ 
2) Украси за елки и слични 

предмети за празници ГДК ЛБ 
3) Друго ГДК ЛБ 

97.06 Справи, апарати, прибери и 
реквизити за гимнастика или 
атлетика или за спортови и 
игри под ведро небо (освен 
оние предмети што спаѓаат 
во тар. бр. 97.04); 

V 
1) Топки за тенис ГДК ЛБ 
2) Рекети и мрежи за тспис ГДК ЛБ 
3) Скии, стапови за скок во 

височина и копја — се од 
дрво: 
б) друго ГДК ЛБ 

4) Лизгалки: 
а) лизгалки со чевли ГДК ЛБ 
б) друго ГДК ЛБ 

5) Ролшуи-возалки: 
а) тркалки со чевли ГДК ЛБ 
б) друго ГДК ЛБ 

6) метални стапови за скок 
во височина ГДК ЛБ 

7) Псрки ла подводен рибо-
лов ГДК ЛБ 

8) Спортски и . гимнастички 
прибор од дрво, други 
спортски реквизити: 
а) гимнастички справи и 

уреди ГДК ЛБ 
б) лесноатлетски прибор ГДК ЛБ 
в) боксерски прибор и у-

редн за рингови ГДК ЛБ 
г) топки за фудбал, хокеј, 

рагби, кошарка, ватер-
поло и сл. ГДК ЛБ 

д) стрелечки уреди ГДК ЛБ 
ѓ) тобогани ГДК ЛБ 
е) спортски прибор, друг ГДК ЛБ 

97.07. Јадици, прибор за ловење 
риба со јадица; рачни мре-
жи за фаќање риби и пепе-
р у т к а „птици" за мамење, 
чучурлигини огледала и сли-
чни реквизити за лов и 
стрелаштво: 
1) Јад ицн ГДК ЛБ 
2) Чекрци ГДК ЛБ 
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3) Стапови за ловење риба 
со јадица ГДК ЛБ 

4) Мамки ГДК ЛБ 
5) Друго ГДК ЛБ 

98.01 Копчиња и уобличени коп-
чиња, копчиња за манжетни, 
копчиња што се закопчу-
ваат со притекување — од 
сите видови и патент-коп-
чиња; недовршени и готови 
делови на овие предмети: 
1) Копчиња метални, освен 

од благородни метали ГДК ЛБ 
2) Копчиња за манжетни: 

а) од камен орев ГДК ЛБ 
б) метални ГДК ЛБ 
в) копчиња, други ГДК ЛБ 

3) Копчиња од седеф ГДК ЛБ 
4) Копчиња што се затво-

раат со притекување 
(дрикери) ГДК ЛБ 

5) Стаклени копчиња и коп-
чиња од пластични мате-
рии ГДК ЛБ 

6) Друго: 
а) копчи ГДК ЛБ 
б) копчиња, други ГДК ЛБ 
в) копчиња од камен о-

рев ГДК ЛБ 
г) остало ГДК ЛБ 

98.02 Затворани на повлекување 
(рајсфершлуси и нивни де-
лови) ГДК ЛБ 

98.03 Пенкала и моливи (вклучу-
вајќи и пенкала и моливи 
са топчиња) и други перца, 

, држалки за перца, држалки 
за моливи и слични држал-
ки и патент-моливи; делови 
и опрема за нив, освен од 
тар. бр. 98.04 или 98.05: 
1) Пенкала ГДК ДЛ 
3) Хемиски моливи ГДК ДЛ 
6) Делови ГДК ЛБ 

98.04 Перца за пишување и врво-
ви на перца за пишување: 
1) Перца за пишување: 

а) од благородни метали: 
1) од злато ГДК ЛБ 
2) друго ГДК ЛБ 

б) друго . ГДК ЛБ 
2) Перца за цртање-редис ГДК ЛБ 
3) Перца за извлекување ГДК ЛБ 
4) Други перца ГДК ЛБ 
5) Врвбви на перца ГДК ЛБ 

98.06 Таблици и табли од шкрилци 
за пишување и' цртање, со 
рамки или без нив ГДК ЛБ 

98.07 Датумари, жигови или нуме-
ратори и слично (вклучувај-
ќи и справи за печатење 
или релјефирање на етике-
ти), конструирани за рачна 
употреба; рачни слагачки 
штички и рачни печатарски 
слогови што содржат рачни 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

печатарски или слагачки 
штички: 
1) Нумератори: 

а) со автоматски менувач ГДК ЛБ 
б) други ГДК ЛБ 

2) Друго ГДК ЛБ 

98.10 Механички и слични запал-
ки, вклучувајќи и хемиски 
и електрични запалки, дело-
ви за запалки освен креме-
н а и фитили: 
1) Од благородни метали ГДК 
2) Друго: 

а) за цигари ГДК 
б) други ГДК 

98.11 Лулиња за пушење; глави, 
држалки и други делови за 
лулиња (вклучувајќи и гру-
бо обработени парчиња дрво 
или корења); чибуци за пури 
и цигари, и нивни делови ГДК 

98.12 Чешли, фуркети и слично: 
1) Чешли за чешлање: 

а) од пластични материи ГДК 
б) од тврд каучук ГДК 
в) друго ГДК 

2) Украсни чешли ГДК 
3) Друго ГДК 

98.13 Прачки за мид ери и слични 
подлоги за предмети на об-
лека или на прибор за об-
лека ГДК ЛБ 

98.14 Прскалки за мириси и слич-
но, што се употребуваат за 
тоалетни цели, нивни затво-
ра чи и глави: 
1) Сосем или делум од бла-

городни метали ГДК ЛБ 
2) Друго ГДК ЛБ 

98.15 Термос-шишиња и други 
изолирани садови, комплет-
ни, нивни делови, освен ши-
шиња од стакло: 
1) Комплетни ГДК ЛБ 

98.16 Кројачки кукли и манекени, 
автомати и други подвижни 
фигури за аранжирање из-
лози: 
1) Кројачки кукли ГДК ЛБ 
2) Кукли за излози ГДК ЛБ 
3) Друго ГДК ЛБ 

3, Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат 
условите за извоз и увоз, кој е составен дел од Од-
луката за определување на стоките чи.) И?Р,ОЗ И увоз 
е регулиран, се вршат следните измени и дополне-
нија: 

1) во тарифниот број 29.30 
точка 2 се менува и гла-
си: 
„2) Изоцијанати за по-

лиуретзни ЛБ ЛБ; 
2) во тарифниот број 29.35 

во точка 12 па одредбата 
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под г) се додава нова од-
редба под д), која гласи: 
,,д) капролактам ЛБ ЛБ" 
Досегашната одредба под 
д) станува одредба под 
ѓ); 

3) во тарифниот број 32.13 
во точка 2 по одредбата 
под б) се додава нова од-
редба под в), која гласи: 
,,в) паста за хемиски мо-

ливи и мастило за 
фломастери ЛБ ЛБ" 

Досегашната одредба под 
в) станува одредба под 
г); 

4) во тарифниот број 39.01 
во точка 3 одредбите под 
а) и б) се менуваат и 
гласат: 
„а) во прав и гранулат: 

Ј) во гранулат за по-
лневте реки влакна ЛБ ЛБ 

2) доуго ЛБ ГДК 
б) пг»чиестери за поли-

урота пи ЛБ ЛБ" 
По одредбата под ж) се 
додава моса одредба под 
з \ која гласи: 
,,з) алкидни смоли ЛБ ЛБ'1 

5) во тарифниот број 39.02 
во точка 8 по одредбата 
под ѓ) се додава нова од-
редба под е), која гласи: 
,,е) полиетри за полиуре-

тани ЛБ Л Б ' ; 
6) во тарифниот број 39.03 

во точка 2 одредбата под 
ѓ) се менува и гласи: 
,,ѓ) целофан: 

1) непечатен ЛБ РК 
2) печатен во ролни 

и одрезоци ЛБ РК 
3) печатен и карти-

ран на филмови 
во ролни и одре-
зоци ЛБ Р К ' ; 

7) во тарифниот број 39.07 
во точка 12 по одредбата 
под д) се додаваат две 
нови одредби, кои гла-
сат: 
,,ѓ) печатена и испечате-

на амбалажа од це-
лофан или во комби-
нација со други пла-
стични фолии во ќе-
сенца од сите форми ЛБ ГДК 

е) печатена и испечате-
на амбалажа од пла-
стични фолии или 
во комбинација со 
хартија во ленти и 
ќесенца ЛБ ГДК" 

Досегашната одредба под 
ѓ) станува одредба под 
ж); 

8) во тарифниот број 48.07 
во точка 2 одредбата под 
б) се менува и гласи: 

,,б) хартија премачкана 
со лепило и термо-
лак: 
1) непечатена ЛБ ЛБ 
2) печатена ЛБ ЛБ"; 

9) во тарифниот број 48.15 
во точка 5 одредбата под 
д) се менува и гласи: 
,,д) ленти и листови од 

хартија, премачкани 
со лепила и термола-
кови: 
1) испечатени ЛБ ЛБ 
2) печатени ЛБ ЛБ"; 

10) во тарифниот број 59.01 
во точка 1 под б) одред-
бата под 3) се менува и 
гласи: 
„3) од друг текстилен ма-

теријал: 
а) хигиенски влошки ЛБ ЛБ 
б) друго ЛБ ДК^; 

1Ј) во тарифниот број 73.36 
во точка 4 одредбата под 
г) се менува и гласи: 
,,г) друго 

1) примуси ЛБ ЛБ 
2) друго ЛБ ГДК"; 

12) во тарифниот број 73.38 
во точка 1 под в) одред-
бата под 4 се менува и 
гласи: 
„4) друго: 

а) чинии, вагани, ва-
гани за супа и за 
зеленчук, ваганчи-
ња за сос, садови 
за шеќер, путер; 
тегли за млеко и 
кајмак, вагани за 
предј адења; лон-
ци за кафе и пер-
колатори (но не 
вклучувајќи и 
перколатори за до-
маќинства што и-
маат уреди за 
греење (тар. бр. 
73.36), часници, 
шолји, пехари, ча-
ши, нестоловити 
чаши за вода, ку-
пи за јајца, шолји 
со рачички; вага-
ни и кошнички за 
леб и овошје; чај-
ни садови и слич-
но; цедилки за чај 
и шишенца за ма-
сло и оцет; насло-
ни за нож, садови 
за ладење вино, 
ити.; грлашки за 
сипење вино; алки 
за салвети, шти-
палки за трпезни 
чаршафи ЛБ ЛБ 
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б) друго 
13) во тарифниот број 74.18 

точка 2 се менува и 
гласи: 
„2) друго 

а) чинии, вагани, ва-
гани за супа и за 
зеленчук, ваган-
чиња за сос, садо-
ви за шеќер, пу-
тер; тегли за мле-
ко и кајмак, ва-
гани за предј а де-
ља; лонци за ка-
фе и перколатори 
(но не вклучувај-
ќи и перколатори 
за домаќинства 
што имаат уреди 
за греење) (тар. бр. 
73.36), чај ници, 
шолји, пехари, ча-
ши, нестоловити 
чаши за вода, ку-
пи за јајца, шолји 
со рачички; вага-
ни и кошничкиза 
леб и овошје; 
чајни садови и 
слично; цедилки 
за чај и шишенца 
за масло и оцет; 
наслони за нож; 
садови за ладење 
вино, ити.; грлаш-
ки за сипење ви-
но; алки за салве-
ти, штипалки за 
трпезни чаршафи 

б) друго 
14) во тарифниот број 76.04 

точ. 1 и 2 се менуваат и 
гласат: 
„1) На подлога: 

а) испечатени 
б) печатени 

2) Друго: 
а) испечатено 
б) печатено 

15) во тарифниот број 76.13 
точка 2 се менува и гласи: 
„2) Други кујнски и тр-

пезни потреби, освен 
прибор за јадење: 
а) чинии, вагани, ва-

гани за супа и за 
зеленчук, ваганчи-
ња за сос, садови 
за шеќер, путер; 
тегли за млеко и 
кајмак, вагани за 
предјадење; лонци 
за кафе и перко-
латори (но не в -
клучувајќи и пер-
колатори за дома-
ќинства што имаат 
уреди за греење) 
(тар. бр. 73.36), ча ј-

ЛБ ГДК"; 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ГДК"; 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ"; 

ници, ШОЛЈИ, пе-
хари, чаши, несто-
ловити чаши за 
вода, купи за ја ј -
ца, шолји со ра-
чички; вагани и 
кошнички за леб 
и овошје; чајни са-
дови и слично; це-
дилки за чај и ши-
шенца за масло и 
оцет; наслони за 
нож, садови за ла-
дење --вино, пти., 
грлашки за спиење 
вино; алки за сал-
вети, штипалки за 
трпезни чаршафи ЛБ ЛБ 

G) друго ЛБ ГДК": 
16) во тарифниот број 70.16 

во точка 2 по одредбата 
под б) се додава нова од-
редба под в), која гласи: 
,,в) производи од алуми-

ниум за автоматски 
пакувања со подлога 
и премачкување: 
1) испечатени ЛБ ЛБ 
2) печатени ЛБ ЛБ" 

Досегашната одредба под 
в) станува одредба под г); 

17) во тарифниот број 80.06 
точка 3 се менува и гла-
си : 
„Предмети за домаќин-

ство : 
а) чини и, вагани, вагани 

за супа и за зелен-
чук, вагаичиња за сос, 
садови за шеќер, пу-
тер: тегли за млеко и 
кајмак, вагани за 
предјадење; лонци за 
кафе и перколатори 
(но не вклучувајќи и 
перколатори за дома-
ќинства што имаат у-
реди за греење) (тао 
бр. 73.36), чашипи. 
шолји, пехари, чаши, 
нестоловити чаши за 
вода, купи за јајца, 
шолји со рачички; ва-
гани и кошнички за 
леб и овошје; чајни 
садови и слично; це-
дилка за чај и ши-
шенца за масло и о-
цет; наслони за нож, 
садови за ладење ви-
но, ити.; грлашки за 
сипење вино; алки за 
салвети, штиналки за 
трпезни чаршафи ЛБ ЛБ 

б) друго ЛБ ГДК" 
18) во тарифниот број 82.02 

во точка 3 под б) одред-
бата под 1 се менува и 
гласи: 
„1) ножови и листови за 

пили: 
а) за рачни пили ЛБ ЛБ 
б) друго ЛБ ДК" 
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По одредбата под 3 се до-
дава нова одредба под 4, 
која гласи: 
„4) ножови и листови за 

пили за обработка на 
камен 

Досегашната одредба под 
4 станува одредба под 5; 

19) во тарифниот број 82 ,05 
во точка 1 под а) одред-
бата под 1 се менува и 
гласи, 
„1) бу рт ли спирални, за 

метали: 
а) рачни 
б) друго 

Во точка 1 под б) одред-
бата под 2 се менува и 
гласи: 

2.) „нарежници за ме-
тали: 
а) рачни 
б) друго 

Во точка 1 под в) одред-
бата под 1 се менува и 
гласи: 
1) гледала за метали: 

а) рачни 
б) други 

20) во тарифниот број 84.11 
точка 2 се менува и гла-
си: 
„Компресори: 
а) компресори за фри-

жидери 
б) друго 

21) во тарифниот број 84.22 
во точка 6 одредбата под 
в) се менува и гласи: 
„в) други делови за ма-

шини и уреди за ма-
нипулирање, натовар 
и истовар на дрво. за 
замена на дотраени 
делови 

22) во тарифниот број 84.32 
точка 3 се менува и гла-
си: 
„3) Делови: 

а) за замена во гра-
фичката индустри-
ја 

б) други 
23) во тарифниот број 84.34 

точка 6 се менува и гла-
си: 
„6) Делови: 

а) за замена во гра-
фичката индустри-
ја 

б) други 
24) во тарифниот број 84.35 

точка 5 се менува и гласи: 
„5) Делови: 

а) за замена во гра-
фичката индустри-
ја 

б) други 
25) во тарифниот број 84.45 

во точка 2 одредбата под 
г) се менува и гласи: 
,,г) острилки: 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ" 

ЛБ 
ДК" 

ЛБ 
ДК" 

ЛБ 
ДК"; 

ЛБ 
ГДК" 

ЛБ"; 

ЛБ 
ГДК"; 

ЛБ 
ГДК"; 

ЛБ 
ГДК"; 

1) острилки за микро-
томски ножови и 
скалпел и ЛБ ЛБ 

2) други острилки ЛБ ЛБ"; 
26) во тарифниот број 84.59 

во точка 2 под к) одред-
бата под 14) се менува и 
гласи: 
„други машини иеелек-

трични: 
а) механички смукалки ЛБ ЛБ 
б) друго ЛБ ГДК"; 

27) во тарифниот број 84.60 
во точка 2 по одредбата 
под д) се додава нова од-
редба под ѓ), која гласи: 
,,ѓ) за одливки на плас-

тични маси, за пишу-
вачки и друг прибор ХБ ЛБ" 

Досегашната одоодба под 
ѓ) станува одредба под е); 

28) во тарифниот број 84.61 
во точка 2 по одредбата 
под в) се додава нова од-
редба под г), која гласи: 
,,г) вентили за аеросол од 

пластични маси и во 
комбинација со метал ЛБ ЛБ" 

Досегашната одредба под г) 
станува одредба под д); 

29) БО тарифниот број 85.12 
во точка 1 одредбата под 
а) се менува и гласи: 
„а) за потребите на дома-

ќинството: 
1) бојлери ЛБ ГДК 
2) друго ЛБ ЛБ"; 

30) во тарифниот број 94.01 
точка 4 се менува и гласи: 
„4) Делови: 

а) од пластични ма-
теријали ЛБ ЛБ 

б) други делови ЛБ ГДК"; 
31) во тарифниот број 94.02 

точка 3 се менува и гласи: 
„3) Делови: 

а) од пластички ма-
теријали ЛБ ЛБ 

б) други делови ЛБ ГДК"; 
32) во тарифниот број 94.03 

точка 5 се менува и гласи: 
„5) Делови: 

а) од пластични ма-
теријали ЛБ ЛБ 

б) други делови ЛБ ГДК". 
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува врз работите што ќе се 
склучат и ќе и се пријават на банката од 1 јануари 
1973 година. 

Р. п. бр. 204 
6 декември 1972 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, е. р. 
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О Д Л И К У В А Њ А 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуват за примерни заслуги и 
умешност во работата на развивањето постојан полет 
за остварување на поставените задачи во единиците 
со кои раководат, како и за создавање услови за 
постигање на исклучително добри успеси во своите 
единици и установи 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

пешадиските потполковници: Беширевић Сулеј-
мана Мухамед, Голубовић Милана Стојан, Јеврвић 
Лабуда Васо, Кукољ Ђуре Петар, Марић Видоја 
Бошко, Мијаиловић Милана Живорад, Владовић 
Грге Мирко; 

потполковникот за врска: Ћирић Боже Рајко; 
инженерискиот потполковник: Чићковић Јовице 

Саво; 
потполковникот на финансиска служба: Ђукић 

Стевана Илија; 
артилериски^ потполковници: Јаковљевић 

Ивана Милош, Јанковић Александра Радован, Кум-
рић Марка Здравко; 

интендантскиот потполковник: Кецман Јове 
Драгомир; 

потполковниците на правна служба: Носовић 
Обрена Стеван, Савић Бошка Петар; 

мајорите на Сообраќајна служба: Ахметовић 
Садрије Шабан, Делић Тодора Милован; 

пешадиските мајори: Алексић Радивоја Јовица, 
Гајић Саве Максо, Говедарица Петра Небојша, 
Илић Станка Јеремије, Крављанац Јована Илија, 
Лончаревић Петра Никола, Маруница Мате Иван, 
Милковић Томе.Фрањо, Нешић Војислава Драгић, 
Пешић Миливоја Видак, Ракић Вида Милан, Ре-
берник Франца Франц, Сарић Стевана Коста, Зми-
јаревић Јозе Милан; 

мајорите на административна служба: Бабић 
Вида Душан, Радоичић Живка Душан; 

санитетскиот мајор: Деспотовић Светомира Ра-
дисав; 

атрителриските мајори: Ђорђевић Владимира 
Властимир, Илић Милисава Добривоје, Камберо-
вић Реце Бећир, Стаменковић Душана Миодраг, 
Стој а ди новић Милана Драгомир; 

инженериските мајори: Грмуша Николе Милан, 
Гутаљ Миле Бранко, Мочибоб Стјепана Марија; 

мајорите на АБХ одбрана: Јовановић Драгана 
Петар, Микић Бранка Слободан; 

интендантските мајори: Каленић Кузмана Влај-
ко, Рупар Михе Никола; 

мајорите иа оклопни единици: Петровић Ж и -
вана Јован, Шкоро Мирка Бранко; 

мајорот на финансиска служба: Ратковић Аћи-
ма Светозар; 

мајорот на правна служба: Ремић Митра Душан; 
техничките мајори: Стојановић Милана Све-

толик, Су нд аћ Адама Адам; 
мајорите за врска: Узелац Бранка Славко, Ву-

ковић Максима Радомир; 
инженерискиот капетан I класа: Арађан Живе 

Борислав; 

артилсрпските капетани I класа: Благојевић 
Миљка Здравко, Цолић Милутина Градимир, Ћур-
чић Петра Стево, Дамјановић Драгослава Будимир, 
Џановић Касима Фуад, Мати јевић Тихомира Вје-
кослав, Тимотијевић Милоша Коста, Војновић Да-
не Раде; 

санитетските капетани I класа: Гичезић Бећи-
ра Есад, Печенковић Шерифа Мухамед 

капетанот I класа на финансиска служба: Ке-
дачић Стјепана Фрањо; 

капетани I класа на административна служба: 
Михаљевић Петра Томо; 

пешадиските капетани I класа: Милошевић 
Славка Новица, Новаковић Станимира Милета, 
Шошкић Миле Миливоје, Томашевић Тимотија 
Коста, Утрина Маријана Анте; 

техничките капетани I класа: Радојев Душана 
Гојко, Штркаљ Стипе Марко; 

капетанот I класа на АБХ одбрана: Радовић 
Панте Милан; 

капетанот I класа на сообраќајна служба: Ста-
нимировић Чедомира Милорад; 

капетанот I класа за врска: Станковић Трајка 
Светомир; 

интендактскиот капетан 1 класа: Влаховић Јо-
вана Никодин; 

техничкиот капетан: Мирић Ђуре Никола; 
пешадискиот капетан: Петронијевић Боривоја 

Драгојло; 
, инженерискиот капетан: Петровски Димка Пе-

тар; 
санитетскиот капетан: Златковић Грује Ве-

лисав; 
заставникот на финансиска служба: Алексић 

Видака Драго; 
заставниците на административна служба: Ан-

тић Радоја Љубомир. Тодоровић Илије Ратко; 
воениот службеник III класа на административ-

на служба: Марковина Николе Стјепан; 
воените службеници IV класа на администра-

тивна служба: Дедовић Османа Салко, Лукић Ду-
шана Јово, Раљић Васкрсија Лука; 

воениот службеник V класа на административ-
на служба: Рахимић Ахмета Салко; 

за примерна работа на развивањето полет за 
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажувале на старешинските и војничките особини 
што им служам за пример на другите 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

интендантскиот капетан I класа: Лупало Ми-
лана Драган; 

пешадискиот постар водник I класа : Блажевић 
Милоша Војин; 

постариот водник I класа за врска: Гашевић 
Петра Немања; 

техничките постари водници I класа: Којади-
новић Миле Милутин, Жижић Анте Шпиро; 

постариот водник I класа на финансиска служ-
ба: Велојић Драгомира Мирослав; 

постарите водници на административна служ-
ба: Атанасовић Ђорђа Светомир, Крстевски Слав-
ка Васо; 

пешадискиот постар водник: Димитриј евић 
Властимира Трајко; 

техничките постари водници: Целина Ђуре Пе-
тар, Јевтић Владимира Десимир, Стаменовић Дра-
гомира Драгољуб; 
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постариот водник: Кастрати Османа Хазир; 
артилериските постари водници: Марковић 

Петра Богосав, Митић Светомира Томислав, Пав-
ловић Александра Паун, Савић Николе Драгомир; 

санитетскиот постар водник: Петковски Васила 
Илија; 

постарите водници на сообраќајна служба: Пу-
шела Мијата Саво, Ракић Ивана Димитрије; 

постариот водник за врска: Стошић Јосифа 
Владимир; 

техничките водници I класа: Андрејевић Илије 
Властимир Чуну ковић Радисава Зоран, Ђорђевић 
Радомира Света, Јовановић Бранка Драган, Кец-
ман Видослава Борислав. Марјановић Мије Јосип, 
Миљковић Вукоице Велибор, Николић АлексаEIдра 
Драгослав. Ристић Ђурђа Тодор, Серафимов То-
доров Иван, Тодоровић Милорада Милун; 

Болниците 1 класа на сообраќајна служба: Бог-
дановић Добросава Милош, Кризманић Слободана 
ИВКО, Петронијевић Љубише Слободан, Вујичић 
Ивана Томислав; 

возцухоплонотехничките водници I класа: Бо-
жиновски Николе Стефан, Митић Бранислава Мио-
драг, Николић Милоша Илија, Ристић Станислава 
Томислав; 

пешадиските водници I класа: Гајић Бранка 
Драгиша. Којић Лазара Милорад, Станковић Но-
вака Милован; 

артилерксхите водници I класа: Раденковић 
Божидара Свето, Тошић Радомира Драгој ле; 

водкикот I класа за врска: Тутић Миленка 
ЗдравКП; 

техничкиот водник: Селаковић Витомира Ра-
дољуб; 

санитетскиот воен службеник V класа: Дебе-
љак Светозара Радмила; 

воените службеници VI класа на музичка служ-
ба: Фелицијан Фридерика Мирко, Ковачић Јосипа 
Јосип, Влаховић Ђуре Имбро; 

воените службеници VII класа на музичка 
служба: Козоле Игнаца Макс, Приморац Јосипа 
Мирослав. Самарџић Мирка Јосип; 

санитетскиот воен службеник VII класа: Рис-
тић-Гвозденовић Тодора Ружица; 

воениот службеник VIII класа на музичка 
служба: Варга Владе Вилко; 

Бр. 157 
22 декември 1971 годила 

Белград 
Ппетседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

дишнината од излегувањето, а за особени заслуги 
на делото Ширење на братството меѓу нашите на-
роди и на создавањето и развивањето на политич-
кото и моралното единство на народите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Дневникот „Нови лист", Риека; 

по повод шеесетгодишнината на животот и 
долгогодишната револуционерна работа, а за извон-
редни заслуги во изградбата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, за развивање 
и јакнење на свеста на нашите граѓани во борбата 
за изградбата на социјализмот, за слободата и не^за-
виснота на нашата земја, како и за значаен при-
донес во зацврстувањето на мирољубивата сора-
ботка и пријателските односи помеѓу Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија и дру-
гите држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Бакарић д-р Владимир; 

по повод шеесетгодишнината на животот и пол-
угодишната револуционерна работа, а за покажани 
извонредни заслуги во организирањето и изградба-
та на општествениот систем и за особен придонес од 
општо значење за развитокот на социјализмот и за 
јакнењето на независноста на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија 

СО ОРДЕН ЈУНАК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ 
ТРУД 

Блажевић Јаков; 

за особени заслуги и постигнати успеси во оабо-
тата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Налетилић Станко. 

Бр. 10 
25 февруари 1972 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4. и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат по повод дваесетпетго-

Страна 
606. Одлука за измени и дополненија на Од-

лугчта за определување на стоките чиј из-
воз и увоз е регулиран — — — — — 1193 

Одликувања — — — — — — — — — 1231 

Меѓународни договори 633 


