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3314. 

Врз основа на член 4 и член 5 од Законот за Царинската тарифа ("Службен весник на Република 
Македонија" бр.23/03,69/04,10/08 и 160/2008), Владата на Република Македонија на седницата 
одржана на  22.12.2009 година, донесе 

О Д Л У К А  
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ И МЕНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА  

ЗА 2010 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Законот за Царинската тарифа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/03, 

69/04,10/08 и 160/2008), Царинската тарифа, која е составен дел на овој закон, се усогласува со 
преземените обврски кои произлегуваат со пристапувањето на Република Македонија кон Светската 
Трговска Организација и менува согласно со измените на Комбинираната Номенклатура на Европската 
унија, објавени во Службен весник на Европската унија бр. L287 од 31 октомври 2009 година и гласи: 

 
"ЦАРИНСКА ТАРИФА 

 
I. ВОВЕДНИ ЗАБЕЛЕШКИ 

 
Дел I – ОСНОВНИ ПРАВИЛА 

 
А.Основни правила за применување на Царинската Номенклатура 
Распоредувањето на стоките во номенклатурата ќе се врши според следниве основни правила: 
1. Имињата на одделите, главите и разделите се дадени само заради полесно снаоѓање при 

распоредувањето. За правни цели, распоредувањето на стоките ќе се врши според 
наименувањата на тарифните броеви и според забелешките кон соодветните оддели или глави, 
или според подолу наведените правила, ако тие не се во спротивност со содржината на 
тарифните броеви или на забелешките кон одделите и главите. 
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2. (а)  Како производ што е наведен или опфатен во наименувањето на тарифниот број се смета и 
производот кој е некомплетен или недовршен, под услов при царинењето да има 
суштествени својства на комплетен или довршен производ. Тарифниот број исто така го 
опфаќа тој производ, комплетен или довршен (или производ што се распоредува како ком-
плетен или довршен со примена на ова правило), ако се царини несоставен или во 
разглобена состојба. 

(б) Под материјал или материја од наименувањето на тарифниот број се подразбира таков 
материјал или материја во чиста состојба или комбиниран односно измешан со друг 
материјал или материја. Под производ од определен материјал или материја се подразбира 
и тој производ, изработен во целост или делумно од ист материјал или материја. Произ-
водите што се состојат од два или повеќе материјали или материи ќе се распоредат со 
примена на основното правило 3. 

3. Производите што со примена на правилото 2 (б) или од други причини на прв поглед би 
можеле да се распоредат во два или повеќе тарифни броеви, ќе се распоредат на следниов 
начин: 
(а) Тарифниот број што има најконкретно или најблиско наименување на производ има 

предност во однос на тарифните броеви со поопшто наименување на производите. 
Меѓутоа, ако наименувањата на два или повеќе тарифни броеви се однесуваат само на дел 
од материјалите или материите содржани во мешани или сложени производи или само на 
дел од компонентите подготвени како сет за малопродажба, наименувањата на тие тарифни 
броеви ќе се сметаат подеднакво конкретни, и кога едниот од нив има покомплетно или 
попрецизно наименување на производот. 

(б) Мешаници, сложени производи кои се состојат од различни материјали или кои се 
изработени од различни компоненти, односно состојки, и производи подготвени во сетови 
за малопродажба, кои не можат да се распоредат со примена на правилото 3 (а), ќе се 
распоредат како да се состојат од материјалот или компонентата која им дава суштествен 
карактер, ако овој критериум може да се примени. 

(в) Ако производите не можат да се распоредат со примена на правилата 3 (а) или 3 (б), тие ќе 
се распоредат во тарифниот број кој се јавува последен во нумеричкиот редослед меѓу 
оние тарифни броеви кои поради важноста треба подеднакво да се земат предвид. 

4. Производите кои не можат да се распоредат со примена на горенаведените правила, ќе се 
распоредат во тарифниот број предвиден за производот кој му е најсличен на тој производ. 

5. Покрај претходните одредби, следниве правила ќе се применат за следниве производи: 
(а) Футроли за фотографски апарати, музички инструменти, пушки и револвери, кутии за 

циркли, кутии за ѓердани и слични контејнери, специјално обликувани или дотерани за 
определен производ или сет на производи, погодни за долготрајна употреба и испорачани 
со производите за кои се наменети, ќе се распоредат со тие производи под услов 
вообичаено да се продаваат со тие производи. Меѓутоа, ова правило не се применува на 
контејнерите кои на целината (производ со контејнер) и даваат суштествен карактер. 

(б) Согласно со одредбите на правилото 5 (а), материјалот за пакување и контејнерите за 
пакување (амбалажа) што се испорачуваат со производи во нив, ќе се распоредат заедно со 
тие производи ако е вообичаено да се користат за пакување на тие производи. Меѓутоа, 
оваа одредба не се применува за материјалот за пакување или за контејнерите за пакување 
ако е очигледно дека се погодни за повеќекратна употреба. 

6. За правни цели, распоредувањето на стоките во тарифни подброеви во рамките на еден 
тарифен број ќе се врши според наименувањата на тие тарифни подброеви и забелешките за 
тие тарифни подброеви, како и според горенаведените правила (mutatis mutandis), со тоа што 
споредување на тарифните подброеви може да се врши само на исто ниво на расчленување. 
Во смисла на ова правило се применуваат и забелешките кон одделите и главите, освен ако со 
содржината на текстовите поинаку не е пропишано. 
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Б. Основни правила кои се применуваат за царинските давачки 

1. Царинските давачки кои се применуваат на стоката која се увезува, со потекло од земјите 
членки на Светската Трговска Организација, земјите со кои Република Македонија има 
склучено договори во кои е содржана клаузулата за најголемо повластување или со земјите 
кои оваа клаузула ја применуваат за стоки со потекло од Република Македонија, се наведени 
во колоната 3 од Царинската тарифа. 

2. Ставот 1 нема да се применува кога се пропишани специјални автономни царински стапки во 
поглед на стока која потекнува од определени земји или кога се применуваат 
преференцијални царински стапки во согласност со Договорите за слободна трговија. 

3. Царинските давачки кои се пропишнаи како % стапки, се нарекуваат царински давачки по 
вредност (ad valorem). 

4. Царинските давачки кои се пропишани според единечна мерка, се нарекуваат специфични 
давачки. 

5. Масата на стоките која подлежи на плаќање на царина, во случај на стоки кои се царинат 
според маса, ќе се смета дека е: 
(a) во случај на повикување на бруто маса: агрегатната маса на стоките и на сите матерјали за 

пакување и амбалажа; 
(b) во случај на повикување на нето маса или само на маса без објаснување, масата на стоките 

без матерјалите за пакување и амбалажата од било кој вид. 

6. Стока за која може да се примени повластен тарифен третман заради нејзината крајна 
употреба: 
Кога царинската давачка која се применува според правилата за крајна употреба на стоката за 
специфична крајна употреба, не е пониска одколку онаа која поинаку би се применила за 
стоката, наведената стока ќе се распореди во тарифната ознака каде има повикување за крајна 
употреба, а членовите 207 до 215 од  Уредбата за спроведување на царински закон (Службен 
весник на Република Македонија број 66/2005) нема да се применат. 

 
 

Дел II – ПОСЕБНИ ПРАВИЛА 
 
А. Цивилни воздухоплови и стока за употреба во цивилни воздухоплови 
1.  Ослободување од плаќање на царински давачки е предвидено за: 

-  цивилни воздухоплови, 
-  определени стоки за употреба во цивилни воздухоплови и за вградување во нив заради 

нивно производство, поправка, одржување, доработка, измена или пренамена, 
-  земски тренажери за летање и нивни делови, за цивилна употреба. 
Овие стоки се опфатени со тарифните броеви и тарифните подброеви кои се наведени во 
списокот од став 5. 

2.  Во смисла на став 1, алинеја прва и втора, “цивилни воздухоплови” значи воздухоплови, 
освен воздухоплови кои се употребуваат за воени или слични цели во Република 
Македонија и кои имаат воена или не-цивилна регистрација. 

3.  Во смисла на став 1, алинеја втора, изразот “за употреба во цивилни воздухоплови” ги 
опфаќа сите стоки за употреба во земските тренажери за летање за цивилна употреба. 

4.  Ослободувањето од царински давачки ќе биде во согласност со условите пропишани во 
соодветните одредби на Република Македонија во смисла на царинска контрола на 
употребата на таквите стоки (види член 207 до 215 од  Уредбата за спроведување на 
царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005)). 
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5. Стоки кои можат да бидат ослободени од плаќање на царински давачки се опфатени со 
следниве тарифни броеви и тарифни подброеви: 
3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 
42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 
39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 
91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 
8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 
29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 
8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 
8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 
32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 
50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 
19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 
10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 
8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 
9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 
9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70. 
За следниве тарифни подброеви, ослободувањето од плаќање на царински давачки за 
употреба во цивилни воздухоплови е предвидено само за стоката наведена во колоната 2: 
 
Тарифен подброј Опис 
3917 21 90 00, 3917 22 90 00, 
3917 23 90 00, 3917 29 00 00, 
3917 31, 3917 33, 3917 39 00 00, 
7413 00, 8307 10, 8307 90 

Со додатна опрема 

4008 29 Профилни форми, сечени по големина 
4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 
42 

Погодни за спроведување на гасови или течности 

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 
99 

За техничка употреба 

4504 90, 4823 90 Затнувачи и други пломби 
6812 80 Друго како облека, прибор за облека, обувки и покривки 

за глава, хартија, картон и филц или затиначки 
материјали од пресувани азбестни влакна во форма на 
листови, плочи или ролни 

6813 20 Врз база на азбест или други минерални материи 
7007 21 Ветробрани, неврамени 
7312 10, 7312 90 Со додатна опрема, или изработени во готови производи 
7322 90 Авио греачи и дистрибутери на топол воздух 

(исклучувајќи делови за нив) 
7324 90 Санитарни предмети (исклучувајќи и делови за нив) 
7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 
49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 
7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 
61, 7306 69, 7608 10, 7608 20 

Со додатна опрема, погодни за спроведување на гасови 
или течности 

8108 90 Цевки со вграден прибор, погодни за спроведување на 
гасови и течности 

8415 90 На машини за разладување од тар. подброеви 8415 81, 
8415 82 или 8415 83 

8419 90 Делови на топло изменливи единици 
8479 89 Хидропневматски акумулатори; механички уреди за 

менување на насоката на притисокот; специјално 
обликувани тоалетни единици; овлажувачи и осушувачи 
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на воздух; неелектрични сервомеханизми; неелектрични 
покренувачи (стартери) за мотори; пневматски 
покренувачи за турбо-млазни мотори, турбо-пропелерни 
мотори и други гасни турбини; неелектрични брисачи на 
предните стакла; и неелектрични уреди за подесување на 
пропелерите 

8501 20, 8501 40 Со моќност што надминува 735 W но не надминува 150 
kW 

8501 31 Со моќност што надминува 735 W, DC генератори со 
еднонасочна струја 

8501 33 Мотори со моќност што не надминува 150 kW и 
генератори 

8501 34 92, 8501 34 98 Генератори 
8501 51 Со моќност што надминува 735 W 
8501 53 Со моќност што не надминува 150 kW 
8516 80 20 Склопени со изолационен носач-тело и електрични врски 

за заштита од мраз или за одмрзнување 
8517 69 31, 8517 69 39 За радио-телефонија или радио-телеграфија 
8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 
69 90 

Радио-телеграфски или радио-телефонски апарати 

8522 90 Склопови и подсклопови, кои се состојат од два или 
повеќе меѓусебно споени поединечни делови, за апарати 
од тар. подброј 8520 90 

8529 90 Склопки и подсклопки, кои се состојат од два или повеќе 
меѓуспоени поединечни делови за апарати од тар. број 
8526 

8543 70 90 Флајт рекордери, електрични синхронизери и 
трансдуктори (магнетени засилувачи), одмрзнувачи и 
уреди за одмаглување со електрични отпорници 

8543 90 Склопки и подсклопки, кои се состојат од два или повеќе 
меѓусебно споени поединечни делови, за регистратори на 
летот 

8803 90 90 Вклучувајќи едрилици 
9014 90 Од инструменти од тар.подброј 9014 10 или 9014 20 
9020 00 Исклучувајќи делови 
9029 10 Електрични или електронски бројачи на обртите 
9029 90 За бројачи на обртите, покажувачите на брзина и 

тахометри 
9031 90 Од тар. подброј 9031 80 
9109 19, 9109 90 Со ширина или дијаметар што не надминува 50 мм 
9401 10 Непревлечени со кожа 
9405 10, 9405 60 Од пластика или од прост метал 
9405 92, 9405 99 Делови од производи од тар. подброј 9405 10 или 9405 

60, од пластика или од прост метал 
 

 
Б. Контејнери и материјали за пакување 

Следниве одредби се применуваат на контејнери за пакување (амбалажа) и материјалите за 
пакување кои се наведени во Основното правило за применување на  царинската номенклатура бр. 
5(а) и (б) и пуштени во слободен промет во исто време заедно со стоките што се содржат во нив 
или за кого се наменети. 
1. Кога контејнерите за пакување (амбалажата) и материјалите за пакување се распоредуваат 

заедно со стоката, во согласност со одредбите на Основното правило за применување на 
царинската номенклатура бр. 5, тие: 
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(а) ќе се царинат со иста стапка на царина како и стоката: 
- кога таквата стока подлежи на плаќање на ad valorem царинска давачка, или 
- кога тие се додаваат на масата на стоката која подлежи на плаќање на царински 

давачки; 
(б) ќе се царинат без плаќање на царински давачки: 

- кога таквата стока е ослободена од плаќање на царинска давачка, или  
- кога стоката подлежи на плаќање на царински давачки различни од вредност или 

тежина, или 
- кога масата на контејнерите за пакување (амбалажата) и материјалите за пакување не 

се додаваат на масата на стоката која подлежи на плаќање на царински давачки. 
2. Ако контејнерите (амбалажата) и материјалите за пакување од став 1 (а) и (б) содржат или се 

царинат со стока од повеќе различни тарифни ознаки, масата и вредноста на контејнерите и 
материјалите за пакување, за одредување на царинската маса или царинската вредност треба 
да се поделат пропорционално на масата или вредноста на стоката што ја содржат. 

 
В. Повластен тарифен третман во зависност од видот (природата) на стоката 

1. Според одредени услови, повластен тарифен третман во зависност од видот (природата) на 
стоката се одобрува за: 
- стока непогодна за исхрана, 
- семиња, 
Овие стоки се опфатени со тарифните подброеви кои содржат фуснота со повикување на 
следниве поими: ”Стока внесена под овој тарифен подброј  е во  зависност од условите 
пропишани во Дел II под В, од воведните забелешки”.   

2. Стока непогодна за исхрана за која се одобрува повластен тарифен третман во зависност од 
видот (природата) е наведено во Анекс 1 со повикување на тарифниот број во кој тие се 
распоредуваат заедно со описот и количината на употребените денатуранти. За таквите стоки 
се претпоставува дека се непогодни за исхрана кога стоките што треба да бидат денатурирани 
и денатурантите се измешани заедно и нивното раздвојување е економски неисплатливо.  

3. Стоките ќе бидат распоредени во соодветните тарифни броеви за семе за сеење, под услов за 
нив да биде издадена дозвола за увоз од Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 

КРАТЕНКИ И СИМБОЛИ 

 
 Се однесува на нови тарифни ознаки 

■ Се однесува на тарифни ознаки од претходната година, но со различен опфат  
еур Евро, валута 
cm/s Сантиметар(и) на секунда 
INN Меѓународно несопствено (незаштитено) име (International Nonproprietary Name) 
INNM Дополнето Меѓународно несопствено (незаштитено) име (International Nonproprietary 

Name Modified) 
ISO Меѓународна организација за стандарди (International Organisation for Standardisation) 
Kbit 1 024 бита 
kg/br Килограм, бруто 
kg/net Килограм, нето 
kg/net eda Килограм исцеден нето маса 
kg/net mas Килограм нето, на сува материја 
max Највисоко, максимално 
Mbit 1 048 576 бита 
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MFN Царина според клаузулата за најповластена нација (Most Favoured Nation) 
min Најмалку, минимално 
ml/g Милилитар(и) на грам 
mm/s Милиметар(и) на секунда 
RON Истражувачки октански број (Research octane number) 
 
Забелешка: 

Тарифен број помеѓу заграда во колоната 1 на Царинската тарифа покажува дека тарифниот број е 
избришан (на пример, тар.број [1519]).  
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ЕДИНЕЧНИ МЕРКИ 

 
c/k Карат  (1 метрички карат = 2 х 10-4 кг) 
ce/el Број на келии 
ct/l Капацитет на носивост во тон (1) 
g Грам 
gi F/S Грам на фисилни изотопи  
GT Бруто тонажа 
kg C5H14ClNO Килограм на холин хлорид 
kg H2O2 Килограм на водород пероксид 
kg K2O Килограм на калиум оксид  
kg KOH Килограм на калиум хидроксид (каустична поташа) 
kg met.am. Килограм на метиламини 
kg N Килограм на азот 
kg NaOH Килограм на натриум хидроксид (каустична сода) 
kg/net eda Килограм исушена нето тежина  
kg P2O5 Килограм на дифосфор пентоксид 
 
pa Броја на парови 
p/st Број на парчиња 
100 p/st Сто парчиња 
1 000 p/st Илјада парчиња 
TJ Тераџул (бруто калорична вредност) 
 
kg 90 % sdt Килограм на 90 % сува материја 
kg U Килограм на ураниум 
1 000 kWh Илјада киловат часови (Мегават час ) 
l Литар 
1 000 l Илјада литри 
l alc. 100 % Литар чист (100 %) алкохол 
m Метар 
m2 Метар квадратен 
m3 Метар кубен 
1 000 m3 Илјада кубни метри

                                                           
(1) “Капацитет на носивост во тони” (ct/l) значи капацитет на носивост на пловилото изразено во тони, невклучувајќи ги магацините 
на бродот (гориво, опрема, храна, итн). Лицата кои се пренесуваат на бродот (посада и патници) и нивниот багаж се исто така 
исклучени.  
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II. ТАБЕЛА НА ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ 

 
 

О Д Д Е Л  I  
ЖИВИ ЖИВОТНИ; ПРОИЗВОДИ ОД 

ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 
Забелешки: 

1. Повикувањето во овој оддел на одделен род или вид животни, освен ако од текстот поинаку не 
произлегува, се однесува и на младенчињата од тој род или вид. 

2. Одредбата што се однесува на “сушени” производи во номенклатурата, ги опфаќа и 
производите што се дехидрирани, евапорирани или лиофилизирани, освен ако во текстот 
поинаку не е определено. 

 
ГЛАВА  1  

ЖИВИ ЖИВОТНИ 
Забелешка: 

1. Оваа глава ги опфаќа сите живи животни, освен: 
(а) риби и черупкари, мекотелци и други водни без,рбетници од тар. броеви 0301, 0306 или 

0307; 
(б) култури на микроорганизми и други производи од тар. број 3002; и 
(в) животни од тар. број 9508. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0101 Коњи, магариња, маски и мулиња, 

живи:    

0101 10 -Чисти раси за приплод:   
0101 10 10 00 --Коњи сл p/st 
0101 10 90 00 --Други сл p/st 
0101 90 -Други:   
 --Коњи:   
0101 90 11 00 ---За колење(1) сл p/st 
0101 90 19 00 ---Други сл p/st 
0101 90 30 00 --Магариња сл p/st 
0101 90 90 00 --Маски и мулиња сл p/st 
0102 Живи животни, вид говеда:   
0102 10 -Чисти раси за приплод:   
0102 10 10 00 --Јуници (женски говеда кои никогаш 

не се отелиле) сл p/st 
0102 10 30 00 --Крави сл p/st 
0102 10 90 00 --Други сл p/st 
0102 90 -Друго:   
 --Домашни видови:   

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0102 90 05 00 ---Со маса што не надминува 80 кг сл p/st 
 ---Со маса што надминува 80 кг но не 

надминува 160 кг:   

0102 90 21 00 ----За колење 5 p/st 
0102 90 29 00 ----Други 5 p/st 
 ---Со маса што надминува 160 кг но не 

надминува 300 кг:   

0102 90 41 00 ----За колење 10 p/st 
0102 90 49 00 ----Други 10 p/st 
 ---Со маса што надминува 300 кг:   
 ----Јуници (женски говеда кои никогаш 

не се отелиле):   

0102 90 51 00 -----За колење 15 p/st 
0102 90 59 00 -----Други 10 p/st 
 ----Крави:   
0102 90 61 00 -----За колење 15 p/st 
0102 90 69 00 -----Други 10 p/st 
 ----Други:   
0102 90 71 00 -----За колење 15 p/st 
0102 90 79 00 -----Други 10 p/st 
0102 90 90 00 --Други 10 p/st 
0103 Свињи живи:   
0103 10 00 00 -Чисти раси за приплод сл p/st 
 -Други:   
0103 91 --Со маса помала од 50 кг:   
0103 91 10 00 ---Домашни видови сл p/st 
0103 91 90 00 ---Други сл p/st 
0103 92 --Со маса од 50 кг или поголема:   
 ---Домашни видови:   
0103 92 11 00 ----Свињи, кои се опрасиле најмалку 

еднаш, со маса не помала од 160 кг 
5+0,44 
еур/кг 
max.66 p/st 

0103 92 19 00 ----Други 5+0,44 
еур/кг 
max.66 p/st 

0103 92 90 00 ---Други 5+0,44 
еур/кг 
max.56 p/st 

0104 Овци и кози, живи:   
0104 10 -Овци:   
0104 10 10 00 --Чисти раси за приплод сл p/st 
 --Други:   
0104 10 30 00 ---Јагниња со старост до една година 35 p/st 
0104 10 80 00 ---Други 35 p/st 
0104 20 -Кози:   
0104 20 10 00 --Чисти раси за приплод сл p/st 
0104 20 90 00 --Други 35 p/st 
0105 Живина, домашна, жива, живина од 

видот Gallus domesticus, пајки, гуски, 
мисирки и морки: 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
 -Со маса не поголема од 185 г:   
0105 11 --Живина од видот Gallus domesticus:   
 ---Дедовски и родителски женски 

пилиња:   

0105 11 11 00 ----Несилки сл p/st 
0105 11 19 00 ----Други 10 p/st 
 ---Други:   
0105 11 91 00 ----Несилки сл p/st 
0105 11 99 00 ----Други 10 p/st 
0105 12 00 00 --Мисирки 15 p/st 
0105 19 --Друго:   
0105 19 20 00 ---Гуски 15 p/st 
0105 19 90 00 ---Пајки и морки 15 p/st 
 -Други:   
0105 94 00 00 --Живина од видот Gallus domesticus 15 p/st 
0105 99 --Друго:   
0105 99 10 00  ---Пајки 15 p/st 
0105 99 20 00 ---Гуски 15 p/st 
0105 99 30 00 ---Мисирки 15 p/st 
0105 99 50 00 ---Морки 15 p/st 
0106  Други животни, живи:   
 -Цицачи:   
0106 11 00 00 --Примати сл p/st 
0106 12 00 00 --Китови, делфини и морски 

прасиња (цицачи од видот Cetacea); 
морски крави (цицачи од видот 
Sirenia) сл p/st 

0106 19 --Други:   
0106 19 10 00 ---Домашни зајаци сл p/st 
 ---Други:   
0106 19 90 10 ----Кучиња и мачки сл p/st 
0106 19 90 90 ----Други сл p/st 
0106 20 00 00 -Влекачи (вклучувајќи змии и 

желки) сл p/st 

 -Птици:   
0106 31 00 00 --Птици грабливки сл p/st 
0106 32 00 00 --Папагали (вклучувајќи обични 

папагали, мали долгоопашести 
папагали, макао и какаду) 

 
сл 

 
p/st 

0106 39 --Други:   
0106 39 10 00  ---Гулаби сл p/st 
0106 39 90 00 ---Други сл p/st 
0106 90  -Други:   
0106 90 00 50 --Пчели 5 p/st 
0106 90 00 90 --Други сл p/st 
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ГЛАВА  2  

МЕСО И ДРУГИ КЛАНИЧНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ЈАДЕЊЕ 
 
Забелешка: 

1. Оваа глава не опфаќа: 
(а) производи од видовите опишани во тар. броеви 0201 до 0208 или 0210, неупотребливи за 

човечка исхрана; 
(б) црева, бабулиња или желудоци на животни (тар. број 0504) или животинска крв (тар. број 

0511 или 3002); или 
(в) маснотии од животинско потекло, освен производите од тар. број 0209 (Глава 15). 
 

Дополнителни забелешки: 

1. А. Дадените изрази го имаат следново значење: 
(а) “говедски трупови” од тар. подброеви 0201 10 и 0202 10 се цели трупови на заколени 

животни, откако им е истечена крвта, без градни и стомачни органи и одерени, со глава 
или без глава, со долни делови од нозе или без нив и со или без други јастиви кланични 
производи.  Кога труповите се увезуваат без глави, главата мора да биде одвоена од 
трупот на atloido-occipitalniot  зглоб (помеѓу врвиот и вториот вратен пршлен), а кога се 
увезуваат без долните делови од нозете, тие мора да бидат одвоени од трупот  на  carpo-
metacarpal или tarso-metatarsal- ните  зглобови. Трупот треба да вклучува преден дел на 
трупот, кој ги опфаќа сите коски, врат и плешка  со повеќе од десет пара ребра; 

(б) “говедски полутки” од тар. подброеви 0201 10 и 0202 10, се парчиња  кои се добиваат 
со симетрично разделување на трупот низ центарот на сите  вратни, градни, слабински 
и крстни  пршлени и низ средината на градната коска и ишио-пубичната коска (срамна 
коска или симфиза). Полутката треба да вклучува преден дел на полутката кој ги 
опфаќа сите коски, вратот и плешката со повеќе од десет пара ребра; 

(в) “компензирани четврти” од тар. подброеви 0201 20 20 00 и 0202 20 10 00, се делови 
кои се состојат од: 

-  предни четврти, кои ги опфаќаат сите коски, вратот и плешката, а се отсечени кај 
десеттото ребро; и задни четврти кои ги опфаќааат сите коски, бутот и грбот, а се 
отсечени кај третото ребро, или 

-  предни четврти, кои ги опфаќаат сите коски, вратот и плешката, а се сечени кај 
петтото ребро, со цела потрбушина и гради; и задни четврти кои ги опфаќаат сите 
коски, бутот и грбот, а се сечени кај осмото ребро.  

Предните четврти и задните четврти, кои сочинуваат компензирани четврти мора да се 
ставени на увид пред царинскиот орган во исто време и мора да се согласуваат по број, 
а вкупната маса на предните четврти мора да биде иста како масата на задните 
четврти. Разлика во маса меѓу два дела на пратката е дозволена под услов да не 
надминува 5% од масата на потешкиот дел (предна четврт или задна четврт); 

(г) “неодвоени предни четврти”, од тар. ознаки 0201 20 30 00 и 0202 20 30 00, се предни 
делови на трупот, кои ги опфаќаат сите коски, вратот и плешката, со најмалку четири 
пара ребра и најмногу десет пара ребра (првите четири пара мора да бидат цели, 
другите можат да бидат сечени), со или без потрбушина; 

(д) “одвоени предни четврти” од тар. ознаки 0201 20 30 00 и 0202 20 30 00, се предни 
делови на полутката, кои ги опфаќаат сите коски, вратот и плешката, со најмалку 
четири пара ребра и најмногу десет пара ребра (првите четири пара мора да бидат 
цели, другите можат да бидат сечени), со или без потрбушина; 

(ѓ) “неодвоени задни четврти” од тар. ознаки 0201 20 50 00 и 0202 20 50 00, се задни 
делови на трупот, кои ги опфаќаат сите коски, бутот и грбот, вклучувајќи и филе со 
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најмалку три пара на цели или сечени ребра, со или без коленица, со или без 
потрбушина; 

(е) “одвоени задни четврти” од тар. ознаки 0201 20 50 00 и 0202 20 50 00, се задни, делови 
на полутката, кои ги опфаќаат сите коски, бутот и грбот, вклучувајќи и филе со 
најмалку три пара на цели или сечени ребра, со коленица или без неа, со или без 
потрбушина; 

(ж) 1. “crop”, врат со потплешка (“chuck and blade”), од тар. ознака 0202 30 50 00: грбен 
дел од предна четврт, вклучувајќи го горниот дел на плешката, добиен од предна 
четврт со минимум четири ребра и максимум од 10 ребра пресечен долж правата 
линија низ точката каде што првото ребро се поврзува со првиот граден дел до 
точката на рефлексија на дијафрагмата на десеттото ребро; 

2. “гради со долен дел од плешка”, од тар. ознака 0202 30 50 00: долен дел на предна 
четврт што се состои од стомачен и горен дел од гради . 

 
Б. Производите опфатени со Дополнителните забелешки 1 А. (а) до (е) кон оваа Глава 

можат да бидат пријавени со или без 'рбет. 
В. Во одредување на бројот на цели или сечени ребра, во врска со Дополнителната 

забелешка 1 А, ќе се земат во предвид само ребрата кои се споени со 'рбетот. Ако 'рбетот 
е отстранет, ќе бидат земени во предвид само целите или сечени ребра кои инаку би биле 
споени со 'рбетот. 

2. А. Дадените изрази го имаат следново значење: 
(а) “трупови и полутки” од тар. ознаки 0203 11 10 00 и 0203 21 10 00, се трупови на 

заколени домашни свињи, од кои е истечена крвта, и без градни и стомачни органи и 
од кои се отстранети чекињата и папците. Полутките се добиени од цели трупови, со 
расекување низ средината  на секој вратен, грбен, слабински или крстен пршлен, низ 
или вдолж на градната коска и ишио-пубичната коска (симфиза). Труповите и 
полутките, можат да бидат со глава или без глава, со  или без образи, со или без долни 
делови од нозе, со сало или без сало, со бубрези или без бубрези, со опашка или без 
опашка, со дијафрагма или без дијафрагма. Полутките можат да бидат со 'рбетна срж, 
со мозок и јазик или без нив. Труповите и полутките од свињите за крмење можат да 
бидат со виме или без виме (млечни жлезди); 

(б) “шунки” (бутови), од тар. ознаки 0203 12 11 00, 0203 22 11 00, 0210 11 11 00 и 0210 11 
31 00: задниот  дел од полутката со коски, со или без долен дел од нозе, со или без 
коленица, со или без кожа или со или без поткожно сало. 
Бутот (шунката) е одвоен од остатокот од полутката така што го вклучува, најмногу, 
последниот слабински пршлен; 

(в) “предни делови”, од тар. ознаки 0203 19 11 00, 0203 29 11 00, 0210 19 30 00 и 0210 19 
60 00: предниот  дел од полутката без глава, со или без образи, вклучувајќи коски, со 
или без предни нозе, со или без коленица, со или без кожа или со или без поткожно 
сало. 
Предниот дел е одвоен од остатокот од полутката така што го вклучува, најмногу 
петтиот грбен пршлен. 
Горниот (грбен) дел од предниот дел, без разлика дали содржи или не лопатна коска и 
мускулите кои одат со нејзе (гребен од врат во свежа состојба или вратен дел во 
саламура), се смета за парче од грбот, кога е одделен од долниот (стомачен) дел од 
предниот дел, најмногу со сечење веднаш под кичмениот столб; 

(г) “плешки”, во смисла на тар. ознаки 0203 12 19 00, 0203 22 19 00, 0210 11 19 00 и 0210 
11 39 00: долниот дел од предниот дел без разлика дали содржи лопатна коска и 
мускулите кои одат со нејзе, вклучувајќи коски, со или без долен дел од нозе, со или 
без коленица, со или без кожа или со или без поткожно сало. 
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Лопатната коска со прицврстените мускули, испорачана посебно, ќе останат да бидат 
распоредени во овој тарифен подброј како дел од плешката; 

(д) “грб “, во смисла на тар. ознаки 0203 19 13 00, 0203 29 13 00, 0210 19 40 00 и 0210 19 
70 00: горниот дел од полутката, кој се протега од првиот вратен пршлен до 
последниот пршленот на опашката, со  коски, со или без филе, со или без лопатна 
коска, со или без поткожно сало или со или без кожа. 
Грбот е одделен од долниот дел на полутката со сечење веднаш  под кичмениот столб; 

(ѓ) “гради со потрбушина”, во смисла на тар. ознаки 0203 19 15 00, 0203 29 15 00, 0210 12 
11 00 и 0210 12 19 00: долниот дел на полутката, меѓу бутот (шунката) и плешката, 
вообичаено познат како “потрбушина”, со или без коска, но со кожа и поткожно сало; 

(е) “bacon” полутки, во смисла на тар. ознака 0210 19 10 00: свинска полутка без глава, 
очни јаболчници, челуст, нозе, опашка, сало, бубрези, филе,  лопатна коска, градна 
коска, рбет,  карлична коска и дијафрагма; 

(ж) “spencers” (bacon полутки без шунка), во смисла на тар. ознаки 0210 19 10 00: bacon 
полутки без шунка, со или без коска; 

(з) “скратени тричетвртински половинки “, во смисла на тар. ознаки 0210 19 20 00: 
“bacon” полутки  без предниот дел, со или без коска; 

(ѕ) “средни делови” (middles), во смисла на тар. ознака 0210 19 20 00: “bacon” полутки без 
бутот и предниот дел, со или без коска. 
Тарифниот подброј исто така вклучува исечоци од средни делови кои што содржат 
грбно ткиво и градно ткиво  со потрбушина во природен сооднос за целокупниот 
среден дел. 

Б. Парчињата од деловите дефинирани во забелешка 2 А (ѓ) се опфатени во истите тарифни 
броеви само ако содржат кожа и поткожно сало. 

 Ако парчињата што се опфатени во тар. ознаки 0210 11 11 00, 0210 11 19 00, 0210 11 31 00, 0210 
11 39 00, 0210 19 30 00 и 0210 19 60 00  добиени од “bacon” полутки  од кои што коските од 
забелешка 2 А (е) се отстранети, линиите по кои се сечени се дефинирани во забелешката 2 А (б), 
(в) и (г) соодветно; во секој случај овие парчиња  или делови од нив треба да содржат коски. 

В. Тар. ознаки 0206 49 00 00 и 0210 99 49 00 треба да вклучуваат, особено, глави или 
половинки од глави од домашни свињи, со или без мозок, очни јаболчници или јазици, и 
нивни делови. 
Главата е одделена од остатокот од полутката како следи:  
- со право сечење паралелно кон черепот; или 
- со сечење паралелно кон черепот до нивото на очите, а потоа се отклонува кон 

предниот дел на главата, така да образите остануваат споени на полутката. 
Се сметаат како парчиња од главите, меѓудругото, очните јаболчници, рилките, ушите и 
месото кое припаѓа на главата, како и месото зад черепот. Меѓутоа, парчињата месо без 
коски претставени сами кои припаѓаат на предниот челен дел (образи, челусти или образи 
со челусти), се распоредуваат посебно во тар. ознаки 0203 19 55 00, 0203 29 55 00, 0210 19 
50 00 или 0210 19 81 00, во зависност од случајот. 

Г. Во тар. ознаки 0209 00 11 00 и 0209 00 19 00, “поткожно свинско сало” ќе го има значењето 
на масни ткива кои се таложат под кожата на свињата и се лепат за неа, независно од кој 
дел на трупот  доаѓаат; во секој случај, тежината на масното ткиво треба да ја надминува 
тежината на кожата. 
 Овие тарифни подброеви, исто така, го вклучуваат поткожното свинско сало, од кое е 
отстранета кожата. 

Д. Во смисол на тар. ознаки 0210 11 31 00, 0210 11 39 00, 0210 12 19 00 и 0210 19 60 00 до 
0210 19 89 00, сушени или чадени, се производите кај кои соодносот на вода/протеин во 
месото (содржина на азот x 6,25) е 2,8 или помалку, ќе се сметаат за “сушени или чадени”. 
Содржината на азот ќе се одреди според ISO методата 937-1978. 
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3. А. Во тар. број 0204, дадените изрази го имаат следново значење: 
(а) “трупови” од тар. подброеви 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 00 и 0204 50 51 

00, се цели трупови на заколени животни, откако им е истечена крвта, без градни и 
стомачни органи и одерени, со глава или без глава, со нозе или без нозе, и со или без 
други јастиви кланични производи. Ако труповите се увезуваат без глави, главата мора да 
биде одвоена од трупот на atloido-occipitalniot зглоб, а ако се увезуваат без нозе, тие 
мораат да бидат отсечени кај carpo-metacarpal или кај tarso-metatarsalnite  зглобови; 

(б) “полутки” од тар. подброеви 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 00 и 0204 
50 51 00 се производи, кои се добиени со симетрично расекување на целиот труп низ 
средината на секој вратен, грбен, слабински и крстен пршлен, како и низ средината на 
градната коска и спојот со ишио-пубичната коска (симфиза). 

(в) “кратки предни четврти”, од тар. ознаки 0204 22 10 00, 0204 42 10 00, 0204 50 13 00 и 
0204 50 53 00: преден дел на трупот без или со гради, вклучувајќи ги сите коски од  
плешката, врат и среден дел од  врат, исечени под прав агол на 'рбетот, со минимум 
пет и максимум седум пара цели или сечени ребра; 

(г) “кратки предни четврти” во смисла на тар. ознаки 0204 22 10 00, 0204 42 10 00, 0204 
50 13 00 и 0204 50 53 00: преден дел од полутката со или без гради, вклучувајќи ги 
сите коски од плешката, вратот и средниот дел од вратот исечен под прав агол на 
'рбетот со најмалку пет и најмногу седум пара цели или исечени ребра.  

(д) “слабина и/или подслабина” (каре и/или филе), од тар. ознаки 0204 22 30 00, 0204 42 
30 00, 0204 50 15 00 и 0204 50 55 00: преостанатиот дел од трупот откако нозете и 
кратките предни четврти се одстранети, со или без бубрези; слабината во случај кога е 
одвоена од подслабината,  мора да содржи минимум пет грбни прешлени; подслабина, 
во случај кога е одвоена од слабината, мора да содржи минимум пет пара цели или 
исечени ребра; 

(ѓ) “слабина и/или подслабина” (каре и/или филе), од тар. ознаки 0204 22 30 00, 0204 42 
30 00, 0204 50 15 00 и 0204 50 55 00: преостанатиот дел од полутката откако нозете и 
кратките предни четврти се одстранети, со или без бубрези; слабина, во случај кога е 
одвоена од подслабината,  мора да содржи минимум пет грбни прешлени; подслабина, 
во случај кога е одвоена од слабината,  мора да содржи минимум пет цели или исечени 
ребра; 

(е) “нозе”, од тар. ознаки 0204 22 50 00, 0204 42 50 00, 0204 50 19 00 и 0204 50 59 00: 
заден дел од трупот кој ги содржи сите коски и нога, исечен под прав агол на  'рбетот 
кај шестиот грбен прешлен, веднаш под илиумот или кај четвртиот крстен прешлен 
низ средниот дел на илиумот до спојот со ишио-пубичната коска (симфиза). 

(ж) “нозе”, од тар. ознаки 0204 22 50 00, 0204 42 50 00, 0204 50 19 00 и 0204 50 59 00: 
заден дел од полутката кој ги содржи сите коски и нога, исечен под прав агол на 
'рбетот кај шестиот грбен прешлени веднаш под илиумот или кај четвртиот крстен 
пршлен низ средниот дел  на илиумот до спојот со ишио-пубичната коска (симфиза). 

Б. При одредување на бројот на цели или исечени ребра за кој стана збор во забелешката 3 А, 
се земаат предвид само оние прицврстени за 'рбетот. 

4. Следниве изрази ќе го имаат значењето кое им е дадено подолу: 
(а) “парчиња живина, со коска”, од тар. ознаки 0207 13 20 00 до 0207 13 60 00, 0207 14 20 00 

до 0207 14 60 00, 0207 26 20 00 до 0207 26 70 00, 0207 27 20 00 до 0207 27 70 00, 0207 35 21 
00 до 0207 35 63 00 и 0207 36 21 00 до 0207 36 63 00: парчињата набројани тука што ги 
вклучуваат сите коски. 

 Парчињата живина за кои стана збор во (а) кои се со отстранет коски, потпаѓаат под тар. 
ознака 0207 13 70 00, 0207 14 70 00, 0207 26 80 00, 0207 35 79 00 или 0207 36 79 00; 

(б) “половини”, од тар. ознаки 0207 13 20 00, 0207 14 20 00, 0207 26 20 00, 0207 27 20 00, 0207 35 21 
00, 0207 35 23 00, 0207 35 25 00, 0207 36 21 00, 0207 36 23 00 и 0207 36 25 00: половини од 
трупови живина, добиени со должинско сечење по средината на  'рбетот и градната коска.  
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(в) “четврти”, од тар. ознаки 0207 13 20 00, 0207 14 20 00, 0207 26 20 00, 0207 27 20 00, 0207 35 
21 00, 0207 35 23 00, 0207 35 25 00, 0207 36 21 00, 0207 36 23 00 и 0207 36 25 00: четврти од 
нозе или четврти од гради, добиени со попречно сечење на половината. 

(г) “цели крила, со или без врвови”, од тар. ознаки 0207 13 30 00, 0207 14 30 00, 0207 26 30 00, 
0207 27 30 00, 0207 35 31 00 и 0207 36 31 00: парчиња живина што се состојат од 
надлактица, зглобови и подлактица, заедно со мускулатурата околу нив. Врвот, 
вклучувајќи ги “carpal“ коските,   може и не мора  да е отстранет. Сечењето треба да е 
направено кај зглобовите.  

(д) “гради”, од тар. ознаки 0207 13 50 00, 0207 14 50 00, 0207 26 50 00, 0207 27 50 00, 0207 35 
51 00, 0207 35 53 00, 0207 36 51 00 и 0207 36 53 00: парчиња живина кои се состојат од 
градната коска и ребрата, распоредени на двете страни, заедно со мускулатурата околу нив. 

(ѓ) “нозе”, од тар. ознаки 0207 13 60 00, 0207 14 60 00, 0207 35 61 00, 0207 35 63 00, 0207 36 61 
00 и 0207 36 63 00; парчиња живина кои се состојат од бутна коска (femur), листна коска 
(fibula) и коленична коска (tibia) заедно со мускулатурата околу нив. Двете сечења треба да 
се направени кај зглобовите. 

(е) “мисиркини копани”, од тар. ознаки 0207 26 60 00 и 0207 27 60 00: парчиња од мисирка 
што се состојат од коленична коска (tibia) и листна коска (fibula) заедно со мускулатурата 
околу нив. Двете сечења треба да се направени кај зглобовите. 

(ж) “нозе од мисирка, освен копани”, од тар. ознаки 0207 26 70 00 и 0207 27 70 00: парчиња од 
мисирка кои содржат бутна коска(femur) заедно со мускулатурата околу неа или од бутна 
коска(femur), листна коска (fibula) и коленична коска (tibia)  заедно со мускулатурата околу 
нив. Двете сечења треба да се направени кај зглобовите. 

(з) “гускини и паткини палтои (paletots)”, од тар. ознаки 0207 35 71 00 и 0207 36 71 00: гуски и 
патки, потполно исчистени од пердуви, без глави или нозе, со отстранети коски од трупот 
(градна коска, ребра, 'рбет и крстна коска), но со бутна коска(femur), коленична коска 
(tibia) и надлактна коска (humeri). 

5. (а) Неварено свежо зачинето месо се распоредува во Глава 16. “Зачинето месо” е неварено 
месо, зачинето одвнатре или по целата површина на производот  со зачини што можат да 
се видат или со голо око или да се вкусат. 

(б) Производите кои се распоредуваат во тар. број 0210 кои се зачинуваат во процесот на 
подготвување остануваат распоредени во таа глава, само ако додавањето на зачинот не го 
менува нивниот карактер. 

6. Во тар. подброеви од  0210 11 до 0210 93, термините “месо и јастиви кланични производи, 
солени, во саламура”, претставува месо и јастиви кланични производи, длабоко и хомогено 
импрегнирани со сол во сите делови, со вкупна содржина на сол не помалку од 1,2% по маса, . 
Во тар. подброј 0210 99, термините”месо и јастиви кланични производи, солени, во 
саламура”, претставува месо и јастиви кланични производи , длабоко и хомогено 
импрегнирани со сол во сите делови, со вкупна содржина на сол не помалку од 1,2% по маса. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0201 Месо говедско, свежо или разладено:   
0201 10 00 00 -Трупови и полутки 15+0,05 

еур/кг 
max.18 kg 

0201 20 -Други парчиња со коски:   
0201 20 20 00 --Компензирани четврти 15+0,05 

еур/кг 
max.18 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0201 20 30 00 --Неодвоени или одвоени предни четврти 15+0,05 

еур/кг 
max.19 kg 

0201 20 50 00 --Неодвоени или одвоени задни четврти 15+0,05 
еур/кг 
max.18 kg 

0201 20 90 00 --Други 15+0,05 
еур/кг 
max.20 kg 

0201 30 00 00 -Без коски 15+0,05 
еур/кг 
max.19 kg 

0202 Месо говедско, замрзнато:   
0202 10 00 00 -Трупови и полутки 13+0,05 

еур/кг 
max.15 kg 

0202 20 -Други парчиња со коски:   
0202 20 10 00 --Компензирани четврти 11+0,05 

еур/кг 
max.15 kg 

0202 20 30 00 --Неодвоени или одвоени предни четврти 12+0,05 
еур/кг 
max.15 kg 

0202 20 50 00 --Неодвоени или одвоени задни четврти 12+0,05 
еур/кг 
max.15 kg 

0202 20 90 00 --Други 12+0,05 
еур/кг 
max.15 kg 

0202 30 -Без коски:   
0202 30 10 00 --Предни четврти, цели или сечени најмногу 

на пет парчиња, секоја четврт да претставува 
една целина; компензирани четврти во две 
парчиња, едно кое содржи предна четврт, цела 
или сечена најмногу на пет парчиња, и 
другото, задна четврт, исклучувајќи го филето 
во еден дел 

12+0,05 
еур/кг 
max.15 kg 

0202 30 50 00 --”Crop”, врат со потплешка и гради со долен 
дел од плешка 

11+0,05 
еур/кг 
max.15 kg 

0202 30 90 00 --Друго 11+0,05 
еур/кг 
max.15 kg 

0203 Месо свинско, свежо, разладено или 
замрзнато:    

 -Свежо или разладено:   
0203 11 --Трупови и полутки:   
0203 11 10 00 ---Од домашни свињи 5+0,43 

еур/кг 
max.36 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0203 11 90 00 ---Други 5+0,43 

еур/кг 
max.40 kg 

0203 12  --Бутови (шунки), плешки и парчиња од 
нив, со коски:   

 ---Од домашни свињи:   
0203 12 11 00 ----Бутови (шунки) и парчиња од нив 5+0,43 

еур/кг 
max.32 kg 

0203 12 19 00 ----Плешки и парчиња од нив 5+0,43 
еур/кг 
max.54 kg 

0203 12 90 00 ---Други 5+0,43 
еур/кг 
max.30 kg 

0203 19 --Друго:   
 ---Од домашни свињи:   
0203 19 11 00 ----Предни делови и парчиња од нив 5+0,43 

еур/кг 
max.45 kg 

0203 19 13 00 ----Грб и парчиња од него, со коски 5+0,43 
еур/кг 
max.49 kg 

0203 19 15 00 ----Трбушнини  и парчиња од нив 5+0,43 
еур/кг 
max.48 kg 

 ----Друго:   
0203 19 55 00 -----Без коски 5+0,43 

еур/кг 
max.25 kg 

0203 19 59 00 -----Друго 5+0,43 
еур/кг 
max.33 kg 

0203 19 90 00 ---Друго 5+0,43 
еур/кг 
max.33 kg 

 -Замрзнато:   
0203 21 --Трупови и полутки:   
0203 21 10 00 ---Од домашни свињи 0,43 

еур/кг 
max.33 kg 

0203 21 90 00 ---Други 0,43 
еур/кг 
max.23 kg 

0203 22 --Бутови (шунки), плешки и парчиња од 
нив, со коски:   

 ---Од домашни свињи:   
0203 22 11 00 ----Бутови (шунки) и парчиња од нив 0,36 

еур/кг 
max.25 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0203 22 19 00 ----Плешки и парчиња од нив 0,43 

еур/кг 
max.25 kg 

0203 22 90 00 ---Други 0,42 
еур/кг 
max.25 kg 

0203 29 --Друго:   
 ---Од домашни свињи:   
0203 29 11 00 ----Предни делови и парчиња од нив 0,43 

еур/кг 
max.25 kg 

0203 29 13 00 ----Грб и парчиња од него, со коски 0,43 
еур/кг 
max.27 kg 

0203 29 15 00 ----Гради со потрбушина (потрбушина)  и 
парчиња од нив 

0,43 
еур/кг 
max.39 kg 

 ----Друго:   
0203 29 55 00 -----Без коски 0,43 

еур/кг 
max.19 kg 

0203 29 59 00 -----Друго 0,43 
еур/кг 
max.25 kg 

0203 29 90 00 ---Друго 0,39 
еур/кг 
max.25 kg 

0204 Месо овчо или козјо, свежо, разладено или 
замрзнато:   

0204 10 00 00 -Трупови и полутки, јагнешки свежи или 
разладени 30 kg 

 -Друго месо овчо, свежо или разладено:   
0204 21 00 00 --Трупови и полутки 30 kg 
0204 22  --Други парчиња со коски:   
0204 22 10 00 ---Кратки предни четврти 30 kg 
0204 22 30 00 ---Слабина и/или потслабина 30 kg 
0204 22 50 00 ---Нозе 30 kg 
0204 22 90 00 ---Друго 30 kg 
0204 23 00 00 --Без коски 30 kg 
0204 30 00 00 -Трупови и полутки јагнешки, замрзнати 30 kg 
 -Друго месо овчо, замрзнато:   
0204 41 00 00 --Трупови и полутки 30 kg 
0204 42  --Други парчиња со коски:   
0204 42 10 00 ---Кратки предни четврти 30 kg 
0204 42 30 00 ---Слабина и/или потслабина 30 kg 
0204 42 50 00 ---Нозе 30 kg 
0204 42 90 00 ---Друго 30 kg 
0204 43 --Без коски:   
0204 43 10 00  ---Од јагне 30 kg 
0204 43 90 00 ---Друго 30 kg 
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1 2 3 4 
0204 50  -Месо, козјо:   
 --Свежо или разладено:   
0204 50 11 00 ---Трупови и полутки 35 kg 
0204 50 13 00 ---Кратки предни четврти 35 kg 
0204 50 15 00 ---Слабина и/или потслабина 35 kg 
0204 50 19 00 ---Нозе 35 kg 
 ---Друго:   
0204 50 31 00 ----Парчиња со коски 35 kg 
0204 50 39 00 ----Парчиња без коски 35 kg 
 --Замрзнато:   
0204 50 51 00 ---Трупови и полутки 35 kg 
0204 50 53 00 ---Кратки предни четврти 35 kg 
0204 50 55 00 ---Слабина и/или потслабина 35 kg 
0204 50 59 00 ---Нозе 35 kg 
 ---Друго:   
0204 50 71 00 ----Парчиња со коски 35 kg 
0204 50 79 00 ----Парчиња без коски 35 kg 
0205 00  Месо коњско, магарешко и од мулиња или 

маски, свежо, разладено или замрзнато:   
0205 00 20 00 -Свежо или разладено сл kg 
0205 00 80 00 -Замрзнато сл kg 
0206 Јастиви кланични производи од говеда, 

свињи, овци, кози, коњи, магариња, 
мулиња или маски, свежи, разладени или 
замрзнати:   

0206 10  -Од животни од видот говеда, свежи или 
разладени:   

0206 10 10 00 --За производство на фармацевтски 
производи (1) 5 kg 

 --Друго:   
0206 10 95 00 ---Тенки кошулици и дебели кошулици 5 kg 
0206 10 98 00 ---Друго 5 kg 
 -Од животни од видот говеда, замрзнати:   
0206 21 00 00 --Јазици 5 kg 
0206 22 00 00 --Џигери 5 kg 
0206 29  --Друго:   
0206 29 10 00 ---За производство на фармацевтски произво-

ди (1) 8 kg 
 ---Друго:    
0206 29 91 00 ----Тенки кошулици и дебели кошулици 8 kg 
0206 29 99 00 ----Друго 8 kg 
0206 30 00 00 -Од свињи, свежи или разладени  5 kg 
 -Од свињи, замрзнати:   
0206 41 00 00 --  Џигери 5 kg 
0206 49 00 00 --Друго 5 kg 
0206 80  -Друго, свежо или разладено:   
0206 80 10 00 --За производство на фармацевтски 

производи (1) 5 kg 
 --Друго:    
0206 80 91 00 ---Од коњи, магариња, маски и мулиња 5 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0206 80 99 00 ---Од овци или кози 5 kg 
0206 90  -Друго, замрзнато:   
0206 90 10 00 --За производство на фармацевтски 

производи (1) 5 kg 
 --Друго:    
0206 90 91 00 ---Од коњи, магариња, маски и мулиња 5 kg 
0206 90 99 00 ---Од овци или кози 5 kg 
0207 Месо и јастиви кланични производи, од 

живина од тар. број 0105, свежи, разладени 
или замрзнати:   

 -Од домашна живина од видот Gallus 
domesticus:   

0207 11  --Несечено во парчиња, свежо или 
разладено:   

0207 11 10 00 ---Исчистени од пердуви и внатрешни органи, 
со глави и нозе, познати како 83% кокошки 

10+0,1 
еур,/кг 
max.17 kg 

0207 11 30 00 ---Исчистени од пердуви и внатрешни органи, 
без глави и нозе, но со вратови, срца, џигери и 
желудници, познати како 70% кокошки 

10+0,1 
еур,/кг 
max.17 kg 

0207 11 90 00 ---Исчистени од пердуви и внатрешни органи, 
без глави и нозе и без вратови, срца, џигери и 
желудници, познати како 65% кокошки, или 
под друго име 

10+0,1 
еур,/кг 
max.17 kg 

0207 12  --Несечено во парчиња, замрзнато:   
0207 12 10 00 ---Исчистени од пердуви и внатрешни органи, 

без глави и нозе, но со вратови, срца, џигери и 
желудници, познати како 70% кокошки 19 kg 

0207 12 90 00 ---Исчистени од пердуви и внатрешни органи, 
без глави и нозе и без вратови, срца, џигери и 
желудници, познати како 65% кокошки, или 
под друго име 19 kg 

0207 13  --Парчиња и кланични производи, свежи 
или разладени:   

 ---Парчиња:   
0207 13 10 00 ----Без коски 10+0,1 

еур,/кг 
max.24 kg 

 ----Со коски:   
0207 13 20 00 -----Половини или четврти 10+0,1 

еур,/кг 
max.24 kg 

0207 13 30 00 -----Цели крила, со или без врвови 10+0,1 
еур,/кг 
max.24 kg 

0207 13 40 00 -----Грбови, вратови, грбови со вратови, зад-
ни делови и врвови на крила 

10+0,1 
еур,/кг 
max.24 kg 

0207 13 50 00 -----Гради и парчиња од нив 10+0,1 
еур,/кг 
max.24 kg 
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1 2 3 4 
0207 13 60 00 -----Нозе и парчиња од нив 10+0,1 

еур,/кг 
max.24 kg 

0207 13 70 00 -----Друго 10+0,1 
еур,/кг 
max.24 kg 

 ---Јастиви кланични производи:   
0207 13 91 00 ----Џигери 10+0,1 

еур,/кг 
max.24 kg 

0207 13 99 00 ----Друго 10+0,1 
еур,/кг 
max.24 kg 

0207 14  --Парчиња и јастиви кланични производи, 
замрзнати:   

 ---Парчиња:   
0207 14 10 00 ----Без коски 22 kg 
 ----Со коски:   
0207 14 20 00 -----Половини или четврти 22 kg 
0207 14 30 00 -----Цели крила, со или без врвови 22 kg 
0207 14 40 00 -----Грбови, вратови, грбови со вратови, зад-

ни делови и врвови на крила 22 kg 
0207 14 50 00 -----Гради и парчиња од нив 22 kg 
0207 14 60 00 -----Нозе и парчиња од нив 22 kg 
0207 14 70 00 -----Друго 22 kg 
 ---Јастиви кланични производи:   
0207 14 91 00 ----Џигери 22 kg 
0207 14 99 00 ----Друго 22 kg 
 -Од мисирки:   
0207 24  --Несечено во парчиња, свежо или 

разладено:   
0207 24 10 00 ---Исчистени од пердуви и внатрешни органи, 

без глави и нозе, но со вратови, срца, џигери и 
желудници, познати како 80% мисирки 15 kg 

0207 24 90 00 ---Исчистени од пердуви и внатрешни органи, 
без глави и нозе и без вратови, срца, џигери и 
желудници, познати како 73% мисирки, или 
под друго име 15 kg 

0207 25  --Несечено во парчиња, замрзнато:   
0207 25 10 00 ---Исчистени од пердуви и внатрешни органи, 

без глави и нозе, но со вратови, срца, џигери и 
желудници, познати како 80% мисирки 15 kg 

0207 25 90 00 ---Исчистени од пердуви и внатрешни органи, 
без глави и нозе и без вратови, срца, џигери и 
желудници, познати како 73% мисирки, или 
под друго име 15 kg 

0207 26  --Парчиња и јастиви кланични производи, 
свежи или разладени:   

 ---Парчиња:   
0207 26 10 00 ----Без коски 15 kg 
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1 2 3 4 
 ----Со коски:   
0207 26 20 00 -----Половини или четврти 15 kg 
0207 26 30 00 -----Цели крила, со или без врвови 15 kg 
0207 26 40 00 -----Грбови, вратови, грбови со вратови, зад-

ни делови и врвови на крила 15 kg 
0207 26 50 00 -----Гради и парчиња од нив 15 kg 
 -----Нозе и парчиња од нив:   
0207 26 60 00 ------Копани и парчиња од нив 15 kg 
0207 26 70 00 ------Друго 15 kg 
0207 26 80 00 -----Друго 15 kg 
 ---Јастиви кланични производи:   
0207 26 91 00 ----Џигери 15 kg 
0207 26 99 00 ----Друго 15 kg 
0207 27  --Парчиња и јастиви кланични производи, 

замрзнати:   
 ---Парчиња:   
0207 27 10 00 ----Без коски 15 kg 
 ----Со коски:   
0207 27 20 00 -----Половини или четврти 15 kg 
0207 27 30 00 -----Цели крила, со или без врвови 15 kg 
0207 27 40 00 -----Грбови, вратови, грбови со вратови, зад-

ни делови и врвови на крила 15 kg 
0207 27 50 00 -----Гради и парчиња од нив 15 kg 
 -----Нозе и парчиња од нив:   
0207 27 60 00 ------Копани и парчиња од нив 15 kg 
0207 27 70 00 ------Друго 15 kg 
0207 27 80 00 -----Друго 15 kg 
 ---Јастиви кланични производи:   
0207 27 91 00 ----Џигери 15 kg 
0207 27 99 00 ----Друго 15 kg 
 -Од пајки, гуски или морки:   
0207 32  --Несечено во парчиња, свежо или 

разладено:   
 ---Од пајки:   
0207 32 11 00 ----Исчистени од пердуви, без крв, без црева, 

но неисчистени од внатрешни органи, со 
глави и нозе, познати како 85% пајки 15 kg 

0207 32 15 00 ----Исчистени од пердуви и внатрешни 
органи, без глави и нозе, но со вратови, срца, 
џигери и желудници, познати како 70% пајки 15 kg 

0207 32 19 00 ----Исчистени од пердуви и внатрешни 
органи, без глави и нозе и без вратови, срца, 
џигери и желудници, познати како 63% пајки, 
или под друго име 15 kg 

 ---Од гуски:   
0207 32 51 00 ----Исчистени од пердуви, без крв, 

неисчистени од внатрешни органи, со глави и 
нозе, познати како 82% гуски 15 kg 
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1 2 3 4 
0207 32 59 00 ----Исчистени од пердуви и внатрешни 

органи, без глави и нозе, но со вратови, срца, 
џигери и желудници, познати како 75% гуски, 
или под друго име 15 kg 

0207 32 90 00 ---Од морки 15 kg 
0207 33  --Несечено во парчиња, замрзнато:   
 ---Од пајки:   
0207 33 11 00 ----Исчистени од пердуви и внатрешни 

органи, без глави и нозе, но со вратови, срца, 
џигери и желудници, познати како 70% пајки 15 kg 

0207 33 19 00 ----Исчистени од пердуви и внатрешни 
органи, без глави и нозе и без вратови, срца, 
џигери и желудници, познати како 63% пајки, 
или под друго име 15 kg 

 ---Од гуски:   
0207 33 51 00 ----Исчистени од пердуви, без крв, но 

неисчистени од внатрешни органи, со глави и 
нозе, познати како 82% гуски 15 kg 

0207 33 59 00 ----Исчистени од пердуви и внатрешни 
органи, без глави и нозе, но со вратови, срца, 
џигери и желудници, познати како 75% гуски, 
или под друго име 15 kg 

0207 33 90 00 ---Од морки 15 kg 
0207 34  --Мрсни џигери, свежи или разладени:   
0207 34 10 00 ---Од гуски 15 kg 
0207 34 90 00 ---Од пајки 15 kg 
0207 35  --Друго, свежо или разладено:   
 ---Парчиња:   
 ----Без коски:   
0207 35 11 00 -----Од гуски 15 kg 
0207 35 15 00 -----Од пајки и морки 15 kg 
 ----Со коски:   
 -----Половини или четврти:   
0207 35 21 00 ------Од пајки 15 kg 
0207 35 23 00 ------Од гуски 15 kg 
0207 35 25 00 ------Од морки 15 kg 
0207 35 31 00 -----Цели крила, со или без врвови 15 kg 
0207 35 41 00 -----Грбови, вратови, грбови со вратови, зад-

ни делови и врвови на крила 15 kg 
 -----Гради и парчиња од нив:   
0207 35 51 00 ------Од гуски 15 kg 
0207 35 53 00 ------Од пајки и морки 15 kg 
 -----Нозе и парчиња од нив:   
0207 35 61 00 ------Од гуски 15 kg 
0207 35 63 00 ------Од пајки и морки 15 kg 
0207 35 71 00 -----Палтои (paletots) од гуска или од пајка 15 kg 
0207 35 79 00 -----Друго 15 kg 
 ---Јастиви кланични производи:   
0207 35 91 00 ----Џигери, освен мрсни џигери 15 kg 
0207 35 99 00 ----Друго 15 kg 
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1 2 3 4 
0207 36  --Друго, замрзнато:   
 ---Парчиња:   
 ----Без коски:   
0207 36 11 00 -----Од гуски 15 kg 
0207 36 15 00 -----Од пајки и морки 15 kg 
 ----Со коски:   
 -----Половини или четврти:   
0207 36 21 00 ------Од пајки 15 kg 
0207 36 23 00 ------Од гуски 15 kg 
0207 36 25 00 ------Од морки 15 kg 
0207 36 31 00 -----Цели крила, со или без врвови 15 kg 
0207 36 41 00 -----Грбови, вратови, грбови со вратови, зад-

ни делови и врвови на крила 15 kg 
 -----Гради и парчиња од нив:   
0207 36 51 00 ------Од гуски 15 kg 
0207 36 53 00 ------Од пајки и морки 15 kg 
 -----Нозе и парчиња од нив:   
0207 36 61 00 ------Од гуски 15 kg 
0207 36 63 00 ------Од пајки и морки 15 kg 
0207 36 71 00 -----Палтои (paletots) од гуска или од пајка 15 kg 
0207 36 79 00 -----Друго 15 kg 
 ---Јастиви кланични производи:   
 ----Џигери:   
0207 36 81 00 -----Мрсни џигери од гуска 15 kg 
0207 36 85 00 -----Мрсни џигери од пајки 15 kg 
0207 36 89 00 -----Друго 15 kg 
0207 36 90 00 ----Друго 15 kg 
0208 Друго месо и јастиви кланични производи, 

свежи, разладени или замрзнати:   
0208 10  -Од питоми или диви зајаци:   
0208 10 10 00 --Од питоми зајаци 5 kg 
0208 10 90 00 --Друго 5 kg 
0208 30 00 00 -Од примати 5 kg 
0208 40 -Од китови, делфини и морски прасиња 

(цицачи од видот Cetacea); морски крави 
(цицачи од видот Sirenia):   

0208 40 10 00 --Месо од кит 5 kg 
0208 40 90 00 --Друго 5 kg 
0208 50 00 00 -Од влекачи (вклучувајќи змии и желки) 5 kg 
0208 90  -Друго:   
0208 90 10 00 --Од домашни гулаби 5 kg 
0208 90 30 00 --Од дивеч, освен од питоми или диви зајаци 5 kg 
0208 90 55 00 --Месо од фоки 5 kg 
0208 90 60 00 --Од ирваси 5 kg 
0208 90 70 00 --Жабји копани 5 kg 
0208 90 95 00 --Друго 5 kg 
0209 00 Свинско сало, исчистено од месо и жи-

винско сало, неистопени или поинаку 
издвоени, свежи, разладени, замрзнати, 
солени, во саламура, сушени или чадени:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
 -Поткожно свинско сало:   
0209 00 11 00 --Свежо, разладено, замрзнато, солено или во 

саламура 
0,22 
еур/кг 
max.30 kg 

0209 00 19 00 --Сушено или чадено 10+0,3 
еур/кг 
max.22 kg 

0209 00 30 00 -Свинско сало, освен она од тар. број 0209 00 
11 00 или 0209 00 19 00 10 kg 

0209 00 90 00 -Живинско сало 10 kg 
0210 Месо и јастиви месни кланични производи, 

солени, во саламура, сушени или чадени; 
јастиво брашно и прав од месо или од 
јастиви месни кланични производи:   

 -Месо свинско:    
0210 11  --Бутови (шинки), плешки и други 

парчиња од нив, со коски:   
 ---Од домашни свињи:   
 ----Солени или во саламура:   
0210 11 11 00 -----Бутови (шунки) и парчиња од нив 15 kg 
0210 11 19 00 -----Плешки и парчиња од нив 15 kg 
 ----Сушени или чадени:   
0210 11 31 00 -----Бутови (шунки) и парчиња од нив 15 kg 
0210 11 39 00 -----Плешки и парчиња од нив 15 kg 
0210 11 90 00 ---Друго 15 kg 
0210 12  --Гради со потрбушини (потрбушина) и 

парчиња од нив:   
 ---Од домашни свињи:   
0210 12 11 00 ----Солени или во саламура 15 kg 
0210 12 19 00 ----Сушени или чадени 15 kg 
0210 12 90 00 ---Друго 15 kg 
0210 19  --Друго:   
 ---Од домашни свињи:   
 ----Солени или во саламура:   
0210 19 10 00 -----”Bacon” полутки или “spencers” 15 kg 
0210 19 20 00 -----Скратени тричетвртински половинки или 

средни делови (“middles”) 15 kg 
0210 19 30 00 -----Предни делови и парчиња од нив 15 kg 
0210 19 40 00 -----Грб и парчиња од него 15 kg 
0210 19 50 00 -----Друго 15 kg 
 ----Сушено или чадено:   
0210 19 60 00 -----Предни делови и парчиња од нив 15 kg 
0210 19 70 00 -----Грб и парчиња од него 15 kg 
 -----Друго:   
0210 19 81 00 ------Без коски 15 kg 
0210 19 89 00 ------Друго 15 kg 
0210 19 90 00 ---Друго 15 kg 
0210 20  -Месо, говедско:   
0210 20 10 00 --Со коски 15 kg 
0210 20 90 00 --Без коски 15 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
 -Друго, вклучувајќи јастиво брашно и прав 

од месо или од јастиви месни кланични 
производи:   

0210 91 00 00 --Од примати 5 kg 
0210 92 00 00 --Од китови, делфини и морски прасиња 

(цицачи од видот Cetacea); морски лавови 
и дагани (цицачи од видот Sirenia) 5 kg 

0210 93 00 00 --Од влекачи (вклучувајќи змии и желки) 5 kg 
0210 99 --Друго:   
 ---Месо:   
0210 99 10 00 ----Од коњи, солено, во саламура или чадено 5 kg 
 ----Од овци и кози:   
0210 99 21 00 -----Со коски 5 kg 
0210 99 29 00 -----Без коски 5 kg 
0210 99 31 00 ----Од ирваси 5 kg 
0210 99 39 00 ----Друго 5 kg 
 ---Јастиви кланични производи:   
 ----Од домашни свињи:   
0210 99 41 00 -----Џигери 5 kg 
0210 99 49 00 -----Друго 5 kg 
 ----Од животни од видот говеда:   
0210 99 51 00 -----Тенки кошулки и дебели кошулки 5 kg 
0210 99 59 00 -----Друго 5 kg 
0210 99 60 00 ----Од овци и кози 5 kg 
 ----Друго:   
 -----Џигер од живина:   
0210 99 71 00 ------Мрсни џигери од гуски или пајки, соле-

ни или во саламура 5 kg 
0210 99 79 00 ------Друго 5 kg 
0210 99 80 00 -----Друго 5 kg 
0210 99 90 00 ---Јастиво брашно и прав од месо или од 

други јастиви месни кланични производи 5 kg 
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ГЛАВА  3  

РИБИ, ЧЕРУПКАРИ, МЕКОТЕЛЦИ И ДРУГИ ВОДНИ БЕЗ’РБЕТНИЦИ 
Забелешки: 

1. Оваа глава не опфаќа: 
(a) цицачи од тар. број 0106; 
(b) месо од цицачи од тар. број 0106 (тар. број 0208 или 0210); 
(в) риби (вклучувајќи нивни џигери и икра) или черупкари, мекотелци и други водни 

без’рбетници, мртви и неупотребливи за човечка исхрана, било поради нивниот вид или 
состојбата во која се (Глава 5); брашно, гриз и пелети од риби или од черупкари, 
мекотелци и други водни без’рбетници, неупотребливи за човечка исхрана (тар. број 2301); 
или 

(г) кавијар или замени за кавијар приготвени од рибини јајца (тар. број 1604). 

2. Во оваа глава под поимот “пелети” се подразбираат производи што се агломерирани било 
директно со компресија или со додавање на мало количество врзивно средство. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0301 Риби, живи:   
0301 10  -Украсни риби:   
0301 10 10 00 --Слатководни  сл p/st/kg 
0301 10 90 00 --Морски  сл p/st/kg 
  -Други риби, живи:   
0301 91  --Пастрмки (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache, Oncorhynchus 
chrysogaster):   

0301 91 10 00 ---Од видот Oncorhynchus apache и Oncorhyn-
chus chrysogaster  

15+0,41 
еур,/кг kg 

0301 91 90 00 ---Друго 15+0,41 
еур,/кг kg 

0301 92 00 00 --Јагули (Anguilla spp.)  сл kg 
0301 93 00 00 --Крап 15+0,28 

еур,/кг 
max.34 kg 

0301 94 00 00 -- Туна синоперка (Thunnus thynnus)    сл kg 
0301 95 00 00 -- Јужна туна синоперка (Thunnus maccoyii)  сл kg 
0301 99 --Други:   
  ---Слатководни риби:   
0301 99 11 00 ----Лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncornynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus 
rhodurus), лососи атлантски (Salmo salar) и 
лососи дунавски (Hucho hucho)  сл kg 

0301 99 19 00 ----Друго  сл kg 
0301 99 80 00  ---Морски риби  сл kg 
0302 Риби, свежи или разладени, освен рибини 

филети и друго рибино месо од тар. број 
0304:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  -Салмониди, освен џигер и икра:   
0302 11  --Пастрмка (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache, Oncorhynchus 
chrysogaster):   

0302 11 10 00 ---Од видот Oncorhynchus apache и Oncorhyn-
chus chrysogaster 

15+0,28 
еур,/кг 
max.25 kg 

0302 11 20 00 ---Од видот Oncorhynchus mykiss, со глави и 
шкрги, без црева, со поединечна маса 
поголема од 1,2 кг, или без глави, без шкрги и 
без црева, со поединечна маса поголема од  
1 кг  

15+0,28 
еур,/кг 
max.25 kg 

0302 11 80 00 ---Друго 15+0,28 
еур,/кг 
max.25 kg 

0302 12 00 00 --Лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncornynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus 
rhodurus), лососи атлантски (Salmo salar) и 
лососи дунавски (Hucho hucho)  сл kg 

0302 19 00 00 --Други  сл kg 
  -Риби плоснатици (Pleuronectidae, Bothidae, 

Cynoglissidae, Soleidae, Schophthalmidae и 
Citharidae), освен џигер и икра:   

0302 21  --Голем лист (Reinhradtius hippoglossoides, 
Hippoglossus hipooglossus, Hippoglosus 
stenolepis):   

0302 21 10 00 ---Лессер или гренландски голем лист (Rein-
hradtius hippoglossoides)  сл kg 

0302 21 30 00 ---Атлантски лист (Hippoglossus hipooglossus)  сл kg 
0302 21 90 00 ---Пацифички лист ( Hippoglosus steholepis)  сл kg 
0302 22 00 00 --Иверок (Pleuronectes platessa)  сл kg 
0302 23 00 00 --Лист (Solea spp.)  сл kg 
0302 29  --Други:   
0302 29 10 00 ---Мегрим (Lepidorhombus spp.)  сл kg 
0302 29 90 00 ---Други  сл kg 
  -Туна (од родот Thunnus), скокливи риби 

или труп пругавец (Euthynnus (Katsuwonus) 
pelamis), освен џигер и икра:   

0302 31  --Албакор туна или долгоперка бела туна 
(Thunnus alalunga):   

0302 31 10 00 ---За индустриско производство на производи 
од тар. број 1604 (1) сл kg 

0302 31 90 00 ---Друго  сл kg 
0302 32 --Жолтоперка туна (Thunnus albacares):   
0302 32 10 00 ---За индустриско производство на производи 

од тар. број 1604 (1)  сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0302 32 90 00 ---Друго  сл kg 
0302 33  --Скокливи риби или труп пругавец:   
0302 33 10 00 ---За индустриско производство на производи 

од тар. број 1604 (1)  сл kg 
0302 33 90 00 ---Друго  сл kg 
0302 34 --Туни “Bigeye” (Thunnus obesus):   
0302 34 10 00 ---За индустриско производство на производи 

од тар. број 1604 (1)  сл kg 
0302 34 90 00 ---Други  сл kg 
0302 35 --Туна синоперка (Thunnus thynnus):   
0302 35 10 00 ---За индустриско производство на производи 

од тар. број 1604 (1)  сл kg 
0302 35 90 00 ---Други  сл kg 
0302 36 --Јужна туна синоперка (Thunnus maccoyii):   
0302 36 10 00 ---За индустриско производство на производи 

од тар. број 1604 (1)  сл kg 
0302 36 90 00 ---Други  сл kg 
0302 39  --Други:   
0302 39 10 00 ---За индустриско производство на производи 

од тар. број 1604 (1)  сл kg 
0302 39 90 00 ---Други  сл kg 
0302 40 00 00 -Харинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), 

освен џигер и икра  сл kg 
0302 50  -Бакалар (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus), освен џигер и икра:   
0302 50 10 00 --Од видот Gadus morhua  сл kg 
0302 50 90 00 --Друго  сл kg 
  -Други риби, освен џигер и икра:   
0302 61  --Сардини (Sardina pilchardus, Sardinops 

spp.), сардели (Sardinella spp.), папалини 
(Sprattus sprattus):   

0302 61 10 00 ---Сардини од видот Sardina pilchardus  сл kg 
0302 61 30 00 ---Сардини од родот Sardinops; сардинела (Sar-

dinella spp.)  сл kg 
0302 61 80 00 ---Папалини (Sprattus sprattus)  сл kg 
0302 62 00 00 --Бакаларка (Melanogrammus aeglefinus)  сл kg 
0302 63 00 00 --Бакаларка (Pollachius virens)  сл kg 
0302 64 00 00 --Скуши (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus)  сл kg 
0302 65  --Морски кучиња и други ајкули:   
0302 65 20 00 ---Морски кучиња од видот Squalus acanthias  сл kg 
0302 65 50 00 ---Морски кучиња од видот Scyliorhinus spp.  сл kg 

0302 65 60 00 ---Aјкула од видот Lamna nasus сл kg 
0302 65 95 00 ---Друго  сл kg 

0302 66 00 00 --Јагули (Anguilla spp.)  сл kg 
0302 67 00 00 --Сабјарка(Xiphias gladius)   сл kg 
0302 68 00 00 --Забеста риба(Dissostichus spp.)   сл kg 

                                                           
(1 ) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0302 69 --Други:   
  ---Слатководни риби:   
0302 69 11 00 ----Крап 15+0,28 

еур/кг 
max.62 kg 

0302 69 15 00 ----Тилапиа  (Oreochromis spp.) 15+0,28 
еур/кг 
max.62 kg 

0302 69 18 00 ----Друго 15+0,28 
еур/кг 
max.62 kg 

  ---Морски риби:   
  ----Риби од видот Euthynnus, освен скокливи 

риби или труп пругавец (Euthynnus (Katsuwo-
nus) pelamis) споменати во тар. подброј 0302 
33:   

0302 69 21 00 -----За индустриско производство на произ-
води од тар. број 1604 (1)  сл kg 

0302 69 25 00 -----Други  сл kg 
  ----Црвена риба (Sebastes spp.):   
0302 69 31 00 -----Од видот Sebastes marinus  сл kg 
0302 69 33 00 -----Други  сл kg 
0302 69 35 00 ----Риби од видот Boreogadus saida  сл kg 
0302 69 41 00 ----Whiting (Merlangius merlangus)  сл kg 
0302 69 45 00 ----Линг (Molva spp.)  сл kg 
0302 69 51 00 ----Alaska pollack (Theragra chalcogramma) и 

pollack (Pollachius pollachius)  сл kg 
0302 69 55 00 ----Инчуни-бргљуни (Engraulis spp.)  сл kg 
0302 69 61 00 ----Морски бреам (Dentex dentex i Pagellus spp.) сл kg 
  ----Ослиќи (Merluccius spp, Urophycis spp.):   
  -----Ослиќи од родот Merluccius:   
0302 69 66 00 ------Cape ослиќ (плитководен ослиќ) (Merluc-

cius capensis) и длабоководен ослиќ 
(длабоководен Cape ослиќ) (Merluccius 
paradoxus)  сл kg 

0302 69 67 00 ------Јужен ослиќ (Merluccius australis)  сл kg 
0302 69 68 00 ------Други  сл kg 
0302 69 69 00 -----Ослиќ од родот Urophycis  сл kg 
0302 69 75 00 ----Ray’s bream (Bramma spp.)  сл kg 
0302 69 81 00 ----Monkfish (Lophius spp.)  сл kg 

0302 69 82 00 ----Сина ситна морска риба (Micromesistius 
poutassou или Gadus poutassou) и јужна сина 
ситна морска риба (Micromesistius australis) сл kg 

0302 69 91 00 ----Коњска скуша (scad) (Caranx trachurus, 
Trachurus trachurus)  сл kg 

0302 69 92 00 ----Розова cusk-eel (Genypterus blacodes)  сл kg 
0302 69 94 00 ----Морски гргечи (Dicentrarchus labrax)  сл kg 
0302 69 95 00 ----Gilt-head seabreams (Sparus aurata)  сл kg 
0302 69 99 00 ----Други  сл kg 
0302 70 00 00  -Џигери и икри  сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0303 Риби, замрзнати, освен рибини филети и 

друго рибино месо од тар. број 0304:   
  -Лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus 
rhodurus), освен џигер и икра:   

0303 11 00 00 --Лосос со црвено месо (црвен лосос) (Oncor-
hyuchus nerka)  сл kg 

0303 19 00 00 --Друго  сл kg 
  -Други салмониди, освен џигер и икра:   
0303 21  --Пастрмки (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gilae, 
Oncorhynchus apache, Oncorhynchus 
chrysogaster):   

0303 21 10 00 ---Од видот Oncorhynchus apache и Oncorhyn-
chus chrysogaster 

15+0,41 
еур,/кг 
max.23 kg 

0303 21 20 00 ---Од видот Oncorhynchus mykiss, со глави и 
шкрги, без црева, со поединечна маса пого-
лема од 1,2 кг, или без глави, без шкрги и без 
црева, со поединечна маса поголема од 1 кг  

15+0,41 
еур,/кг 
max.23 kg 

0303 21 80 00 ---Друго 15+0,41 
еур,/кг 
max.23 kg 

0303 22 00 00 --Лососи атлантски (Salmo salar) и лососи 
дунавски (Hucho hucho)  сл kg 

0303 29 --Други:   
0303 29 00 10 ---Слатководни риби  15 kg 
0303 29 00 90 ---Морски риби  сл kg 
  -Риби плоснатици или риби листашици 

(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, 
Soleidae, Scophithalmidae и Citharidae) освен 
џигер и икра:    

0303 31  --Голем лист (Reinhardtius hippoglossoides, 
Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus 
stenolepis):   

0303 31 10 00 ---Лессер или гренландски голем лист (Rein-
hradtius hippoglossoides)  сл kg 

0303 31 30 00 ---Атлантски голем лист (Hippoglossus hipoog-
lossus)  сл kg 

0303 31 90 00 ---Пацифички лист ( Hippoglossus stenolepis)  сл kg 
0303 32 00 00 --Иверок (Pleuronectes platessa)  сл kg 
0303 33 00 00  --Лист (Solea spp)  сл kg 
0303 39  --Други:    
0303 39 10 00 ---Флоундер (Platichthys flesus)  сл kg 
0303 39 30 00 ---Риби од родот Rhombosolea  сл kg 
0303 39 70 00 ---Други  сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  -Туна (од родот Thunnus), скокливи риби 

или труп пругавец (Euthynnus (Katsuwonus) 
pelamis), освен џигер и икра:   

0303 41  --Албакор туна или долгоперка туна (Thun-
nus alalunga):   

0303 41 10 00 ---За индустриско производство на производи 
од тар. број 1604 (1): сл kg 

0303 41 90 00 ---Друго  сл kg 
0303 42 --Жолтоперка туна (Thunnus albacares):   
  ---За индустриско производство на производи 

од тар. број 1604 (1):   
  ----Цели:   
0303 42 12 00 -----Со поединечна маса поголема од 10 кг  сл kg 
0303 42 18 00 -----Друго  сл kg 
  ---- Друго:   

0303 42 42 00 -----Со поединечна маса поголема од 10 кг  сл kg 
0303 42 48 00 -----Друго  сл kg 

0303 42 90 00 ---Друго  сл kg 
0303 43  --Труп пругавец:   

0303 43 10 00 ---За индустриско производство на производи 
од тар. број 1604 (1) сл kg 

0303 43 90 00 ---Друго  сл kg 
0303 44 --Туни “Bigeye” (Thunnus obesus):   

0303 44 10 00 ---За индустриско производство на производи 
од тар. број 1604 (1) сл kg 

0303 44 90 00 ---Друго  сл kg 
0303 45 --Туна синоперка (Thunnus thynnus):   

0303 45 10 00 ---За индустриско производство на производи 
од тар. број 1604 (1) сл kg 

0303 45 90 00 ---Друго  сл kg 
0303 46 --Јужна туна синоперка (Thunnus moccoyii):   

0303 46 10 00 ---За индустриско производство на производи 
од тар. број 1604 (1) сл kg 

0303 46 90 00 ---Друго  сл kg 
0303 49  --Друго:   

0303 49 30 00 ---За индустриско производство на производи 
од тар. број 1604 (1) сл kg 

0303 49 80 00 ---Друго  сл kg 
  -Харинги (Clupea harengus, clupea pallasii), 

Бакалар (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus), освен џигер и икра:   

0303 51 00 00  -- Харинги (Clupea harengus, clupea pallasii   сл kg 

                                                           
 (1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
 
 
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0303 52 --Бакалар (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus:   
0303 52 10 00 ---Од видот Gadus morhua   сл kg 
0303 52 30 00 ---Од видот Gadus ogac   сл kg 
0303 52 90 00 ---Од видот Gadus macrocephalus   сл kg 
  -Сабјарка(Xiphias gladius) и забеста 

риба(Dissostichus spp.), освен џигер и икра:   
0303 61 00 00 --Сабјарка(Xiphias gladius   сл kg 
0303 62 00 00 --Забеста риба(Dissostichus spp.)   сл kg 
  -Други риби, освен џигер и икра:   
0303 71  --Сардели (Сардина pilchardus, Sardinops 

spp.), големи сардели (Sardinella spp.), 
папалини (Sprattus sprattus):   

0303 71 10 00 ---Сардели од видот Sardina pilchardus  сл kg 
0303 71 30 00 ---Сардели од родот Sardinops; sardinella (Sar-

dinella spp.)  сл kg 
0303 71 80 00 ---Папалини (Sprattus sprattus)  сл kg 
0303 72 00 00 --Бакаларки (Melanogrammus aeglefinus)  сл kg 
0303 73 00 00 --Бакаларки (Pollachius virens)  сл kg 
0303 74  --Скуша (Scomber scombrus, Scomber austra-

lasicus, Scomber japonicus):   
0303 74 30 00 ---Од видот Scomber scombrus и Scomber 

japonicus  сл kg 
0303 74 90 00 ---Од видот Scomber australasicus  сл kg 
0303 75  --Морски кучиња и други ајкули:   
0303 75 20 00 ---Морски кучиња од видот Squalus acanthias  сл kg 
0303 75 50 00 ---Морски кучиња од видот Scyliorhinus spp.  сл kg 

0303 75 60 00 ---Aјкула од видот Lamna nasus сл kg 
0303 75 95 00 ---Друго  сл kg 

0303 76 00 00 --Јагули (Anguilla spp.)  сл kg 
0303 77 00 00 --Морски гргечи (Dicentrarchus labrax, 

Dicentrarchus punctatus)  сл kg 
0303 78  --Ослиќ (Merluccius spp, Urophycis spp.):   
  ---Ослиќ од родот Merluccius:   
0303 78 11 00 ----Cape ослиќ (плитководен ослиќ) (Merluccius 

capensis) и длабоководен ослиќ (длабоководен 
Cape ослиќ) (Merluccius paradoxus)  сл kg 

0303 78 12 00 ----Аргентински ослиќ (Southwest Antlantic 
hake) (Merluccius hubbsi)  сл kg 

0303 78 13 00 ----Јужен ослиќ (Merluccius australis)  сл kg 
0303 78 19 00 ----Други  сл kg 
0303 78 90 00 ---Ослиќ од родот Urophycis  сл kg 
0303 79 --Други:   
 ---Слатководни риби:   
0303 79 11 00 ----Крап 15+0,28 

еур,/кг 
max.34 kg 

0303 79 19 00 ----Друго  15 kg 
  ---Морски риби:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 

  

----Риби од видот Euthynnus, освен скокливи 
риби или труп пругавец (Euthynnus (Kat-
suwonus) pelamis) споменати во тар. подброј 
0303 43:   

0303 79 20 00 -----За индустриско производство на произ-
води од тар. број 1604 (1) сл kg 

0303 79 31 00 -----Други  сл kg 
  ----Црвена риба (Sebastes spp.):   
0303 79 35 00 -----Од видот Sebastes marinus  сл kg 
0303 79 37 00 -----Друго  сл kg 
0303 79 41 00 ----Риби од видот Boreogadus saida  сл kg 
0303 79 45 00 ----Ситна морска риба (Merlangius merlangus)  сл kg 
0303 79 51 00 ----Ling (Molva spp.)  сл kg 
0303 79 55 00 ----Alaska pollack (Theragra chalcogramma) и 

pollack (Pollachius pollachius)  сл kg 
0303 79 58 00 ----Риби од видот Orcynopsis unicolor  сл kg 
0303 79 65 00 ----Инчуни-бргљуни (Engraulis spp.)  сл kg 
0303 79 71 00 ----Морски бреам (Dentex dentex и Pagellus 

spp.)  сл kg 
0303 79 75 00 ----Ray’s bream (Bramma spp.)  сл kg 
0303 79 81 00 ----Monkfish (Lophius spp.)  сл kg 
0303 79 83 00 ----Сина ситна морска риба (Micromesistius 

poutassou или Gadus poutassou)  сл kg 
0303 79 85 00 ----Јужена сина ситна морска риба (Micro-

mesistius australis)  сл kg 
0303 79 91 00 ----Коњски скуши (scad) (Caranx trachurus, 

Trachurus trachurus)  сл kg 
0303 79 92 00 ----Син grenadier (Macruronus novaezelandiae)  сл kg 
0303 79 93 00 ----Розова cusk-eel (Genypterus blacodes)  сл kg 
0303 79 94 00 ----Риби од видот Pelotreis flavilatus и Peltor-

hamphus novaezelandiae  сл kg 
0303 79 98 00 ----Други  сл kg 
0303 80  -Џигери и икри:   
0303 80 10 00 --Тврди и меки икри за производство на 

дезоксирубонуклеинска киселина или 
птотамин сулфат (1)  сл kg 

0303 80 90 00 --Друго  сл kg 
0304 Рибини филети и друго рибино месо 

(немелено или мелено), свежо, разладено 
или замрзнато:   

  -Свежо или разладено:   
0304 11 -- Сабјарка (Xiphias gladius):   
0304 11 10 00 --- Филети   сл kg 
0304 11 90 00 --- Друго месо од риба (мелено или немелено)  сл kg 
0304 12  --Забеста риба (Dissostichus spp.):   
0304 12 10 00 --- Филети   сл kg 
0304 12 90 00 --- Друго месо од риба (мелено или немелено)  сл kg 

                                                           
(1 ) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0304 19  --Други:   
  --- Филети:   
  ----Од слатководни риби:   

0304 19 01 00 -----Oд нилски гргеч (Lates niloticus) 15 kg 
0304 19 03 00 -----Oд видот на Pangasius spp. 15 kg 

0304 19 13 00 -----Од пацифички лососи (Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncornynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus 
rhodurus), атлански лососи (Salmo salar) и 
дунавски лососи (Hucho hucho)   сл kg 

  -----Од пастрмки од видот Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 
Oncorhynchus aguabonita и Oncorhynchus gilae:   

0304 19 15 00 ------Од видот Oncorhynchus mykiss со поеди-
нечна маса поголема од 400 г  15 kg 

0304 19 17 00 ------Друго  15 kg 
0304 19 18 00 -----Од други слатководни риби  15 kg 

  ----Друго:   
0304 19 31 00 -----Од бакалар (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus) и од риби од видот 
Boreogadus saida  сл kg 

0304 19 33 00 -----Од бакаларки (Pollachius virens)  сл kg 
0304 19 35 00 -----Од црвена риба (Sebastes spp.)  сл kg 
0304 19 39 00 -----Друго  сл kg 
  --- Друго месо од риба (мелено или немелено):   
0304 19 91 00 ----Од слатководни риби  сл kg 
  ----Друго:   
0304 19 97 00 -----Од харинги   сл kg 
0304 19 99 00 -----Друго  сл kg 
  -Замрзнати филети:   
0304 21 00 00 --Сабјарка (Xiphias gladius)   сл kg 
0304 22 00 00 --Забеста риба (Dissostichus spp.)   сл kg 
0304 29 --Други:   
  ---Од други слатководни риби:   

0304 29 01 00 ----Oд нилски гргеч (Lates niloticus) 15 kg 
0304 29 03 00 ----Oд видот на Pangasius spp. 15 kg 
0304 29 05 00 ----Тилапиа  (Oreochromis spp.) 15 kg 

0304 29 13 00 ----Од пацифички лососи (Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncornynchus kisu-
tch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodu-
rus), атлантски лососи (Salmo salar) и дунавски 
лососи (Hucho hucho)  сл kg 

  ----Од пастрмки од видот Salmo trutta, Oncor-
hynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhy-
nchus aguabonita и Oncorhynchus gilae:   

0304 29 15 00 -----Од видот Oncorhynchus mykiss со поеди-
нечна маса поголема од 400 г  15 kg 

0304 29 17 00 -----Друго  15 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0304 29 18 00 ----Од други слатководни риби  15 kg 

  ---Друго:   
  ----Од бакалар (Gadus morhua, Gadus macro-

cephalus, Gadus ogac) и од риби од видот 
Boreogadus saida:   

0304 29 21 00 -----Од бакалар од видот Gadus macrocephalus  сл kg 
0304 29 29 00 -----Друго  сл kg 
0304 29 31 00 ----Од бакаларки (Pollachius virens)  сл kg 
0304 29 33 00 ----Од бакаларки (Melanogrammus aeglefinus)  сл kg 
  ----Од црвена риба (Sebastes spp.):   
0304 29 35 00 -----Од видот Sebastes marinus  сл kg 
0304 29 39 00 -----Друго  сл kg 
0304 29 41 00 ----Од whiting (Merlangius merlangus)  сл kg 
0304 29 43 00 ----Од линг (Molva spp.)  сл kg 
0304 29 45 00 ----Од туна (од родот Thunnus) и од риби од 

родот Euthynnus  сл kg 
  ----Од скуши (Scomber scombrus, Scomber 

australasicus, Scomber japonicus) и од риби од 
видот Orcynopsis unicolor:   

0304 29 51 00 -----Од скуши од видот Scomber australasicus  сл kg 
0304 29 53 00 -----Друго  сл kg 
  ----Од ослиќи (Merluccius spp, Urophycis spp.):   
  -----Од ослиќи од родот Merluccius:   
0304 29 55 00 ------Од Cape ослиќ (плитководен ослиќ) (Mer-

luccius capensis) и длабоководен ослиќ (дла-
боководен Cape ослиќ) (Merluccius paradoxus)  сл kg 

0304 29 56 00 ------Од аргентински ослиќ (Southwest Antlantic 
hake) (Merluccius hubbsi)  сл kg 

0304 29 58 00 ------Друго  сл kg 
0304 29 59 00 -----Од ослиќ од родот Urophycis  сл kg 
  ----Од морски кучиња и други ајкули:   
0304 29 61 00 -----Од морски кучиња (Squalus acanthias и 

Scyliorhinus spp.)  сл kg 
0304 29 65 00 ----- Aјкула од видот Lamna nasus сл kg 
0304 29 68 00 -----Од други ајкули  сл kg 

0304 29 71 00 ----Од лист (Pleuronectes platessa)  сл kg 
0304 29 73 00 ----Од flounder (Platichthys flesus)  сл kg 
0304 29 75 00 ----Од харинги (Clupea harengus, Clupea 

pallasii)  сл kg 
0304 29 79 00 ----Од megrim (Lepidorhombus spp.)  сл kg 
0304 29 83 00 ----Од monkfish (Lophius spp.)  сл kg 
0304 29 85 00 ----Од Alaska pollack (Theragra chalcogramma)  сл kg 
0304 29 91 00 ----Од син grenadier (Macruronus 

novaezealandiae)  сл kg 
0304 29 99 00 ----Друго  сл kg 
 -Друго:    
0304 91 00 00 --Сабјарка(Xiphias gladius)  сл kg 
0304 92 00 00 --Забеста риба (Dissostichus spp.)   сл kg 
0304 99   --Други:   
0304 99 10 00  ---Surimi  сл kg 
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1 2 3 4 
  ---Друго:   
0304 99 21 00 ----Од слатководни риби  15 kg 
  ----Друго:   
0304 99 23 00 -----Од харинги (Clupea harengus, Clupea palla-

sii)  сл kg 
0304 99 29 00 -----Од црвена риба (Sebastes spp.)  сл kg 
  -----Од бакалар (Gadus morhua, Gadus macro-

cephalus, Gadus ogac) и од риби од видот 
Boreogadus saida:   

0304 99 31 00 ------Од бакалар од видот Gadus macrocephalus сл kg 
0304 99 33 00 ------Од бакалар од видот Gadus morhua  сл kg 
0304 99 39 00 ------Друго  сл kg 
0304 99 41 00 -----Од бакаларки (Pollachius virens)  сл kg 
0304 99 45 00 -----Од бакаларки (Melanogrammus aeglefinus)  сл kg 
0304 99 51 00 -----Од ослиќ (Merluccius spp, Urophycis spp.)  сл kg 
0304 99 55 00 -----Од megrim (Lepidorhombus spp.)  сл kg 
0304 99 61 00 -----Од Ray’s bream (Bramma spp.)  сл kg 
0304 99 65 00 -----Од monkfish (Lophius spp.)  сл kg 
0304 99 71 00 -----Од син whiting (Micromesistius poutassou 

или Gadus poutassou)  сл kg 
0304 99 75 00 -----Од Аласка pollack (Theragra chalcogramma) сл kg 
0304 99 99 00 -----Друго  сл kg 
0305 Риби, сушени, солени или во саламура; 

чадена риба, вклучувајќи и готвени риби 
пред или во текот на процесот на чадење; 
брашно, прав и пелети од риба, погодни за 
човечка исхрана:   

0305 10 00 00 -Брашно, прав и пелети од риба, погодни за 
човечка исхрана  сл kg 

0305 20 00 00 -Џигери и икра од риба, сушени, чадени, 
солени или во саламура  сл kg 

0305 30  -Рибини филети, сушени, солени или во 
саламура, но нечадени:   

  --Од бакалар (Gadus morhua, Gadus macro-
cephalus, Gadus ogac) и од риби од видот 
Boreogadus saida:   

0305 30 11 00 ---Од бакалар од видот Gadus macrocephalus  сл kg 
0305 30 19 00 ---Друго  сл kg 
0305 30 30 00 --Од пацифички лососи (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus 
rhodurus), атлански лососи (Salmo salar) и 
дунавски лососи (Hucho hucho), солени или во 
саламура сл kg 

0305 30 50 00 --Од лессер или гренландски голем лист 
(Reinhradtius hippoglossoides), солени или во 
саламура  сл kg 

0305 30 90 00 --Друго  сл kg 
  -Чадена риба, вклучувајќи филети:   
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1 2 3 4 
0305 41 00 00 --Лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus 
rhodurus), лососи атлантски (Salmo salar) и 
дунавски лососи (Hucho hucho)  сл kg 

0305 42 00 00 --Харинги (Clupea harengus, Clupea Pallasii) сл kg 
0305 49  --Други:   
0305 49 10 00 ---Lesser или гренландски лист (Reinhradtius 

hippoglossoides)  сл kg 
0305 49 20 00 ---Атлантски лист (Hippoglossus hippoglossus)  сл kg 
0305 49 30 00 ---Скуши (Scomber scombrus, Scomber austra-

lasicus, Scomber japonicus)  сл kg 
0305 49 45 00 ---Пастрмка (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, 
Oncorhynchus chrysogaster)  сл kg 

0305 49 50 00 ---Јагули (Anguilla spp.)  сл kg 
0305 49 80 00 ---Друго  сл kg 
  -Сушени риби, несолени или солени, но 

нечадени:   
0305 51  --Бакалар (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus):   
0305 51 10 00 ---Сушен, несолен  сл kg 
0305 51 90 00 ---Сушен, солен  сл kg 
0305 59 --Други:   

0305 59 10 00 ---Риби од видот Boreogadus saida сл kg 
0305 59 30 00 ---Харинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)  сл kg 
0305 59 50 00 ---Сардели (Engraulis spp.)  сл kg 
0305 59 70 00 ---Атлантски лист (Hippoglossus hipooglossus)  сл kg 
0305 59 80 00 ---Друго  сл kg 
  -Риби, солени но несушени или нечадени и 

риби во саламура:   
0305 61 00 00 --Харинги (Clupea harengus, Clupea pallasii) сл kg 
0305 62 00 00 --Бакалар (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus)  сл kg 
0305 63 00 00  --Сардели (Engraulis spp.)  сл kg 
0305 69  --Други:   
0305 69 10 00 ---Риби од видот Boreogadus saida  сл kg 
0305 69 30 00 ---Атлантски лист (Hippoglossus hipooglossus)  сл kg 
0305 69 50 00 ---Пацифички лососи (Oncorhynchus nerka, 

Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncornynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus 
rhodurus), атлантски лосос (Salmo salar) и 
дунавски лосос (Hucho hucho)  сл kg 

0305 69 80 00 ---Други  сл kg 
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1 2 3 4 
0306 Черупкари со черупка или без черупка, 

живи, свежи, разладени, замрзнати, 
исушени, посолени или во саламура; 
черупкари, во черупка, парени или варени 
во вода, неразладени или разладени, 
замрзнати, исушени, солени или во 
саламура; прав, брашно и пелети од 
черупкари, погодни за човечка исхрана:   

  -Замрзнати:   
0306 11  --Јастози и други ракови од карпесто дно 

(Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp.):   
0306 11 10 00 ---Ракови со опашки  сл kg 
0306 11 90 00 ---Други  сл kg 
0306 12  --Рарози (Homarus spp.):   
0306 12 10 00 ---Цели  сл kg 
0306 12 90 00 ---Други  сл kg 
0306 13  --Шкампи и козици:   
0306 13 10 00 ---Од фамилијата Pandalidae  сл kg 
0306 13 30 00 ---Шкампи од родот Crangon  сл kg 
0306 13 40 00 ---Розеви шкампи од длабоки води (Para-

penaeus longirostris)  сл kg 
0306 13 50 00 ---Шкампи од родот Penaeus  сл kg 
0306 13 80 00 ---Други  сл kg 
0306 14  --Ракови:   
0306 14 10 00 ---Ракови од видот Paralithodes camchaticus, 

Chinoecetes spp. и Callinectes sapidus  сл kg 
0306 14 30 00 ---Ракови од видот Cancer pagurus  сл kg 
0306 14 90 00 ---Други  сл kg 
0306 19  --Други, вклучувајќи прав, брашно и пелети 

од черупкари, погодни за човечка исхрана:   
0306 19 10 00 ---Слатководни ракови  сл kg 
0306 19 30 00 ---Норвешки рарози (Nephrops norvegicus)  сл kg 
0306 19 90 00 ---Други  сл kg 
  -Незамрзнати:   
0306 21 00 00 --Јастози и други ракови од карпесто дно 

(Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp.)  сл kg 
0306 22  --Рарози (Homarus spp.):   
0306 22 10 00 ---Живи  сл kg 
  ---Други:   
0306 22 91 00 ----Цели  сл kg 
0306 22 99 00 ----Други  сл kg 
0306 23  --Шкампи и козици:   
0306 23 10 00 ---Од фамилијата Pandalidae  сл kg 
  ---Шкампи од родот Crangon:   
0306 23 31 00 ----Свежи, разладени или варени на пареа или 

варени во вода  сл kg 
0306 23 39 00 ----Други  сл kg 
0306 23 90 00 ---Други  сл kg 
0306 24  --Ракови:   
0306 24 30 00 ---Ракови од видот Cancer pagurus  сл kg 



24 декември 2009  СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 155 - Стр. 41 
 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0306 24 80 00 ---Други  сл kg 
0306 29  --Други, вклучувајќи прав, брашно и пелети 

од черупкари, погодни за човечка исхрана:   
0306 29 10 00 ---Слатководни ракови  сл kg 
0306 29 30 00 ---Норвешки рарози (Nephrops norvegicus)  сл kg 
0306 29 90 00 ---Други  сл kg 
0307 Мекотелци со черупка или без черупка, 

живи, свежи, разладени, замрзнати, сушени, 
солени или во саламура; водни без 
,рбетници освен черупкари и мекотелци 
живи, свежи, разладени, замрзнати, сушени, 
солени или во саламура; прав, брашно и 
пелети од водни без’рбетници освен 
черупкари, погодни за човечка исхрана:   

0307 10  -Каменици (остриги):   
0307 10 10 00 --Рамни остриги (од родот Ostrea), живи и со 

поединечна маса (заедно со школката) не 
поголема од 40 гр  сл kg 

0307 10 90 00 --Други  сл kg 
  -Капици и покровки од родот Pecten, 

Chlamys или Placopecten:   
0307 21 00 00 --Живи, свежи или разладени  сл kg 
0307 29 --Други:   
0307 29 10 00 ---Coquilles St. Jacques (Pecten maximus), замрз-

нати  сл kg 
0307 29 90 00 ---Други  сл kg 
  -Школки (Mytilus spp, Perna spp.):   
0307 31  --Живи, свежи или разладени:   
0307 31 10 00 ---Mytilus spp.  сл kg 
0307 31 90 00 ---Perna spp.  сл kg 
0307 39  --Други:   
0307 39 10 00 ---Mytilus spp.  сл kg 
0307 39 90 00 ---Perna spp.  сл kg 
  -Сипи (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, 

Sepiola spp.) и лигњи (Ommastrephes spp, 
Loligo spp., Nototodarus spp, Sepioteuthis 
spp.):   

 
 
0307 41  --Живи, свежи или разладени:   
0307 41 10 00 ---Сипи (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, 

Sepiola spp.)  сл kg 
  ---Лигњи (Ommastrephes spp, Loligo spp, 

Nototodarus spp, Sepioteuthis spp.):   
0307 41 91 00 ----Loligo spp, Ommastrephes sagittatus  сл kg 
0307 41 99 00 ----Други  сл kg 
0307 49  --Други:   
  ---Замрзнати:   
  ----Сипи (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, 

Sepiola spp.):   
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  -----Од родот Sepiola:   
0307 49 01 00 ------Lesser сипи (Sepiola rondeleti)  сл kg 
0307 49 11 00 ------Други  сл kg 
0307 49 18 00 -----Други  сл kg 
  ----Лигњи (Ommastrephes spp, Loligo spp, 

Nototodarus spp, Sepioteuthis spp.):   
  -----Loligo spp:   
0307 49 31 00 ------Loligo vulgaris  сл kg 
0307 49 33 00 ------Loligo pealei  сл kg 
0307 49 35 00 ------Loligo patagonica  сл kg 
0307 49 38 00 ------Други  сл kg 
0307 49 51 00 -----Ommastrephes sagittatus  сл kg 
0307 49 59 00 -----Други  сл kg 
  ---Други:   
0307 49 71 00 ----Сипи (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, 

Sepiola spp.)  сл kg 
  ----Лигњи (Ommastrephes spp, Loligo spp, 

Nototodarus spp, Sepioteuthis spp.):   
0307 49 91 00 -----Loligo spp, Ommastrephes sagittatus  сл kg 
0307 49 99 00 -----Други  сл kg 
  -Октоподи (Octopus spp.):   
0307 51 00 00 --Живи, свежи или разладени  сл kg 
0307 59  --Други:   
0307 59 10 00 ---Замрзнати  сл kg 
0307 59 90 00 ---Други  сл kg 
0307 60 00 00 -Полжави, освен морски полжави  сл kg 
  -Друго, вклучувајќи прав, брашно и пелети 

од водни без ,рбетници освен черупкари, 
погодни за човечка исхрана:   

0307 91 00 00 --Живи, свежи или разладени  сл kg 
0307 99  --Друго:   
  ---Замрзнати:   
0307 99 11 00 ----Illex spp.  сл kg 
0307 99 13 00 ----Лентест venus и други видови од фами-

лијата Veneridae  сл kg 
0307 99 15 00 ----Медузи (Rhopilema spp.)  сл kg 
0307 99 18 00 ----Други водни без'рбетници  сл kg 
0307 99 90 00 ---Други  сл kg 
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ГЛАВА  4  

МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО; ЖИВИНСКИ ПТИЧЈИ ЈАЈЦА; ПРИРОДЕН МЕД; 
ЈАСТИВИ ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, НЕСПОМНАТИ НИТУ 

ОПФАТЕНИ НА ДРУГО МЕСТО 
Забелешки: 

1. Под поимот “млеко” се подразбира полномасно млеко или делумно или целосно обрано млеко. 

2. Во смисла на тар. број 0405: 
(а) поимот “путер”, подразбира природен путер, путер од сурутка или рекомбиниран путер 

(свеж, солен или вжегнат, вклучувајќи и конзервиран путер) добиен исклучително од 
млеко, со содржина на млечна маснотија 80% или повеќе, но не повеќе од 95% по маса, со 
најмногу 2% по маса на млечни немастни цврсти материи и со максимална содржина на 
вода од 16% по маса. Путер кој не содржи додадени емулгатори, но кој може да содржи 
натриум хлорид, бои за храна, неутрализирачки соли и култури на безопасни млечно-
киселински бактерии. 

(б) изразот “млечни премази”, подразбира премачкувачка емулзија од типот вода во масло, кој 
содржи млечна маснотија, како единствена маснотија во производот, со содржина на 
млечна маснотија од 39% или повеќе, но помалку од 80% по маса. 

3. Производите добиени со концентрација на сурутка при додавање на млеко или млечни 
маснотии се распоредуваат како сирење во тар. број 0406, под услов да ги исполнуваат 
следниве карактеристики: 
(а) да имаат млечни маснотии по маса 5% или повеќе, сметано на сува материја; 
(б) да имаат суви материи, по маса најмалку 70%, но што не надминува 85%; и 
(в) да се обликувани или да можат да се обликуваат. 

4. Оваа глава не опфаќа: 
(а) производи добиени од сурутка, што содржат по маса повеќе од 95% лактоза, изразена како 

безводна лактоза, сметана на сува материја (тар. број 1702); или 
(б) албумини (вклучувајќи концентрати од две или повеќе белтачини од сурутка, што содржат 

по маса повеќе од 80% белтачини од сурутка, сметано на сува материја), (тар. број 3502) 
или глобулини (тар. број 3504). 

 
Забелешки за тар. подброеви: 

1. Во смисла на тар. подброј 0404 10, под поимот “модификувана сурутка” се подразбираат 
производи што се состојат од состојки на сурутка, тоа е сурутка од која во целост или делумно 
се издвоени лактоза, белтачини или минерални соли, сурутка на која и се додадени природни 
состојки на сурутка, како и производи добиени со мешање на природни состојки на сурутка. 

2. Во смисла на тар. подброј 0405 10, поимот “путер” не вклучува дехидриран путер или топено 
масло (тар. подброј 0405 90). 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0401 Млеко и павлака, неконцентрирани и без 

додаден шеќер или други материи за 
засладување: 

  

0401 10 -Со содржина на маснотија, што не 
надминува 1% по маса:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0401 10 10 00 --Во амбалажа, чија нето запремнина не 

надминува 2 литри 
25+0,05 
еур/кг 
max.38 kg 

0401 10 90 00 --Друго 25+0,05 
еур/кг 
max.39 kg 

0401 20 -Со содржина на маснотија, што надминува 
1% но не надминува 6% по маса:   

 --Што не надминува 3%:   
0401 20 11 00 ---Во амбалажа, чија нето запремнина не 

надминува 2 литри 
25+0,05 
еур/кг 
max.37 kg 

0401 20 19 00 ---Друго 25+0,05 
еур/кг 
max.37 kg 

 --Што надминува 3%:   
0401 20 91 00 ---Во амбалажа, чија нето запремнина не 

надминува 2 литри   
25+0,05 
еур/кг 
max.37 kg 

0401 20 99 00 ---Друго  25+0,05 
еур/кг 
max.37 kg 

0401 30 -Со содржина на маснотија, што надминува 
6% по маса:   

 --Што не надминува 21%:   
0401 30 11 00 ---Во амбалажа, чија нето запремнина не 

надминува 2 литри  20 kg 
0401 30 19 00 ---Друго 20 kg 
 --Што надминува 21% но не надминува 45%:   
0401 30 31 00 ---Во амбалажа, чија нето запремнина не 

надминува 2 литри  20 kg 
0401 30 39 00 ---Друго 20 kg 
 --Што надминува 45%:   
0401 30 91 00 ---Во амбалажа, чија нето запремнина не 

надминува 2 литри  20 kg 
0401 30 99 00 ---Друго 20 kg 
0402 Млеко и павлака, концентрирани или со 

додаден шеќер или други материи за 
засладување:   

0402 10 -Во прав, гранули или во други цврсти 
форми, со содржина на маснотија, што не 
надминува 1,5% по маса:   

 --Без додаток на шеќер или други средства за 
засладување:   

0402 10 11 00 ---Во амбалажа, чија нето маса не надминува 
2,5 кг 15 kg 

0402 10 19 00 ---Друго 15 kg 
 --Друго:   
0402 10 91 00 ---Во амбалажа, чија нето маса не надминува 

2,5 кг 15 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0402 10 99 00 ---Друго 15 kg 
 -Во прав, гранули или во други цврсти 

форми со содржина на маснотија, што 
надминува 1,5% по маса:   

0402 21 --Без додаден шеќер или други материи за 
засладување:   

 ---Со содржина на маснотија, по маса, што не 
надминува 27%:   

0402 21 11 00 ----Во амбалажа, чија нето маса не надминува 
2,5 кг 15 kg 

 ----Друго:   
0402 21 17 00 -----Со содржина на маснотија по маса, што 

не надминува 11% 15 kg 
0402 21 19 00 -----Со содржина на маснотија по маса, што 

надминува 11% но не надминува 27% 15 kg 
 ---Со содржина на маснотија по маса, што 

надминува 27%:   
0402 21 91 00 ----Во амбалажа, чија нето маса не надминува 

2,5 кг 15 kg 
0402 21 99 00 ----Друго 15 kg 
0402 29 --Друго:   
 ---Со содржина на маснотија по маса, што не 

надминува 27%:   
0402 29 11 00 ----Специјално млеко за деца, во херметички 

затворена амбалажа со нето маса што не 
надминува 500 грама, со содржина на 
маснотија што надминува 10% по маса 10 kg 

 ----Друго:   
0402 29 15 00 -----Во амбалажа, чија нето маса не над-

минува 2,5 кг 15 kg 
0402 29 19 00 -----Друго 15 kg 
 ---Со содржина на маснотија по маса, што 

надминува 27%   
0402 29 91 00 ----Во амбалажа, чија нето маса не надминува 

2,5 кг 15 kg 
0402 29 99 00 ----Друго 15 kg 
 -Друго:   
0402 91 --Без додаден шеќер или други материи за 

засладување:   
0402 91 10 00 ---Со содржина на маснотија, по маса, што не 

надминува 8% 15 kg 
0402 91 30 00 ---Со содржина на маснотија, по маса, што 

надминува 8% но не надминува 10% 15 kg 
 ---Со содржина на маснотија, по маса, што 

надминува 10% но не надминува 45%:   
0402 91 51 00 ----Во амбалажа, чија нето маса не надминува 

2,5 кг 15 kg 
0402 91 59 00 ----Друго 15 kg 
 ---Со содржина на маснотија, по маса, што 

надминува 45%:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0402 91 91 00 ----Во амбалажа, чија нето маса не надминува 

2,5 кг 15 kg 
0402 91 99 00 ----Друго 15 kg 
0402 99 --Друго:   
0402 99 10 00 ---Со содржина на маснотија, по маса, што не 

надминува 9,5% 15 kg 
 ---Со содржина на маснотија, по маса, што 

надминува 9,5% но не надминува 45%:   
0402 99 31 00 ----Во амбалажа, чија нето маса не надминува 

2,5 кг 15 kg 
0402 99 39 00 ----Друго 15 kg 
 ---Со содржина на маснотија, по маса, што 

надминува 45%:   
0402 99 91 00 ----Во амбалажа, чија нето маса не надминува 

2,5 кг 15 kg 
0402 99 99 00 ----Друго 15 kg 
0403 Маштеница, кисело млеко, павлака, јогурт, 

кефир и друго ферментирано или 
закиселено млеко и павлака, концен-
трирани или неконцентрирани или со 
содржина на додаден шеќер или други 
материи за засладување или аро-
матизирани или со додадено овошје, 
јатчесто овошје или какао:   

0403 10 -Јогурт:   
 --Неароматизиран и без додадено овошје, 

јатчесто овошје или какао:   
 ---Без додаден шеќер или други материи за 

засладување, со содржина на маснотија по 
маса:   

0403 10 11 00 ----Што не надминува 3% 25 kg 
0403 10 13 00 ----Што надминува 3% но не надминува 6% 25 kg 
0403 10 19 00 ----Што надминува 6% 25 kg 
 ---Друго, со содржина на маснотија по маса:   
0403 10 31 00 ----Што не надминува 3% 25 kg 
0403 10 33 00 ----Што надминува 3% но не надминува 6% 20 kg 
0403 10 39 00 ----Што надминува 6% 20 kg 
 --Ароматизиран или со додадено овошје, јат-

често овошје или какао:   
 ---Во прав, гранули или други цврсти форми, 

со содржина на млечна маснотија по маса:   
0403 10 51 00 ----Што не надминува 1,5% 25 kg 
0403 10 53 00 ----Што надминува 1,5% но не надминува 

27% 25 kg 
0403 10 59 00 ----Што надминува 27% 25 kg 
 ---Друго, со содржина на млечна маснотија по 

маса:   
0403 10 91 00 ----Што не надминува 3% 20 kg 
0403 10 93 00 ----Што надминува 3% но не надминува 6% 20 kg 
0403 10 99 00 ----Што надминува 6% 20 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0403 90 -Друго:   
 --Неароматизиран и без додадено овошје, јат-

често овошје или какао:   
 ---Во прав, гранули или други цврсти форми:   
 ----Без додаден шеќер или други материи за 

засладување, со содржина на маснотија по 
маса:   

0403 90 11 00 -----Што не надминува 1,5% 20 kg 
0403 90 13 00 -----Што надминува 1,5% но не надминува 

27% 20 kg 
0403 90 19 00 -----Што надминува 27% 20 kg 
 ----Друго, со содржина на маснотија по маса:   
0403 90 31 00 -----Што не надминува 1,5% 20 kg 
0403 90 33 00 -----Што надминува 1,5% но не надминува 

27% 20 kg 
0403 90 39 00 -----Што надминува 27% 20 kg 
 ---Друго:   
 ----Без додаден шеќер или други материи за 

засладување, со содржина на маснотија по 
маса:   

0403 90 51 00 -----Што не надминува 3% 20 kg 
0403 90 53 00 -----Што надминува 3% но не надминува 6% 20 kg 
0403 90 59 00 -----Што надминува 6% 20 kg 
 ----Друго, со содржина на маснотија по маса:   
0403 90 61 00 -----Што не надминува 3% 20 kg 
0403 90 63 00 -----Што надминува 3% но не надминува 6% 20 kg 
0403 90 69 00 -----Што надминува 6% 20 kg 
 --Ароматизиран или со додадено овошје, 

јатчесто овошје или какао:   
 ---Во прав, гранули или други цврсти форми, 

со содржина на млечна маснотија по маса:   
0403 90 71 00 ----Што не надминува 1,5% 20 kg 
0403 90 73 00 ----Што надминува 1,5% но не надминува 

27% 20 kg 
0403 90 79 00 ----Што надминува 27% 20 kg 
 ---Друго, со содржина на млечна маснотија по 

маса:   
0403 90 91 00 ----Што не надминува 3% 20 kg 
0403 90 93 00 ----Што надминува 3% но не надминува 6% 20 kg 
0403 90 99 00 ----Што надминува 6% 20 kg 
0404 Сурутка, концентрирана или некон-

центрирана или со додаток на шеќер или 
други материи за засладување; производи 
што се состојат од природни состојки на 
млеко со додавање или без додавање на 
шеќер или други материи за засладување, 
на друго место неспомнати ниту опфатени:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0404 10  -Сурутка и модификувана сурутка, концен-

трирана или неконцентрирана, со или без 
додаток на шеќер или други материи за 
засладување:   

 --Во прав, гранули или други цврсти форми:   
 ---Без додаден шеќер или други материи за 

засладување, со содржина на белтачини 
(содржина на азот х 6,38), по маса:   

 ----Што не надминува 15%, и со содржина на 
маснотија, по маса:   

0404 10 02 00 -----Што не надминува 1,5% сл kg 
0404 10 04 00 -----Што надминува 1,5% но не надминува 

27% 5 kg 
0404 10 06 00 -----Што надминува 27% 5 kg 
 ----Што надминува 15%, и со содржина на 

маснотија, по маса:   
0404 10 12 00 -----Што не надминува 1,5% 5 kg 
0404 10 14 00 -----Што надминува 1,5% но не надминува 

27% 5 kg 
0404 10 16 00 -----Што надминува 27% 5 kg 
 ---Друго, со содржина на белтачини (содр-

жина на азот х 6,38), по маса:   
 ----Што не надминува 15%, и со содржина на 

маснотија, по маса:   
0404 10 26 00 -----Што не надминува 1,5% 5 kg 
0404 10 28 00 -----Што надминува 1,5% но не надминува 

27% 5 kg 
0404 10 32 00 -----Што надминува 27% 5 kg 
 ----Што надминува 15%, и со содржина на 

маснотија, по маса:   
0404 10 34 00 -----Што не надминува 1,5% 5 kg 
0404 10 36 00 -----Што надминува 1,5% но не надминува 

27% 5 kg 
0404 10 38 00 -----Што надминува 27% 5 kg 
 --Друго:   
 ---Без додаден шеќер или други материи за 

засладување, со содржина на белтачини 
(содржина на азот х 6,38), по маса:   

 ----Што не надминува 15%, и со содржина на 
маснотија, по маса:   

0404 10 48 00 -----Што не надминува 1,5% 5 kg 
0404 10 52 00 -----Што надминува 1,5% но не надминува 

27% 5 kg 
0404 10 54 00 -----Што надминува 27% 5 kg 
 ----Што надминува 15%, и со содржина на 

маснотија, по маса:   
0404 10 56 00 -----Што не надминува 1,5% 5 kg 
0404 10 58 00 -----Што надминува 1,5% но не надминува 

27% 5 kg 
0404 10 62 00 -----Што надминува 27% 5 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
 ---Друго, со содржина на белтачини (содр-

жина на азот х 6,38), по маса:   
 ----Што не надминува 15%, и со содржина на 

маснотија, по маса:   
0404 10 72 00 -----Што не надминува 1,5% 5 kg 
0404 10 74 00 -----Што надминува 1,5% но не надминува 

27% 5 kg 
0404 10 76 00 -----Што надминува 27% 5 kg 
 ----Што надминува 15%, и со содржина на 

маснотија, по маса:   
0404 10 78 00 -----Што не надминува 1,5% 5 kg 
0404 10 82 00 -----Што надминува 1,5% но не надминува 

27% 5 kg 
0404 10 84 00 -----Што надминува 27% 5 kg 
0404 90  -Друга:   
 --Без додаден шеќер или други материи за 

засладување, со содржина на маснотија, по 
маса:   

0404 90 21 00 ---Што не надминува 1,5% 5 kg 
0404 90 23 00 ---Што надминува 1,5% но не надминува 27% 5 kg 
0404 90 29 00 ---Што надминува 27% 5 kg 
 --Друга, со содржина на маснотија, по маса:   
0404 90 81 00 ---Што не надминува 1,5% 5 kg 
0404 90 83 00 ---Што надминува 1,5% но не надминува 27% 5 kg 
0404 90 89 00 ---Што надминува 27% 5 kg 
0405 Путер и други маснотии и масла добиени од 

млеко; млечни премази:   
0405 10 -Путер:   
 --Путер со соржина на маснотија што не над-

минива 85% по маса:   
 ---Природен путер:   
0405 10 11 00 ----Во пакувања со нето маса што не над-

минива 1 кг 15 kg 
0405 10 19 00 ----Друг 15 kg 
0405 10 30 00 ---Рекомбиниран путер 15 kg 
0405 10 50 00 ---Путер од сурутка 15 kg 
0405 10 90 00 --Друг 15 kg 
0405 20 -Млечни премази:   
0405 20 10 00 --Со содржина на маснотија по маса, од 39% 

или поголема, но помала од 60% 15 kg 
0405 20 30 00 --Со содржина на маснотија по маса, од 60% 

или поголема, но помала од 75% 15 kg 
0405 20 90 00 --Со содржина на маснотија по маса, од 75% 

или поголема, но помала од 80% 15 kg 
0405 90  -Друго:   
0405 90 10 00 --Со содржина на маснотија, по маса, од 

99,3% или поголема, и со содржина на вода 
што не надминува 0,5% по маса 15 kg 

0405 90 90 00 --Друго 15 kg 
0406 Сирење и урда:   



Стр. 50 - Бр. 155 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 декември 2009 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0406 10 -Младо (незрело или несолено) сирење, 

вклучувајќи сирење од сурутка и урда:   
0406 10 20 00 --Со содржина на маснотија што не 

надминува 40% по маса 
25+0,62 
еур/кг 
max.44 kg 

0406 10 80 00 --Друго 25+0,62 
еур/кг 
max.48 kg 

0406 20  -Сирење стругано или во прав, од сите ви-
дови:   

0406 20 10 00 --Сирење со Glarus растение (познато како 
Schabziger) изработено од обрано млеко и 
измешано со фино мелени растенија 25 kg 

0406 20 90 00 --Друго 25 kg 
0406 30  -Сирење топено, освен стругано или во 

прав:   
0406 30 10 00 --Во чие производство не се додадени други 

сирења освен Emmentaler, Gruyère и Appenzell 
и кое може да содржи како додаток, сирење со 
Glarus растение (познато како Schabziger); 
приготвено за продажба на мало, со содржина 
на маснотија по маса на сува материја, што не 
надминува 56% 

10+0,62 
еур/кг 
max.32 kg 

 --Друго:   
 ---Со содржина на маснотија по маса што не 

надминува 36% и со содржина на маснотија 
по маса, на сува материја:   

0406 30 31 00 ----Што не надминува 48% 10+0,62 
еур/кг 
max.32 kg 

0406 30 39 00 ----Што надминува 48% 10+0,62 
еур/кг 
max.32 kg 

0406 30 90 00 ---Со содржина на маснотија по маса, што 
надминува 36% 

10+0,62 
еур/кг 
max.32 kg 

0406 40  -Сирење прошарано со сина мувла и друго 
сирење кое содржи мувла произведена од 
“Penicillium roqueforti”:    

0406 40 10 00 --Roquefort 25 kg 
0406 40 50 00 --Gorgonzola 25 kg 
0406 40 90 00 --Друго 25 kg 
0406 90 -Друго сирење:   
0406 90 01 00 --За преработка (1) 0,62 еур/кг 

max.35 kg 
 --Друго:   

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
 



24 декември 2009  СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 155 - Стр. 51 
 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0406 90 13 00 ---Emmentaler 0,62 еур/кг 

max.35 kg 
0406 90 15 00 ---Gruyère, Sbrinz 0,62 еур/кг 

max.35 kg 
0406 90 17 00 ---Bergkäse, Appenzell 0,62 еур/кг 

max.35 kg 
0406 90 18 00 ---Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or i 

Tête de Moine 
0,62 еур/кг 

max.35 kg 
0406 90 19 00 ---Гларус сирење со зачини (познато како 

Schabziger) изработено од обрано млеко и 
измешано со фино мелени зачини 

0,62 еур/кг 
max.35 kg 

0406 90 21 00 ---Cheddar 0,62 еур/кг 
max.32 kg 

0406 90 23 00 ---Edam 0,62 еур/кг 
max.35 kg 

0406 90 25 00 ---Tilsit 0,62 еур/кг 
max.35 kg 

0406 90 27 00 ---Butterkäse 0,62 еур/кг 
max.35 kg 

0406 90 29 00 ---Kashkaval 30+0,62 
еур/кг 
max.55 kg 

0406 90 32 00 ---Feta 
 

0,62 еур/кг 
max.35 kg 

0406 90 35 00 ---Kefalo-Tyri 0,62 еур/кг 
max.35 kg 

0406 90 37 00 ---Finlandia 0,62 еур/кг 
max.35 kg 

0406 90 39 00 ---Jarlsberg 0,62 еур/кг 
max.35 kg 

 ---Друго:   
 ----Сирење од млеко од овца или бивол во 

садови кои содржат саламура, или во шишиња 
од овча или козја кожа:   

0406 90 50 10 -----Бело сирење од овчо млеко во саламура 30+0,62 
еур/кг 
max.66 kg 

0406 90 50 90 -----Друго 30+0,62 
еур/кг 
max.66 kg 

 ----Друго:   
 -----Со содржина на маснотија по маса, што 

не надминува 40% и со содржина на вода, по 
маса, во немасна состојба:   

 ------Што не надминува 47%:   
0406 90 61 00 -------Grana Padano, Parmigiano Reggiano 0,62 еур/кг 

max.35 kg 
0406 90 63 00 -------Fiore Sardo, Pecorino 0,62 еур/кг 

max.35 kg 
0406 90 69 00 -------Друго 0,62 еур/кг 

max.35 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
 ------Што надминува 47% но не надминува 

72%:   
0406 90 73 00 -------Provolone 0,62 еур/кг 

max.35 kg 
0406 90 75 00 -------Asiago, Caciocavallo, Montasio, 

Ragusano 
0,62 еур/кг 

max.35 kg 
0406 90 76 00 -------Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, 

Maribo, Samsø 
0,62 еур/кг 

max.35 kg 
0406 90 78 00 -------Gouda 0,62 еур/кг 

max.35 kg 
0406 90 79 00 -------Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, 

Saint-Paulin, Taleggio 
0,62 еур/кг 

max.35 kg 
0406 90 81 00 -------Cantal, Cheshire, Wensleydale, 

Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, 
Monterey 

0,62 еур/кг 
max.35 kg 

0406 90 82 00 -------Camembert 0,62 еур/кг 
max.35 kg 

0406 90 84 00 -------Brie 0,62 еур/кг 
max.35 kg 

0406 90 85 00 -------Kefalograviera, Kasseri 0,62 еур/кг 
max.35 kg 

 -------Друго сирење, со содржина на вода, по 
маса, во немасна состојба:   

0406 90 86 00 --------Што надминува 47% но не надминува 
52% 

0,62 еур/кг 
max.35 kg 

0406 90 87 00 --------Што надминува 52% но не надминува 
62% 

0,62 еур/кг 
max.35 kg 

0406 90 88 00 --------Што надминува 62% но не надминува 
72% 

0,62 еур/кг 
max.35 kg 

0406 90 93 00 ------Што надминува 72% 0,62 еур/кг 
max.35 kg 

 -----Друго:   
0406 90 99 10 ------Бело сирење од кравјо млеко во сала-

мура 
30+0,62 
еур/кг 
max.66 kg 

0406 90 99 90 ------Друго 30+0,62 
еур/кг 
max.66 kg 

0407 00 Живински и птичји јајца, во лушпа, свежи, 
конзервирани или варени:   

 -Од живина:   
 --За приплод:   
0407 00 11 00 ---Од мисирки или гуски 10 p/st/kg 
0407 00 19 00 ---Други 30 

 
p/st 

1000/kg 
0407 00 30 00 --Други 30 p/st/kg 
0407 00 90 00 -Други 30 p/st/kg 



24 декември 2009  СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 155 - Стр. 53 
 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0408 Живински и птичји јајца, без лушпа, 

жолчка од јајца, свежи, сушени, варени во 
вода или на пареа, обликувани, замрзнати 
или на друг начин конзервирани, со 
содржина или без содржина на додаден 
шеќер или други материи за засладување:   

 -Жолчки:   
0408 11 --Сушени:   
0408 11 20 00 ---Непогодни за човечка исхрана (1) 5 kg 
0408 11 80 00 ---Други 5 kg 
0408 19 --Други:   
0408 19 20 00 ---Непогодни за човечка исхрана (1) 5 kg 
 ---Други:   
0408 19 81 00 ----Течни 5 kg 
0408 19 89 00 ----Други, вклучувајќи замрзнати 5 kg 
 -Друго:   
0408 91 --Сушени:   
0408 91 20 00 ---Непогодни за човечка исхрана (1) 5 kg 
0408 91 80 00 ---Друго 5 kg 
0408 99 --Друго:   
0408 99 20 00 ---Непогодни за човечка исхрана (1) 5 kg 
0408 99 80 00  ---Друго 5 kg 
0409 00 00 00 Природен мед 45 kg 
0410 00 00 00 Јастиви производи од животинско потекло, 

на друго место неспомнати ниту опфатени 5 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1) Стока внесена под  овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани во Дел II под В, од воведните забелешки. 
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ГЛАВА  5  

ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, НА ДРУГО МЕСТО 
НЕСПОМНАТИ НИТУ ОПФАТЕНИ 

Забелешки: 

1. Оваа глава не опфаќа: 
(а) јастиви производи (освен црева, бабулиња и желудоци од животни, цели или во парчиња и 

животинска крв, течна или исушена); 
(б) сурова кожа, со влакна или без влакна (вклучувајќи крзно), освен производите што се 

распоредуваат во тар. број 0505 и отсечоци и слични отпадоци од сурова кожа што се 
распоредуваат во тар. број 0511 (Глава 41 или 43);  

(в) текстилни материјали од животинско потекло, освен коњски влакна и отпадоци од коњски 
влакна (Оддел XI); или 

(г) подготвени врзопи или снопчиња за изработка на метли и четки (тар. број 9603). 

2. За целите на тар. број 0501 сортираната коса по должина (под услов краевите на коренот на 
косата и краевите на врвовите на косата да не се наредени во иста насока) нема да се смета како 
обработена. 

3. Под поимот “слонова коска” во номенклатурата се подразбираат секачи на слон, нилски коњ, 
морски коњ, нарвал и див вепар, рогови на носорог и заби од сите животни. 

4. Во номенклатурата под поимот “коњски влакна” се подразбираат влакна од гривата и опашката 
на копитари и говеда. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0501 00 00 00 Човечка коса, необработена, испрана или 

неиспрана, одмастена или неодмастена; 
отпадоци од човечка коса  сл kg 

0502 Четини и влакна од питоми или диви 
свињи; влакна од јазовци и други влакна 
за изработка на четки; отпадоци од тие 
четини или влакна:   

0502 10 00 00 -Четини и влакна од питоми или диви 
свињи и отпадоци од овие четини  сл kg 

0502 90 00 00 -Друго  сл kg 
[0503]     
0504 00 00 00 Црева, бабулиња и желудници од животни 

(освен од риби), цели или во парчиња, 
свежи, разладени, замрзнати, солени, во 
саламура, сушени или чадени  сл kg 

0505 Кожи и други делови од птици, со нивното 
перје и пердув, перје и делови од перје (со 
потсечени или непотсечени рабови) и 
пердув, понатаму необработувани, освен со 
чистење, дезинфицирање или третирање 
заради конзервирање; прав и отпадоци од 
перје или делови од перје:    

0505 10 -Перје од видот што се употребува за пол-
нење; пердуви:   

0505 10 10 00 --Сурово  сл kg 
0505 10 90 00 --Друго  сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0505 90 00 00  -Друго  сл kg 
0506 Коски и срцевина од рогови, сурови, 

одмастени, просто подготвени (но 
неисечени во форми), третирани со 
киселина или дежелатинирани; прав и 
отпадоци од овие производи:   

0506 10 00 00 -Коскени ткива и коски третирани со ки-
селина  сл kg 

0506 90 00 00 -Друго  сл kg 
0507 Слонова коска, желковина, коска од кит, 

влакна од китова коска, рогови, еленски 
рогови, копита, нокти, канџи и клунови, 
необработени или просто приготвени, но 
неисечени во форми; прав и отпадоци од 
овие производи:   

0507 10 00 00 -Слонова коска; прав и отпадоци од 
слонова коска  сл kg 

0507 90 00 00 -Друго  сл kg 
0508 00 00 00 Корали и слични материјали, необра-

ботени или просто приготвени но поинаку 
необработени; черупки на мекотелци, 
черупкари или трнокожци, коски на сипа, 
необработени или просто приготвени но 
неисечени во форми; прав и отпадоци од 
овие производи  сл kg 

[0509]     
0510 00 00 00 Сива амбра, кастореум, цибет и мошус; 

кантариди; жолчки, сушени или несушени; 
жлезди и други животински материи, 
свежи, разладени или замрзнати или 
поинаку привремено конзервирани, што се 
употребуваат во производството на 
фармацевтски производи  сл kg 

0511 Производи од животинско потекло 
неспомнати ниту опфатени на друго место; 
мртви животни од Глава 1 или 3, 
неупотребливи за човечка исхрана:   

0511 10 00 00 -Сперма на бикови  сл kg/p/st  
  -Друго:   
0511 91 --Производи од риби или черупкари, меко-

телци или други водни без'рбетници; мр-
тви животни од Глава 3:   

0511 91 10 00 ---Отпадоци од риби  сл kg 
0511 91 90 00 ---Друго  сл kg 
0511 99  --Друго:   
0511 99 10 00 ---Жили или тетиви; слични отпадоци од 

сурови кожи  сл kg 
  ---Природни сунгери од животинско потекло:   

                                                           
(1)  Кореспондирана количина која е потребна за оплодување 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0511 99 31 00 ----Сирови  сл kg 
0511 99 39 00 ----Друго  сл kg 
0511 99 85 00 --- Друго сл kg 
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О Д Д Е Л  I I  
РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

Забелешка: 

1. Под поимот “пелети” во овој оддел се подразбираат производите што се агломерирани со 
компресија или со додавање на врзивни средства во количество што не надминува 3% по маса. 

 
ГЛАВА  6  

ЖИВИ ДРВЈА И ДРУГИ РАСТЕНИЈА; ЛУКОВИЦИ, КОРЕЊА И СЛИЧНО; 
СЕЧЕНО ЦВЕЌЕ И УКРАСНИ ЛИСЈА 

 
Забелешки: 

1.  Согласно со вториот дел од наименувањето на тар. број 0601, оваа глава опфаќа само живи 
дрвја и производи (вклучувајќи и растителни садници) што обично се набавуваат во расадници 
или кај цвеќари, за расадување или за украсна употреба. Меѓутоа, оваа глава не опфаќа 
компири, кромид, алма, лук и други производи од Глава 7. 

2.  Треба да се разбере дека секое повикување во наименувањата на тар. број 0603 или 0604 на 
стоки од кој и да било вид, опфаќа букети, корпи со цвеќе, венци и други слични производи 
изработени, во целост или делумно, од производи од тој вид, при што не се зема предвид 
приборот од други материјали. Меѓутоа, овие тарифни броеви не ги вклучуваат колажите и 
сличните декоративни плочи од тар. број 9701. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0601 Луковици, грутки, грутчести корења, 

корења, фиданки, резници и ризоми, за са-
дење, во вегетација или во цвет; растенија 
и корен на цикорија освен корења од тар. 
број 1212:   

0601 10  -Луковици, грутки, грутчести корења, 
фиданки на корен, резници и ризоми за 
садење:    

0601 10 10 00 --Hyacinths  2 p/st 
0601 10 20 00 --Нарциси  2 p/st 
0601 10 30 00 --Лалиња  2 p/st 
0601 10 40 00 --Гладиоли  2 p/st 
0601 10 90 00 --Друго  2 p/st 
0601 20  -Луковици, грутки, грутчесто корење, 

фиданки на корен, резници и ризоми, во 
вегетација или цвет; растенија и корен на 
цикорија:    

0601 20 10 00 --Растенија и корен од цикорија  2 p/st 
0601 20 30 00 --Орхидеи, hyacinths, нарциси и лалиња  2 p/st 
0601 20 90 00 --Друго  2 p/st 
0602 Други живи растенија (вклучувајќи ги 

нивните корења), резници, калем-гран-
чиња и калеми; мицелиум ('ртени спори на 
печурка на зрна од жита):   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0602 10 -Невжилени резници и калем-гранчиња, 

калеми:   
0602 10 10 00 --Лозни  2 p/st 
0602 10 90 00 --Други  2 p/st 
0602 20 -Садници на јастиво овошје или јатчесто 

овошје, вклучувајќи ги и оние во форма на 
грмушки или џбунови, калемени или нека-
лемени:   

0602 20 10 00 --Лозни  2 p/st 
0602 20 90 00 --Други  2 p/st 
0602 30 00 00 -Рододендрони и азалеи (горски ружи), 

калемени или некалемени  7 p/st 
0602 40 00 00 -Ружи, калемени или некалемени 2 p/st 
0602 90  -Друго:   
0602 90 10 00 --Мицелиум за печурки  сл kg 
0602 90 20 00 --Садници на ананас  сл p/st/kg 
0602 90 30 00 --Садници на зеленчук и јагоди  10 p/st/kg 
 --Друго:   
 ---Надворешни растенија:   
 ----Дрва, џбунови и грмушки:   
0602 90 41 00 -----Шумски дрва  10 p/st/kg 
 -----Друго:   
0602 90 45 00 ------Гранчиња со корени и млади растенија  10 p/st/kg 
0602 90 49 00 ------Друго  10 p/st/kg 
0602 90 50 00 ----Други надворешни растенија 10 p/st/kg 
 ---Внатрешни растенија:   
0602 90 70 00 ----Гранчиња со корени и млади растенија, 

исклучувајќи кактуси  10 p/st/kg 
 ----Друго:    
0602 90 91 00 -----Растенија со пупки или цветови, исклу-

чувајќи кактуси  10 p/st/kg 
0602 90 99 00 -----Друго  10 p/st/kg 
0603 Сечено цвеќе и цветни пупки од видови 

погодни за букети или за украсни цели, 
свежи, сушени, бојосани, белени, 
импрегнирани или поинаку приготвени:   

 -Свежи:   
0603 11  --Рози:   
0603 11 00 10 ---Од 1 јуни до 31 октомври  20 p/st/kg 
0603 11 00 90 ---Од 1 ноември до 31 мај  15 p/st/kg 
0603 12 --Каранфили:    
0603 12 00 10 ---Од 1 јуни до 31 октомври  35 p/st/kg 
0603 12 00 90 ---Од 1 ноември до 31 мај  20 p/st/kg 
0603 13 --Орхидеи:    
0603 13 00 10 ---Од 1 јуни до 31 октомври  20 p/st/kg 
0603 13 00 90 ---Од 1 ноември до 31 мај  15 p/st/kg 
0603 14 --Хризантеми:   
0603 14 00 10 ---Од 1 јуни до 31 октомври 20 p/st/kg 
0603 14 00 90 ---Од 1 ноември до 31 мај 15 p/st/kg 
0603 19 --Друго:    
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  ---Гладиоли:   
0603 19 10 10 ----Од 1 јуни до 31 октомври  20 p/st/kg 
0603 19 10 90 ----Од 1 ноември до 31 мај  15 p/st/kg 
 ---Друго :    
0603 19 90 10 ----Од 1 јуни до 31 октомври  20 p/st/kg 
0603 19 90 90 ----Од 1 ноември до 31 мај  15 p/st/kg 
0603 90 00 00 -Друго  20 p/st/kg 
0604 Лисја, гранки и други делови на растенија, 

без цветови или цветни пупки, треви, мов и 
лишаи, погодни за букети или за украсни 
цели, свежи, сушени, бојосани, белени, 
импрегнирани или поинаку приготвени:   

0604 10  -Мов и лишаи:    
0604 10 10 00 --Raindeer мов  20 kg 
0604 10 90 00 --Друго  20 kg 
 -Други:   
0604 91  --Свежи:    
0604 91 20 00 ---Новогодишни елки   20 p/st/kg 
0604 91 40 00 ---Иглолисни гранки  20 kg 
0604 91 90 00 ---Друго  20 kg 
0604 99  --Други:    
0604 99 10 00 ---Понатаму неподготвени освен сушени  20 kg 
0604 99 90 00 ---Друго  20 kg 
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ГЛАВА  7  

ЗЕЛЕНЧУК, КОРЕЊА И ГРУТКИ ЗА ЈАДЕЊЕ 
 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не ги опфаќа производите за сточна храна од тар. број 1214. 

2.  Под поимот “зеленчук” во тар. броеви 0709 до 0712 се подразбира печурки за јадење, трифли, 
маслинки, капар, мирудија, тиквички и тикви, модар патлиџан, пченка шеќерка (Zea mays var, 
saccharata), пиперки од родот Capsicum или од родот Pimenta, морач (финокио), магданос, 
маргаритка, естрагон, крес-салата, мајоран (Majorana hortensis или Origanum majorana). 

3.  Тар. број 0712 го опфаќа сиот сушен зеленчук од сите видови што се распоредува во тар. 
броеви 0701 до 0711, освен: 
(а)  исушен мешунест зеленчук, во зрно (тар. број 0713); 
(б)  пченка шеќерка во формите наведени во тар. број 1102 до 1104; 
(в)  брашно, гриз, прав, лушпи, гранули и пелети од компир (тар. број 1105); 
(г)  брашно, гриз и прав од исушен мешунест зеленчук од тар. број 0713 (тар. број 1106). 

4.  Меѓутоа, од оваа глава се исклучува исушена или кршена или мелена пиперка од родот 
Capsicum или од родот Pimenta (тар. број 0904). 

 
Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 

% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0701 Компир, свеж или разладен:   
0701 10 00 00 -За сеидба (1)  сл kg 
0701 90  -Друг:   
0701 90 10 00 --За производство на скроб (2)  35 kg 
  --Друго:   
0701 90 50 00 ---Млад, од 01 јануари до 30 јуни   45 kg 
0701 90 90 00 ---Друго   30 kg 
0702 00 Домат, свеж или разладен:   
0702 00 00 11 -Од 15 март до 31 декември   45+0,12 

еур/кг 
max.65 kg 

0702 00 00 19 -Од 01 јануари до 14 март   25+0,12 
еур/кг 
max.63 kg 

0703 Кромид, алма, лук, праз и други лукови, 
свежи или разладени:   

0703 10 -Кромид и алма:   
  --Кромид:    
0703 10 11 00 ---Во низи   25+0,04 

еур/кг 
max.65 kg 

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани во Дел II под В, од воведните забелешки. 
(2) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  ---Друго:   
0703 10 19 10 ----За сеидба   2 kg 
0703 10 19 30 ----Арпаџик   5 kg 
0703 10 19 50 ----Од 01 април до 30 септрмври   45+0,04 

еур/кг 
max.65 kg 

0703 10 19 90 ----Од 01 октомври до 31 март   25+0,04 
еур/кг 
max.55 kg 

0703 10 90 00 --Алма   45+0,04 
еур/кг 
max.65 kg 

0703 20  -Лук:   
0703 20 00 10 --За сеидба  (1) 2 kg 
0703 20 00 90 --Друго   45 kg 
0703 90  -Праз и други лукови:   
0703 90 00 10 --За сеидба   2 kg 
0703 90 00 90 --Друго   45 kg 
0704 Зелка, карфиол, келераба, кељ и сличен 

зелковиден зеленчук за јадење, свежи или 
разладени:   

0704 10 00 00 -Карфиол и брокола   35 kg 
0704 20 00 00 -Кељ пупкар   35 kg 
0704 90 -Друго:   
  --Бела зелка и црвена зелка:   
0704 90 10 10  ---Од 01 април до 31 декември   45+0,03 

еур/кг 
max.63 kg 

0704 90 10 90 ---Од 01 јануари до 31 март   25+0,03 
еур/кг 
max.45 kg 

0704 90 90 00  --Друго   45 kg 
0705 Салата (lactuca sativa) и цикорија 

(Cichorium spp.), свежи или разладени:   
  -Салата:   
0705 11 00 00 --Главичеста салата   30 kg 
0705 19 00 00 --Друга   30 kg 
  -Цикорија:   
0705 21 00 00 --Глуварче (Cichorium intubus var. foliosum)  30 kg 
0705 29 00 00 --Друго   30 kg 
0706 Моркови, бросква или репка угарница (бела 

репка), цвекло, целер, коренаш, 'рдокви и 
сличен коренест зеленчук за јадење, свеж 
или разладен:   

0706 10 00 00 -Моркови, бросква или репка угарница 
(бела репка)   40 kg 

0706 90  -Друго:    
0706 90 10 00 --Целер (целер во корен или германски целер)  40 kg 
                                                           

(1)  Стока внесена под  овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани во Дел II под В, од воведните забелешки. 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0706 90 30 00 --Рен (корен) (Cochlearia armoracia)   40 kg 
0706 90 90 00 --Друго   40 kg 
0707 00 Краставици и корнишони, свежи или 

разладени:   
  -Краставици:   
0707 00 05 10  -Од 15 февруари до 31 октомври   45+0,12 

еур/кг 
max.65 kg 

0707 00 05 90 -Од 01 ноември до 14 февруари   25+0,12 
еур/кг 
max.60 kg 

0707 00 90 00 -Корнишони   45+0,12 
еур/кг 
max.65 kg 

0708 Мешунест зеленчук во мешунки или зрно, 
свеж или разладен:   

0708 10 00 00 -Грашок (Pisum sativum)   45 kg 
0708 20 00 00 -Грав (Vigna spp., Phaseolus spp.)   45 kg 
0708 90 00 00 -Друг мешунест зеленчук   45 kg 
0709 Друг зеленчук, свеж или разладен:   
0709 20 00 00 -Шпаргли   25 kg 
0709 30 00 00 -Модар патлиџан   35 kg 
0709 40 00 00 -Целер, освен целер коренаш   35 kg 
  -Печурки за јадење и трифли:   
0709 51 00 00 --Печурки за јадење од видот Agaricus   25 kg 
0709 59 --Други:   
0709 59 10 00 ---Лисичарки (Chantarelles)   25 kg 
0709 59 30 00 ---Капачести печурки   25 kg 
0709 59 50 00 ---Трифли   25 kg 
0709 59 90 00 ---Други   25 kg 
0709 60 -Пиперки од родот Capsicum или од родот 

Pimenta:   
0709 60 10 00 --Слатки пиперки   45+0,12 

еур/кг 
max.65 kg 

  --Друго:   
0709 60 91 00 ---Од родот Capsicum, за производство на 

капсицин или капсицински олеорезински  
бои (1) 

45+0,12 
еур/кг 
max.65 kg 

0709 60 95 00 ---За индустриско производство на етерични 
масла или резиноиди (1)   

45+0,12 
еур/кг 
max.65 kg 

  ---Друго:   
0709 60 99 10 ----Од 15 мај до 14 ноември   45+0,12 

еур/кг 
max.65 kg 

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0709 60 99 90 ----Од 15 ноември до 14 мај   25+0,12 

еур/кг 
max.51 kg 

0709 70 00 00 -Спанаќ, новозеландски спанаќ и лобода   30 kg 
0709 90  -Друго:    
0709 90 10 00 --Зеленчук за салата, освен зелена салата 

(Lactuca sativa) и сладок корен (Cichorium spp.)  30 kg 
0709 90 20 00 --Лист од цвекло (или бела репка) и шпански 

артичоки   30 kg 
  --Маслинки:   
0709 90 31 00 ---За употреби, различни од производство на 

масло (1) 30 kg 
0709 90 39 00 ---Друго   30 kg 
0709 90 40 00 --Капра   30 kg 
0709 90 50 00 --Анасон   30 kg 
0709 90 60 00 --Пченка шеќерец   10 kg 
0709 90 70 00 --Тиквички   35 kg 
0709 90 80 00 --Артичоки   25 kg 
0709 90 90 00 --Друго   35 kg 
0710 Зеленчук (неварен или варен на пареа или 

во врела вода), замрзнат:   
0710 10 00 00 -Компир   35 kg 
  -Мешунест зеленчук, во зрно или мешунки:   
0710 21 00 00 --Грашок (Pisum sativum)   45 kg 
0710 22 00 00 --Боранија и грав (Vigna spp., Phaseolus spp.) 45 kg 
0710 29 00 00 --Друго   45 kg 
0710 30 00 00 -Спанаќ, новозеландски спанаќ и лобода   45 kg 
0710 40 00 00 -Пченка шеќерец   10 kg 
0710 80 -Друг зеленчук:   
0710 80 10 00 --Маслинки   20 kg 
  --Плодови од родот Capsicum или од родот 

Pimenta:   
0710 80 51 00 ---Слатки пиперки   45 kg 
0710 80 59 00 ---Друго   45 kg 
  --Печурки:   
0710 80 61 00 ---Од родот Agaricus   45 kg 
0710 80 69 00 ---Друго   45 kg 
0710 80 70 00 --Домати   45 kg 
0710 80 80 00 --Артичоки   10 kg 
0710 80 85 00 --Аспарагус   10 kg 
0710 80 95 00 --Друго   45 kg 
0710 90 00 00 -Мешаници од зеленчук   45 kg 
0711 Зеленчук привремено конзервиран (на пр. 

со гас сулфурдиоксид, во саламура, 
сулфурирана вода или други раствори за 
конзервирање), но во таква состојба 
непогоден за непосредна исхрана:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0711 20  -Маслинки:    
0711 20 10 00 --За употреби, различни од производство на 

масло (1) 20 kg 
0711 20 90 00 --Друго   20 kg 
0711 40 00 00 -Краставици и корнишони   45 kg 
  -Печурки за јадење и трифли:   
0711 51 00 00 --Печурки за јадење од видот Agaricus (од-

гледувани)   35 
kg/net 
eda/kg 

0711 59 00 00 --Други   35 kg 
0711 90 -Друг зеленчук; мешаница на зеленчук:   
  --Зеленчук:   
0711 90 10 00 ---Плодови од родот Capsicum или од родот 

Pimenta, освен слатки пиперки   45 kg 
0711 90 30 00 ---Пченка шеќерец   10 kg 
0711 90 50 00 ---Кромид   35 kg 
0711 90 70 00 ---Капар   45 kg 
0711 90 80 00 ---Друго   35 kg 
0711 90 90 00 --Мешаници на зеленчук   35 kg 
0712 Сушен зеленчук, цел, сечен во парчиња, 

кршен или во прав, но понатаму 
неприготвен:   

0712 20 00 00 -Кромид   20 kg 
  -Печурки за јадење, јудино уво (Auricularia 

spp.), желатинозна леденка (Tremella spp.) и 
трифли:   

0712 31 00 00 --Печурки за јадење од видот Agaricus   20 kg 
0712 32 00 00 --Јудино уво (Auricularia spp.)   20 kg 
0712 33 00 00 --Желатинозна леденка (Tremella spp.)   20 kg 
0712 39 00 00 --Друго   20 kg 
0712 90  -Друг зеленчук; мешаници на зеленчук:    
0712 90 05 00 --Компири, сечени или несечени или во тенки 

листови, но понатаму необработени   20 kg 
  --Пченка шеќерец (Zea mays var. saccharat):   
0712 90 11 00 ---Хибриди за сеидба (2)  сл kg 
0712 90 19 00 ---Друго   20 kg 
0712 90 30 00 --Домати   20 kg 
0712 90 50 00 --Моркови   20 kg 
0712 90 90 00 --Друго   20 kg 
0713 Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен 

или нелупен или кршен:   
0713 10 -Грашок (Pisum sativum):   
0713 10 10 00 --За сеидба (1)  сл kg 
  --Друг:   

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
 
(2) Стока внесена под  овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани во Дел II под В, од воведните забелешки. 
 (1) Стока внесена под  овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани во Дел II под В, од воведните забелешки. 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0713 10 90 10 ---За човечка употреба   10 kg 
0713 10 90 90 ---Друго   сл kg 
0713 20 00 00 -Солен грашок (Garbanzos)   10 kg 
  -Грав (Vigna spp., Phaseolus spp.):   
0713 31 00 00 --Грав од видот Vigna mungo (L) Hepperli 

или Vigna Radiata (L) Wilczek   20 kg 
0713 32 00 00 --Грав ситен црвен (Adzuki) (Phaseolus) или 

(Vigna angularis)   15 kg 
0713 33  --Грав обичен (Phaseolus vulgaris):   
0713 33 10 00 ---За сеидба  (1) сл kg 
0713 33 90 00 ---Друг   20 kg 
0713 39 00 00 --Друго   20 kg 
0713 40 -Леќа:   
0713 40 00 10 --За сеидба  (1) сл kg 
0713 40 00 90 --Друга   10 kg 
0713 50 00 00 -Боб (Vicia faba var, major) и коњски боб 

(Vicia faba var equina, Vicia faba rav. minor)  10 kg 
0713 90 -Друго:   
0713 90 00 10 --За сеидба (1) сл kg 
0713 90 00 90 --Друго   10 kg 
0714 Маниока, арорут, салеп, ерусалемски 

артичоки, сладок компир и слични корења 
и грутки со висока содржина на скроб или 
инулин, свежи, разладени, замрзнати или 
сушени, цели или режани или во форма на 
пелети; срцевина од саго дрво:   

0714 10  -Маниока (cassava):    
0714 10 91 00 
 
 

--За човечка употреба, во непосредни паку-
вања со нето маса што надминува 28 кг, било 
свежа или цела или без кожа и замрзната, 
сечена или несечена   сл kg 

0714 10 98 00 --Друго   сл kg 
0714 20  -Сладок компир:    
0714 20 10 00 --Свеж, цел, наменет за човечка употреба   сл kg 
0714 20 90 00 --Друго   сл kg 
0714 90  -Друго:    
  --Арорут, салеп и слични корења и грутки со 

висока содржина на скроб:   
0714 90 11 00 
 
 

---За човечка употреба, во непосредни паку-
вања со нето маса што не надминува 28 кг, 
било свежа или цела или без кожа и замрзната, 
сечена или несечена   сл kg 

0714 90 19 00 ---Друго   сл kg 
0714 90 90 00 --Друго   сл kg 
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ГЛАВА  8  

ОВОШЈЕ И ЈАТЧЕСТО ОВОШЈЕ ЗА ЈАДЕЊЕ; 
КОРИ ОД АГРУМИ ИЛИ ОД ДИЊИ И ЛУБЕНИЦИ 

 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не го опфаќа овошјето или јатчестото овошје што не е за јадење. 

2.  Разладеното овошје и јатчестото овошје се распоредува во истите тарифни броеви како 
соодветното свежо овошје и јатчесто овошје.  

3.  Суво овошје или суво јатчесто овошје од оваа глава може да биде делумно рехидрирано или 
приготвено за следниве цели: 
(а)  за додатно конзервирање или стабилизирање (на пример, со умерена термичка обработка, 

со сулфурирање, додавање на сорбонска киселина или на калиум сорбат), 
(б)  за подобрување или за зачувување на нивниот изглед (на пример, со додавање на 

растително масло или на мали количества гликозен сируп), 
 под услов да содржи особини на суво овошје или суво јатчесто овошје. 

 
Дополнителни забелешки: 

1.  Содржината на различните шеќери, изразени како сахароза (содржина на шеќер) во 
производите, кои се распоредуваат во оваа глава одговараат на шифрата која ја покажува 
рефрактометарот на температура од 200C, помножено со фактор 0,95. 

2.  Во тар. ознаки 0811 90 11 00, 0811 90 31 00 и 0811 90 85 00, “тропско овошје”: вклучува гуави, 
манга, мангостини, папаи, тамаринди, индиски ореви, личи (nephelium litchi), плодови од лебно 
дрво (плодот на дрвото artocarpus heterophyllus), саподила (плодот на дрвото Manilkara zapota), 
пасион фрут (плодот на Passiflora edulis), карамбол (плодот на дрвото Averrhoa carambola), и 
питахаја. 

3.  Во тар. ознаки 0811 90 11 00, 0811 90 31 00, 0811 90 85 00, 0812 90 70 00 и 0813 50 31 
00,”тропски јатчести плодови” вклучува кокосови ореви, индиски ореви, бразилски ореви, 
ореви од Malayalam vettila, плод на дрвото Cola, плод на дрвото Macadamia ternifolia. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0801 Кокосов орев, бразилски орев и акажу-орев, 

свежи или сушени, лупени или нелупени:   

  -Кокосови ореви:   
0801 11 00 00 --Суви   сл kg 
0801 19 00 00 --Други   сл kg 
  -Бразилски ореви:   
0801 21 00 00 --Во лушпа   сл kg 
0801 22 00 00 --Лупени   сл kg 
  -Акажу-ореви:   
0801 31 00 00 --Во лушпа   сл kg 
0801 32 00 00 --Лупени   сл kg 
0802 Друго јатчесто овошје во лушпа, свежо или 

сушено, лупено или нелупено:   

  -Бадеми:   
0802 11  --Во лушпа:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0802 11 10 00 ---Горчливи   5 kg 
0802 11 90 00 ---Друго   5 kg 
0802 12  --Лупени:   
0802 12 10 00 ---Гопчливи   5 kg 
0802 12 90 00 ---Друго   5 kg 
  -Лешници (Corylus spp.):   
0802 21 00 00 --Во лушпа   15 kg 
0802 22 00 00 --Лупени   15 kg 
  -Обични ореви:   
0802 31 00 00 --Во лушпа   10 kg 
0802 32 00 00 --Лупени   10 kg 
0802 40 00 00 -Костени (Castanea spp.)   10 kg 
0802 50 00 00 -Фстаци   10 kg 
0802 60 00 00 -Макадамија ореви  15 kg 
0802 90  -Друго:   
0802 90 20 00 --Тропска палма од родот Areka (или лист-

ползавец), кола (мало дрво од родот Cola) и плод 
на hicoria   

15 kg 

0802 90 50 00 --Семе од бор   15 kg 
0802 90 85 00 --Друго   15 kg 
0803 00 Банани, вклучувајќи плантажни, свежи или 

суви:   

  -Свежи:   
0803 00 11 00 --Плантажни   0,03 

еур/кг 
max.10 kg 

0803 00 19 00 --Друго   0,03 
еур/кг 
max.10 kg 

0803 00 90 00 -Сушени   0,03 
еур/кг 
max.10 kg 

0804 Урми, смокви, ананас, авокадо, гуава, манго и 
мангуста, свежи или сушени:   

0804 10 00 00 -Урми   10 kg 
0804 20 -Смокви:   
0804 20 10 00 --Свежи   10 kg 
0804 20 90 00 --Сушени   10 kg 
0804 30 00 00 -Ананас   10 kg 
0804 40 00 00 -Авокадо   10 kg 
0804 50 00 00 -Гуава, манго и мангуста   10 kg 
0805 Агруми, свежи или сушени:   
0805 10  -Портокали:   
0805 10 20 00 --Слатки портокали, свежи   0,03 

еур/кг 
max.10 kg 

0805 10 80 00 --Друго   0,03 
еур/кг 
max.10 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0805 20  -Мандарини (вклучувајќи тангирски и 

сатсумасмандарини); клементина, вилкинг и 
слични хибриди на агруми:   

0805 20 10 00 --Clementines   0,04 
еур/кг 
max.10 kg 

0805 20 30 00 --Monreales и satsumas   0,04 
еур/кг 
max.10 kg 

0805 20 50 00 --Мандарини и wilkings   0,04 
еур/кг 
max.10 kg 

0805 20 70 00 --Тангирски   0,04 
еур/кг 
max.10 kg 

0805 20 90 00 --Друго   0,04 
еур/кг 
max.10 kg 

0805 40 00 00 -Грејпфрут , вклучувајќи помело   10 kg 
0805 50  -Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) и 

лимета (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):   
0805 50 10 00 --Лимони (Citrus limun, Citrus limonum)   15 kg 
0805 50 90 00 --Лимета (Citrus aurantifolia, Citrus latifola)   15 kg 
0805 90 00 00 -Други   15 kg 
0806 Грозје, свежо или сушено:   
0806 10 -Свежо:   
0806 10 10 00  --Трпезно грозје   50 kg 
0806 10 90 00  --Друго   50 kg 
0806 20  -Сушено:   
0806 20 10 00 --Currants   25 kg 
0806 20 30 00 --Sultanas   25 kg 
0806 20 90 00 --Друго   25 kg 
0807 Дињи (вклучувајќи лубеници) и папаи, свежи:   
  -Дињи (вклучувајќи лубеници):   
0807 11 00 00 --Лубеници   45 kg 
0807 19 00 00 --Друго   45 kg 
0807 20 00 00 -Папаи   сл kg 
0808 Јаболка, круши и дуњи, свежи:   
0808 10  -Јаболка:   
0808 10 10 00 --Кисели јабола, во растурлива состојба, од 16 

септемви до 15 декември   50 kg 
0808 10 80 00 --Друго   50 kg 
0808 20  -Круши и дуњи:   
  --Круши:   
0808 20 10 00 ---Круши, во растурлива состојба, од 1 август до 

31 декември   30 kg 
0808 20 50 00 ---Друго   30 kg 
0808 20 90 00  --Дуњи   30 kg 
0809 Кајсии, цреши, вишни, праски (вклучувајќи 

нектарини), сливи и трнинки свежи:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0809 10 00 00 -Кајсии   45 kg 
0809 20  -Цреши и вишни:   
0809 20 05 00 --Вишни (Prunus cerasus)   45 kg 
0809 20 95 00 --Друго   45 kg 
0809 30  -Праски, вклучувајќи нектарини:   
0809 30 10 00 --Нектарини   45 kg 
0809 30 90 00 --Друго   45 kg 
0809 40 -Сливи и трнинки:   
0809 40 05 00 --Сливи   40 kg 
0809 40 90 00 --Трнинки   40 kg 
0810 Друго овошје, свежо:   
0810 10 00 00 -Јаготки   40 kg 
0810 20 -Малинки, капинки, дудинки и логански 

бобинки:   
0810 20 10 00 --Малинки   15 kg 
0810 20 90 00 --Друго   15 kg 
0810 40  -Бруснинки, боровинки и друго овошје од родот 

Vaccinium:   
0810 40 10 00 --Кравји брусинки, лисичарски брусинки или 

планински брусинки (овошје од видот Vaccinium 
vitis-idaea)   15 kg 

0810 40 30 00 --Овошје од видот Vaccinium myrtillus   15 kg 
0810 40 50 00 --Овошје од видот Vaccinium macrocarpon и Vacci-

nium corymbosum   15 kg 
0810 40 90 00 --Друго   15 kg 
0810 50 00 00 -Киви   15 kg 
0810 60 00 00 -Дуриани (азиско овошје со рапава - бодликава 

кора)   15 kg 
0810 90  -Друго:   
0810 90 20 00 --Тамаринки, cachew јаболка, lychees, jackfruit, 

sapodillo сливи, рајско овошје, карамбола и питаја  15 kg 
  --Црни, бели и црвени рибизли и рибеси:   
0810 90 50 00 ---Црни рибизли   15 kg 
0810 90 60 00 ---Црвени рибизли   15 kg 
0810 90 70 00 ---Друго  15 kg 
0810 90 95 00 --Друго   15 kg 
0811 Овошје и јатчесто овошје, неварено или варено 

во вода или пареа, замрзнато, со додаток или 
без додаток на шеќер или други материи за 
засладување:   

0811 10  -Јаготки:   
  --Со додаток на шеќер или други материи за 

засладување:   
0811 10 11 00 ---Со содржина на шеќер што надминува 13% по 

маса   20 kg 
0811 10 19 00 ---Друго   20 kg 
0811 10 90 00 --Друго   20 kg 
0811 20  -Малинки, капинки, дудинки, логански бобин-

ки, црни, бели и црвени рибизли и рибеси:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  --Со додаток на шеќер или други материи за 

засладување:   
0811 20 11 00 ---Со содржина на шеќер што надминува 13% по 

маса   20 kg 
0811 20 19 00 ---Друго   20 kg 
  --Друго:   
0811 20 31 00 ---Малинки   20 kg 
0811 20 39 00 ---Црни рибизли   20 kg 
0811 20 51 00 ---Црвени рибизли   20 kg 
0811 20 59 00 ---Капинки и дудинки   20 kg 
0811 20 90 00 ---Друго   20 kg 
0811 90 -Друго:   
  --Со содржина на додаден шеќер или други мате-

рии за засладување:   
  ---Со содржина на шеќер што надминува 13% по 

маса:   
0811 90 11 00 ----Тропско овошје и тропско јатчесто овошје   20 kg 
0811 90 19 00 ----Друго   20 kg 
  ---Друго:   
0811 90 31 00 ----Тропско овошје и тропско јатчесто овошје   20 kg 
0811 90 39 00 ----Друго   20 kg 
  --Друго:   
0811 90 50 00 ---Овошје од видот Vaccinium myrtillus   20 kg 
0811 90 70 00 ---Овошје од видот Vaccinium myrtilloides и 

Vaccinium angustifolium   20 kg 
  ---Цреши и вишни:   
0811 90 75 00 ----Вишни (Prunus cerasus)   20 kg 
0811 90 80 00 ----Друго   20 kg 
0811 90 85 00 ---Тропско овошје и тропско јатчесто овошје   20 kg 
0811 90 95 00 ---Друго   20 kg 
0812 Овошје и јатчесто овошје, привремено 

конзервирано (на пр. со гас сулфурдиоксид, во 
солена вода, во сулфурирана вода или во други 
раствори за конзервирање), но во таква 
состојба непогодно за непосредна исхрана:   

0812 10 00 00 -Цреши и вишни   20 kg 
0812 90 -Друго:   
0812 90 10 00 --Кајсии   20 kg 
0812 90 20 00 --Портокали   20 kg 
0812 90 30 00 --Папаи   15 kg 
0812 90 40 00 --Овошје од видот Vaccinium myrtillus   20 kg 
0812 90 70 00 --Гуави, манго, мангостини, тамаринки, cashew 

јаболка, lychees, jackfruit, сливи sapodillo, 
карамбола, питаја и тропско јатчесто овошје   20 kg 

  --Друго:   
0812 90 98 10 ---Јагоди   20 kg 
0812 90 98 90 ---Друго   20 kg 
0813 Овошје, сушено, освен она што се распоредува 

во тар. број 0801 до 0806; мешаници на јатчесто 
овошје или сушено овошје од оваа глава:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0813 10 00 00 -Кајсии   20 kg 
0813 20 00 00 -Сливи   20 kg 
0813 30 00 00 -Јаболка   20 kg 
0813 40  -Друго овошје:   
0813 40 10 00 --Праски, вклучувајќи нектарини   20 kg 
0813 40 30 00 --Круши   20 kg 
0813 40 50 00 --Папаи   20 kg 
0813 40 65 00 --Тамаринки, Cashew јаболка, lychees, jackfruit, 

sapodillo сливи, рајско овошје, карамбола и питаја  20 kg 
0813 40 95 00 --Друго   20 kg 
0813 50  -Мешаници на јатчесто или сушено овошје од 

оваа глава:    
  --Мешаници на сушено овошје, освен она од тар. 

број 0801 до тар. број 0806:   
  ---Што не содржат сушени сливи:   
0813 50 12 00 ----Од папаи, тамаринки, cashew јаболка, lychees, 

jackfruit, sapodillo сливи, рајско овошје, карамбола 
и питаја   20 kg 

0813 50 15 00 ----Друго   20 kg 
0813 50 19 00 ---Што содржат сушени сливи   20 kg 
  --Мешаници исклучително од сушено јатчесто 

овошје од тар. број 0801 и тар. број 0802:   
0813 50 31 00 ---Од тропско јатчесто овошје   20 kg 
0813 50 39 00 ---Друго   20 kg 
  --Други мешаници:   
0813 50 91 00 ---Што не содржат сушени сливи или смокви   20 kg 
0813 50 99 00 ---Друго   20 kg 
0814 00 00 00 Кори од агруми или од дињи и лубеници, 

свежи, замрзнати, сушени или привремено 
конзервирани во солена вода, сулфурирана 
вода или во други раствори за конзервирање   сл kg 
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ГЛАВА  9  

КАФЕ, ЧАЈ, МАТЕ-ЧАЈ И МИРУДИИ 
 
Забелешки: 

1.  Мешаниците на производите од тар. броеви 0904 до 0910, се распоредуваат на следниов начин: 
(а)  мешаници на два или повеќе производи од ист тарифен број се распоредуваат во тој 

тарифен број; 
(б)  мешаници на два или повеќе производи од различни тарифни броеви се распоредуваат во 

тар. број 0910. 
Додавањето на други материјали на производите од тар. броеви 0904 до 0910 (или на 
мешаниците споменати во претходните ставови (а) или (б)) нема влијание врз нивното 
распоредување, под услов добиените мешаници да го задржуваат суштествениот карактер на 
стоките што се распоредуваат во тие тарифни броеви. Во спротивен случај, таквите мешаници 
не се распоредуваат во оваа глава; мешаници што се состојат од мешани мирудии или од 
мешани комбинирани мирудиски средства се распоредуваат во тар. број 2103. 

1. Оваа глава не го опфаќа црниот пипер (Piper cubeba) или другите производи од тар. број 
1211. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0901 Кафе, печено или непечено или без кофеин; 

лушпи и ципи од кафе; замени за кафе што 
содржат кафе во кој и да било сооднос: 

  

  -Кафе, непечено:   
0901 11 00 00 --Со кофеин   5 kg 
0901 12 00 00 --Без кофеин   5 kg 
  -Кафе, печено:   
0901 21 00 00 --Со кофеин   15 kg 
0901 22 00 00 --Без кофеин   15 kg 
0901 90  -Друго:    
0901 90 10 00 --Лушпи и ципи од кафе   30 kg 
0901 90 90 00 --Замени за кафе што содржат кафе   30 kg 
0902 Чај, неароматизиран или ароматизиран:   
0902 10 00 00 -Зелен чај (неферментиран) во непосредни 

пакувања со маса што не надминува 3 кг   15 kg 
0902 20 00 00 -Друг зелен чај (неферментиран)   15 kg 
0902 30 00 00 -Црн чај (ферментиран) и делумно фермен-

тиран чај, во непосредни пакувања со маса 
што не надминува 3 кг   15 kg 

0902 40 00 00 -Друг црн чај (ферментиран) и други делумно 
ферментирани чаеви   15 kg 

0903 00 00 00 Мате-чај   15 kg 
0904 Пипер од родот Piper; сушена или кршена или 

мелена пиперка од родот Capsicum или од 
родот Pimenta:   

  -Пипер (црн пипер):   
0904 11 00 00 --Некршен ниту мелен   сл kg 
0904 12 00 00 --Кршен или мелен   5 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
0904 20 -Пиперка од родот Capsicum или од родот 

Pimenta, сушена или кршена или мелена:   
  --Некршена и немелена:   
0904 20 10 00 ---Слатка пиперка   45 kg 
0904 20 30 00 ---Друга   45 kg 
0904 20 90 00 --Кршена или мелена   45 kg 
0905 00 00 00 Ванила   сл kg 
0906 Цимет и цвет од циметово дрво:   
  -Некршен ниту мелен:   
0906 11 00 00 --Цимет (Cinnamonum zeylanicum Blume)   сл kg 
0906 19 00 00 --Друго  сл kg 
0906 20 00 00 -Кршен или мелен   сл kg 
0907 00 00 00 Каранфилче (цели плодови, пупки и дршки)   сл kg 
0908 Мушкатен орев, мацис и кардамом:   
0908 10 00 00 -Мушкатен орев   сл kg 
0908 20 00 00 -Мацис   сл kg 
0908 30 00 00 -Кардамом   сл kg 
0909 Семе од анис, бадијан, анасон, коријандер, ким 

или кумин; бобинки од смрека:   
0909 10 00 00 -Семе од анис или бадијан   сл kg 
0909 20 00 00 -Семе од коријандер   сл kg 
0909 30 00 00 -Семе од кумин   сл kg 
0909 40 00 00 -Семе од ким   сл kg 
0909 50 00 00 -Семе од анасон; бобинки од смрека   сл kg 
0910 Исиот, шафран, куркума, мајчина душица, 

ловоров лист, кари и други мирудии:   
0910 10 00 00 -Исиот   сл kg 
0910 20  -Шафран:   
0910 20 10 00 --Ниту толчен ниту мелен   сл kg 
0910 20 90 00 --Толчен или мелен   сл kg 
0910 30 00 00 -Куркума   сл kg 
  -Други мирудии:   
0910 91  --Мешаници дефинирани со забелешката 1 (б) 

кон оваа глава:    
0910 91 05 00 ---Кари сл kg 

 ---Други:   
0910 91 10 00 ----Некршени ниту мелени   сл kg 
0910 91 90 00 ----Кршени или мелени   сл kg 
0910 99 --Други:   
0910 99 10 00 ---Семе од грчка детелина   сл kg 
  ---Мајчина душица:   
  ----Ниту толчена ниту мелена:   
0910 99 31 00 -----Вид мајчина душица (Thumus serpyllum)   сл kg 
0910 99 33 00 -----Друго   сл kg 
0910 99 39 00 ----Толчена или мелена   сл kg 
0910 99 50 00 ---Ловоров лист   сл kg 
  ---Друго:   
0910 99 91 00 ----Некршени ниту мелени   сл kg 
0910 99 99 00 ----Кршени или мелени   сл kg 
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ГЛАВА  1 0  
Ж И Т А 

Забелешки: 

1.  (А)  Производите наведени во наименувањата на тарифните броеви на оваа глава се 
распоредуваат во овие тарифни броеви само ако се во зрно, вклучувајќи ги зрната во клас 
или во стебленца. 

(Б)  Оваа глава не опфаќа лупени или поинаку обработени зрна. Меѓутоа, оризот лупен, 
бланширан, полиран, глазиран, етивиран (Parboiled) или кршен се распоредува во тар. број 
1006. 

2.  Тар. број 1005 не ја опфаќа пченката шеќерка (Глава 7). 
 
Забелешка за тарифниот подброј: 

1.  Под поимот “тврда пченица” се подразбира пченицата од видот Triticum durum и хибридите 
добиени со посебно меѓусебно вкрстување на Triticum durum што имаат ист број (28) на 
хромозоми од тој вид. 

 
Дополнителни забелешки: 

1.  Дадените изрази го имаат следново значење: 
(а)  “ориз со кружни зрна” (тар. ознаки 1006 10 21 00, 1006 10 92 00, 1006 20 11 00, 1006 20 92 

00, 1006 30 21 00, 1006 30 42 00, 1006 30 61 00 и 1006 30 92 00): ориз со зрна чија должина 
не надминува 5,2 мм и соодносот меѓу должината/ширината е помала од 2; 

(б)  “ориз со средни зрна” (тар. ознаки 1006 10 23 00, 1006 10 94 00, 1006 20 13 00, 1006 20 94 
00, 1006 30 23 00, 1006 30 44 00, 1006 30 63 00 и 1006 30 94 00): ориз со зрна чија должина 
е над 5,2 мм, но не повеќе од 6,0 мм и сооднос на должината/ширината е помала од 3; 

(в)  “ориз со долги зрна” (тар. ознаки 1006 10 25 00, 1006 10 27 00, 1006 10 96 00, 1006 10 98 00, 
1006 20 15 00, 1006 20 17 00, 1006 20 96 00, 1006 20 98 00, 1006 30 25 00, 1006 30 27 00, 
1006 30 46 00, 1006 30 48 00, 1006 30 65 00, 1006 30 67 00, 1006 30 96 00 и 1006 30 98 00): 
ориз со зрна чија што должина надминува 6,0 мм; 

(г)  “ориз во лушпа”(тар. ознаки 1006 10 21 00, 1006 10 23 00, 1006 10 25 00, 1006 10 27 00, 
1006 10 92 00, 1006 10 94 00, 1006 10 96 00 и 1006 10 98 00): ориз кој што ја задржал 
лушпата и после чукањето;  

(д)  “лупен ориз” (тар. ознаки 1006 20 11 00, 1006 20 13 00, 1006 20 15 00, 1006 20 17 00, 1006 
20 92 00, 1006 20 94 00, 1006 20 96 00 и 1006 20 98 00): е ориз кој е само излупен. Тоа е на 
пример, ориз кој е познат со трговско име како: костенлив ориз, карго ориз, лоонзаин и 
рисо сбрамато; 

(ѓ)  “полубланширан ориз” (тар. ознаки 1006 30 21 00, 1006 30 23 00, 1006 30 25 00, 1006 30 27 
00, 1006 30 42 00, 1006 30 44 00, 1006 30 46 00 и 1006 30 48 00): ориз од кој е отстранета 
лушпата, дел од никулецот и целиот или дел од надворешнита обвивка перикарпа, но не 
внатрешните слоеви; 

(е)  “бланширан ориз” (тар. ознаки 1006 30 61 00, 1006 30 63 00, 1006 30 65 00, 1006 30 67 00, 
1006 30 92 00, 1006 30 94 00, 1006 30 96 00 и 1006 30 98 00): е ориз на кој му е отстранета 
лушпата, целосно надворешната и внатрешната обвивка перикарпа, целиот ,ркулец кога е 
во прашање ориз со долго зрно и зрно со средна должина, или барем еден нејзин дел, кога 
е во прашање ориз со кружно зрно, но на кој белите надолжни линии се останати само 10% 
од зрната; 

(ж)  “кршен ориз” (тар. подброј 1006 40): се делови на зрна чија должина не надминува три-
четвртини од просечната должина на целото зрно. 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1001 Пченица и наполица:   
1001 10  -Тврда пченица:    
1001 10 00 10 --За сеидба (1) сл kg 
1001 10 00 90 --Друга   15+0,1 

еур/кг 
max.75 kg 

1001 90 -Друго:   
1001 90 10 00 --Пир за сеидба (1) сл kg 
  --Друг пир, обична пченица и наполица:   
1001 90 91 00 ---Обична пченица и наполица за сеидба (1)  сл kg 
1001 90 99 00 ---Друго   15+0,1 

еур/кг 
max.75 kg 

1002 00 'Рж:   
1002 00 00 10 -За сеидба (1)   сл kg 
1002 00 00 90 -Друг   5 kg 
1003 00 Јачмен:   
1003 00 10 00 -За сеидба (1) сл kg 
  -Друг:   
1003 00 90 10 --Пиварски  (2)  сл kg 
1003 00 90 20 --Добиточен   (2)  2 kg 
1003 00 90 90 --Друг   2 kg 
1004 00 Овес:   
1004 00 00 10 -За сеидба (1)   сл kg 
1004 00 00 90 -Друг   10 kg 
1005 Пченка:   
1005 10 -За сеидба:   
  --Хибридна:   
1005 10 11 00 ---Двојни хибриди и врвни хибриди (1)   сл kg 
1005 10 13 00 ---Тројни хибриди (1)   сл kg 
1005 10 15 00 ---Прости хибриди (1)   сл kg 
1005 10 19 00 ---Друго (1)   сл kg 
1005 10 90 00 --Друго (1)   сл kg 
1005 90 00 00 -Друго   сл kg 
1006 Ориз:   
1006 10 -Ориз во лушпа (арпа или суров):   
1006 10 10 00 --За сеидба (1) сл kg 
  --Друго:   
  ---Етивиран (Parboiled):   
1006 10 21 00 ----Кружни зрна   35 kg 
1006 10 23 00 ----Средни зрна   35 kg 
  ----Долги зрна:   
1006 10 25 00 -----Со однос должина/широчина поголем од 2, но 

помал од 3   35 kg 

                                                           
 

(1) Стока внесена под  овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани во Дел II под В, од воведните забелешки 
(2) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1006 10 27 00 -----Со однос должина/широчина еднаков или 

поголем од 3   35 kg 
  ---Друго:   
1006 10 92 00 ----Кружни зрна   35 kg 
1006 10 94 00 ----Средни зрна   35 kg 
  ----Долги зрна:   
1006 10 96 00 -----Со однос должина/широчина поголем од 2, но 

помал од 3   35 kg 
1006 10 98 00 -----Со однос должина/широчина еднаков или 

поголем од 3   35 kg 
1006 20 -Ориз, лупен (костенлив):   
  --Етивиран (Parboiled):   
1006 20 11 00 ---Кружни зрна   35 kg 
1006 20 13 00 ---Средни зрна   35 kg 
  ---Долги зрна:   
1006 20 15 00 ----Со однос должина/широчина поголем од 2, но 

помал од 3   35 kg 
1006 20 17 00 ----Со однос должина/широчина еднаков или 

поголем од 3   35 kg 
  --Друго:   
1006 20 92 00 ---Кружни зрна   35 kg 
1006 20 94 00 ---Средни зрна   35 kg 
  ---Долги зрна:   
1006 20 96 00 ----Со однос должина/широчина поголем од 2, но 

помал од 3   35 kg 
1006 20 98 00 ----Со однос должина/широчина еднаков или 

поголем од 3   35 kg 
1006 30 -Ориз, полубланширан или бланширан, поли-

ран или неполиран или глазиран:   
  --Полубланширан ориз:   
  ---Етивиран (Parboiled):   
1006 30 21 00 ----Кружни зрна   35 kg 
1006 30 23 00 ----Средни зрна   35 kg 
  ----Долги зрна:   
1006 30 25 00 -----Со однос должина/широчина поголем од 2, но 

помал од 3   35 kg 
1006 30 27 00 -----Со однос должина/широчина еднаков или 

поголем од 3   35 kg 
  ---Друго:   
1006 30 42 00 ----Кружни зрна   35 kg 
1006 30 44 00 ----Средни зрна   35 kg 
  ----Долги зрна:   
1006 30 46 00 -----Со однос должина/широчина поголем од 2, но 

помал од 3   35 kg 
1006 30 48 00 -----Со однос должина/широчина еднаков или 

поголем од 3   35 kg 
  --Бланширан ориз:   
  ---Етивиран (Parboiled):   
1006 30 61 00 ----Кружни зрна   35 kg 
1006 30 63 00 ----Средни зрна   35 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  ----Долги зрна:   
1006 30 65 00 -----Со однос должина/широчина поголем од 2, но 

помал од 3   35 kg 
1006 30 67 00 -----Со однос должина/широчина еднаков или 

поголем од 3   35 kg 
  ---Друго:   
1006 30 92 00 ----Кружни зрна   35 kg 
1006 30 94 00 ----Средни зрна   35 kg 
  ----Долги зрна:   
1006 30 96 00 -----Со однос должина/широчина поголем од 2, но 

помал од 3   35 kg 
1006 30 98 00 -----Со однос должина/широчина еднаков или 

поголем од 3   35 kg 
1006 40 00 00 -Кршен ориз   35 kg 
1007 00 Сорго во зрно:    
1007 00 10 00  -Хибриди за сеидба (1)  сл kg 
1007 00 90 00  -Друго   5 kg 
1008 Елда, просо, семе за птици; други жита:   
1008 10 00 00 -Елда   5 kg 
1008 20 00 00 -Просо   5 kg 
1008 30 00 00 -Семе за птици   5 kg 
1008 90  -Други жита:   
1008 90 10 00 --Тритикале   5 kg 
  --Други:   
1008 90 90 10 ---За сеидба (1)   сл kg 
1008 90 90 90 ---Други   5 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
(1) Стока внесена под  овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани во Дел II под В, од воведните забелешки. 
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ГЛАВА  1 1  

ПРОИЗВОДИ НА МЕЛНИЧКАТА ИНДУСТРИЈА; СЛАД; СКРОБ; 
ИНУЛИН; ГЛУТЕН ОД ПЧЕНИЦА 

Забелешки: 

1. Оваа глава не опфаќа: 
(а)  пржен слад приготвен како замена за кафе( тар. број 0901 или 2101); 
(б)  приготвено брашно, јарма, гриз, или скроб од тар. број 1901; 
(в)  лушпи од пченка (corn flakes) и други производи од тар. број 1904; 
(г)  зеленчук, приготвен или конзервиран, од тар. броеви 2001, 2004 или 2005; 
(д)  фармацевтски производи (Глава 30); или 
(ѓ)  скроб што има својство на парфимериски, козметички или тоалетни препарати (Глава 33). 

2.  (А)  Производите на мелничката индустрија, добиени од жита што се опфатени во наредната 
табела, се распоредуваат во оваа глава ако по маса, во сува состојба, содржат: 
(а)  скроб (определен со модификуван полариметриски метод по Ewers) во количество кое 

го надминува износот назначен во колона 2; и 
(б)  пепел (по одземањето на додадените минерали) во количество кое не го надминува 

износот назначен во колона 3. 
Во спротивен случај, тие се распоредуваат во тар. број 2302. Меѓутоа, никулци од 
житарици, цели, сплоснати, во гранули или мелени, секогаш се распоредуваат во тар. број 
1104.  

(Б)  Производите што се распоредуваат во оваа глава, сообразно со наведените одредби, се 
распоредуваат во тар. број 1101 или 1102, ако процентот кој поминува низ сито од 
ткаенина од метални жици со отворите назначени во колона 4 или 5 не е помал, по маса, од 
процентот назначен за определено жито. 
Во спротивен случај, тие се распоредуваат во тар. број 1103 или 1104. 
 

 

Жита 
 
 

 

Содржина 
на скроб 

 

Содржина 
на пепел 

 

Процент што поминува низ сито 
со отвор од 

 
   315 

микрометри 
(микрони) 

500 микрометри 
(микрони) 

1 2 3 4 5 
Пченица 
и ‘рж 45% 2.5% 80%  

Јачмен 45% 3% 80%  
Овес 45% 5% 80%  

Пченка и 
сорго во 
зрно 

45% 2%  90% 

Ориз 45% 1.6% 80%  
Елда 45% 4% 80%  
Други 
жита 

45% 2% 50%  
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3.  Под поимите “јарма” и “гриз”, во смисла на тар. број 1103, се подразбираат производите 
добиени со фрагментација на зрна од жита што им одговараат на следниве услови: 

(а)  за пченкарни производи, најмалку 95% по маса на производ да поминат низ сито од 
ткаенина од метална жица со отвор од 2 мм; 

(б)  за производи од други жита, најмалку 95% по маса на производ да поминат низ сито од 
ткаенина од метална жица со отвор од 1,25 мм. 

Дополнителна забелешка: 

1.  Во тар. број 1106, термините “брашно”, “гриз”и “прав” значат производи (освен исечкан 
исушен кокосов орев), добиени со мелење или пак некој друг фрагментарен процес од 
сушен мешунест зеленчук што се распоредува во тар. број 0713, од нишесте или корени 
или кртули од тар. број 0714 или од производи од Глава 8, од кои: 

(а)  во случај на сушен мешунест зеленчук, нишесте, корени, кртули и производи од Глава 8 
(исклучувајќи ги јатчестите плодови од тар. броеви 0801 и 0802), најмалку 95% по маса 
поминува низ метално жичено сито со отвор од 2 мм; 

(б)  во случај на јатчести плодови од тар. броеви 0801 и 0802, најмалку 50% по маса поминува 
низ метално жичено сито со отвор од 2,5 мм.  

 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1  3 4 
1101 00   Брашно од пченица или наполица:    
  -Брашно од пченица:   
1101 00 11 00 --Од тврда пченица   0,15 

еур/кг 
max.55 kg 

1101 00 15 00 --Од обична пченица и пир   0,15 
еур/кг 
max.55 kg 

1101 00 90 00 -Брашно од наполица   0,15 
еур/кг 
max.55 kg 

1102 Брашно од жита, освен од пченица или 
наполица:   

1102 10 00 00 -Брашно 'ржено   10 kg 
1102 20  -Брашно пченкарно:    
1102 20 10 00 --Со содржина на маснотија што не надминува 

1,5% по маса   10 kg 
1102 20 90 00 --Друго   10 kg 
1102 90  -Друго:    
1102 90 10 00 --Брашно од јачмен   10 kg 
1102 90 30 00 --Брашно од овес   10 kg 
1102 90 50 00 --Брашно оризово  15 kg 
1102 90 90 00 --Друго   10 kg 
1103 Јарма од жита, гриз и пелети:   
  -Јарма и гриз:   
1103 11 --Од пченица:    
1103 11 10 00 ---Од тврда пченица   2 kg 
1103 11 90 00 ---Од обична пченица и пир   2 kg 
1103 13  --Од пченка:   
1103 13 10 00 ---Со содржина на маснотија што не надминува 

1,5% по маса   5 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1  3 4 
  ---Друго:   
1103 13 90 10 ----Неприготвени за продажба на мало   5 kg 
1103 13 90 90 ----Друго   10 kg 
1103 19  --Од други жита:   
1103 19 10 00 ---Од 'рж   10 kg 
1103 19 30 00 ---Од јачмен   10 kg 
1103 19 40 00 ---Од овес   2 kg 
1103 19 50 00 ---Од ориз   15 kg 
1103 19 90 00 ---Друго   10 kg 
1103 20  -Пелети:   
1103 20 10 00 --Од ´рж   10 kg 
1103 20 20 00 --Од јачмен   10 kg 
1103 20 30 00 --Од овес   10 kg 
1103 20 40 00 --Од пченка   10 kg 
1103 20 50 00 --Од ориз   10 kg 
1103 20 60 00 --Од пченица   10 kg 
1103 20 90 00 --Друго   10 kg 
1104 Жита во зрно поинаку обработени (на пр: 

лупени, валани во лушпи, перлирани, 
обрежани или гмечени), освен ориз од тар. број 
1006; никулци од жита, цели, валани, во 
лушпи или мелени:   

  -Зрна, валани или во форма на лушпи:   
1104 12  --Од овес:   
1104 12 10 00 ---Валани   10 kg 
1104 12 90 00 ---Во форма на лушпи   10 kg 
1104 19  --Од други жита:    
1104 19 10 00 ---Од пченица   10 kg 
1104 19 30 00 ---Од 'рж   10 kg 
1104 19 50 00 ---Од пченка   10 kg 
  ---Од јачмен:   
1104 19 61 00 ----Валани   10 kg 
1104 19 69 00 ----Во форма на лушпи   10 kg 
  ---Друго:   
1104 19 91 00 ----Ориз во форма на лушпи   10 kg 
1104 19 99 00 ----Друго   10 kg 
  -Поинаку обработени зрна (на пр: излупени, 

перлирани, обрежани или гмечени):   
1104 22  --Од овес:    
1104 22 20 00 ---Излупени (без лушпа)   10 kg 
1104 22 30 00 ---Излупени и обрежани или гмечени (“Grütze” 

или “grutten”)   10 kg 
1104 22 50 00 ---Перлирани   10 kg 
1104 22 90 00 ---Поинаку необработени освен гмечени   10 kg 
1104 22 98 00 ---Друго   10 kg 
1104 23  --Од пченка:    
1104 23 10 00 ---Излупени (без лушпа), обрежани или нео-

брежани, гмечени или негмечени   10 kg 
1104 23 30 00 ---Перлирани   10 kg 
1104 23 90 00 ---Поинаку необработени освен гмечени   10 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1  3 4 
1104 23 99 00 ---Друго   10 kg 
1104 29  --Од други жита:    
  ---Од јачмен:    
1104 29 01 00 ----Излупени (без лушпа)   10 kg 
1104 29 03 00 ----Излупени и обрежани или гмечени (“Grütze” 

или “grutten”)   10 kg 
1104 29 05 00 ----Перлирани   10 kg 
1104 29 07 00 ----Поинаку необработени освен гмечени   10 kg 
1104 29 09 00 ----Друго   10 kg 
  ---Друго:   
  ----Излупени (без лушпа), обрежани или 

необрежани, гмечени или негмечени:   
1104 29 11 00 -----Од пченица   10 kg 
1104 29 18 00 -----Друго   10 kg 
1104 29 30 00 ----Перлирани    10 kg 
  ----Поинаку необработени освен гмечени:   
1104 29 51 00 -----Од пченица   10 kg 
1104 29 55 00 -----Од 'рж   10 kg 
1104 29 59 00 -----Друго   10 kg 
  ----Друго:   
1104 29 81 00 -----Од пченица   10 kg 
1104 29 85 00 -----Од 'рж   10 kg 
1104 29 89 00 -----Друго   10 kg 
1104 30  -Никулци од жита, цели, валани, во лушпи или 

мелени:    
1104 30 10 00 --Од пченица   10 kg 
1104 30 90 00 --Од други жита   10 kg 
1105 Брашно, гриз, прав, лушпи, гранули и пелети 

од компир:   
1105 10 00 00 -Брашно, гриз и прав   10 kg 
1105 20 00 00 -Лушпи, гранули и пелети   10 kg 
1106 Брашно, гриз и прав од сушен мешунест 

зеленчук што се распоредува во тар. број 0713, 
од саго-корења или кртоли што се 
распоредуваат во тар. број 0714 или од 
производите на Глава 8:   

1106 10 00 00 -Од сушен мешунест зеленчук кој се распо-
редува во тар. број 0713   10 kg 

1106 20  -Од саго или од корења или кртоли што се рас-
поредуваат во тар. број 0714:    

1106 20 10 00 --Денатурирани (1) сл kg 
1106 20 90 00 --Друго   сл kg 
1106 30 -Од производите од Глава 8:   
1106 30 10 00 --Од банани   10 kg 
  --Друго:   
1106 30 90 10 ---Брашно од кокосов орев   сл kg 
1106 30 90 90 ---Друго   10 kg 

                                                           
 (1) Стока внесена под  овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани во Дел II под В, од воведните забелешки. 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1  3 4 
1107 Слад, пржен или непржен:   
1107 10 -Непржен:    
  --Од пченица:   
1107 10 11 00 ---Во форма на брашно   10 kg 
1107 10 19 00 ---Друго   10 kg 
  --Друго:   
1107 10 91 00 ---Во форма на брашно   10 kg 
1107 10 99 00 ---Друго   2 kg 
1107 20 00 00 -Пржен   10 kg 
1108 Скроб; инулин:   
  -Скроб:   
1108 11 00 00 --Пченичен скроб   2 kg 
1108 12  --Пченкарен скроб:   
1108 12 00 10 ---Неприготвен за продажба на мало   2 kg 
1108 12 00 90 ---Друго   2 kg 
1108 13 00 00 --Скроб од компир   2 kg 
1108 14 00 00 --Скроб од маниока   2 kg 
1108 19  --Друг скроб:    
1108 19 10 00 ---Скроб од ориз   2 kg 
1108 19 90 00 ---Друго   2 kg 
1108 20 00 00 -Инулин   2 kg 
1109 00 00 00 Глутен од пченица, исушен или неисушен   сл kg 
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ГЛАВА 12 

     
МАСЛОДАЈНИ СЕМИЊА И ПЛОДОВИ; РАЗНИ ЗРНА, СЕМИЊА И ПЛОДОВИ; 

ИНДУСТРИСКИ ИЛИ МЕДИЦИНСКИ РАСТЕНИЈА;СЛАМА И ДОБИТОЧНА ХРАНА 
(КАБАСТА) 

 
Забелешки: 

1.  Тар. број 1207, меѓу другото, опфаќа палмини ореви и јатки, семе од памук, семе од рицинус, 
семе од сусам, семе од синап, семе од шафраника, семе од афион и од карита орев. Овој 
тарифен број не ги опфаќа производите од тар. број 0801 или 0802 или маслинки (Глава 7 или 
Глава 20). 

2.  Тар. број 1208 ги опфаќа, покрај неодмастеното брашно и гриз и брашното и гризот коишто се 
делумно или целосно одмастени или што се целосно или делумно повторно замастени од 
своите оригинални масла. Меѓутоа, овој тарифен број ги исклучува остатоците од тар. броеви 
2304 до 2306. 

3.  Во смисла на тар. број 1209, семе од шеќерна репка, семе од трева, семе од украсно цвеќе, семе 
од зеленчук, семе од шумски дрвја, семе од овошки, семе од граорица (освен од видот на Vicia 
faba) или од волчји боб се сметаат како “вид семе што се употребува за сеидба”. 
Меѓутоа, тар. број 1209 не ги опфаќа следниве производи, дури и кога се наменети за сеидба: 
(а)  мешунест зеленчук или пченка шеќерка (Глава7); 
(б)  мирудии или други производи од Глава 9; 
(в)  жита (Глава 10); или 
(г)  производи од тар. броеви 1201 до 1207 или 1211. 

4.  Тар. број 1211, покрај другото, ги опфаќа следниве растенија и делови од растенија: босилек, 
боражина, гинсенг, изоп, богородични растенија, сите видови нане, рузмарин, рутвица, жалфија 
и пелин. 
Меѓутоа, од тар. број 1211 се исклучени: 
(а)  лекови од Глава 30; 
(б)  парфимериски, козметички или тоалетни производи од Глава 33; или 
(в)  инсектициди, фунгициди, хербициди, средства за дезинфекција и слични производи од тар. 

број 3808. 

5.  За примена на тар. број 1212, под поимот “морски алги и други алги”не се подразбираат: 
(а)  мртви едноќелиски микроорганизми од тар. број 2102; 
(б)  култури од микроорганизми од тар. број 3002; или 
(в)  ѓубрива од тар. број 3101 или 3105. 

 
Забелешка за тарифен подброј: 

1. Во смисла на тар. подброј 1205 10 под поимот “семиња од маслодајна репка со ниска 
содржина на еручна киселина”, се подразбираат семиња од родот на маслодајна репка со 
неиспарливо масло со содржина на еручна киселина помала од 2% по маса и цврста 
компонента која содржи глукозинолат помалку од 30 микромоли/грам. 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1201 00 Соја во зрно, вклучувајќи кршена или дробена:   
1201 00 10 00 -За сеидба (1)  сл kg 
1201 00 90 00 -Друга   сл kg 
1202 Кикиритки, непржени или непечени, лупени или 

нелупени или кршени или дробени:   
1202 10  -Во лушпа:   
1202 10 10 00 --За сеидба (1)   сл kg 
1202 10 90 00 --Други   5 kg 
1202 20 00 00 -Лупени, вклучувајќи кршени или дробени   5 kg 
1203 00 00 00 Копра   сл kg 
1204 00  Семе од лен, вклучувајќи кршено или дробено:   
1204 00 10 00 -За сеидба (1)   сл kg 
1204 00 90 00 -Друго   сл kg 
1205 Семе од маслодајна репка, вклучувајќи кршено 

или дробено:   
1205 10  -Семиња од маслодајна репка со ниска 

содржина на еручна киселина:   
1205 10 10 00 --За сеидба (1)   сл kg 
1205 10 90 00 --Друго   сл kg 
1205 90 00 00 -Друго   сл kg 
1206 00  Семе од сончоглед, вклучувајќи кршено или 

дробено:   
1206 00 10 00 -За сеидба (1)   сл kg 
  -Друго:   
1206 00 91 00 --Лупени; во лушпа со сиви и бели ленти   сл kg 
1206 00 99 00 --Друго   сл kg 
1207 Друго маслодајно семе и плодови, вклучувајќи 

кршено или дробено:   
1207 20  -Семе од памук:   
1207 20 10 00 --За сеидба (1)   сл kg 
1207 20 90 00 --Друго   сл kg 
1207 40  -Семе од сусам:   
1207 40 10 00 --За сеидба (1)   сл kg 
1207 40 90 00 --Друго   сл kg 
1207 50  -Семе од синап:   
1207 50 10 00 --За сеидба (1)   сл kg 
1207 50 90 00 --Друго   сл kg 
  -Друго:   
1207 91  --Семе од афион:    
1207 91 10 00 ---За сеидба (1)   сл kg 
1207 91 90 00 ---Друго   сл kg 
1207 99  --Друго:   
1207 99 15 00 ---За сеидба (1)   сл kg 
  ---Друго:   
1207 99 91 00 ----Семе од коноп    сл kg 
1207 99 97 00 ----Друго   сл kg 
                                                           
(1) Стока внесена под  овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани во Дел II под В, од воведните забелешки. 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1208 Брашно и гриз од маслодајни семиња и плодови, 

освен од синап:   
1208 10 00 00 -Од соја   сл kg 
1208 90 00 00 -Друго   сл kg 
1209 Семе, плодови и спори, наменети за сеидба:   
1209 10 00 00 -Семе од шеќерна репка   сл kg 
  -Семе од крмни растенија:   
1209 21 00 00 --Семе од луцерка (alfalfa)   2 kg 
1209 22  --Семе од детелина (Trifolium spp.):   
1209 22 10 00 ---Семе од црвена детелина (Trifolium pratense L.)   2 kg 
1209 22 80 00 ---Друго   2 kg 
1209 23  --Семе од виук:   
1209 23 11 00 ---Семе од ливадски виук (Festuca pratensis Huds.)   2 kg 
1209 23 15 00 ---Семе од црвен виук (Festuca rubra L.)   2 kg 
1209 23 80 00 ---Друго   2 kg 
1209 24 00 00 --Семе од кентаки сина трева (Poa pratenisis L.)  2 kg 
1209 25  --Семе од 'ржна трева (Lolium, multiflorum Lam, 

Lolium perenne L.):   
1209 25 10 00 ---Семе од италијанска 'ржна трева (Lolium 

multiflorum Lam.)   2 kg 
1209 25 90 00 ---Перенијална 'ржна трева (Lolium perenne L.)   2 kg 
1209 29  --Друго:   
1209 29 10 00 ---Семе од Vetch; семе од Poa (Poa palustris L, Poa 

trivialis L.); коксфут трева (Dactylis glomerate L.); 
бент трева (Agrostis)   2 kg 

1209 29 35 00 ---Семе од Тимотиева трева   2 kg 
1209 29 50 00 ---Семе од Lupine   2 kg 
1209 29 60 00 ---Семе од сточна репка(Beta vulgaris var. alba)   2 kg 
1209 29 80 00 ---Друго   2 kg 
1209 30 00 00 -Семе од тревнати растенија што главно се 

одгледуваат поради нивните цветови   2 kg 
  -Друго:   
1209 91  --Семе од зеленчук:   
1209 91 10 00 ---Семе од Kohlrabi (Brassica oleracea L. var. 

caulorapa и gongylodes L.)   2 kg 
1209 91 30 00 ---Семе од цвекло или семе од репа (Beta vulgaris 

var.conditiva)   2 kg 
  ---Друго:   
1209 91 90 10 ----Семе од домати   2 kg 
1209 91 90 30 ----Семе од краставици   2 kg 
1209 91 90 70 ----Семе од пиперки   2 kg 
1209 91 90 90 ----Друго   2 kg 
1209 99  --Друго:   
1209 99 10 00 ---Семе за шумски дрвја   2 kg 
  ---Друго:   
1209 99 91 00 ----Семе за растенија кои главно се одгледуваат 

поради нивните цветови, освен оние од тар. 
подброј 1209 30   2 kg 

  ----Друго:   
1209 99 99 10 -----Семе од тутун   2 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1209 99 99 90 -----Друго   2 kg 
1210 Хмељ, свеж или сушен, вклучувајќи и кршен 

или мелен или во форма на пелети; лупулин:   
1210 10 00 00 -Хмељ некршен ниту мелен ниту во форма на 

пелети   сл kg 
1210 20  -Хмељ, кршен, мелен или во форма на пелети; 

лупулин:   
1210 20 10 00 --Хмељ, кршен, мелен или во форма на пелети, со 

повисока содржина на лупулин; лупулин   сл kg 
1210 20 90 00 --Друго   сл kg 
1211 Растенија и делови на растенија (вклучувајќи 

семиња и плодови), свежи или сушени, сечени 
или цели, кршени или мелени, видови што 
првенствено се употребуваат во парфимеријата, 
фармацијата или за инсектицидни, фунгицидни 
или слични цели:   

1211 20 00 00 -Корен од гинсенг   10 kg 
1211 30 00 00 -Лисја од кока растение   10 kg 
1211 40 00 00 -Афионова слама   10 kg 
1211 90 -Друго:   
1211 90 30 00 --Tonquin зрна   10 kg 
1211 90 85 00 --Друго   10 kg 
1212 Рокчиња, морски и други алги, шеќерна репка и 

шеќерна трска, свежи, разладени, замрзнати или 
суви, вклучувајќи и мелени; голушки и јатки од 
овошје и други растителни производи 
(вклучувајќи корен од цикорија, непржен, од 
видот Cichorium intybus sativum), вид што 
првенствено се употребува за човечка исхрана, 
на друго место неспомнати ниту вклучени:   

1212 20 00 00 -Морски алги и други алги   сл kg 
  -Друго:   
1212 91  --Шеќерна репка:   
1212 91 20 00 ---Сушена, мелена или немелена   5 kg 
1212 91 80 00 ---Друго   5 kg 
1212 99  --Друго:   
1212 99 20 00 ---Шеќерна трска   5 kg 
1212 99 30 00 ---Рокчиња   сл kg 
  ---Семе од рокчиња:   
1212 99 41 00 ----Со надворешна обвивка, кршени или мелени   сл kg 
1212 99 49 00 ----Друго   сл kg 
1212 99 70 00 ---Друго   5 kg 
1213 00 00 00 Слама и плева од жита, сурови, неприготвени, 

вклучувајќи и сечени, мелени, пресувани или во 
форма на пелети   сл kg 

1214 Бросква, добиточна репка, корења за сточна 
храна, сено, луцерка (alfalfa), детелина, 
еспарзета, добиточен кељ, лупина, граорица и 
слични производи за добиточна храна, 
вклучувајќи и во форма на пелети:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1214 10 00 00 -Брашно и пелети од луцерка (alfalfa)   сл kg 
1214 90  -Друго:   
1214 90 10 00 --Сточна репка, бросква и други корења за сточна 

храна   сл kg 
1214 90 90 00 --Друго   сл kg 
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ГЛАВА  1 3  

ШЕЛАК; ГУМИ, СМОЛИ И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ СОКОВИ И ЕКСТРАКТИ 
 
Забелешка: 

1.  Тар. број 1302, меѓу другото, опфаќа екстракт од слатки корења, од див пелин, од хмељ, од алој 
и од опиум. 
 Овој тарифен број не опфаќа: 
(а)  екстракти од слатки корења што содржат повеќе од 10% по маса сахороза или кога се 

приготвени како слатки (тар. број 1704); 
(б)  екстракт од слад (тар. број 1901); 
(в)  екстракт од кафе, чај или мате-чај (тар. број 2101); 
(г)  растителни сокови или екстракти со додаток на алкохол за приготвување на алкохолни 

пијалаци (Глава 22); 
(д)  камфор, глицеризин или други производи од тар. број 2914 или 2938; 
(ѓ)  концентрати на афионова слама кои содржат не помалку од 50% по маса на алкалоиди 

(тар.број 2939); 
(е)  лекови од тар. број 3003 или 3004 или реагенси за определување на крвните групи (тар. 

број 3006); 
(ж)  екстракти за штавење или бојосување (тар. број 3201 или 3203); 
(з)  етерични масла, цврсти, течни, резиноиди, екстрахирани олеосмоли, како и ароматизирани 

дестилирани води или водни раствори на етерични масла или препарати врз основа на 
миризливи материи од вид кои се употребуваат за производство на пијалаци (Глава 33); 
или 

(ѕ)  природен каучук, балата, гутаперка, гвајала, чикл и слични природни гуми (тар. број 4001). 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1301 Шелак; природни гуми, смоли, гуми-смоли 

и олеосмоли (на пример, балсами):   
1301 20 00 00 -Гумиарабика   сл kg 
1301 90  -Друго:   
1301 90 00 10 --Канабис - смола   сл kg 
1301 90 00 90 --Друго   сл kg 
1302 Растителни сокови и екстракти; пектински 

материи, пектинати и пектати; агар-агар и 
други слузи и средства за згуснување, 
добиени од растителни производи, 
модификувани или немодификувани:   

  -Растителни сокови и екстракти:   
1302 11 00 00 --Опиум   сл kg 
1302 12 00 00 --Од сладок корен   сл kg 
1302 13 00 00 --Од хмељ   сл kg 
1302 19  --Друго:   
1302 19 05 00  ---Ванила олеоресин   сл kg 
  ---Друго:   
1302 19 80 10 ----Види список на имиња на ОДПМ   сл kg 
1302 19 80 90 ----Друго  сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1302 20 -Пектински материи, пектинати и пектати:   
1302 20 10 00 --Суви   сл kg 
1302 20 90 00 --Друго   сл kg 
  -Слузи и средства за згуснување, добиени од 

растителни производи, модификувани или 
немодификувани:   

1302 31 00 00 --Агар-агар   сл kg 
1302 32  --Слузи и средства за згуснување екстра-

хирани од рокчиња, семе од рокчиња или 
семе од гиар, модификувани или немоди-
фикувани:   

1302 32 10 00 ---Од рокчиња или од семе од рокчиња   сл kg 
1302 32 90 00 ---Од семе од гиар   сл kg 
1302 39 00 00 --Друго   сл kg 
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ГЛАВА  1 4  

РАСТИТЕЛНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЛЕТАРСТВО; РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ НА 
ДРУГО МЕСТО НЕСПОМНАТИ НИТУ ОПФАТЕНИ 

 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не ги опфаќа следниве производи што се распоредуваат во Оддел XI: растителни 
материјали или влакна од растителни материјали од видови што главно се употребуваат во 
производството на текстил, без оглед на начинот на приготвување, или други растителни 
материјали кои што се подложени на начин што ги прави погодни за употреба единствено како 
текстилни материјали. 

2.  Тар. број 1401, меѓу другото, опфаќа: бамбус (нецепен или цепен, стружен по должина, сечен 
по должина, заоблен на краиштата, белен, заштитен против оган, полиран или бојосан), цепени 
врбови прачки, трска и слично, срцевина на шпанска трска, шпанска трска без срцевина или 
цепена шпанска трска. Овој тарифен број не опфаќа цепки-иверки (тар. број 4404). 

3.  Тар. број 1404 не опфаќа дрвена волна (тар. број 4405) и приготвени врзопи или снопчиња за 
изработка на метли и четки (тар. број 9603). 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1401 Растителни материјали што првенствено се 

употребуваат за плетарство (на пр: бамбус, 
шпанска трска, трска, рогоз, врбови 
прачки, рафија, слама од жита исчистена, 
белена или бојосана и кора од липа): 

  

1401 10 00 00 -Бамбус   сл kg 
1401 20 00 00 -Шпанска трска   сл kg 
1401 90 00 00 -Друго   сл kg 
[1402]     
[1403]     
1404 Растителни производи неспомнати ниту 

опфатени на друго место:   

1404 20 00 00 -Линтерс од памук   сл kg 
1404 90 00 00 -Друго   сл kg 
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О Д Д Е Л  I I I  

МАСНОТИИ И МАСЛА ОД ЖИВОТИНСКО ИЛИ РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО И 
ПРОИЗВОДИ ОД НИВНО РАЗЛАГАЊЕ; ПРЕРАБОТЕНИ МАСНОТИИ ЗА ЈАДЕЊЕ; 

ВОСОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ИЛИ РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО 
 
 

ГЛАВА  1 5  
МАСНОТИИ И МАСЛА ОД ЖИВОТИНСКО ИЛИ РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО И 

ПРОИЗВОДИ ОД НИВНО РАЗЛАГАЊЕ; ПРЕРАБОТЕНИ МАСНОТИИ ЗА ЈАДЕЊЕ; 
ВОСОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ИЛИ РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО 

 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  свинско сало или живинско сало од тар. број 0209; 
(б)  путер, маснотии и масла од какао од тар. број 1804; 
(в)  производи за исхрана што содржат повеќе од 15% по маса на производ од тар. број 0405 

(обично Глава 21); 
(г)  џимиринки од тар. број 2301 и остатоци од тар. броеви 2304 до 2306; 
(д)  масни киселини, преработени восоци, лекови, бои, лакови, сапун, парфимериски, 

козметички или тоалетни препарати, сулфунирани масла или други производи што се 
распоредуваат во Оддел VI; или 

(ѓ)  фактис добиен од масло од тар. број 4002. 

2.  Тар. број 1509 не опфаќа маслиново масло добиено со солвентна екстракција (тар. број 1510). 

3.  Тар. број 1518 не опфаќа масти или масла или нивни фракции, што се само денатурирани, кои 
се распоредуваат во соодветен тарифен број предвиден за неденатурирани масти и масла и 
нивни фракции. 

4.  Сапунски талози, маслени талози, стеаринска смола, глицеринска смола и остатоци од 
маснотии од волна се распоредуваат во тар. број 1522. 

 
Забелешка за тарифен подброј: 

1.  Во смисла на тар. подброеви 1514 11 и 1514 19, под поимот “масло од маслодајна репка со 
ниска содржина на еручна киселина” се подразбира неиспарливо масло кое содржи еручна 
киселина помалку од 2% по маса. 

 
Дополнителни забелешки: 

1.  Се однесуваат на тар. подброеви: 1507 10, 1508 10, 1510 00 10 00, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 
1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11 00, 1515 50 19 00, 1515 90 21 00, 
1515 90 29 00, 1515 90 40 00 до 1515 90 59 00 и 1518 00 31 00: 
(а)  неиспарливи (неетерски масла) од растително потекло, течни или цврсти, добиени со 

пресување, се сметаат како сурови, ако не биле подложени на некој друг процес, освен: 
-  декантација во вообичаено траење, 

-  центрифугирање или филтрирање под услов за да се одвои маслото од неговите цврсти 
компоненти, да е применета само механичка сила, како што е гравитација, притисок или 
центрифугална сила (исклучувајќи било кој абсорбционен филтерски процес или било 
кој друг физички или хемиски процес); 
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(б)  неиспарливи (неетерски масла) од растително потекло, течни или цврсти, добиени со 
екстракција и понатаму се сметаат како сурови ако по боја, мирис или вкус, или по 
признати посебни аналитички својства не може да се разликуваат од масла и маснотии од 
растително потекло добиени со пресување; 

(в)  се смета дека поимот “сурово масло”, во пошироко значење ги опфаќа дегумираното масло 
од соино зрно и масло од семе на памук, од кое е отстранет госиполот. 

2.  А.  Тар. броеви 1509 и 1510 се однесуваат само на маслата кои се добиваат со преработка на 
маслинки. Масните киселини содржани во овие масла чие присуство се утврдува според 
методот изложен во Анекс 5, X-A и X-B од одредбата на Регулативата на Комисијата 
(ЕЕС) 2568/91 и стиролот, ги имаат следниве аналитички карактеристики: 

 
Табела 1 

Состав на масни киселини како процент од вкупни масни киселини 

Масни киселини Процент 
Миристична киселина ≤  0,05 
Палмитинска киселина 7,5 -  20,0 
Палмитолеинска киселина 0,3 - 3,5 
Хептадеканоинска киселина ≤ 0,3 
Хептадеканоинска киселина ≤ 0,3 
Стеринска киселина 0,5 -  5,0 
Олеинска киселина 55,0 -  83, 0 
Линолеска киселина 3,5 -  21, 00 
Линоленска киселина ≤ 1,0 
Аракидична киселина ≤ 0,6 
Еикосенична киселина ≤ 0,4 
Бехенична киселина (1) ≤ 0,3 
Лигноцерична киселина ≤ 0,2 

(1)  ≤ 0,2 маслото во тар. број 1509. 
 
 

Табела 2 
Содржина на стерол изразена во процент на вкупни стероли 

Стерол Процент 

Холестерол ≤ 0,5 
Брасикастерол (1)  ≤ 0,1 
Кампестерол ≤ 4,0 
Стигмастерол (2) < Кампестерол 
Бетаситостерол (3) ≥ 93,0 
Делта-7-Стигмастерол ≤ 0,5 

(1) ≤ 0,2 маслото во тар. број 1509. 
(2) Не важи за лампантни масла-пресувани маслинови масла за 

осветлување (тар. подброј 1509 10 10) и за суровото масло од 
маслинови остатоци (тар. ознака 1510 00 10 00). 

(3) Делта-5,23-стигмастадинол  + холестерол + бетаситостерол +  
ситостанол + делта -5- авенастерол + делта  – 5,24 – 
стигмастадинол.  
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Тар. броеви 1509 и 1510 не се однесуваат на хемиски изменетото маслиново масло 
(особено не на ре-естерифицираното маслиново масло) и мешаници од маслиново масло со 
други масла. Присуството на ре-естерифицирано маслиново масло или други масла се 
утврдува со методите изложени во Анекс 7 од одредбата на Регулативата на комисијата 
(ЕЕС) 2568/91.  
 

Б.  Тар. подброј 1509 10 се однесува само на маслиновите масла дефинирани во точките 1 и 2 
подолу, кои се добиваат само со механички или некои други физички средства во услови, 
кои нема да доведат до модификација на маслото, и кои не се изложени на никакви други 
процеси освен измивање, декантација, центрифугирање и филтрирање. Маслата добиени 
од маслинки со помош на растворувачи, хемиски или биохемиски реагенси, или процес на 
ре-естерификација, како и било кои мешаници од други видови, се исклучени од овој тар. 
подброј. 
1.  Во тар. ознака 1509 10 10 00, изразот “маслиново масло за осветлување од прво 

пресување”, со каква било киселост, означува маслиново масло со: 
(а)  една од следниве содржини на восок: 
      (i)   содржина на восок која не надминува 300 мг/кг, или 
      (ii)  содржина на восок која надминува 300 мг/кг но не надминува 350 мг/кг, под 

услов да: 
            - вкупната содржина на алифатски алкохоли  не надминува 350 мг/кг, или 
           - содржината на еритродиол и уваол  не надминува 3,5%; 
(б)  содржина на еритродиол и уваол која не надминува 4,5 %; 
(в)  една од следниве две карактеристики: 
 (i) содржина на 2-глицерил монопалмитат не надминува 0,9%, ако содржината на 

палмитинската киселина не надминува 14% од вкупната содржина на масни 
киселини; 

         (ii) содржина на 2-глицерил монопалмитат не надминува 1,1%, ако содржината 
на палмитинската киселина  надминува 14% од вкупната содржина на масни 
киселини;  

(г)  збир на трансолеинскии изомери кој не надминува 0,10 % и збир од 
транслинолеински + трансолеински изомери не надминува  0,10 %; 

(д)  содржина на стигмастадин која не надминува 0,50 мг/кг; 
(ѓ)  разлика од 0,3 или помалку меѓу HPLC и теоретската содржина на триглицериди 

со ECN42; 
(е)  една или повеќе од следниве карактеристики: 

1. содржина на испарливи халогени растворувачи, која не надминува 0,2 мг/кг  
севкупно и содржина која не надминува 0,1 мг/кг на секој растворувач;   

2. органолептички карактеристики кои покажуваат дефекти кои можат да се 
откријат кои ги надминуваат границите од 3,5 на прифатливост и резултати од 
контролниот тест, во согласност со Анекс XII од Регулативата на Комисијата 
(ЕЕС) Бр. 2568/91; 

2.  Во тар. ознака 1509 10 90 00, “масло од прво пресување” подразбира маслиново масло 
кое ги има следниве карактеристики: 
(а)  киселинска содржина, изразена како олеинска киселина, која не надминува 2,0 г 

на 100 г; 
(б)  пероксиден број кој не надминува 20 meq О2/кг; 
(в)  содржина на восок која не надминува 250 мг/кг; 
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(г)  содржина на испарливи халогени растворувачи која не надминува 0,2 мг/кг во 
целина и не надминува 0,1 мг/кг за секој растворувач; 

(д)  К270 коефициент на гаснење кој не е повисок од 0,25;  
(ѓ)  варијабилен коефициент на гаснење (∆ К), во интервал од 270 nm, кој не е 

повисок од 0,01; 
(е)   органолептички карактеристики кои покажуваат дефекти кои можат да се 

откријат кои не ги надминуваат границите од 3,5 на прифатливост и резултати од 
контролниот     тест, во согласност со Анекс XII од Регулативата на Комисијата 
(ЕЕС) Бр. 2568/91; 

(ж)  содржина на еритродиол и уваол која не надминува 4,5 %; 
(з)  една од следниве две карактеристики: 
 (i) содржина на 2-глицерил монопалмитат која не надминува 0,9%, ако 

содржината на палмитинската киселина не надминува 14% од вкупната содржина 
на масни киселини; 

         (ii) содржина на 2-глицерил монопалмитат која не надминува 1,0%, ако 
содржината на палмитинската киселина  надминува 14% од вкупната содржина на 
масни киселини;  

 (и)  збир на трансолеински изомери кој не неадминуваа 0,05% и збир на 
транслинолеински + транслинолеински изомери кој не надминуваа 0,05 %; 

(ј)  содржина на стигма стадиенси која не надминува 0,10 мг/кг; 
(к)  разлика од 0,2 или помалку помеѓу HPLC и теориската содржина на триглицериди 

со ECN 42. 
В.  Тар. подброј 1509 90 опфаќа маслиново масло добиено со преработка на маслинови масла 

кои спаѓаат во тар. ознаки 1509 10 10 00 и/или 1509 10 90 00, без разлика дали се измешани 
со масла од прво пресување, кое ги има следниве карактеристики:  
(а)  содржина на киселини, изразена како олеинска киселина, која не надминува 1,0 г на 

100 г; 
(б)  содржина на восок која не надминува 350 мг/кг; 
(в)  К270 коефициент на гаснење кој не надминува 0,90;  
(г)  варјабилен коефициент на гаснење (∆ К), во интервал од 270 nm, кој не надминува 

0,15; 
(д)  содржина на еритродиол и уваол која не надминува 4,5 %; 
(ѓ)   една од следниве две карактеристики: 

  (i) содржина на 2-глицерил монопалмитат која не надминува 0,9%, ако содржината на 
палмитинската   киселина не надминува 14% од вкупната содржина на масни 
киселини; 
(ii) содржина на 2-глицерил монопалмитат која не надминува 1,0%, ако содржината на 
палмитинската киселина  надминува 14% од вкупната содржина на масни киселини 

 (е)  збир на трансолеински изомери кој не неадминува 0,20% и збир на транслинолеински 
+ транслинолеински изомери кој не надминува 0,30 %; 

(ж)  разлика од 0,3 или помалку помеѓу HPLC и теориската содржина на триглицериди со 
ECN-42. 

Г.  Во тар. ознака 1510 00 10 00 “сурови масла” значи масла, особено маслинови остаточни 
масла со следниве карактеристики: 

             (а)     една од следниве содржини на восок: 
        (i)   содржина на восок која не надминува 350 мг/кг, или 
        (ii)  содржина на восок која надминува 300 мг/кг но не надминува 350 мг/кг , под 

услов да: 
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            - вкупната содржина на алифатски алкохоли   надминува 350 мг/кг, и 
           - содржината на еритродиол и уваол   надминува 3,5% ; 

(б)  содржина на еритродиол и уваол која надминува 4,5 %; 
(в)  содржина на 2-глицерил монопалмитат која не надминува 1,4%, 
(г)  збир на трансолеински изомери кој не неадминува 0,20% и збир на транслинолеински 

+ транслинолеински изомери кој не надминува 0,10 %; 
(д)  разлика од 0,6 или помалку помеѓу HPLC и теориската содржина на триглицериди со 

ECN-42. 
Д.  Тар. ознака 1510 00 90 00 опфаќа масла добиени со преработка на масла кои спаѓааат во 

тар. ознака 1510 00 10 00, без разлика дали се измешани со маслиново масло од прво 
пресување, и масла кои немаат карактеристика на маслата за кои станува збор во 
дополнителните забелешки 2Б, 2В и 2Г. Маслата кои спаѓаат во тар. подброј мораат да 
имаат содржина на 2-глицерил монопалмитат која не надминува 1,4 %, и збир на 
трансолеински изомери понизок од 0,4% и збир на транслинолеински + транслинолеински 
изомери понизок од 0,35% и разлика меѓу HPLC и теориската содржина на триглицериди 
со ECN-42 која не надминува 0,5. 

3.  Тар. ознаки 1522 00 31 00 и 1522 00 39 00 не опфаќаат: 
(а)  остатоци кои се резултат на преработката на масни супстанции кои содржат масло и кои 

имаат јоден број понизок од 70 или повисок од 100, одреден во согласност со методот 
поставен во Анекс XVI на Регулативата ма Комисијата (ЕЕС) бр. 2568/91; 

(б)  остатоци кои се резултат на преработката на масни супстанции кои содржат масло и кои 
имаат јоден број повисок од 70 или понизок од 100, чиј што пик кој го претставува 
волуменот на задржан бетаситостерол* е помалку од 93,0% од вкупниот пик на стерол, 
одреден во согласност со Анекс V на Регулативата на Комисијата (ЕЕС) бр. 2568/91. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
1501 00 Свинска маст (вклучувајќи сало) и живинска маст, 

освен онаа од тар. броеви 0209 или 1503:   

  -Свинска маст (вклучувајќи сало):   
1501 00 11 00  --За индустриска употреба, освен за производство на храна 

за човечка исхрана (1) 5 kg 
1501 00 19 00 --Други   5 kg 
1501 00 90 00 -Живинска маст   5 kg 
1502 00 Маснотии од животни од видовите говеда, овци или 

кози, освен оние од тар. број 1503:   
1502 00 10 00 -За индустриска употреба, освен за производство на храна за 

човечка исхрана (1) сл kg 
1502 00 90 00 -Други   сл kg 
1503 00 Стеарин од свинска маст, масло од свинска маст, 

олеостеарин, олеомасло и масла од лој, неемулгирани, 
немешани или на друг начин приготвени:   

  -Стеарин и олеостеарин :   
1503 00 11 00 --За индустриска употреба (1)  сл kg 
1503 00 19 00 --Друго   5 kg 

                                                           
(* )Делта-5,23-стигмастадиенол+ хлеростерол + бетаситостерол + ситостанол + делта-5-авенастерол + делта-5,24-стигмастадиенол 
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
1503 00 30 00 -Масло од лој за индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   сл kg 
1503 00 90 00 -Друго   5 kg 
1504 Масти и масла, како и нивни фракции, од риби или 

морски цицачи, пречистени или непречистени, но 
хемиски немодификувани:   

1504 10  -Масла и нивни фракции од рибин џигер:   
1504 10 10 00 --Со содржина на витамин A што не надминува 2500 IU/g   сл kg 
  --Друго:   
1504 10 91 00 ---Од халибут   сл kg 
1504 10 99 00 ---Друго   сл kg 
1504 20 -Масти и масла од риби и нивни фракции, освен масла 

од рибин џигер:   
1504 20 10 00 --Цврсти фракции   сл kg 
1504 20 90 00 --Друго   сл kg 
1504 30 -Масти и масла и нивни фракции, од морски цицачи:   
1504 30 10 00 --Цврсти фракции   сл kg 
1504 30 90 00 --Друго   сл kg 
1505 00  Маснотии од волна и масни материи добиени од тие 

маснотии (вклучувајќи ланолин):   
1505 00 10 00 -Маснотии од волна, сурови   5 kg 
1505 00 90 00 -Друго   5 kg 
1506 00 00 00 Други масти и масла од животинско потекло и нивни 

фракции, пречистени или непречистени, но хемиски 
немодификувани   5 kg 

1507 Соино масло и негови фракции, пречистено или 
непречистено, но хемиски немодификувано:   

1507 10 -Сурово масло, вклучувајќи дегумирано (без смола):    
1507 10 10 00 --За технички или индустриски употреби, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   сл l/kg 
1507 10 90 00 --Друго   сл l/kg 
1507 90 -Друго:    
1507 90 10 00 --За технички или индустриски употреби, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1) сл l/kg 
1507 90 90 00 --Друго   сл l/kg 
1508 Масло од кикиритки и негови фракции, пречистено или 

непречистено, но хемиски немодификувано:   
1508 10  -Сурово масло:    
1508 10 10 00 --За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   сл l/kg 
1508 10 90 00 --Друго   сл l/kg 
1508 90  -Друго:   
1508 90 10 00 --За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   сл l/kg 
1508 90 90 00 --Друго   сл l/kg 
1509 Маслиново масло и негови фракции, пречистено или 

непречистено, но хемиски немодификувано:   
1509 10  -Од првото пресување:    
1509 10 10 00 --Lampante маслиново масло од првото пресување   10 l/kg 
1509 10 90 00 --Друго   10 l/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
1509 90 00 00 -Друго   10 l/kg 
1510 00 Други масла и нивни фракции, добиени исклучително од 

маслинки, пречистени или непречистени, но хемиски 
немодификувани, вклучувајќи мешаници на овие масла 
или фракции со масла или со фракции од тар. број 1509:    

1510 00 10 00 -Сурови масла   10 l/kg 
1510 00 90 00 -Друго   10 l/kg 
1511 Палмово масло и негови фракции, пречистено или 

непречистено, но хемиски немодификувано:   
1511 10  -Сурово масло:   
1511 10 10 00 --За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   сл l/kg 
1511 10 90 00 --Друго   сл l/kg 
1511 90  -Друго:    
  --Цврсти фракции:   
1511 90 11 00 ---Во пакувања со нето маса од 1 кг или помала   сл l/kg 
1511 90 19 00 ---Друго   сл l/kg 
  --Друго:   
1511 90 91 00 ---За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   сл l/kg 
1511 90 99 00 ---Друго   сл l/kg 
1512 Масла од семе од сончоглед, шафраника или памуково 

семе и нивни фракции, пречистени или непречистени, но 
хемиски немодификувани:   

  -Масла од сончоглед или шафраника и нивни фракции:   
1512 11  --Сурово масло:   
1512 11 10 00 ---За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   сл l/kg 
  ---Друго:   
1512 11 91 00 ----Од сончоглед   сл l/kg 
1512 11 99 00 ----Од шафран   сл l/kg 
1512 19 --Друго:   
1512 19 10 00 ---За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   
15+0,1 
еур/л 

max.29 l/kg 
  ---Друго:   
1512 19 90 10 ----Од сончоглед 15+0,1 

еур/л 
max.29 l/kg 

1512 19 90 90 ----Од шафран   15+0,1 
еур/л 

max.29 l/kg 
  -Памуково масло и негови фракции:   
1512 21 --Сурово масло, вклучувајќи го и она со отстранет 

госипол:   
1512 21 10 00 ---За технички или индустриски употреби, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   сл l/kg 

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
1512 21 90 00 ---Друго   сл l/kg 
1512 29  --Друго:    
1512 29 10 00 ---За технички или индустриски употреби, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   сл l/kg 
1512 29 90 00 ---Друго   сл l/kg 
1513 Масло од кокосов орев (копра), палмова јатка (голушка) 

или палмов орев и нивни фракции, пречистени или 
непречистени, но хемиски немодификувани:   

  -Масло од кокосов орев (копра) и негови фракции:   
1513 11  --Сурово масло:   
1513 11 10 00 ---За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   сл l/kg 
  ---Друго:   
1513 11 91 00 ----Во пакувања со нето маса од 1 кг или помала   сл l/kg 
1513 11 99 00 ----Друго   сл l/kg 
1513 19  --Друго:    
  ---Цврсти фракции:   
1513 19 11 00 ----Во пакувања со нето маса од 1 кг или помала   сл l/kg 
1513 19 19 00 ----Друго   сл l/kg 
  ---Друго:   
1513 19 30 00 ----За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   сл l/kg 
  ----Друго:   
1513 19 91 00 -----Во пакување со нето маса од 1 кг или помала   сл l/kg 
1513 19 99 00 -----Друго   сл l/kg 
  -Масло од палмова јатка (голушка) или палмови ореви и 

нивни фракции:   
1513 21  --Сурово масло:   
1513 21 10 00 ---За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   сл l/kg 
  ---Друго:   
1513 21 30 00 ----Во пакувања со нето маса од 1 кг или помала   сл l/kg 
1513 21 90 00 ----Друго   сл l/kg 
1513 29  --Друго:   
  ---Цврсти фракции:   
1513 29 11 00 ----Во пакувања со нето маса од 1 кг или помала   сл l/kg 
1513 29 19 00 ----Друго   сл l/kg 
  ---Друго:   
1513 29 30 00 ----За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)  сл l/kg 
  ----Друго:   
1513 29 50 00 -----Во пакувања со нето маса од 1 кг или помала   сл l/kg 
1513 29 90 00 -----Друго   сл l/kg 
1514 Масло од репка или масло од синап и нивни фракции, 

пречистени или непречистени, но хемиски 
немодификувани:   

  -Репино масло со ниска содржина на еручна киселина и 
негови фракции:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
1514 11  --Сурово масло:   
1514 11 10 00 ---За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   сл l/kg 
1514 11 90 00 ---Друго   сл l/kg 
1514 19 --Друго:    
1514 19 10 00 ---За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   сл l/kg 
1514 19 90 00 ---Друго   сл l/kg 
  -Друго:   
1514 91 --Сурово масло:   
1514 91 10 00 ---За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   сл l/kg 
1514 91 90 00 ---Друго   сл l/kg 
1514 99 --Друго:   
1514 99 10 00 ---За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   
0,1 еур/л 
max.17 l/kg 

1514 99 90 00 ---Друго   0,1 еур/л 
max.17 l/kg 

1515 Други растителни масти и масла, неиспарливи 
(вклучувајќи масло од јојоба) и нивни фракции, 
пречистени или непречистени, но хемиски немоди-
фикувани:   

  -Ленено масло и негови фракции:   
1515 11 00 00 --Сурово масло   сл l/kg 
1515 19  --Друго:   
1515 19 10 00 ---За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   сл l/kg 
1515 19 90 00 ---Друго   сл l/kg 
  -Пченкарно масло и негови фракции:   
1515 21  --Сурово масло:   
1515 21 10 00 ---За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   сл l/kg 
1515 21 90 00 ---Друго   сл l/kg 
1515 29  --Друго:    
1515 29 10 00 ---За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)  сл l/kg 
1515 29 90 00 ---Друго   сл l/kg 
1515 30  -Рицинусово масло и негови фракции:   
1515 30 10 00 --За производство на аминоундеканоинска киселина за 

употреба во добивање на синтетички текстилни влакна или 
на вештачки пластични материјали (1)   сл l/kg 

1515 30 90 00 --Друго   сл l/kg 
1515 50  -Сусамово масло и негови фракции:   
  --Сурово масло:   
1515 50 11 00 ---За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)    сл l/kg 
1515 50 19 00 ---Друго   сл l/kg 

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
  --Друго:   
1515 50 91 00 ---За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   сл l/kg 
1515 50 99 00 ---Друго   сл l/kg 
1515 90 -Друго:   
1515 90 11 00 --Тунгово масло; масло од јојоба и Oiticica; восок од мирта 

(myrtle) и јапонски восок; нивни фракции   сл l/kg 
  --Масло од семе на тутун и негови фракции:   
  ---Сурово масло:   
1515 90 21 00 ----За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   сл l/kg 
1515 90 29 00 ----Друго   сл l/kg 
  ---Друго:   
1515 90 31 00 ----За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   сл l/kg 
1515 90 39 00 ----Друго   сл l/kg 
  --Други масла и нивни фракции:   
  ---Сурови масла:   
1515 90 40 00 ----За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)   сл l/kg 
  ----Друго:   
1515 90 51 00 -----Цврсти, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала   сл l/kg 
1515 90 59 00 -----Цврсти, други; течни   сл l/kg 
  ---Друго:   
1515 90 60 00 ----За техничка или индустриска употреба, освен за 

производство на храна за човечка исхрана (1)  сл l/kg 
  ----Друго:   
1515 90 91 00 -----Цврсти, во пакувања со нето маса од 1 кг или помала   сл l/kg 
1515 90 99 00 -----Цврсти, други; течни   сл l/kg 
1516 Масти и масла од животинско или растително потекло и 

нивни фракции, делумно или наполно хидрогенизирани, 
интерестерификувани, реестерификувани или 
елеидинизирани, пречистени или непречистени, но пона-
таму неприготвени:   

1516 10 -Животински масти и масла и нивни фракции:   
1516 10 10 00  --Во пакување со нето маса од 1 кг или помала   сл kg 
1516 10 90 00  --Друго   сл kg 
1516 20 -Растителни масти и масла и нивни фракции:   
1516 20 10 00 --Хидрогенизирано рицинусиново масло, т.н. “опал-восок”   сл kg 
  --Друго:   
1516 20 91 00 ---Во пакување со нето маса од 1 кг или помала   сл kg 
  ---Друго:   
1516 20 95 00 ----Масло од семе од репка, семе од лен, масло од семе од 

сончоглед, масло од илипа, карита, макоре, тулкуна или 
палмов орев, за технички или индустриски употреби, освен 
за производство на храна за човечка исхрана (1) сл kg 

                                                           
 
 
(1)  Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
  ----Друго:   
1516 20 96 00 -----Масло од семе од кикиритки, памук, зрна на соја или 

семе од сончоглед; други масла кои содржат помалку од 
50% по маса на слободни масни киселини и исклучувајќи го 
маслото од палмова јатка (голушка), илипа, кокосов орев, 
colza, семе од репка, или масло од копаи   сл kg 

1516 20 98 00 -----Друго   сл kg 
1517 Маргарин; јастиви мешаници или препарати од масти 

или масла од животинско или растително потекло или 
од фракции на различни масти или масла од оваа глава, 
освен мастите или маслата за јадење и нивните фракции 
од тар. број 1516:   

1517 10 -Маргарин, исклучувајќи течен маргарин:   
1517 10 10 00 --Со содржина поголема од 10% но помала од 15% по маса 

млечни маснотии  
15+0,2 
еур/кг 
max.40 kg 

1517 10 90 00 --Друг 15+0,2 
еур/кг 
max.35 kg 

1517 90 -Друго:   
1517 90 10 00 --Со содржина поголема од 10% но помала од 15% по маса 

млечни маснотии  
15+0,2 
еур/кг 
max.40 kg 

 --Друго:   
1517 90 91 00 ---Фиксни (неиспарливи) растителни масла, течности, 

мешани 
15+0,2 
еур/кг 
max.40 kg 

1517 90 93 00 ---Јастиви мешаници или препарати што се употребуваат за 
подмачкување на калапи  10 kg 

1517 90 99 00 ---Друго  10 kg 
1518 00  Животински или растителни масти и масла и нивни 

фракции, варени, оксидирани, дехидрирани, 
сулфурирани, дувани, полимеризирани со загревање во 
вакум или во инертен гас или поинаку хемиски 
модификувани, исклучувајќи ги оние од тар. број 1516; 
мешаници и препарати од животински и растителни 
масти и масла или од фракции на различни масти или 
масла од оваа глава, непогодни за јадење, на друго место 
неспомнати ниту опфатени:   

1518 00 10 00 -Линоксин  сл kg 
 -Фиксирани растителни масла, течни, мешани, за техничка 

или индустриска употреба, освен за производство на храна 
за човечка исхрана (1):   

1518 00 31 00 --Сурови  сл kg 
1518 00 39 00 --Други  сл kg 
 -Друго:   

                                                                                                                                                                                             
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
1518 00 91 00 --Животински или растителни масти и масла и нивни 

фракции, варени, оксидирани, дехидрирани, сулфурирани, 
дувани, полимеризирани со загревање во вакум или во 
инертен гас или поинаку хемиски модификувани, 
исклучувајќи ги оние од тар. број 1516  сл kg 

 --Друго:   
1518 00 95 00 ---Мешаници или препарати од животински или од 

животински и растителни масти и масла и нивни фракции, 
непогодни за јадење  сл kg 

1518 00 99 00 ---Друго  сл kg 
[1519]    
1520 00 00 00 Глицерин, суров; глицерински води и глицерински бази сл kg 
1521 Растителни восоци (освен триглицериди), восок од 

пчели, восоци од други инсекти и спермацети, 
пречистени или непречистени, бојосани или небојосани:   

1521 10 00 00 -Растителни восоци  5 kg 
1521 90 -Друго:   
1521 90 10 00 --Спермацети, рафинирани или нерафинирани, бојосани или 

небојосани   5 kg 
  --Восок од пчели и восоци од други инсекти, пречистени 

или непречистени, бојосани или небојосани:   
1521 90 91 00 ---Сурови   2 kg 
1521 90 99 00 ---Друго   2 kg 
1522 00  Дегра; остатоци добиени при преработка на масни 

материи или восоци од животинско или растително по-
текло:    

1522 00 10 00 -Дегра   5 kg 
  -Остатоци добиени при преработка на масни материи или 

восоци од животинско или растително потекло:   
  --Што содржат масло кое има карактеристики на маслиново 

масло:   
1522 00 31 00 ---Цврста маст за правење на сапун   5 kg 
1522 00 39 00 ---Друго   5 kg 
  --Друго:   
1522 00 91 00 ---Талози од масло; цврста маст за правење на сапун   5 kg 
1522 00 99 00 ---Друго   5 kg 
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О Д Д Е Л  I V  

ПРОИЗВОДИ НА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА; ПИЈАЛАЦИ, АЛКОХОЛИ И ОЦЕТ; 
ТУТУН И ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАМЕНА НА ТУТУН 

 
Забелешка: 

1.  Под поимот “пелети” во овој оддел се подразбираат производите што се агломерирани 
директно со компресија или со додавање на врзивно средство во количество што не надминува 
3% по маса. 

 
ГЛАВА  1 6  

ПРЕРАБОТКИ ОД МЕСО, РИБИ, ЧЕРУПКАРИ, МЕКОТЕЛЦИ ИЛИ ОД 
ДРУГИ ВОДНИ БЕЗ'РБЕТНИЦИ 

 
Забелешки: 

1. Оваа глава не опфаќа месо, други кланични производи за јадење, риби, черупкари, мекотелци 
или други водени без'рбетници, приготвени или конзервирани со постапките наведени во Глава 
2 или 3 или тар. број 0504. 

2. Сложените прехранбени производи се распоредуваат во оваа глава под услов да содржат повеќе 
од 20% по маса колбаси, месо, други јастиви месни кланични производи, животинска крв, риби 
или черупкари, мекотелци или други водни без'рбетници или која и да било комбинација од 
овие производи. Во случај кога сложениот производ содржи два или повеќе производи 
претходно споменати, се распоредува во соодветен тарифен број на Глава 16 според 
компонентата, односно компонентите што преовладуваат по маса. Овие одредби не се 
применуваат на полнетите производи од тар. број 1902 или на производите од тар. број 2103 
или 2104. 

 
Забелешки за тарифните подброеви: 

1. Во смисла на тар. подброј 1602 10, под поимот “хомогенизирани производи” се подразбираат 
производите од месо, други јастиви месни кланични производи или крв, фино хомогенизирани, 
приготвени за продажба на мало како храна за деца или за диететски цели, во садови со нето 
маса што не надминува 250 г. За примена на оваа дефиниција не се земаат предвид малите 
количества на кои и да било состојки што се додадени на овие производи за зачинување, 
конзервирање или за други цели. Овие производи можат да содржат мало количество на 
видливи парчиња месо или други кланични производи за јадење. Овој подброј има предност во 
однос на сите другите тарифни подброеви на тар. број 1602.  

2. Називите на рибите и черупкарите наведени во тарифните подброеви на тар. број 1604 или 1605 
ги опфаќаат истите видови што се наведени во Глава 3 под исти називи. 

 
Дополнителни забелешки: 

1. Во тар. ознаки 1602 31 11 00, 1602 32 11 00, 1602 39 21 00, 1602 50 10 00, 1602 90 61 00, 1602 90 
72 00 и 1602 90 74 00, терминот “неварен” ќе се однесува на оние производи кои што не биле 
подложени на терми-ка обработка или пак на оние чијашто терми-ка обработка не била доволна 
да коагулираат месните протеини во целиот производ и кои што поради тоа, во случај на тар. 
ознаки 1602 50 10 00, 1602 90 61 00, 1602 90 72 00 и 1602 90 74 00 покажуваат траги од 
розеникава течност на површината кога производот ќе се пресече долж неговиот најдебел дел. 

2. Во тар. ознаки 1602 41 10 00, 1602 42 10 00 и од 1602 49 11 00 до 1602 49 15 00, изразот 
“исечоци на” се однесува само на подготвено или конзервирано месо чиешто потекло, поради 
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големината и особеностите на кохерентното мускулно ткиво, е препознатливо добиено од 
шунки, плешки, слабини или врат на домашна свиња. 
 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1601 00 Колбаси и слични производи, од месо, од 

други јастиви месни кланични производи 
или од крв, сложени прехранбени производи 
врз основа на овие производи: 

  

1601 00 10 00 -Од џигери   10+0,43 
еур/кг 
max.34 kg 

  -Друго:   
1601 00 91 00 --Колбаси, суви или за мачкање, неварени   10+0,43 

еур/кг 
max.29 kg 

1601 00 99 00 --Друго   10+0,43 
еур/кг 
max.37 kg 

1602 Други приготвени или конзервирани 
производи од месо, од јастиви месни 
кланични производи или од крв:   

1602 10 -Хомогенизирани производи:   
1602 10 00 10 --Детска храна во садови со нето маса што не 

надминува 250 г   5 kg 
1602 10 00 90 --Диететска храна во садови со нето маса што 

не надминува 250 г   5 kg 
1602 20  -Од џигер од кое и да било животно:    
1602 20 10 00 --Џигер од гуски или пајки 15 kg 
1602 20 90 00 --Друго   15 kg 
  -Од живина од тар. број 0105:   
1602 31  --Од мисирки:    
  ---Што содржат 57% или повеќе по маса на ме-

со или јастиви кланични производи:   
1602 31 11 00 ----Што содржат исклучиво само неварено 

месо од мисирка   10 kg 
1602 31 19 00 ----Друго   10 kg 
1602 31 30 00 ---Што содржат 25% или повеќе, но помалку 

57% по маса на месо или јастиви кланични 
производи   10 kg 

1602 31 90 00 ---Друго   10 kg 
1602 32  --Од домашна живина од видот Gallus 

domesticus:    
  ---Што содржат 57% или повеќе по маса на 

месо од живина или јастиви кланични 
производи:   

1602 32 11 00 ----Неварено   10 kg 
1602 32 19 00 ----Друго   10 kg 
1602 32 30 00 ---Што содржат 25% или повеќе, но помалку 

57% по маса на месо од живина или јастиви 
кланични производи   10 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1602 32 90 00 ---Друго   10 kg 
1602 39  --Друго:    
  ---Што содржат 57% или повеќе по маса на 

месо од живина или јастиви кланични 
производи:   

1602 39 21 00 ----Неварено   15 kg 
1602 39 29 00 ----Друго   15 kg 
1602 39 40 00 ---Што содржат 25% или повеќе, но помалку 

57% по маса на месо од живина или јастиви 
кланични производи   15 kg 

1602 39 80 00 ---Друго   15 kg 
  -Од свињи:   
1602 41  --Шунки и отсечоци на шунки:    
1602 41 10 00 ---Од домашни свињи   10+0,43 

еур/кг 
max.29 kg 

1602 41 90 00 ---Друго   10+0,43 
еур/кг 
max.29 kg 

1602 42  --Плешки и отсечоци на плешки:    
1602 42 10 00 ---Од домашни свињи   10+0,43 

еур/кг 
max.29 kg 

1602 42 90 00 ---Друго   10+0,43 
еур/кг 
max.29 kg 

1602 49  --Друго, вклучувајќи мешаници:    
  ---Од домашни свињи:   
  ----Со содржина по маса 80% или повеќе на 

месо или месни јастиви кланични производи, 
од било кој вид, вклучувајќи маснотии од било 
кој вид или потекло:   

1602 49 11 00 -----Бутови (исклучувајќи околу вратници) и 
нивни парчиња, вклувајќи мешаници на 
бутови или шунки   

10+0,43 
еур/кг 
max.26 kg 

1602 49 13 00 -----Околувратници и нивни парчиња, вклу-
чувајќи мешаници на околувратници и плешки 

10+0,43 
еур/кг 
max.26 kg 

1602 49 15 00 -----Други мешаници што содржат нозе, плеш-
ки, бутови или околувратници, и нивни 
парчиња   

10+0,43 
еур/кг 
max.26 kg 

1602 49 19 00 -----Друго   10+0,43 
еур/кг 
max.26 kg 

1602 49 30 00 ----Со содржина по маса од 40% или поголема, 
но помала од 80% на месо или месни јастиви 
кланични производи, од било кој вид, 
вклучувајќи маснотии од било кој вид или 
потекло   

10+0,43 
еур/кг 
max.26 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1602 49 50 00 ----Со содржина по маса помалку од 40% на 

месо или месни јастиви кланични производи, 
од било кој вид, вклучувајќи маснотии од било 
кој вид или потекло   

10+0,43 
еур/кг 
max.26 kg 

1602 49 90 00 ---Друго   10+0,43 
еур/кг 
max.26 kg 

1602 50 -Од говеда:   
1602 50 10 00 --Неварено; мешаници од варено месо или јас-

тиви кланични производи и неварено месо или 
јастиви кланични производи   15 kg 

  --Друго:   
1602 50 31 00 ---Конзервирано говедско месо во херметички 

затворени садови   15 kg 
1602 50 95 00 ---Друго   15 kg 
1602 90  -Друго, вклучувајќи преработки од крв од 

кои и да било живтони:   
1602 90 10 00 --Преработки од крв од кои и да било животни  10 kg 
  --Друго:   
1602 90 31 00 ---Од дивеч или зајак   10 kg 
  ---Друго:   
1602 90 51 00 ----Што содржи месо или месни јастиви 

кланични производи од домашни свињи   20 kg 
  ----Друго:   
  -----Што содржи месо или јастиви кланични 

производи од говеда:   
1602 90 61 00 ------Неварено; мешаници од варено месо или 

јастиви кланични производи и неварено месо 
или јастиви кланични производи   20 kg 

1602 90 69 00 ------Друго   20 kg 
  -----Друго:   
  ------Од овци или кози:   
  -------Неварено; мешаници на варено месо или 

јастиви кланични производи и неварено месо 
или јастиви кланични производи:   

1602 90 72 00 --------Од овци   15 kg 
1602 90 74 00 --------Од кози   10 kg 
  -------Друго:   
1602 90 76 00 --------Од овци   15 kg 
1602 90 78 00 --------Од кози   10 kg 
1602 90 99 00 ------Друго   15 kg 
1603 00  Екстракти и сокови од месо, риби или 

черупкари, мекотелци или други водни 
без'рбетници:   

1603 00 10 00 -Во пакувања со нето маса од 1 кг или 
поголема   15 kg 

1603 00 80 00 -Друго   15 kg 
1604 Приготвени или конзервирани риби; 

кавијар и замена за кавијар приготвени од 
рибини јајца:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  -Риби, цели или во парчиња, но немелени:   
1604 11 00 00 --Лососи   сл kg 
1604 12  --Харинги:   
1604 12 10 00 ---Филети, голи, само прекриени со каша (ме-

шаница на јајца, брашно и млеко) или со 
презли, претходно пржени или непржени во 
масло, длабоко замрзнати   сл kg 

  ---Друго:   
1604 12 91 00 ----Во херметички затворени садови   сл kg 
1604 12 99 00 ----Друго   сл kg 
1604 13  --Сардини, сардинели или папалини:   
  ---Сардини:   
1604 13 11 00 ----Во маслиново масло   сл kg 
1604 13 19 00 ----Друго   сл kg 
1604 13 90 00 ---Друго   сл kg 
1604 14  --Туни, трупови пругавци и паламиди 

(Sarda spp.):   
  ---Туни и трупови пругавци:   
1604 14 11 00 ----Во растително масло   сл kg 
  ----Друго:   
1604 14 16 00 -----Филети познати како “лоинс”   сл kg 
1604 14 18 00 -----Друго   сл kg 
1604 14 90 00 ---Паламиди (Sarda spp.)   сл kg 
1604 15  --Скуши:   
  ---Од видот Scomber scombrus и Scomber japo-

nicus:   
1604 15 11 00 ----Филети   сл kg 
1604 15 19 00 ----Друго   сл kg 
1604 15 90 00 ---Од видот Scomber australasicus   сл kg 
1604 16 00 00 --Инќуни   сл kg 
1604 19  --Друго:    
1604 19 10 00 ---Салмониди, освен лосос   сл kg 
  ---Риба од родот Euthynnus, освен труп пруга-

вец (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):   
1604 19 31 00 ----Филети познати како “лоинс”   сл kg 
1604 19 39 00 ----Друго   сл kg 
1604 19 50 00 ---Риба од родот Orcynopsis unicolor   сл kg 
  ---Друго:   
1604 19 91 00 ----Филети, голи, само прекриени со каша 

(мешаница на јајца, брашно и млеко) или со 
презли, претходно пржени или непржени во 
масло, длабоко замрзнати   сл kg 

  ----Друго:   
1604 19 92 00 -----Бакалар (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 

macrocephalus)   сл kg 
1604 19 93 00 -----Бакаларка (Pollachius virens)   сл kg 
1604 19 94 00 -----Ослиќ (Merluccius spp, Urophycis spp.)   сл kg 
1604 19 95 00 -----Аласка pollack (Theragra chalcogramma) и 

pollack (Pollachius pollachius)   сл kg 
1604 19 98 00 -----Друго   сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1604 20  -Други приготвени или конзервирани риби:   
1604 20 05 00 --Преработки од “сурими”   сл kg 
  --Друго:   
1604 20 10 00 ---Од лосос   сл kg 
1604 20 30 00 ---Од салмониди, освен лосос   сл kg 
1604 20 40 00 ---Од инчуни-бргљуни   сл kg 
1604 20 50 00 ---Од сардини, bonito, скуши од видот Scomber 

scombrus и Scomber japonicus, риба од видот 
Orcynopsis unicolor   сл kg 

1604 20 70 00 ---Од туни, мали туни од Пацификот или друга 
риба од родот Euthynnas   сл kg 

1604 20 90 00 ---Од други риби   сл kg 
1604 30  -Кавијар и замена за кавијар:    
1604 30 10 00 --Кавијар (икри од есетра)   сл kg 
1604 30 90 00 --Замена за кавијар   сл kg 
1605 Черупкари, мекотелци и други водни 

без'рбетници, приготвени или конзер-
вирани:   

1605 10 00 00 -Ракови   сл kg 
1605 20  -Шкампи и козици:    
1605 20 10 00 --Во херметички затворени садови   сл kg 
  --Друго:   
1605 20 91 00 ---Во пакувања со нето маса што не надминува 

2 кг   сл kg 
1605 20 99 00 ---Друго   сл kg 
1605 30  -Рарози:    
1605 30 10 00 --Месо од јастози, варено, за производство на 

путер од јастози или на паштети, паштети, 
супи или сосови од јастози (1)  сл kg 

1605 30 90 00 --Друго   сл kg 
1605 40 00 00 -Други черупкари   сл kg 
1605 90 -Друго:   
  --Мекотелци:   
  ---Дагњи (Mytilus spp, Perna spp.):   
1605 90 11 00 ----Во херметички затворени садови   сл kg 
1605 90 19 00 ----Друго   сл kg 
  ---Друго:   
1605 90 30 10 ----Полжави   сл kg 
1605 90 30 90 ----Друго   сл kg 
1605 90 90 00 --Други водни без'рбетници   сл kg 

 
 

 
 

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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ГЛАВА  1 7  

ШЕЌЕР И ПРОИЗВОДИ ОД ШЕЌЕР 
 
Забелешка: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  производи од шеќер што содржат какао (тар. број 1806); 
(б)  хемиски чисти шеќери (освен сахароза, лактоза, малтоза, гликоза и фруктоза) или други 

производи од тар. број 2940; или 
(в)  лекови или други прозводи од Глава 30. 

 
Забелешка за тарифниот подброј: 

1.  Во смисла на тар. подброеви 1701 11 и 1701 12, под поимот “суров шеќер” се подразбира 
шеќерот чија содржина на сахароза по маса, во сува состојба, одговара на полариметриска 
вредност помала од 99,5%. 

 
Дополнителни забелешки: 

1.  Во смисла на тар. ознаки 1701 11 10 00, 1701 11 90 00, 1701 12 10 00 и 1701 12 90 00, под 
поимот “суров шеќер” се подразбира неароматизиран или необоен, без никакви дополнителни 
материи, кој содржи, во сува состојба, помалку од 99,5% по маса на сахароза, определена 
според полариметарска метода. 

2.  Во смисла на тар. ознака 1701 99 10 00, под поимот “бел шеќер” се подразбира шеќер 
неароматизиран или необоен, без никакви дополнителни материи, кој содржи, во сува состојба, 
99,5% или повеќе по маса на сахароза, определена според полариметарски метод. 

3.  Во смисла на тар. ознаки 1702 30 10 00, 1702 40 10 00, 1702 60 10 00 и 1702 90 30 00, под 
поимот “изогликоза” се подразбира производ добиен од гликоза или од нејзини полимери со 
содржина по маса во сува состојба најмалку 10% на фруктоза. 

4.  “Инулински сируп” значи: 
(а)  во тар. ознака 1702 60 80 00 директниот производ добиен со хидролиза на инулин или 

олигофруктози, кој што во сува состојба содржи повеќе од 50% фруктоза во слободна 
состојба или во вид на сахароза; 

(б)  во тар. ознака 1702 90 80 00 директниот производ добиен со хидролиза на инулин или 
олигофруктози, кој што во сува состојба содржи најмалку 10%, но не надминува 50% 
фруктоза во слободна состојба или во вид на сахароза. 

 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1701 Шеќер од шеќерна трска или од шеќерна 

репка и хемиски чиста сахароза, во цврста 
состојба:   

  -Суров шеќер без додатни средства за 
ароматизација или матери за бојосување:   

1701 11  --Шеќер од шеќерна трска:    
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1701 11 10 00 ---За рафинирање (1)   сл kg 
1701 11 90 00 ---Друго   сл kg 
1701 12  --Шеќер од шеќерна репка:    
1701 12 10 00 ---За рафинирање (1)   2 kg 
1701 12 90 00 ---Друго   2 kg 
  -Друго:   
1701 91 00 00 --Со додадени средства за ароматизација 

или материи за бојосување   15 kg 
1701 99 --Друго:   
1701 99 10 00 ---Бел шеќер   30 kg 
1701 99 90 00 ---Друго   20 kg 
1702 Други шеќери, вклучувајќи хемиски чиста 

лактоза, малтоза, гликоза и фруктоза, во 
цврста состојба; шеќерни сирупи без 
додатни средства за ароматизација или 
материи за бојосување; вештачки мед и 
мешаница на вештачки и природен мед; 
карамел:   

  -Лактоза и лактозен сируп:   
1702 11 00 00 --Што содржат 99% или повеќе лактоза по 

маса, изразена како анхиридна лактоза, 
пресметано на сува материја   2 kg 

1702 19 00 00 --Друго   2 kg 
1702 20  -Шеќер и сируп од јавор:    
1702 20 10 00 --Шеќер од јавор во цврста состојба, со 

додатни средства за ароматизација или 
материи за бојосување   2 kg 

1702 20 90 00 --Друго   2 kg 
1702 30 -Гликоза (декстроза) и гликозен сируп, без 

содржина на фруктоза или со содржина на 
фруктоза помалку од 20% по маса во сува 
состојба:   

1702 30 10 00 --Изогликоза   2 kg 
  --Друго:   
1702 30 50 00 ---Во форма на бел кристализиран прав, агло-

мерирани или неагломерирани   2 kg 
1702 30 90 00 ---Друго   2 kg 
1702 40  -Гликоза и гликозен сируп, со содржина од 

најмалку 20%, а помала од 50% фруктоза 
по маса во сува состојба, исклучувајќи 
инвертен шеќер:   

1702 40 10 00 --Изогликоза   2 kg 
1702 40 90 00 --Друго   2 kg 
1702 50 00 00 -Хемиски чиста фруктоза   2 kg 

                                                           
 (1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1702 60  -Друга фруктоза и фруктозен сируп, со содр-

жина поголема од 50% по маса фруктоза во 
сува состојба, исклучувајќи инвертен 
шеќер:   

1702 60 10 00 --Изогликоза   2 kg 
1702 60 80 00 --Инулински сируп   2 kg 
1702 60 95 00 --Друго   2 kg 
1702 90 -Друго, вклучувајќи инвертен шеќер и друг 

шеќер и мешавини на шеќерни сирупи кои 
содржат 50% по маса фруктоза во сува 
состојба:   

1702 90 10 00 --Хемиски чиста малтоза   20 kg 
1702 90 30 00 --Изогликоза   20 kg 
1702 90 50 00 --Малтодекстрин и малтодекстрински сируп   20 kg 
  --Карамел:   
1702 90 71 00 ---Со содржина 50% или повеќе по маса на 

сахароза во сува материја   20 kg 
  ---Друго:   
1702 90 75 00 ----Во форма на прав, агломериран или неа-

гломериран   20 kg 
1702 90 79 00 ----Друго   30 kg 
1702 90 80 00 --Инулински сируп   20 kg 
1702 90 95 00 --Друго  30 kg 
1703 Меласи добиени при екстракција или 

рафинирање на шеќер:   
1703 10 00 00 -Меласа од шеќерна трска   2 kg 
1703 90 00 00 -Друго 2 kg 
1704 Производи од шеќер (вклучувајќи бела 

чоколада), без какао:   
1704 10 -Гуми за џвакање, вклучувајќи ги и оние 

превлечени со шеќер:    
1704 10 10 00 --Со содржина помалку од 60% по маса на са-

хароза (вклучувајќи инвертен шеќер изразен 
како сахароза) 

14+0,35 
еур/кг 
max.30 kg 

1704 10 90 00 --Со содржина 60% или повеќе по маса на са-
хароза (вклучувајќи инвертен шеќер изразен 
како сахароза) 

14+0,35 
еур/кг 
max.30 kg 

1704 90 -Друго:   
1704 90 10 00 --Екстракт на сладок корен што содржи повеќе 

од 10% по маса на сахароза но не содржи 
други додадени материи   10 kg 

1704 90 30 00 --Бела чоколада   15+0,26 
еур/кг 
max.20 kg 

  --Друго:   
1704 90 51 00 ---Пасти, вклучувајќи марципан, во непос-

редни пакувања со нето маса од 1 кг или 
поголема   15 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1704 90 55 00 ---Пастили за грло и бонбони против кашлање  15+0,24 

еур/кг 
max.20 kg 

1704 90 61 00 ---Производи превлечени со шеќер   10+0,24 
еур/кг 
max.20 kg 

  ---Друго:   
1704 90 65 00 ----Гумени производи и желе производи вклу-

чувајќи овошни пасти во форма на слатки   
10+0,24 
еур/кг 
max.20 kg 

1704 90 71 00 ----Варени производи, полнети или неполнети  10+0,24 
еур/кг 
max.20 kg 

1704 90 75 00  ----Карамели (toffee) и слични слатки   10+0,24 
еур/кг 
max.20 kg 

  ----Друго:   
1704 90 81 00  -----Компресирани бонбони   10+0,24 

еур/кг 
max.20 kg 

1704 90 99 00 -----Друго   20 kg 
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ГЛАВА  1 8  

КАКАО И ПРОИЗВОДИ ОД КАКАО 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не ги опфаќа производите наведени во тар. броеви 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 
2202, 2208, 3003 или 3004. 

2.  Тар. број 1806 ги вклучува производите од шеќер што содржат какао и, согласно со 
забелешката 1 кон оваа глава, другите прехранбени производи што содржат какао. 

 

Дополнителна забелешка: 

1.  Тар. ознаки 1806 90 11 00 и 1806 90 19 00 не ги опфаќаат чоколадите произведени целосно од 
еден вид чоколада. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1801 00 00 00 Какао во зрно, цело или кршено, сурово или 

пржено   сл kg 
1802 00 00 00 Лушпи, кори, ципи и други отпадоци од 

какао   сл kg 
1803 Какао маса, одмастена или неодмастена:   
1803 10 00 00 -Неодмастена   сл kg 
1803 20 00 00 -Наполно или делумно одмастена   сл kg 
1804 00 00 00 Путер, маснотии и масло од какао   сл kg 
1805 00 00 00 Какао во прав, без додаден шеќер или други 

материи за засладување   сл kg 
1806 Чоколада и други прехранбени производи 

што содржат какао:   
1806 10  -Какао во прав, со додаток на шеќер или 

други материи за засладување:    
1806 10 15 00 --Што не содржи сахароза или што содржи 

помалку од 5% по маса на сахароза (вклу-
чувајќи инвертен шеќер изразен како сахароза) 
или изогликоза изразена како сахароза   12 kg 

1806 10 20 00 --Што содржи 5% или повеќе, но помалку од 
65% по маса на сахароза (вклучувајќи инвер-
тен шеќер изразен како сахароза) или изо-
гликоза изразена како сахароза   12 kg 

1806 10 30 00 --Што содржи 65% или повеќе, но помалку од 
80% по маса на сахароза (вклучувајќи инвер-
тен шеќер изразен како сахароза) или изогли-
коза изразена како сахароза   12 kg 

1806 10 90 00 --Што содржи 80% или повеќе по маса на саха-
роза (вклучувајќи инвертен шеќер изразен 
како сахароза) или изогликоза изразена како 
сахароза   12 kg 



Стр. 114 - Бр. 155 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 декември 2009 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1806 20 -Други производи во табли или прачки со 

маса поголема од 2 кг или во течна состојба, 
паста, прав, гранули или во други форми во 
растурлива состојба, во садови или непос-
редни пакувања, со содржина што надми-
нува 2 кг:   

1806 20 10 00 --Што содржат 31% или повеќе по маса на 
путер од какао или што содржат комбинирана 
маса од 31% или повеќе на путер од какао и 
млечна маснотија   25 kg 

1806 20 30 00 --Што содржат комбинирана маса од 25% или 
повеќе, но помалку од 31% на путер од какао и 
млечна маснотија   25 kg 

  --Друго:    
1806 20 50 00 ---Што содржат 18% или повеќе по маса на 

путер од какао   25 kg 
1806 20 70 00 ---Чоколадно млеко во прав   30 kg 
1806 20 80 00 ---Чоколадни преливи   30 kg 
1806 20 95 00 ---Друго   30 kg 
  -Други, во табли или прачки:   
1806 31 00 00 --Полнети   18+0,21 

еур/кг 
max.25 kg 

1806 32 --Неполнети:   
1806 32 10 00 ---Со додаток на жита, овошје или јатчесто 

овошје   
30+0,17 
еур/кг 
max.35 kg 

1806 32 90 00 ---Други   30+0,17 
еур/кг 
max.36 kg 

1806 90 -Друго:   
  --Чоколади и чоколадни производи:   
  ---Чоколади (вклучувајќи пралини) , полнети 

или неполнети:   
1806 90 11 00 ----Што содржат алкокол   18+0,19 

еур/кг 
max.25 kg 

1806 90 19 00 ----Друго   18+0,19 
еур/кг 
max.26 kg 

  ---Друго:   
1806 90 31 00 ----Полнети   18+0,19 

еур/кг 
max.24 kg 

1806 90 39 00 ----Неполнети   18+0,19 
еур/кг 
max.24 kg 

1806 90 50 00 --Слатки производи и нивни замени добиени 
од производи за замена за шеќер, што содржат 
какао   

18+0,19 
еур/кг 
max.28 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1806 90 60 00 --Премази што содржат какао   18+0,19 

еур/кг 
max.28 kg 

1806 90 70 00 --Препарати за приготвување на пијалаци, што 
содржат какао   

18+0,19 
еур/кг 
max.26 kg 

1806 90 90 00 --Друго   18+0,19 
еур/кг 
max.27 kg 
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ГЛАВА  1 9  

ПРОИЗВОДИ ВРЗ БАЗА НА ЖИТА, БРАШНО, СКРОБ ИЛИ МЛЕКО; 
СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ 

 
Забелешки: 
 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  сложени прехранбени производи што содржат повеќе од 20% по маса колбасичарски 

производи, месо, масни јастиви кланични производи, крв, риби или черупкари, мекотелци 
или други водни без'рбетници, или која и да било комбинација од тие производи (Глава 
16), освен во случај на полнети производи од тар. број 1902; 

(б)  бисквити или други производи врз база на брашно или врз база на скроб, специјално 
приготвени за исхрана на животни (тар. број 2309); или 

(в)  лекови или други производи од Глава 30. 

2.  Во смисла на тар. број 1901:  
(а)  под поимот “јарма” се подразбира јарма од жита од Глава 11; 
(б)  под поимите “брашно” и “гриз”се подразбира: 

(1)  брашно и гриз од жита од Глава 11, и 
(2)  брашно, гриз и прав од растително потекло од која и да е Глава, освен брашно, гриз 

или прав од сушен зеленчук (тар. број 0712), од компир (тар. број 1105) или од сушен 
мешунест зеленчук (тар. број 1106). 

3. Тар. број 1904 не ги опфаќа производите што содржат повеќе од 6% по маса на какао 
пресметано на потполно одмастена основа или кои се целосно превлечени со чоколада или 
други сложени прехранбени производи што содржат какао од тар. број 1806 (тар. број 1806). 

4. Во смисла на тар. број 1904, под поимот “поинаку приготвени” се подразбираат преработките од 
повисок степен отколку преработките предвидени во тарифните броеви или забелешките на 
Глава 10 или 11. 

 
 
Дополнителни забелешки: 
 

1. Поимот слатки бисквити од тар. подбрј 1905 31,  се однесува само на производи кај кои 
содржината на вода не е поголема од 12% по маса, а содржината на маснотија не е 
поголема од 35% по маса (при одредувањето на овие содржини, не се земаат предвид 
преливите и филовите). 

2. Тар. подброј 1905 90 20 опфаќа само суви и ронливи производи. 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1901 Екстракт на слад; прехранбени производи 

од брашно, јарма, гриз, скроб или екстракт 
на слад, без додаток на какао или со 
содржина помала од 40% по маса на какао 
пресметано на потполно одмастена основа, 
на друго место неспоменати ниту опфатени; 
прехранбени производи од стоки од тар. 
броеви 0401 до 0404, без додаток на какао 
или со содржина помала од 5% по маса на 
какао пресметано на потполно одмастена 
основа, на друго место неспомнати ниту 
опфатени: 

  

1901 10 00 00 -Производи за исхрана на деца, во пакување 
за продажба на мало   5 kg 

1901 20 00 00 -Мешаници и теста за производство на пе-
карски производи од тар. број 1905   15 kg 

1901 90 -Друго:   
  --Екстракти на слад:   
1901 90 11 00 ---Со содржина на сува материја од 90% по 

маса или поголема   5 kg 
1901 90 19 00 ---Друго   5 kg 
  --Друго:    
1901 90 91 00 ---Што не содржи млечни маснотии, сахароза, 

изогликоза, гликоза или скроб или со содр-
жина помала од 1,5% млечна маснотија, 5% 
сахароза вклучувајќи инвертен шеќер) или 
изогликоза, 5% гликоза или скроб, исклу-
чувајќи ги прехранбените производи во форма 
на прав од стоки од тар. број 0401 до тар. број 
0404   5 kg 

1901 90 99 00 ---Друго   5 kg 
1902 Теста, варени или неварени или полнети (со 

месо или со други материи) или поинаку 
приготвени, како што се шпагети, 
макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, 
канелони; кускус, приготвен или 
неприготвен: 

  

  -Теста неварени, неполнети ниту поинаку 
приготвени:   

1902 11 00 00 --Со додаток на јајца   20+0,17 
еур/кг 
max.51 kg 

1902 19  --Други:    
1902 19 10 00 ---Што не содржат обично брашно или гриз   20+0,17 

еур/кг 
max.56 kg 

1902 19 90 00 ---Други   20+0,17 
еур/кг 
max.56 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1902 20 -Теста полнети, варени или неварени или 

поинаку приготвени:   

1902 20 10 00 --Со содржина повеќе од 20% по маса на риби, 
черупкари, мекотелци или други водни 
без'рбетници   30 kg 

1902 20 30 00 --Со содржина повеќе од 20% по маса колбаси 
и слично од месо и месни јастиви кланични 
производи, вклучувајќи ги маснотиите од било 
кој вид или потекло   30 kg 

  --Друго:    
1902 20 91 00 ---Варени   30 kg 
1902 20 99 00 ---Друго   30 kg 
1902 30  -Други теста:    
1902 30 10 00 --Сушени   30 kg 
1902 30 90 00 --Други   30 kg 
1902 40 -Кускус:   
1902 40 10 00 --Неподготвен   30 kg 
1902 40 90 00 --Друг   30 kg 
1903 00 00 00 Тапиока и замени за тапиока, приготвени од 

скроб, во форма на лушпички, зрнца, 
монистра или слични форми   сл kg 

1904 Производи за исхрана добиени со бабрење 
или пржење на жита или производи од жита 
(на пример: пченкарни снежинки); жита 
(освен пченка) во зрно или во форма на 
снежинки или други обработени зрна (освен 
брашно, јарма и гриз), претходно варени, 
или поинаку приготвени, на друго место 
неспоменати ниту опфатени:   

1904 10 -Производи за исхрана добиени со бабрење 
или пржење на жита или производи од 
жита:   

1904 10 10 00 --Добиени од пченка   30 kg 
1904 10 30 00 --Добиени од ориз   30 kg 
1904 10 90 00 --Друго   30 kg 
1904 20 -Подготвени производи добиени од 

непржени житни снежинки или од 
мешаници на непржени житни снежинки и 
пржени житни снежинки или набабрени 
жита:   

1904 20 10 00 --Производи од видот Musli добиени од непр-
жени житни снежинки   40 kg 

  --Друго:   
1904 20 91 00 ---Добиени од пченка   40 kg 
1904 20 95 00 ---Добиени од ориз   40 kg 
1904 20 99 00 ---Друго   40 kg 
1904 30 00 00 -Бунгур пченица   40 kg 
1904 90 -Друго:   
1904 90 10 00 --Добиени од ориз   40 kg 
1904 90 80 00 --Друго   40 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1905 Леб, печива, колачи, бисквити и други 

пекарски производи, со додаток на какао 
или без додаток на какао; нафора, капсули 
за фармацевтска употреба, обланди, оризова 
хартија и слични производи:   

1905 10 00 00 -Рскав леб (криспи)   30 kg 
1905 20  -Леб и слични производи зачинети со исиот:   
1905 20 10 00 --Со содржина помала од 30% сахароза по 

маса (вклучвајќи инвертен шеќер изразен како 
сахароза)   30 kg 

1905 20 30 00 --Со содржина од 30% или поголема, но 
помала од 50% сахароза по маса (вклучувајќи 
инвертен шеќер изразен како сахароза)   30 kg 

1905 20 90 00 --Со содржина од 50% или поголема на саха-
роза по маса (вклучувајќи инвертен шеќер 
изразен како сахароза)   30 kg 

  -Слатки бисквити; вафли и обланди:   
1905 31 --Слатки бисквити:   
  ---Целосно или делумно превлечени или 

прекриени со чоколада или друг прелив што 
содржи какао:   

1905 31 11 00 ----Во непосредно пакување со нето маса што 
не надминува 85 грама   

29+0,02 
еур/кг 
max.30 kg 

1905 31 19 00 ----Друго   29+0,02 
еур/кг 
max.30 kg 

  ---Друго:   
1905 31 30 00 ----Со содржина на млечни маснотии од 8% по 

маса или повеќе   
29+0,02 
еур/кг 
max.30 kg 

  ----Друго:   
1905 31 91 00 -----Сендвич бисквити   29+0,02 

еур/кг 
max.30 kg 

1905 31 99 00 -----Друго   29+0,02 
еур/кг 
max.30 kg 

1905 32 --Вафли и обланди:   
1905 32 05 00 ---Со содржина на вода што надминува 10% по 

маса   
29+0,02 
еур/кг 
max.30 kg 

  ---Друго:   
  ----Целосно или делумно превле-ени или прек-

риени со чоколада или друг прелив што 
содржи какао:   

1905 32 11 00 -----Во непосредно пакување со нето маса што 
не надминува 85 грама   

29+0,02 
еур/кг 
max.30 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
1905 32 19 00 -----Друго   29+0,02 

еур/кг 
max.30 kg 

  ----Друго:   
1905 32 91 00 -----Солени, со или без фил   29+0,02 

еур/кг 
max.30 kg 

1905 32 99 00 -----Друго   29+0,02 
еур/кг 
max.30 kg 

1905 40 -Двопек, тост леб и слични тост производи:   
1905 40 10 00 --Двопек   40 kg 
1905 40 90 00 --Друго   40 kg 
1905 90  -Друго:   
1905 90 10 00 --Matzos (леб без квасец)   22+0,12 

еур/кг 
max.30 kg 

1905 90 20 00 --Нафора, празни капсули погодни за фарма-
цевтска употреба, обланди, оризова хартија и 
слични производи   

7+0,12 
еур/кг 
max.15 kg 

  --Друго:   
1905 90 30 00 ---Леб без содржина на додаден мед, јајца, си-

рење или овошје и со содржина на шеќер од 
5% и не поголема од 5% маснотии по маса на 
сува материја   

22+0,12 
еур/кг 
max.30 kg 

1905 90 40 00 ---Вафли и обланди со содржина на вода што 
надминува 10% по маса   

22+0,12 
еур/кг 
max.30 kg 

1905 90 45 00 ---Бисквити   22+0,12 
еур/кг 
max.30 kg 

1905 90 55 00 ---Екструдирани или експандирани, аромати-
зирани или солени производи   

22+0,12 
еур/кг 
max.30 kg 

  ---Друго:   
1905 90 60 00 ----Со додадени средства за засладување   22+0,12 

еур/кг 
max.30 kg 

1905 90 90 00 ----Друго   22+0,12 
еур/кг 
max.30 kg 
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ГЛАВА  2 0  

ПРОИЗВОДИ ОД ЗЕЛЕНЧУК, ОД ОВОШЈЕ, ОД ЈАТЧЕСТО ОВОШЈЕ ИЛИ ОД ДРУГИ 
ДЕЛОВИ НА РАСТЕНИЈА 

Забелешки: 

1.  Оваа глава на опфаќа: 
(а)  зеленчук, овошје или јатчесто овошје, приготвено или конзервирано со постапките 

наведени во Глава 7, 8 или 11; 
(б)  сложени прехранбени производи што содржат повеќе од 20% по маса колбаси, месо, други 

месни јастиви кланични производи, крв, риби или черупкари, мекотелци или други водни 
без'рбетници, или која и да било комбинација од тие производи (Глава 16); 

(в)  пекарски производи и други производи  од тар. број 1905; или. 
(г)  сложени хомогенизирани прехранбени производи од тар. број 2104. 

2.  Тар. броеви 2007 и 2008 не опфаќаат овошни желеа, овошни пасти, бадеми и сличи производи 
превлечени со шеќер (тар. број 1704) или чоколадни производи (тар. број 1806). 

3.  Тар. броеви 2001, 2004 и 2005 ги опфаќаат зависно од случајот, само оние производи од Глава 7 
или од тар. број 1105 или 1106 (освен брашно, гриз и прав од производите од Глава 8), што се 
приготвени или конзервирани во постапки освен оние споменати во забелешката 1 (а). 

4.  Сокот од домати кој содржи 7% или повеќе сува материја се распоредува во тар. број 2002. 
5.  Во смисла на тар. број 2007, изразот “добиени со варење” подразбира добиени со топлотно 

третирање на атмосферски притисок или под намален притисок до зголемување на 
вискозитетот на производот со редукција на содржината на водата или други средства. 

6.  Во смисла на тар. број 2009 под поимот “сокови, неферментирани и без додатен алкохол” се 
подразбираат соковите со алкохолна јачина која не надминува 0,5% зафатнина (види ја 
забелешката 2 кон Глава 22). 

 
Забелешки за тарифните подброеви: 

1.  Во смисла на тар. подброј 2005 10, под поимот “хомогенизиран зеленчук” се подразбираат 
производите од зеленчук, фино хомогенизирани, приготвени за продажба на мало како детска 
храна или за диететски цели, во садови со нето маса што не надминува 250 г. При примената на 
оваа дефиниција не се земаат предвид малите количества на кои и да било состојки што се 
додаваат на производот како зачини или заради конзервирање или за други цели. Овие 
производи можат да содржат мали количества видливи парчиња зеленчук. Тар. подброј 2005 10 
има предност во однос на сите други тарифни подброеви на тар. број 2005. 

2.  Во смисла на тар. подброј 2007 10, под пимот “хомогенизирани производи” се подразбираат 
производите од овошје, фино хомогенизирани, приготвени за продажба на мало како детска 
храна или за диететски цели, во садови со нето маса до 250 г. За примената на оваа дефиниција 
не се земаат предвид малите количества на кои и да било состојки што се додаваат на 
производот како зачин или заради конзервирање или за други цели. Овие производи можат да 
содржат мали количества видливи парчиња овошје. Тар. подброј 2007 10 има предност во однос 
на сите други тарифни подброеви од тар. број 2007. 

3.  Во смисла на тар. подброеви 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 и 2009 71, под поимот 
“Brix вредност” се подразбира директно отчитување на Brix степени добиени со Brix-ов 
хидрометар или индекс на рефракција изразен како проценти на сукроза добиени со 
рефрактометар, на температура од 200 C или корегирани на 200 C ако читањето е направено на 
друга температура. 



Стр. 122 - Бр. 155 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 декември 2009 
 

 
Дополнителни забелешки: 

1.  Во смисла на тар. број 2001, зеленчукот, овошјето, јатчестите плодови и други делови од 
растенија подготвени или конзервирани со винска или оцетна киселина мораат да имаат 
содржина на слободна, испарлива киселина од 0,5% или повеќе по маса, изразена како оцетна 
киселина. Кај, печурките што се распоредуваат во тар. ознака 2001 90 50 00, содржината на сол 
не треба да надминува 2,5% по маса. 

2.  (а)  Содржината на различни шеќери изразени како сахароза (содржина на шеќер) на 
производите распоредени во оваа глава одговара на вредноста што ја покажува 
рефрактометарот (употребуван во согласност со методот пропишан во Анексот на 
Регулативата (ЕЕС) бр. 558/93 на температура од 20º C и помножен со факторот: 
- 0,93 за производите од тар. подброеви од 2008 20 до 2008 80, 2008 92 и 2008 99, или 
- 0,95 за производите од другите тарифни броеви. 

(б)  Поимот “Brix вредност”, спомнат во тар. број 2009 се однесува на вредноста измерена со 
рефрактометар (употребуван во согласност со методата пропишана во Анексот на 
Регулативата (ЕЕС) бр. 558/93 на температура од 20º C. 

3.  За производите распоредени во тар. подброеви од 2008 20 до 2008 80, 2008 92 и 2008 99 се 
смета дека содржат додаден шеќер кога “содржината на шеќер” ги надминува по маса 
процентите наведени, според видот на овошје или делот од растението погодно за консумација: 
-  ананас и грозје: 13%,  
-  други овошја, вклучувајќи овошни мешаници, и други делови од растенија погодни за 

консумација: 9%. 

4.  Во смисла на тар. ознаки 2008 30 11 00 до 2008 30 39 00, 2008 40 11 00 до 2008 40 39 00, 2008 50 
11 00 до 2008 50 59 00, 2008 60 11 00 до 2008 60 39 00, 2008 70 11 00 до 2008 70 59 00, 2008 80 
11 00 до 2008 80 39 00, 2008 92 12 00 до 2008 92 38 00 и 2008 99 11 00 до 2008 99 40 00, 
следните изрази ги имаат долунаведените значења: 
-  “реална алкохолна јачина по маса”: број на килограми чист алкохол содржан во 100 кг на 

производ 
-  “% мас.”: симбол за алкохолна јачина по маса. 

5.  Следново треба да се примени  на производите  како што се преставени: 

      (a) Содржината на додаден шеќер на производите од тар. број 2009 одговара на  “содржината 
на шеќер” помала од вредностите дадени подолу, според видот на сок: 
- сок од лимон или домати: 3, 
- сок од грозје: 15, 
- сок од друго овошје или зеленчук, вклучувајќи и мешаница на сокови: 13. 

(б)  овошните сокови со додаден шеќер, со Brix-вредност што не надминува 67 и што содржат 
помалку од 50% по маса овошен сок, го губат нивниот оригинален карактер на овошни 
овошни сокови од тар. број 2009. 

          
        Точка (б) не треба да се применува за концентрирани природни овошни сокови. Од што 

произлегува дека, концентрираните природни овошни сокови не се исклучени од тар. број 
2009. 

   

6.  Во смисла на тар. ознаки 2009 69 51 00 и 2009 69 71 00, “концентриран гроздов сок 
(вклучувајќи и гроздова шира)” значи гроздов сок (вклучувајќи и гроздова шира) за кој што 
вредноста добиена со рефрактометар не е помала од 50,9% на температура од 20º C (во 
согласност со методата пропишана во Анекс на Регулативата (ЕЕС) бр. 558/93). 
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7.  Во смисла на тар. ознаки 2001 90 91 00, 2006 00 35 00, 2006 00 91 00, 2007 10 91 00, 2007 99 93 
00, 2008 19 11 00, 2008 19 91 00, 2008 92 12 00, 2008 92 16 00,  2008 92 32 00, 2008 92 36 00, 
2008 92 51 00, 2008 92 72 00, 2008 92 76 00, 2008 92 92 00, 2008 92 94 00, 2008 92 97 00, 2008 99 
24 00, 2008 99 31 00, 2008 99 36 00, 2008 99 38 00,2008 99 48 00, 2008 99 63 00, 2009 80 34 00, 
2009 80 36 00, 2009  80 73 00, 2009 80 85 00, 2009 80 88 00, 2009 80 97 00, 2009 90 92 00, 2009 90 
95 00 и 2009 90 97 00, “тропско овошје” значи гуави, манга, мангостини, папаи, тамаринки, 
индиски ореви, плодот на дрвото nephelium litchi, плодот на дрвото artocarpus heterophyllus, 
плодот на дрвото manikara zapota, плодот на passiflora edulis, плодот на дрвото averrhoa 
carambola и питахаја. 

8.  Во смисла на тар. ознаки 2001 90 91 00, 2006 00 35 00, 2006 00 91 00, 2007 99 93 00, 2008 19 11 
00, 2008 19 91 00, 2008 92 12 00, 2008 92 16 00, 2008 92 32 00, 2008 92 36 00, 2008 92 51 00, 2008 
92 72 00, 2008 92 76 00, 2008 92 92 00, 2008 92 94 00 и 2008 92 97 00, “тропски јатчестио 
овошје” значи кокосови ореви, индиски ореви, бразилски ореви, malayalam vettila, плод на 
дрвото cola и плод на дрвото macadamia ternifolia.  
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
2001 Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други делови на 

растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет 
или оцетна киселина: 

  

2001 10 00 00 -Краставици и корнишони 50 
kg/net 
eda/kg 

2001 90 -Друго:   
2001 90 10 00 --Манго мирудија   30 kg 
2001 90 20 00 --Плодови од родот Capsicum освен слатките пиперки или 

пимента   50 kg 
2001 90 30 00 --Пченка шеќерец (Zea mays var. saccharata)   30 kg 
2001 90 40 00 --Јам, слатки компири и слични јастиви делови на 

растенијата, со содржина од 5% или повеќе по маса на скроб   40 kg 
2001 90 50 00 --Печурки   40 kg 
2001 90 60 00 --Палмини срца   40 kg 
2001 90 65 00 --Маслинки   20 kg 
2001 90 70 00 --Слатки пиперки   50 kg 
2001 90 91 00 --Тропско овошје и тропско јатчесто овошје   20 kg 
2001 90 97 00 --Друго   40 kg 
2002 Домати приготвени или конзервирани на друг начин 

освен со оцет или оцетна киселина:   
2002 10 -Домати, цели или во парчиња:   
2002 10 10 00 --Лупени   50 kg 
2002 10 90 00 --Друго   50 kg 
2002 90 -Друго:   
  --Со содржина на сува материја помала од 12% по маса:   
2002 90 11 00 ---Во пакувања со нето маса што надминува 1 кг   50 kg 
2002 90 19 00 ---Во пакување со нето маса што не надминува 1 кг   50 kg 
  --Со содржина на сува материја не помала од 12% но не 

надминува 30% по маса:   
2002 90 31 00 ---Во пакување со нето маса што надминува 1 кг   50 kg 
2002 90 39 00 ---Во пакување со нето маса што не надминува 1 кг   50 kg 
  --Со содржина на сува материја поголема од 30% по маса:   
2002 90 91 00 ---Во пакувања со нето маса што надминува 1 кг   50 kg 
2002 90 99 00 ---Во пакување со нето маса што не надминува 1 кг   50 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
2003 Печурки и трифли, приготвени или конзервирани на друг 

начин освен во оцет или оцетна киселина:   
2003 10  -Печурки за јадење од видот Agaricus:   
2003 10 20 00 --Привремено конзервирани, потполно варени   40 kg/net 

eda/kg 
2003 10 30 00 --Друго   40 kg/net 

eda/kg 
2003 20 00 00 -Трифли   40 kg 
2003 90 00 00 -Друго   40 kg 
2004 Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин 

освен во оцет или оцетна киселина, замрзнат, освен произ-
водите од тар. број 2006:   

2004 10 -Компир:   
2004 10 10 00 --Варен, но поинаку неприготвен   20 kg 
  --Друго:   
2004 10 91 00 ---Во форма на брашно, гриз или лушпички   20 kg 
2004 10 99 00 ---Друго   20 kg 
2004 90 -Друг зеленчук и мешаници на зеленчук:   
2004 90 10 00 --Пченка шеќерец (Zea mays var. saccharatа)   40 kg 
2004 90 30 00 --Кисела зелка, капар и маслинки   20 kg 
2004 90 50 00 --Грашок (Pisum sativum) и ран грав од видот Phaseolus spp, во 

мешунка   40 kg 
  --Друго, вклучувајќи мешаници:   
2004 90 91 00 ---Кромид, варен, но поинаку неприготвен   40 kg 
  ---Друго:   
2004 90 98 10 ----Производ познат како “Ајвар”, добиен од слатки пиперки 

на кои им се додадени мирудии, екстракти од мирудии или 
дестилати на природни мирудии, а понекогаш и модар 
патлиџан или домати и содржи најмалку 9% сув екстракт, а се 
користи главно како салата 50 kg 

2004 90 98 90 ----Друго   40 kg 
2005 Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин 

освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен 
производите од тар. број 2006:   

2005 10  -Хомогенизиран зеленчук:   
2005 10 00 10 --Детска храна во садови со нето маса што не надминува 250 г 5 kg 
2005 10 00 90 --Диететска храна во садови со нето маса што не надминува 

250 г   5 kg 
2005 20 -Компир:   
2005 20 10 00 --Во форма на брашно гриз или лушпички   40 kg 
  --Друго:   
2005 20 20 00 ---Во тенки парчиња, пржен или печен, посолен или 

непосолен, ароматизиран или неароматизиран, во херметички 
пакувања, погоден за непосредна консумација 40 kg 

2005 20 80 00 ---Друго   40 kg 
2005 40 00 00 -Грашок (Pisum sativum)   40 kg 
  -Грав (Vigna spp., Phaseolus spp.):   
2005 51 00 00 --Грав во зрно   40 kg 
2005 59 00 00 --Друг   40 kg 
2005 60 00 00 -Шпаргли   40 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
2005 70 00 00 -Маслинки  20 kg/net 

eda/kg 
2005 80 00 00 -Пченка шеќерец (Zea mays var saccharata)   40 kg 
  -Друг зеленчук и мешаници на зеленчук:    
2005 91 00 00 --Бамбусови фиданки   40 kg 
2005 99  --Друго:   
2005 99 10 00 ---Плодови од видот Capsicum освен слатки пиперки или 

пименти   50 kg 
2005 99 20 00 ---Капар   40 kg 
2005 99 30 00 ---Артичоки   40 kg 
2005 99 40 00 ---Моркови   40 kg 
2005 99 50 00 ---Мешаници на зеленчук   50 kg 
2005 99 60 00 ---Кисела зелка   40 kg 
  ---Друго:   
2005 99 90 10 ----Производ познат како “Ајвар” добиен од слатки пиперки 

на кои им се додадени мирудии, екстракти од мирудии или 
дестилати од природни мирудии, а понекогаш и модар 
патлиџан или домати, и содржи најмалку 9% сув екстракт, а 
се користи главно како салата  50 kg 

2005 99 90 90 ----Друго  40 kg 
2006 00  Зеленчук, овошје, јатчесто овошје, кори од овошје и други 

делови од растенија, конзервирани во шеќер (кандирани, 
суви или кристализирани):    

2006 00 10 00 -Исиот   30 kg 
  -Друго:   
  --Со содржина на шеќер што надминува 13% по маса:     
2006 00 31 00 ---Вишни и цреши   30 kg 
2006 00 35 00 ---Тропско овошје и тропско јатчесто овошје   20 kg 
2006 00 38 00 ---Друго   20 kg 
  --Друго:   
2006 00 91 00 ---Тропско овошје и тропско јатчесто овошје   20 kg 
2006 00 99 00 ---Друго 20 kg 
2007 Џемови, овошни желеа, мармелади, пиреа од овошје и 

јатчесто овошје и пасти од овошје и јатчесто овошје 
добиени со варење, со додавање или без додавање на 
шеќер или други средства за засладување:   

2007 10  -Хомогенизирани производи:   
2007 10 10 00 --Со содржина на шеќер што надминува 13% по маса   5 kg 
  --Друго:   
2007 10 91 00 ---Од тропско овошје   5 kg 
2007 10 99 00 ---Друго   5 kg 
  -Друго:   
2007 91  --Од агруми:   
2007 91 10 00 ---Со содржина на шеќер што надминува 30% по маса   20 kg 
2007 91 30 00 ---Со содржина на шеќер што надминува 13 но не надминува 

30% по маса   20 kg 
2007 91 90 00 ---Друго   20 kg 
2007 99  --Друго:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
  ---Со содржина на шеќер што надминува 30% по маса:   
2007 99 10 00 ----Пире и паста од сливи и суви сливи во пакување со нето 

маса над 100 кг, за индустриска преработка (1)    5 kg 
2007 99 20 00 ----Пире и паста од костен   10 kg 
  ----Друго:   
  -----Од цреши и вишни:   
2007 99 31 10 ------Пире (каша) и паста во пакување со нето маса од 100 кг и 

повеќе, за индустриска преработка (1)   5 kg 
2007 99 31 90 ------Друго   30 kg 
  -----Од јагоди:   
2007 99 33 10 ------Пире (каша) и паста во пакување со нето маса од 100 кг и 

повеќе, за индустриска преработка (1)   5 kg 
2007 99 33 90 ------Друго   30 kg 
  -----Од малини:   
2007 99 35 10 ------Пире (каша) и паста во пакување со нето маса од 100 кг и 

повеќе, за индустриска преработка  (1 )   5 kg 
2007 99 35 90 ------Друго   30 kg 
  -----Друго:   
2007 99 39 10 ------Пире (каша) и паста во пакување со нето маса од 100 кг и 

повеќе, за индустриска преработка (1)   5 kg 
2007 99 39 90 ------Друго   30 kg 
 ---Со содржина на шеќер што надминува 13 но не надминува 

30 % по маса:   
2007 99 50 10 ----Пире и паста од костен 10 kg 
2007 99 50 90 ----Друго 30 kg 
  ---Друго:   
2007 99 93 00 ----Од тропско овошје и тропско јатчесто овошје   10 kg 
  ----Друго:   
2007 99 97 10 -----Пире од јаболка,вклучувајќи и компот 30 kg 
2007 99 97 30 -----Пире (каша) и паста во пакување со нето маса од 100 кг и 

повеќе, за индустриска преработка (1)   5 kg 
2007 99 97 90 -----Друго   30 kg 
2008 Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на 

растенија, поинаку приготвени или конзервирани, со до-
давање или без додавање на шеќер или други средства за 
засладување или алкохол, на друго место неспомнати или 
опфатени:   

  -Јатчесто овошје, кикиритки и други семки, вклучувајќи 
мешаници на тоа овошје:   

2008 11 --Кикиритки:   
2008 11 10 00 ---Путер од кикиритки   10 kg 
  ---Друго, во непосредни пакувања со нето маса:   
2008 11 91 00 ----Што надминува 1 кг 30 kg 

                                                           
 (1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
 
(1)   Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
  ----Што не надминува 1 кг:   
2008 11 96 00 -----Печени   30 kg 
2008 11 98 00 -----Друго   30 kg 
2008 19  --Друго, вклучувајќи мешаници:    
  ---Во непосредни пакувања со нето маса што надминува 1 кг:   
2008 19 11 00 ----Тропско јатчесто овошје; мешаници кои содржат 50% или 

повеќе по маса на тропско јатчесто овошје и тропско овошје   20 kg 
  ----Друго:   
2008 19 13 00 -----Печени бадеми и фстаци   20 kg 
2008 19 19 00 -----Друго   20 kg 
  ---Во непосредни пакувања со нето маса што не надминува 1 

кг:   
2008 19 91 00 ----Тропско јатчесто овошје; мешаници кои содржат 50% или 

повеќе по маса на тропско јатчесто овошје и тропско овошје    20 kg 
  ----Друго:   
  -----Печено јатчесто овошје:   
2008 19 93 00 ------Бадеми и фстаци   20 kg 
2008 19 95 00 ------Друго   20 kg 
2008 19 99 00 -----Друго   20 kg 
2008 20 -Ананас:    
  --Со содржина на додаден алкохол:   
  ---Во непосредни пакувања со нето маса што надминува 1 кг:   
2008 20 11 00 ----Со содржина на шеќер што надминува 17% по маса   20 kg 
2008 20 19 00 ----Друго   20 kg 
  ---Во непосредни пакувања со нето маса што не надминува 1 

кг:   
2008 20 31 00 ----Со содржина на шеќер што надминува 19% по маса   20 kg 
2008 20 39 00 ----Друго  20 kg 
  --Без содржина на додаден алкохол:   
  ---Со содржина на додаден шеќер, во непосредни пакувања со 

нето маса што надминува 1 кг:   
2008 20 51 00 ----Со содржина на шеќер што надминува 17% по маса   20 kg 
2008 20 59 00 ----Друго   20 kg 
  ---Со содржина на додаден шеќер, во непосредни пакувања со 

нето маса што не надминуваат 1 кг:   
2008 20 71 00 ----Со содржина на шеќер што надминува 19% по маса   20 kg 
2008 20 79 00 ----Друго   20 kg 
  ---Без содржина на додаден шеќер:   
2008 20 90 10 ----Пулпа во пакување со нето маса од 100 кг и повеќе, за 

индустриска преработка (1)   5 kg 
2008 20 90 90 ----Друго   20 kg 
2008 30 -Агруми:   
  --Со содржина на додаден алкохол:   
  ---Со содржина на шеќер што надминува 9% по маса:   
2008 30 11 00 ----Со реална јачина на алкохол што не надминува 11,85% по 

маса   20 kg 

                                                           
 (1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
2008 30 19 00 ----Друго   20 kg 
  ---Друго:   
2008 30 31 00 ----Со реална јачина на алкохол што не надминува 11,85% по 

маса   20 kg 
2008 30 39 00 ----Друго   20 kg 
  --Без содржина на додаден алкохол:   
  ---Со содржина на додаден шеќер, во непосредни пакувања со 

нето маса што надминува 1 кг:    
2008 30 51 00 ----Делови на грејпфрут   20 kg 
2008 30 55 00 ----Мандарини (вклучувајќи тангирски и сатсумас-

мандарини); клементина, вилкинг и слични хибриди на 
агруми   20 kg 

2008 30 59 00 ----Друго   20 kg 
  ---Со содржина на додаден шеќер, во непосредни пакувања со 

нето маса што не надминува 1 кг:    
2008 30 71 00 ----Делови на грејпфрут   20 kg 
2008 30 75 00 ----Мандарини (вклучувајќи тангирски и сатсумас-

мандарини); клементина, вилкинг и слични хибриди на 
агруми   20 kg 

2008 30 79 00 ----Друго   20 kg 
  ---Без содржина на додаден шеќер:   
2008 30 90 10 ----Пулпа во пакување со нето маса од 100 кг и повеќе, за 

индустриска преработка (1) 5 kg 
2008 30 90 90 ----Друго   20 kg 
2008 40 -Круши:   
  --Со содржина на додаден алкохол:   
  ---Во непосредни пакувања со нето маса што надминува 1 кг:   
  ----Со содржина на шеќер што надминува 13% по маса:   
2008 40 11 00 -----Со реална јачина на алкохол што не надминува 11,85% по 

маса   20 kg 
2008 40 19 00 -----Друго   20 kg 
  ----Друго:   
2008 40 21 00 -----Со реална јачина на алкохол што не надминува 11,85% по 

маса   20 kg 
2008 40 29 00 -----Друго   20 kg 
  ---Во непосредни пакувања со нето маса што не надминува    

1 кг:   
2008 40 31 00 ----Со содржина на шеќер што надминува 15% по маса   20 kg 
2008 40 39 00 ----Друго   20 kg 
  --Без содржина на додаден алкохол:   
  ---Со содржина на додаден шеќер, во непосредни пакувања со 

нето маса што надминуваат 1 кг:   
2008 40 51 00 ----Со содржина на шеќер што надминува 13% по маса   20 kg 
2008 40 59 00 ----Друго   20 kg 
  ---Со содржина на додаден шеќер, во непосредни пакувања со 

нето маса што не надминуваат 1 кг:   
2008 40 71 00 ----Со содржина на шеќер што надминува 15% по маса   20 kg 
2008 40 79 00 ----Друго   20 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
  ---Без содржина на додаден шеќер:   
2008 40 90 10 ----Пулпа во пакување со нето маса од 100 кг и повеќе, за 

индустриска преработка (1)  5 kg 
2008 40 90 90 ----Друго   20 kg 
2008 50 -Кајсии:   
  --Со содржина на додаден алкохол:   
  ---Во непосредни пакувања со нето маса што надминува 1 кг:   
  ----Со содржина на шеќер што надминува 13% по маса:   
2008 50 11 00 -----Со реална јачина на алкохол што не надминува 11,85% по 

маса   30 kg 
2008 50 19 00 -----Друго   30 kg 
  ----Друго:   
2008 50 31 00 -----Со реална јачина на алкохол што не надминува 11,85% по 

маса   30 kg 
2008 50 39 00 -----Друго   30 kg 
  ---Во непосредни пакувања со нето маса што не надминува    

1 кг:   
2008 50 51 00 ----Со содржина на шеќер што надминува 15% по маса   30 kg 
2008 50 59 00 ----Друго   30 kg 
  --Без содржина на додаден алкохол:   
  ---Со содржина на додаден шеќер, во непосредни паувања 

што надминуваат 1 кг:   
2008 50 61 00 ----Со содржина на шеќер што надминува 13% по маса   30 kg 
2008 50 69 00 ----Друго   30 kg 
  ---Со содржина на додаден шеќер, во непосредни пакувања со 

нето маса што не надминуваат 1 кг:   
2008 50 71 00 ----Со содржина на шеќер што надминува 15% по маса   30 kg 
2008 50 79 00 ----Друго   30 kg 
  ---Без содржина на додаден шеќер, во непосредни пакувања 

со нето маса:   
  ----Од 5 кг или повеќе:   
2008 50 92 10 -----Пулпа во пакување со нето маса од 100 кг и повеќе, за 

индустриска преработка (1)   5 kg 
2008 50 92 90 -----Друго   30 kg 
2008 50 94 00 ----Од 4,5 кг и поголема, но помала од 5 кг   30 kg 
2008 50 99 00 ----Помала од 4,5 кг   30 kg 
2008 60 -Цреши и вишни:   
  --Со додаден алкохол:   
  ---Со содржина на шеќер што надминува 9% по маса:   
2008 60 11 00 ----Со реална алкохолна јачина по маса што не надминува 

11,85%   30 kg 
2008 60 19 00 ----Друго   30 kg 
  ---Друго:   
2008 60 31 00 ----Со реална алкохолна јачина по маса што не надминува 

11,85%   30 kg 
2008 60 39 00 ----Друго   30 kg 
  --Без додаден алкохол:   

                                                           
(1)Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од  условите пропишани со определени прописи (види член од 207 до 215 од Уредбата за 
спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни измени 
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% Ед. мер.

1 2 3 4 
2008 60 50 00 ---Со додаден шеќер, во непосредни пакувања со нето маса 

што надминуваат 1 кг   30 kg 
2008 60 60 00 ---Со додаден шеќер, во непосредни пакувања со нето маса 

што не надминуваат 1 кг   30 kg 
  ---Без додаден шеќер, во непосредни пакувања со нето маса:   
  ----4,5 кг или поголема:   
2008 60 70 10 -----Пулпа во пакување со нето маса од 100 кг и повеќе, за 

индустриска преработка (1)  5 kg 
2008 60 70 90 -----Друго   30 kg 
2008 60 90 00 ----Помала од 4,5 кг    30 kg 
2008 70  -Праски, вклучувајќи нектаринки:    
  --Со содржина на додаден алкохол:   
  ---Во непосредни пакувања со нето маса што надминува 1 кг:   
  ----Со содржина на шеќер што надминува 13% по маса:   
2008 70 11 00 -----Со реална јачина на алкохол што не надминува 11,85% по 

маса   20 kg 
2008 70 19 00 -----Друго   20 kg 
  ----Друго:   
2008 70 31 00 -----Со реална јачина на алкохол што не надминува 11,85% по 

маса   20 kg 
2008 70 39 00 -----Друго   20 kg 
  ---Во непосредни пакувања со нето маса што не надминува    

1 кг:   
2008 70 51 00 ----Со содржина на шеќер што надминува 15% по маса   20 kg 
2008 70 59 00 ----Друго   20 kg 
  --Без содржина на додаден алкохол:   
  ---Со содржина на додаден шеќер, во непосредни пакувања со 

нето маса што надминува 1 кг:   
2008 70 61 00 ----Со содржина на шеќер што надминува 13% по маса   20 kg 
2008 70 69 00 ----Друго   20 kg 
  ---Со содржина на додаден шеќер, во непосредни пакувања со 

нето маса што не надминува 1 кг:   
2008 70 71 00 ----Со содржина на шеќер што надминува 15% по маса   20 kg 
2008 70 79 00 ----Друго   20 kg 
  ---Без содржина на додаден шеќер, во непосредни пакувања 

со нето маса:   
  ----Од 5 кг или поголема:   
2008 70 92 10 -----Пулпа во пакување со нето маса од 100 кг и повеќе, за 

индустриска преработка (1)   5 kg 
2008 70 92 90 -----Друго   20 kg 
2008 70 98 00 ----Помала од 5 кг   20 kg 
2008 80 -Јаготки:   
  --Со содржина на додаден алкохол:   

                                                           
(1)  Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
 
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
  ---Со содржина на шеќер што надминува 9% по маса:   
2008 80 11 00 ----Со реална јачина на алкохол што не надминува 11,85% по 

маса   30 kg 
2008 80 19 00 ----Друго   30 kg 
  ---Друго:   
2008 80 31 00 ----Со реална јачина на алкохол што не надминува 11,85% по 

маса   30 kg 
2008 80 39 00 ----Друго   30 kg 
  --Без содржина на додаден алкохол:   
2008 80 50 00 ---Со содржина на додаден шеќер, во непосредни пакувања со 

нето маса што надминуваат 1 кг   30 kg 
2008 80 70 00 ---Со содржина на додаден шеќер, во непосредни пакувања со 

нето маса што не надминуваат 1 кг   30 kg 
  ---Без содржина на додаден шеќер:   
2008 80 90 10 ----Пулпа во пакување со нето маса од 100 кг и повеќе, за 

индустриска преработка (1)   5 kg 
2008 80 90 90 ----Друго   30 kg 
  -Друго, вклучувајќи и мешаници, освен оние од тар. 

Подбр. 200819:   
2008 91 00 00 --Палмини јатки   30 kg 
2008 92 --Мешаници:   
  ---Со содржина на додаден алкохол:   
  ----Со содржина на шеќер што надминува 9% по маса:   
  -----Со реална јачина на алкохол што не надминува 11,85% по 

маса:   
2008 92 12 00 ------Од тропско овошје (вклучувајќи мешаници кои содржат 

50% или повеќе по маса на тропско јатчесто овошје и тропско 
овошје)   20 kg 

2008 92 14 00 ------Друго   20 kg 
  -----Друго:   
2008 92 16 00 ------Од тропско овошје (вклучувајќи мешаници кои содржат 

50% или повеќе по маса на тропско јатчесто овошје и тропско 
овошје)   20 kg 

2008 92 18 00 ------Друго   20 kg 
  ----Друго:   
  -----Со реална јачина на алкохол што не надминува 11,85% по 

маса:   
2008 92 32 00 ------Од тропско овошје (вклучувајќи мешаници кои содржат 

50% или повеќе по маса на тропско јатчесто овошје и тропско 
овошје)   20 kg 

2008 92 34 00 ------Друго   20 kg 
  -----Друго:   
2008 92 36 00 ------Од тропско овошје (вклучувајќи мешаници кои содржат 

50% или повеќе по маса на тропско јатчесто овошје и тропско 
овошје)   20 kg 

2008 92 38 00 ------Друго   20 kg 
  ---Без содржина на додаден алкохол:   
  ----Со содржина на додаден шеќер:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
  -----Во непосредни пакувања со нето маса што надминуваат   

1 кг:   
2008 92 51 00 ------Од тропско овошје (вклучувајќи мешаници кои содржат 

50% или повеќе по маса на тропско јатчесто овошје и тропско 
овошје)   20 kg 

2008 92 59 00 ------Друго   20 kg 
  -----Друго:   
  ------Мешаници на овошје во кои ниедно овошје не надминува 

50% од вкупната маса на овошјето:   
2008 92 72 00 -------Од тропско овошје (вклучувајќи мешаници кои содржат 

50% или повеќе по маса на тропско јатчесто овошје и тропско 
овошје)   20 kg 

2008 92 74 00 -------Друго   20 kg 
  ------Друго:   
2008 92 76 00 -------Од тропско овошје (вклучувајќи мешаници кои содржат 

50% или повеќе по маса на тропско јатчесто овошје и тропско 
овошје)   20 kg 

2008 92 78 00 -------Друго   20 kg 
  ----Без содржина на додаден шеќер, во непосредни пакувања 

со нето маса:   
  -----Од 5 кг или повеќе:   
  ------Од тропско овошје (вклучувајќи мешаници кои содржат 

50% или повеќе по маса на тропско јатчесто овошје и тропско 
овошје):   

2008 92 92 10 -------Пулпа во пакување со нето маса од 100 кг и повеќе, за 
индустриска преработка (1)   5 kg 

2008 92 92 90 -------Друго   20 kg 
2008 92 93 00 ------Друго   20 kg 
  -----Од 4,5 кг или поголема, но помала од 5 кг:   
2008 92 94 00 ------Од тропско овошје (вклучувајќи мешаници кои содржат 

50% или повеќе по маса на тропско јатчесто овошје и тропско 
овошје)   20 kg 

2008 92 96 00 ------Друго   20 kg 
  -----Помала од 4,5 кг:   
2008 92 97 00 ------Од тропско овошје (вклучувајќи мешаници кои содржат 

50% или повеќе по маса на тропско јатчесто овошје и тропско 
овошје)   20 kg 

2008 92 98 00 ------Друго   20 kg 
2008 99 --Друго:   
  ---Со содржина на додаден алкохол:   
  ----Исиот:   
2008 99 11 00 -----Со реална јачина на алкохол што не надминува 11,85% по 

маса   30 kg 
2008 99 19 00 -----Друго   30 kg 
  ----Грозје:   
2008 99 21 00 -----Со содржина на шеќер што надминува 13% по маса   30 kg 

                                                           
 (1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
2008 99 23 00 -----Друго   30 kg 
  ----Друго:   
  -----Со содржина на шеќер што надминува 9% по маса:   
  ------Со реална јачина на алкохол што не надминува 11,85% 

по маса:   
2008 99 24 00 -------Рајско овошје   30 kg 
  -------Друго:   
2008 99 28 10 --------Манго, мангуста, папаи, тамаринди, акажу јаболка, 

лише, џекфрут, саподилло сливи, карамбола и питаја   40 kg 
2008 99 28 90 --------Друго   30 kg 
  ------Друго:   
2008 99 31 00 -------Рајско овошје   30 kg 
2008 99 34 00 -------Друго   30 kg 
  -----Друго:   
  ------Со реална јачина на алкохол што не надминува 11,85% 

по маса:   
2008 99 36 00 -------Тропско овошје   30 kg 
2008 99 37 00 -------Друго   30 kg 
  ------Друго:   
2008 99 38 00 -------Тропско овошје   30 kg 
2008 99 40 00 -------Друго   30 kg 
  ---Без содржина на додаден алкохол:   
  ----Со содржина на додаден шеќер, во непосредни пакувања 

со нето маса што надминуваат 1 кг:   
2008 99 41 00 -----Исиот   30 kg 
2008 99 43 00 -----Грозје   30 kg 
2008 99 45 00 -----Сливи и суви сливи   30 kg 
 -----Тропско овошје:     
2008 99 48 10 ------Рајско овошје, гуави и тамаринди 30 kg 
2008 99 48 90 ------Манго, мангуста, папаи, акажу јаболка, лише, џекфрут, 

саподило сливи, карамбола и питаја   25 kg 
2008 99 49 00 -----Друго   30 kg 
  ----Со содржина на додаден шеќер, во непосредни пакувања 

со нето маса што не надминуваат 1 кг:   
2008 99 51 00 -----Исиот   30 kg 
2008 99 63 00 -----Тропско овошје   25 kg 
2008 99 67 00 -----Друго   30 kg 
  ----Без содржина на додаден шеќер:   
  -----Сливи и суви сливи, во непосредни пакувања со нето 

маса:   
2008 99 72 00 ------Од 5 кг или повеќе   30 kg 
2008 99 78 00 ------Помала од 5 кг   30 kg 
2008 99 85 00 -----Пченка, освен пченка шеќерка (Zea mays var. saccharata)   30 kg 
2008 99 91 00 -----Јам, слатки компири и слични јастиви делови на 

растенија, со содржина 5% или повеќе по маса на скроб   30 kg 
2008 99 99 00 -----Друго   30 kg 
2009 Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од 

зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со 
додаток или без додаток на шеќер или други средства за 
засладување:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
  -Сок од портокали:   
2009 11  --Замрзнат:    
  ---Со Brix вредност што надминува 67:   
2009 11 11 00 ----Со вредност што не надминува 30 евра за нето маса од   

100 кг   15 kg 
2009 11 19 00 ----Друго   15 kg 
  ---Со Brix вредност што не надминува 67:   
2009 11 91 00 ----Со вредност што не надминува 30 евра за нето маса од   

100 кг и содржина на додаден шеќер што надминува 30 % по 
маса   15 kg 

  ----Друго:   
2009 11 99 10 -----Концентрат во пакување со нето маса од 100 кг и повеќе, 

за индустриска преработка (1)   5 kg 
2009 11 99 90 -----Друго   15 kg 
2009 12 00 00 --Не замрзнат, со Brix вредност што не надминува 20   20 kg 
2009 19  --Друг:   
  ---Со Brix вредност што надминува 67:   
2009 19 11 00 ----Со вредност што не надминува 30 евра за нето маса од   

100 кг   
6+0,13 
еур/кг 
max.30 kg 

2009 19 19 00 ----Друго   6+0,13 
еур/кг 
max.30 kg 

  ---Со Brix вредност што надминува 20, но не надминува 67:   
2009 19 91 00 ----Со вредност што не надминува 30 евра за нето маса од   

100 кг и со соджина на додаден шеќер што надминува 30 % 
по маса   

6+0,13 
еур/кг 
max.30 kg 

  ----Друго:   
2009 19 98 10 -----Концентрат во пакување со нето маса од 100 кг и повеќе, 

за индустриска преработка (1)   5 kg 
2009 19 98 90 -----Друго   6+0,13 

еур/кг 
max.30 kg 

  -Сок од грејпфрут (вклучувајќи и сок од помело):   
2009 21 00 00 --Со Brix вредност што не надминува 20   20+0,13 

еур/кг 
max.44 kg 

2009 29 --Друго:   
  ---Со Brix вредност што надминува 67:   
2009 29 11 00 ----Со вредност што не надминува 30 евра за нето маса од   

100 кг   
20+0,13 
еур/кг 
max.44 kg 

2009 29 19 00 ----Друго   20+0,13 
еур/кг 
max.44 kg 

  ---Со Brix вредност што надминува 20, но не надминува 67:   

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
2009 29 91 00 ----Со вредност што не надминува 30 евра за нето маса од 100 

кг и со содржина на додаден шеќер што надминува 30 % по 
маса   

20+0,13 
еур/кг 
max.44 kg 

  ----Друго:   
2009 29 99 10 -----Концентрат во пакување со нето маса од 100 кг и повеќе, 

за индустриска преработка    (1) 5 kg 
2009 29 99 90 -----Друго   20+0,13 

еур/кг 
max.44 kg 

  -Сок од други (поединечни, немешани) агруми:   
2009 31 --Со Brix вредност што не надминува 20:   
  ---Со вредност што надминува 30 евра за нето маса од 100 кг:   
2009 31 11 00 ----Со додаден шеќер   20+0,13 

еур/кг 
max.44 kg 

2009 31 19 00 ----Без додаден шеќер   20+0,13 
еур/кг 
max.44 kg 

  ---Со вредност што не надминува 30 евра за нето маса од    
100 кг:   

  ----Сок од лимон:   
2009 31 51 00 -----Со додаден шеќер   20+0,13 

еур/кг 
max.44 kg 

2009 31 59 00 -----Без додаден шеќер   20+0,13 
еур/кг 
max.44 kg 

  ----Други сокови од агруми:   
2009 31 91 00 -----Со додаден шеќер   20+0,13 

еур/кг 
max.44 kg 

2009 31 99 00 -----Без додаден шеќер   20+0,13 
еур/кг 
max.44 kg 

2009 39 --Друго:   
  ---Со Brix вредност што надминува 67:   
2009 39 11 00 ----Со вредност што не надминува 30 евра за нето маса од   

100 кг   
20+0,13 
еур/кг 
max.44 kg 

2009 39 19 00 ----Друго   20+0,13 
еур/кг 
max.44 kg 

  ---Со Brix вредност што надминува 20, но не надминува 67:   
  ----Со вредност што надминува 30 евра за нето маса од 100 кг:   
2009 39 31 00 -----Со додаден шеќер   20+0,13 

еур/кг 
max.44 kg 

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
  -----Без додаден шеќер:   
2009 39 39 10 ------Концентрат во пакување со нето маса од 100 кг и повеќе, 

за индустриска преработка (1)   5 kg 
2009 39 39 90 ------Друго   20+0,13 

еур/кг 
max.44 kg 

  ----Со вредност што не надминува 30 евра за нето маса од   
100 кг:   

  -----Сок од лимон:   
2009 39 51 00 ------Со содржина на додаден шеќер што надминува 30% по 

маса   
20+0,13 
еур/кг 
max.44 kg 

2009 39 55 00 ------Со соджина на додаден шеќер што не надминува 30% по 
маса   

20+0,13 
еур/кг 
max.44 kg 

2009 39 59 00 ------Без додаден шеќер   20+0,13 
еур/кг 
max.44 kg 

  -----Други сокови од агруми:   
2009 39 91 00 ------Со содржина на додаден шеќер што надминува 30% по 

маса   
20+0,13 
еур/кг 
max.44 kg 

2009 39 95 00 ------Со соджина на додаден шеќер што не надминува 30% по 
маса   

20+0,13 
еур/кг 
max.44 kg 

2009 39 99 00 ------Без додаден шеќер   20+0,13 
еур/кг 
max.44 kg 

  -Сок од ананас:   
2009 41 --Со Brix вредност што не надминува 20:   
2009 41 10 00 ---Со вредност што надминува 30 евра за нето маса од 100 кг 

и со додаден шеќер   
20+0,13 
еур/кг 
max.46 kg 

  ---Друго:   
2009 41 91 00 ----Со соджина на додаден шеќер   20+0,13 

еур/кг 
max.46 kg 

2009 41 99 00 ----Без додаден шеќер   20+0,13 
еур/кг 
max.46 kg 

2009 49 --Друго:   
  ---Со Brix вредност што надминува 67:   
2009 49 11 00 ----Со вредност што не надминува 30 евра за нето маса од   

100 кг   
20+0,13 
еур/кг 
max.46 kg 

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
2009 49 19 00 ----Друго   20+0,13 

еур/кг 
max.46 kg 

  ---Со Brix вредност што надминува 20 но не надминува 67:   
2009 49 30 00 ----Со вредност што надминува 30 евра за нето маса од 100 кг 

и со додаден шеќер   
20+0,13 
еур/кг 
max.46 kg 

  ----Друго:   
2009 49 91 00 -----Со соджина на додаден шеќер што надминува 30% по 

маса   
20+0,13 
еур/кг 
max.46 kg 

2009 49 93 00 -----Со соджина на додаден шеќер што не надминува 30% по 
маса   

20+0,13 
еур/кг 
max.46 kg 

  -----Без додаден шеќер:   
2009 49 99 10 ------Концентрат во пакување со нето маса од 100 кг и повеќе, 

за индустриска преработка (1)    5 kg 
2009 49 99 90 ------Друго   20+0,13 

еур/кг 
max.46 kg 

2009 50  -Сок од домати:   
2009 50 10 00 --Со додаден шеќер   40+0,13 

еур/кг 
max.59 kg 

2009 50 90 00 --Друго   40+0,13 
еур/кг 
max.59 kg 

  -Сок од грозје (вклучувајќи шира од грозје):   
2009 61 --Со Brix вредност што не надминува 30:   
2009 61 10 00 ---Со вредност што надминува 18 евра за нето маса од 100 кг   40+0,13 

еур/кг 
max.55 kg 

2009 61 90 00 ---Со вредност што не надминува 18 евра за нето маса од    
100 кг   

40+0,13 
еур/кг 
max.55 kg 

2009 69 --Друго:   
  ---Со Brix вредност што надминува 67:   
2009 69 11 00 ----Со вредност што не надминува 22 евра за нето маса од   

100 кг   
40+0,13 
еур/кг 
max.55 kg 

2009 69 19 00 ----Друго   40+0,13 
еур/кг 
max.55 kg 

  ---Со Brix вредност вредност што надминува 30, но не 
надминува 67:   

  ----Со вредност што надминува 18 евра за нето маса од 100 кг:   

                                                           
(1)  Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
2009 69 51 00 -----Концентриран   40+0,13 

еур/кг 
max.55 kg 

2009 69 59 00 -----Друго   40+0,13 
еур/кг 
max.55 kg 

  
----Со вредност што не надминува 18 евра за нето маса од   
100 кг:   

  
-----Со содржина на додаден шеќер што надминува 30% по 
маса:   

2009 69 71 00 ------Концентриран   40+0,13 
еур/кг 
max.55 kg 

2009 69 79 00 ------Друго   40+0,13 
еур/кг 
max.55 kg 

2009 69 90 00 -----Друго   40+0,13 
еур/кг 
max.55 kg 

  -Сок од јаболка:   
2009 71 --Со Brix вредност што не надминува 20:   
2009 71 20 00 ---Со содржина на додаден шеќер   40+0,13 

еур/кг 
max.64 kg 

2009 71 99 00 ---Без додаден шеќер   40+0,13 
еур/кг 
max.64 kg 

2009 79 --Друго:   
  ---Со Brix вредност што надминува 67:   
2009 79 11 00 ----Со вредност што не надминува 22 евра за нето маса од   

100 кг   
40+0,13 
еур/кг 
max.64 kg 

2009 79 19 00 ----Друго   40+0,13 
еур/кг 
max.64 kg 

  ---Со Brix вредност што надминува 20, но не надминува 67:   
2009 79 30 00 ----Со вредност што надминува 18 евра за нето маса од 100 кг 

и со додаден шеќер   
40+0,13 
еур/кг 
max.64 kg 

  ----Друго:   
2009 79 91 00 -----Со соджина на додаден шеќер што надминува 30% по 

маса   
40+0,13 
еур/кг 
max.64 kg 

2009 79 93 00 -----Со соджина на додаден шеќер што не надминува 30% по 
маса   

40+0,13 
еур/кг 
max.64 kg 

2009 79 99 00 -----Без додаден шеќер   40+0,13 
еур/кг 
max.64 kg 

2009 80 -Сок од друго овошје или зеленчук (не мешан):   
  --Со Brix вредност што надминува 67:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
  ---Сок од круши:   
2009 80 11 00 ----Со вредност што не надминува 22 евра за нето маса од   

100 кг   
40+0,13 
еур/кг 
max.61 kg 

2009 80 19 00 ----Друго   40+0,13 
еур/кг 
max.61 kg 

  ---Друго:   
  ----Со вредност што не надминува 30 евра за нето маса од   

100 кг:   
2009 80 34 00 -----Сок од тропско овошје   20+0,13 

еур/кг 
max.41 kg 

2009 80 35 00 -----Друго   20+0,13 
еур/кг 
max.41 kg 

  ----Друго:   
2009 80 36 00 -----Сок од тропско овошје   20+0,13 

еур/кг 
max.41 kg 

2009 80 38 00 -----Друго   20+0,13 
еур/кг 
max.41 kg 

  --Со Brix вредност што не надминува 67:   
  ---Сок од круши:   
2009 80 50 00 ----Со вредност што надминува 18 евра за нето маса од 100 кг 

со додаден шеќер   
40+0,13 
еур/кг 
max.61 kg 

  ----Друго:   
2009 80 61 00 -----Со содржина на додаден шеќер што надминува 30% по 

маса   
40+0,13 
еур/кг 
max.61 kg 

2009 80 63 00 -----Со соджина на додаден шеќер што не надминува 30% по 
маса   

40+0,13 
еур/кг 
max.61 kg 

2009 80 69 00 -----Без додаден шеќер   40+0,13 
еур/кг 
max.61 kg 

  ---Друго:   
  ----Со вредност што надминува 30 евра за нето маса од 100 кг 

со додаден шеќер:   
2009 80 71 00 -----Сок од цреши и вишни   40+0,13 

еур/кг 
max.61 kg 

2009 80 73 00 -----Сок од тропско овошје   20+0,13 
еур/кг 
max.41 kg 

2009 80 79 00 -----Друго   40+0,13 
еур/кг 
max.61 kg 

  ----Друго:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
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1 2 3 4 
  -----Со соджина на додаден шеќер што надминува 30% по 

маса:   
2009 80 85 00 ------Сок од тропско овошје   30 kg 
2009 80 86 00 ------Друго   30 kg 
  -----Со соджина на додаден шеќер што не надминува 30% по 

маса:   
2009 80 88 00 ------Сок од тропско овошје   20+0,13 

еур/кг 
max.41 kg 

2009 80 89 00 ------Друго   20+0,13 
еур/кг 
max.41 kg 

  -----Без додаден шеќер:   
2009 80 95 00 ------Сок од плодови од видот Вацциниум макроцарпон  20+0,13 

еур/кг 
max.41 kg 

  ------Сок од цреши и вишни:   
2009 80 96 10 -------Концентрат во пакување со нето маса од 100 кг и 

повеќе, за индустриска преработка (1)   5 kg 
2009 80 96 90 -------Друго   40+0,13 

еур/кг 
max.61 kg 

  ------Сок од тропско овошје:   
2009 80 97 10 -------Концентрат во пакување со нето маса од 100 кг и 

повеќе, за индустриска преработка (1)   5 kg 
2009 80 97 90 -------Друго   20+0,13 

еур/кг 
max.70 kg 

2009 80 99 00 ------Друго   40+0,13 
еур/кг 
max.61 kg 

2009 90 -Мешаница на сокови:   
  --Со Brix вредност што надминува 67:   
  ---Мешаница на сок од јаболка и круши:   
2009 90 11 00 ----Со вредност што не надминува 22 евра за нето маса од   

100 кг   
17+0,13 
еур/кг 
max.30 kg 

2009 90 19 00 ----Друго   17+0,13 
еур/кг 
max.30 kg 

  ---Друго:   
2009 90 21 00 ----Со вредност што не надминува 30 евра за нето маса од   

100 кг   
17+0,13 
еур/кг 
max.30 kg 

2009 90 29 00 ----Друго   17+0,13 
еур/кг 
max.30 kg 

                                                           
 (1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
  --Со Brix вредност што не надминува 67:   
  ---Мешаница на сок од јаболка и круши:   
2009 90 31 00 ----Со вредност што не надминува 18 евра за нето маса од   

100 кг со содржина на додаден шеќер што надминува 30% по 
маса   

17+0,13 
еур/кг 
max.30 kg 

2009 90 39 00 ----Друго   17+0,13 
еур/кг 
max.30 kg 

  ---Друго:   
  ----Со вредност што надминува 30 евра за нето маса од 100 кг:   
  -----Мешаници на сокови од агруми и сок од ананас:   
2009 90 41 00 ------Со додаден шеќер   17+0,13 

еур/кг 
max.30 kg 

  ------Друго:   
2009 90 49 10 -------Мешаници од концентрати во пакување со нето маса од 

100 кг и повеќе, за индустриска преработка (1)  5 kg 
2009 90 49 90 -------Друго   17+0,13 

еур/кг 
max.30 kg 

  -----Друго:   
2009 90 51 00 ------Со додаден шеќер   17+0,13 

еур/кг 
max.30 kg 

  ------Друго:   
2009 90 59 10 -------Мешаници од концентрати во пакување со нето маса од 

100 кг и повеќе, за индустриска преработка (1)   5 kg 
2009 90 59 90 -------Друго   17+0,13 

еур/кг 
max.30 kg 

  ----Со вредност што не надминува 30 евра за нето маса од 100 
кг:   

  -----Мешаници на сокови од агруми и сок од ананас:   
2009 90 71 00 ------Со соджина на додаден шеќер што надминува 30% по 

маса   30 kg 
2009 90 73 00 ------Со соджина на додаден шеќер што не надминува 30% по 

маса   
15+0,13 
еур/кг 
max.28 kg 

2009 90 79 00 ------Без додаден шеќер   15+0,13 
еур/кг 
max.28 kg 

  -----Друго:   
  ------Со соджина на додаден шеќер што надминува 30% по 

маса:   
2009 90 92 00 -------Мешаници на сокови од тропско овошје   30 kg 
2009 90 94 00 -------Друго   30 kg 

                                                           
(1)  Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност  од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскиот закон (Службен Весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени)  
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
  ------Со соджина на додаден шеќер што не надминува 30% по 

маса:   
2009 90 95 00 -------Мешаници на сок од тропско овошје   15+0,13 

еур/кг 
max.28 kg 

2009 90 96 00 -------Друго   15+0,13 
еур/кг 
max.28 kg 

  ------Без додаден шеќер:   
2009 90 97 00 -------Мешаници на сок од тропско овошје   15+0,13 

еур/кг 
max.28 kg 

2009 90 98 00 -------Друго   15+0,13 
еур/кг 
max.28 kg 
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ГЛАВА  2 1  

РАЗНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ИСХРАНА 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  мешан зеленчук од тар. број 0712; 
(б)  пржени замени за кафе што содржат кафе во кој и да било сразмер (тар. број 0901); 
(в)  ароматизиран чај (тар. број 0902); 
(г)  мирудии или други производи од тар. броеви 0904 до 0910; 
(д)  сложени прехранбени производи, освен прехрамбените производи од тар. број 2103 или 

2104, што содржат повеќе од 20% по маса колбасичарски производи, месо, други кланични 
производи, крв, риби или черупкари, мекотелци или други водни без'рбетници, или која и 
да било комбинација од тие производи (Глава 16);  

(ѓ)  квасец приготвен како лек или други производи од тар. број 3003 или 3004; или 
(е)  приготвени ензими од тар. број 3507. 

2.  Екстрактите на замени наведени во претходната забелешка 1 (б) се распоредуваат во тар. број 
2101. 

3.  Во смисла на тар. број 2104, под поимот “хомогенизирани сложени прехранбени производи” се 
подразбираат производите што се состојат од фино хомогенизирана мешаница на две или 
повеќе основни состојки како што се: месо, риби, зеленчук или овошје, приготвени за продажба 
на мало како детска храна или за диететски цели, во садови со нето маса до 250 г. За примената 
на оваа дефиниција не се земаат предвид малите количества на кои и да било состојки што се 
додаваат на мешаницата како зачини, заради конзервирање или за други цели. Овие производи 
можат да имаат мали количества видливи парчиња состојки. 

 
Дополнителни забелешки: 

1.  Во смисла на тар. ознаки 2106 10 20 00 и 2106 90 92 00, терминот “скроб” исто така опфаќа 
производи со присуство на скроб. 

2.  Во смисла на тар. ознака 2106 90 20 00 терминот “сложени алкохолни препарати, освен оние 
врз база на миризливи материи, од вид кој што се користи за производство на пијалаци” 
озна£ува препарати со алкохолна јачина повеќе од 0,5% вол. 

3.  Во смисла на тар. ознака 2106 90 30 00, “изогликоза” значи производ добиен од гликоза или 
нејзините полимери со содржина најмалку 10% фруктоза по маса во сува состојба. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2101 Екстракти, есенции и концентрати, на 

кафе, чај или мате-чај и препарати врз 
основа на тие производи или врз база на 
кафе, чај, или мате-чај; пржена цикорија и 
други пржени замени на кафе, и екстракти, 
есенции и концентрати на тие производи: 

  

 -Екстракти, есенции и концентрати на 
кафе, и препарати врз база на тие 
екстракти, есенции или концентрати или 
врз база на кафе: 

  

2101 11 00 00 --Екстракти, есенции и концентрати 20 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2101 12 --Препарати врз база на овие екстракти, 

есенции, или концентрати или врз база на 
кафе:   

2101 12 92 00 ---Препарати врз база на овие екстракти, 
есенции или концентрати од кафе  20 kg 

2101 12 98 00 ---Друго  20 kg 
2101 20 -Екстракти, есенции и концентрати, на чај 

или мате-чај, и препарати врз база на тие 
екстракти, есенции или концентрати, или 
врз база на чај или мате-чај:   

2101 20 20 00 --Екстракти, есенции или концентрати  20 kg 
 --Препарати:   
2101 20 92 00 ---Врз база на екстракти, есенции или концен-

трати од чај или мате чај  20 kg 
2101 20 98 00 ---Друго  20 kg 
2101 30  -Пржена цикорија и други пржени замени 

на кафе, и екстракти, есенции и 
концентрати на тие производи:   

 --Пржена цикорија и други пржени замени на 
кафе:   

2101 30 11 00 ---Пржена цикорија  15 kg 
2101 30 19 00 ---Друго  15 kg 
 --Екстракти, есенции и концентрати на 

пржена цикорија и други пржени замени на 
кафе:   

2101 30 91 00 ---Од пржена цикорија  15 kg 
2101 30 99 00 ---Друго 15 kg 
2102 Квасец (активен или неактивен); други 

едноклеточни микроорганизми; мртви 
(освен вакцини од тар. број 3002); 
приготвени прашоци за печиво:   

2102 10 -Активен квасец:   
2102 10 10 00 --Култура на квасец 30 kg 
 --Пекарски квасец:   
2102 10 31 00 ---Сув  30+0,44 

еур/кг 
max.46 kg 

2102 10 39 00 ---Друг  30+0,2 
еур/кг 
max.63 kg 

2102 10 90 00 --Друг  30+0,2 
еур/кг 
max.57 kg 

2102 20 -Неактивен квасец; други едноклеточни 
микроорганизми, мртви:   

 --Неактивен квасец:   
2102 20 11 00 ---Во таблети, коцки или слични форми, или 

во непосредни пакувања со нето маса што не 
надминува 1кг  30 kg 

2102 20 19 00 ---Друго  30 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2102 20 90 00 --Друго 30 kg 
2102 30 00 00 -Приготвени прашоци за печива  30 kg 
2103 Сосови и препарати на сосови; мешани 

мирудии и мешани мирудиски средства; 
брашно и гриз од синап и приготвен синап 
(сенф):   

2103 10 00 00 -Сос од соја  10 kg 
2103 20 00 00 -"Ketchup" и други сосови од домати  30 kg 
2103 30 -Брашно и гриз од синап и приготвен синап 

(сенф):    
2103 30 10 00 --Брашно од синап  25 kg 
2103 30 90 00 --Приготвен синап (сенф)  25 kg 
2103 90 -Друго:   
2103 90 10 00 --Манго сос, течен  10 kg 
2103 90 30 00 --Ароматични пелини со алкохолна јачина по 

зафатнина од 44,2% до 49,2% зафатнина, со 
содржина од 1,5% до 6% по маса на гентиан, 
зачини и различни состојки и од 4% до 10% 
на шеќер, во садови со содржина од 0,5 литри 
или помала  20 

l alk. 
100%/ kg 

 --Друго:   
2103 90 90 10 ---Комбинирани мирудии врз база на пиперки 30 kg 
2103 90 90 30 ---Мешаница на мирудии во пакување со нето 

маса од 100 кг и повеќе, за производство на 
преработки од месо (1) 5 kg 

2103 90 90 50 ---Мајонез  18+0,2 
еур/кг 
max.30 kg 

2103 90 90 90 ---Друго  20 kg 
2104 Супи и чорби и препарати за тие произ-

води; хомогенизирани сложени прех-
ранбени производи:   

2104 10 00 00 -Супи и чорби и препарати за тие 
производи 

5+1,32 
еур/кг 
max.40 kg 

2104 20  -Хомогенизирани сложени прехранбени 
производи:   

2104 20 00 10 --Детска храна во садови со нето маса што не 
надминува 250 г 5 kg 

2104 20 00 90 --Диететска храна во садови со нето маса што 
не надминува 250 г  5 kg 

2105 00 Сладолед и друг јастив мраз, со додаток 
или без додаток на какао   

2105 00 10 00 
-Без содржина на млечни маснотии или со 
содржина помалку од 3% по маса на такви 
масти  

0,49 
еур/кг 
max.23 kg 

                                                           
 (1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
 
 



Стр. 146 - Бр. 155 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 декември 2009 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
 -Со содржина по маса на млечни масти:   
2105 00 91 00 --Од 3% или поголема, но помала од 7%  0,49 

еур/кг 
max.23 kg 

2105 00 99 00 --Од 7% или поголема  0,49 
еур/кг 
max.23 kg 

2106 Прехранбени производи на друго место 
неспомнати или опфатени:   

2106 10 -Концентрати на белтачини и текстуирани 
белтачинести материи:   

2106 10 20 00 --Без млечни маснотии, сахароза, изогликоза, 
гликоза или скроб или кои содржат, по маса, 
помалку од 1,5% млечна маснотија, 5% 
сахароза или изогликоза, 5% гликоза или 
скроб  сл kg 

2106 10 80 00 --Друго  сл kg 
2106 90 -Друго:   
2106 90 20 00 --Сложените алкохолни препарати, освен 

оние врз база на миризливи материи, од вид 
којшто се користи за производство на 
пијалаци  20 

l alk. 
100%/ kg 

 --Ароматизирани или бојосани шеќерни сиру-
пи:   

2106 90 30 00 ---Изогликозни сирупи  20 kg 
 ---Друго:   
2106 90 51 00 ----Лактозен сируп  20 kg 
2106 90 55 00 ----Гликозен сируп и малтодекстрински 

сируп  20 kg 
2106 90 59 00 ----Друго  20 kg 
 --Друго:   
2106 90 92 00 ---Без млечни маснотии, сахароза, изогликоза, 

гликоза или скроб или кои содржат, по маса, 
помалку од 1,5% млечна маснотија, 5% 
сахароза или изогликоза, 5% гликоза или 
скроб  20 kg 

2106 90 98 00 ---Друго  20 kg 
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ГЛАВА  2 2  

ПИЈАЛАЦИ, АЛКОХОЛИ И ОЦЕТ 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  производите од оваа глава (освен оние од тар. број 2209) приготвени за кулинарски цели и 

со тоа направени како непогодни за потрошувачка како пијалаци (обично тар. број 2103); 
(б)  морска вода (тар. број 2501); 
(в)  дестилирана вода, вода за определување на електроспроводливоста или вода со слична 

чистота (тар. број 2853);  
(г)  оцетна киселина со концентрација што надминува 10% по маса на оцетна киселина (тар. 

број 2915); 
(д)  лекови од тар. број 3003 или 3004; или 
(ѓ)  парфимериски или тоалетни производи (Глава 33). 

2.  Во смисла на оваа Глава и на Глава 20 и 21, како “содржина на алкохол” се зема зафатнинската 
алкохолна јачина на температура од 20 0 C. 

3.  Во смисла на тар. број 2202, под поимот “безалкохолни пијалаци” се подразбираат пијалаците 
чија содржина на алкохол не надминува 0,5% зафатнина. Алкохолните пијалаци се 
распоредуваат во тар. броеви 2203 до 2206 или во тар. број 2208, зависно од случајот. 

 
Забелешка за тарифниот подброј: 

1.  Во смисла на тар. подброј 2204 10, под поимот “пенливи вина” се подразбираат вината кои, 
кога се чуваат на температура од 200 C во затворени садови, имаат натпритисок не помал од 3 
бара. 

 
Дополнителни забелешки: 

1.  Тар. ознака 2202 10 00 00 опфаќа води, вклучувајќи ги и минералните и газираните, кои што 
содржат додаден шеќер или други засладувачки метерии или ароматици под услов тие да се за 
директна консумација како пијалаци. 

2.  Во смисла на тар. броеви 2204 и 2205 и тар. ознака 2206 00 10 00: 
(а)  “содржина на реален алкохол по vol” значи број на зафатнини содржан чист алкохол на 

температура од 200 C во 100 зафатнини од производот на таа температура; 
(б)  “потенцијална содржина на алкохол по vol” значи број на зафатнини на чист алкохол на 

температура од 200 C којашто може да се добие со целосна ферментација на шеќерите 
содржани во 100 зафатнини од производот на таа температура; 

(в)  “вкупна содржина на алкохол по vol” значи збир од реалната и потенцијалната алкохолна 
јачина; 

(г)  “природна содржина на алкохол по vol” значи вкупна содржина на алкохол по зафатнина 
од производот пред било какво збогатување; 

(д)  “% vol”е симболот за содржина на алкохол по зафатнина. 

3.  Во смиса на тар. ознака 2204 30 10 00, “ферментација на гроздова шира” значи дека производот 
добиен од ферментација на гроздова шира има содржина на реален алкохол по зафатнина 
повеќе од 1% vol и помалку од три петини од нејзината вкупна содржина на алкохол по 
зафатнина. 
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4.  Во смисла на тар. подброеви 2204 21 и 2204 29: 
А.  “Вкупен сув екстракт”значи содржината во грамови по литар од сите материи во 

производот кој што, под дадени физички услови, не испаруваат. 
Вкупниот сув екстракт мора да се определи со мерење на густината при температура од 200 
C; 

Б.  (а)  присуството на количество на вкупен сув екстракт по литар во производите, опфатени 
во тар. ознаки 2204 21 11 00 до 2204 21 98 00 и 2204 29 11 00 до 2204 29 98 00 
означени подолу во 1, 2, 3 и 4 не влијае на нивната класификација: 
1.  производи со содржина на реален алкохол по зафатнина на не повеќе од 13% vol: 90 

гр или помалку од вкупниот екстракт по литар; 
2.  производи со содржина на реален алкохол по зафатнина повеќе од 13% vol, но не 

повеќе од 15% vol: 130 гр или помалку од вкупниот сув екстракт по литар; 
3.  производи со содржина на реален алкохол по зафатнина повеќе од 15% vol, но не 

повеќе од 18% vol: 130 гр или помалку од вкупниот сув екстракт по литар; 
4.  производи со содржина на реален алкохол по зафатнина повеќе од 18% vol, но не 

повеќе од 22% vol: 330 гр или помалку од вкупниот сув екстракт по литар. 
Производите со вкупен сув екстракт кој што го надминува максималното количество 
прикажано погоре во секоја категорија, треба да се распоредат во наредната 
категорија, освен ако вкупниот сув екстракт надминува 330 гр/л, производите треба да 
се распоредат во тар. ознаки 2204 21 98 00 и 2204 29 98 00;  

(б)  горенаведените правила не се однесуваат на производите опфатени со тар. ознаки 2204 
21 23 00 и 2204 29 11 00.  

5.  Тар. ознаки 2204 21 11 00 до 2204 21 98 00 и 2204 29 11 00 до 2204 29 98 00 вклучуваат: 
(а)  гроздова шира со прекината ферментација со додавање алкохол, т.е. производ: 

-  со содржина на реален алкохол по зафатнина не помала од 12% vol, но помала од 15% 
vol, и 

-  добиени со додавање на неферментирана гроздова шира со содржина на природен 
алкохол по зафатнина не помала од 8,5% vol, на производ добиен со дестилација на 
вино; 

(б)  вино зајакнато за дестилација, т.е. производ: 
-  со содржина на реален алкохол по зафатнина не помала од 18% vol, но не повеќе од 24% 

vol, 
-  добиен единствено со додавање вино кое не содржи остаточен шеќер на 

неректифициран производ добиен со дестилација на вино и кој што има максимум 
содржина на реален алкохол 86% vol, и 

-  со максимум испарлива киселост од 1,5 гр/л, изразена како оцетна киселина; 
(в)  ликерно вино, т.е. производ: 

-  со вкупна содржина на алкохол по зафатнина не помала од 17,5% vol, и содржина на 
реален алкохол по зафатнина не помала од 15% vol, но не повеќе од 22% vol, и 

-  добиено од гроздова шира или вино, кое што мора да произлегува од сортите вино 
одобрени во трета земја на потекло за производство на ликерно вино и кое што има 
минимална содржина на природен алкохол од 12% vol, и 

-  со замрзнување, или 
-  со додавање, за време или после ферментација: 

-  на производ добиен со дестилација на вино, или 
-  на концентрирана гроздова шира, или на одредени квалитетни ликерни вина, со 

ознака на потекло или вина со  географска ознака која е наведена во списокот на 
Регулативата (ЕЦ) бр. 607/2009 (OJ L 193, 24.7.2009, стр. 60) и за кои таа пракса е 
традиционална, на гроздова шира концентрирана со директна топлина, која 
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одговара, освен со оваа операција, на дефиницијата за концентрирана гроздова 
шира, или 

-  на мешавина од овие производи. 
Сепак, одредени квалитетни ликерни вина кои се ознака на потекло или вина со географска 
ознака која е наведена во списокот на Регулативата на Регулативата (ЕЦ) бр. 607/2009 (OJ 
L 193, 24.7.2009, стр. 60) можат да се добијат од неферментирана свежа гроздова шира која 
што не мора да има минимална содржина на природен алкохол од 12% vol. 

6. Во смисла на тар. подброеви 2204  10,  2204 21 и  2204 29   

(а) “вина со заштитена ознака на потекло (PDO) “ и “вина со заштитена географска ознака 
(PGI) “ се вина кои се во согласност со одредбите од членовите 118 б до 118п од 
Регулативата на Комисијата (ЕЦ) бр. 1234/2007 (OJ L 299, 16.11.2007, стр. 1) и одредбите 
усвоени за спроведување на претходноспоменатата Регулатива и дефинирани во 
националните регулативи; 

(б) “сортни вина“ се вина кои ги исполнуваат одредбите од членот 118з од Регулативата на 
Комисијата (ЕЦ) бр. 1234/2007 ((OJ L 299, 16.11.2007, стр. 1) и одредбите усвоени за 
спроведување на претходноспоменатата Регулатива и дефинирани во националните 
регулативи; 

(в) “вина произведени во Европската заедница“ се вина кои ги исполнуваат одредбите од 
Регулативата на Комисијата (ЕЦ) бр. 1234/2007 ((OJ L 299, 16.11.2007, стр. 1) и член 55 од 
Регулативата на Комисијата (ЕЦ) бр. 607/2009 (OJ L 193, 24.07.2009, стр. 60) 

7.  Во смисла на тар. ознаки 2204 30 92 00 и 2204 30 96 00, “концентрирана гроздова шира” значи 
гроздова шира за која што вредноста добиена со рефрактометарот на температура од 20 0C не е 
помала од 50,9% (во согласност со методата пропишана во “Компендиумот на меѓународни 
методи за анализи на вина и гроздова шира“ на Меѓународната организација на лозја и вино, 
објавена во серија “С“ од Official Journal.  

8.  Само вермут и други вина од свежо грозје ароматизирано со билки или ароматизирачки 
супстанции и со содржина на реален алкохол не помалку од 7% vol, се сметаат за производи 
кои што припаѓаат на тар. број 2205. 

9.  Во смисла на тар. ознака 2206 00 10 00, изразот “piquette”значи производ добиен со 
ферментација на нетретирана сорта грозје смекнато во вода или со екстракција на 
ферментирано гроздов марк. 

10.  Во смисла на тар. ознаки 2206 00 31 00 и 2206 00 39 00, следниве се сметаат за “пенливи: 
-  ферментирани пијалаци во шишиња со пластични затки “печурка” зацврстени со мрежа, 
-  ферментирани пијалаци поинаку полнети, со притисок не помал од 1,5 бари, мерен на 

температура од 20 0C. 

11.  Во смисла на тар. ознаки 2209 00 11 00 и 2209 00 19 00, изразот “вински оцет” значи оцет 
добиен единствено по пат на оцетна ферментација на вино и со вкупна киселост не помалку од 
60 гр/л, изразена како оцетна киселина. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2201 Вода, вклучувајќи природна или вештачка 

минерална вода и газирана вода, без 
додаток на шеќер или на други средства за 
засладување или ароматизација; мраз и 
снег: 

  

 



Стр. 150 - Бр. 155 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 декември 2009 
 

2201 10  -Минерална вода и газирана вода:   
 --Природна минерална вода:   
2201 10 11 00 ---Некарбонизирана  30 l 
2201 10 19 00 ---Друга  30 l 
2201 10 90 00 --Друга  30 l 
2201 90 00 00 -Друго  50 l 
2202 Вода, вклучувајќи минерална вода и 

газирана вода, со додаток на шеќер или 
други средства за засладување или 
ароматизација, и други безалкохолни 
пијалаци, освен сокови од овошје или 
зеленчук што се распоредуваат во тар. број 
2009:   

2202 10 00 00 -Вода, вклучувајќи минерална вода и 
газирана вода, со додаток на шеќер или 
други средства за засладување или 
ароматизација  40 l 

2202 90  -Друго:   
 --Што не содржи производи од тар. броеви 

0401 до 0404 или маснотија добиена од произ-
водите од тар. броеви 0401 до 0404:   

2202 90 10 10 ---Специјално приготвени пијачки за детска и 
дијететска намена, во садови со нето маса што 
не надминува 250 г  5 l 

2202 90 10 90 ---Друго  50 l 
 --Друго, што содржи по маса маснотија до-

биена од производите од тар. броеви 0401 до 
0404:   

2202 90 91 00 ---Помала од 0,2%  50 l 
2202 90 95 00 ---0,2% или поголема, но помала од 2%  50 l 
2202 90 99 00 ---2% или поголема  50 l 
2203 00 Пиво добиено од слад:   
 -Во амбалажа од 10 литри или помала:   
2203 00 01 00 --Во шишиња  сл l 
2203 00 09 00  --Друго  сл l 
2203 00 10 00 -Во амбалажа поголема од 10 литри  сл l 
2204 Вино од свежо грозје, вклучувајќи зајак-

нати вина; шира од грозје, освен онаа од 
тар. број 2009:   

2204 10 -Вина пенливи:   
 --Вина со заштитена марка на потекло (PDO):   
2204 10 11 00 ---"Champagne"  45 l 
2204 10 91 00 ---"Asti spumante" 45 l 

2204 10 93 00 ---Друго  45 l 
2204 10 94 00 --Со заштитена географска ознака (PGI) 45 l 
2204 10 96 00 --Други  сортни вина 45 l 
2204 10 98 00 --Друго 45 l 

 -Други вина; шира од грозје со запрена 
ферментација со додавање на алкохол:   

2204 21 --Во садови од 2 литри или помала:   
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 ---Вино освен она споменато во тар. подброј 
2204 10 во шишиња со тапа во вид на "пе-
чурка" која се држи со врвка или држач; вино 
поинаку точено со висок притисок како 
резултат на јаглерод диоксид во растворот не 
помал од 1 но помал од 3 бар, мерено на 
температура од 200C:    

2204 21 06 00 ---- Вина со заштитена марка на потекло 
(PDO) 50 l 

2204 21 07 00 ---- Со заштитена географска ознака (PGI) 50 l 
2204 21 08 00 ----Други сортни вина 50 l 
2204 21 09 00 ----Друго 50 l 

 ---Друго:   
 ----Произведени во Европската заедница:   
 -----Со содржина на реален алкохол што не 

надминува 15% vol:   
 ------  Вина со заштитена марка на потекло 

(PDO):   
 -------Бели:   
■2204 21 11 00 --------Alsace  50 l 
■2204 21 12 00 --------Bordeaux  50 l 
■2204 21 13 00 --------Bourgogne (Burgundy)  50 l 
■2204 21 17 00 --------Val de Loire (Loire Valley)  50 l 
■2204 21 18 00 --------Mosel 50 l 
■2204 21 19 00 --------Pflaz  50 l 
■2204 21 22 00 --------Rheinhessen  50 l 
■2204 21 23 00 --------Tokaj   50 l 
■2204 21 24 00 --------Lazio (Latium)  50 l 
■2204 21 26 00 --------Toscana (Tuscany)  50 l 
■2204 21 27 00 --------Trentino, Alto Adige и Friuli  50 l 
■2204 21 28 00 --------Veneto  50 l 
■2204 21 32 00 --------Vinho Verde  50 l 
■2204 21 34 00 --------Penedés  50 l 
■2204 21 36 00 --------Rioja  50 l 
■2204 21 37 00 --------Valencia  50 l 
■2204 21 38 00 --------Друго  50 l 
 -------Друго:   
■2204 21 42 00 --------Bordeaux  50 l 
■2204 21 43 00 --------Bourgogne (Burgundy)  50 l 
■2204 21 44 00 --------Beaujolais  50 l 
■2204 21 46 00 --------Côtes du Rhône  50 l 
■2204 21 47 00 --------anguedoc-Roussillon 50 l 
■2204 21 48 00 --------Val de Loire (Loire Valley)  50 l 
■2204 21 62 00 --------Piemonte (Piedmont)  50 l 
■2204 21 66 00 --------Toscana (Tuscany)  50 l 
■2204 21 67 00 --------Trentino и Alto Adige  50 l 
■2204 21 68 00 --------Veneto  50 l 
■2204 21 69 00 --------Dão, Bairrada и Douro  50 l 
■2204 21 71 00 --------Navara  50 l 
■2204 21 74 00 --------Penedés  50 l 
■2204 21 76 00 --------Rioja  50 l 
■2204 21 77 00 --------Valdepeñas  50 l 
■2204 21 78 00 --------Друго  50 l 
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 ------  Вина со заштитена географска ознака 
(PGI):   

■2204 21 79 00 -------Бело  50 l 
■2204 21 80 00 -------Друго  50 l 
 ------Други сортни вина:   
■2204 21 81 00 -------Бело 50 l 
■2204 21 82 00 -------Друго  50 l 
 ------Друго:   
■2204 21 83 00 -------Бело  50 l 
■2204 21 84 00 -------Друго  50 l 
 -----Со содржина на реален алкохол што над-

минува 15% но не надминува 22% vol:   
 ------  Вина со заштитена марка на потекло 

(PDO) или со заштитена географска ознака 
(PGI):   

■2204 21 85 00 -------  Madaira и Setubal muscatel 50 l 
2204 21 86 00 -------  Sherry   

■2204 21 87 00 -------Marsala  50 l 
■2204 21 88 00 -------Samos и Muscat de Lemnos  50 l 
■2204 21 89 00 -------Port 50 l 

2204 21 90 00 -------Друго  50 l 
■2204 21 91 00 ------  Друго 50 l 
■2204 21 92 00 -----Со содржина на реален алкохол што над-

минува  22% vol  50 l 
 ----Друго :    
 -----  Вина со заштитена марка на потекло 

(PDO) или со заштитена географска ознака 
(PGI):   

2204 21 93 00 ------Бело 50 l 
■2204 21 94 00 ------Друго 50 l 
 -----Други сортни вина:   
■2204 21 95 00 ------Бело 50 l 
■2204 21 96 00 ------Друго 50 l 
 -----Друго:    

2204 21 97 00 ------Бело 50 l 
■2204 21 98 00 ------Друго 50 l 
2204 29 --Друго:   
2204 29 10 00 ---Вино освен она споменато во тар. подброј 

2204 10 во шишиња со тапа во вид на 
"печурка" која се држи со врвка или држач; 
вино поинаку точено со висок притисок како 
резултат на јаглерод диоксид во растворот од 
1 до 3 бар, мерено на температура од 200 C  50 l 

 ---Друго:   
 ----Произведени во Европската заедница:    
 -----Со содржина на реален алкохол што не 

надминува 15% vol:   
 ------  Вина со заштитена марка на потекло 

(PDO):   
 -------Бели:   
■2204 29 11 00 --------Tokaj  50 l 
■2204 29 12 00 --------Bordeaux  50 l 
■2204 29 13 00 --------Bourgogne (Burgundy)  50 l 
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■2204 29 17 00 --------Val de Loire (Loire Valley)  50 l 
■2204 29 18 00 --------Друго 50 l 
 -------Друго:   
■2204 29 42 00 --------Bordeaux  50 l 
■2204 29 43 00 --------Bourgogne (Burgundy)  50 l 
■2204 29 44 00 --------Beaujolais  50 l 
■2204 29 46 00 --------Côtes du Rhône  50 l 
■2204 29 47 00 --------Languedoc-Roussillon  50 l 
■2204 29 48 00 --------Val de Loire (Loire Valley)  50 l 
■2204 29 58 00 --------Друго  50 l 
 ------  Вина со заштитена географска ознака 

(PGI):   
2204 29 79 00 -------Бело 50 l 
2204 29 80 00 -------Друго 50 l 

 ------Други сортни вина:   
2204 29 81 00 -------Бело 50 l 

■2204 29 82 00 -------Друго 50 l 
 ------Друго:    
■2204 29 83 00 -------Бело  50 l 
■2204 29 84 00 -------Друго  50 l 
 -----Со содржина на реален алкохол што над-

минува 15% но не надминува 22% vol:   
 ------  Вина со заштитена марка на потекло 

(PDO) или со заштитена географска ознака 
(PGI):   

2204 29 85 00 -------  Madaira и Setubal muscatel 50 l 
2204 29 86 00 -------  Sherry 50 l 

■2204 29 87 00 -------Marsala  50 l 
■2204 29 88 00 -------Samos и Muscat de Lemnos  50 l 
■2204 29 89 00 -------Port  50 l 

2204 29 90 00 -------Друго  50 l 
■2204 29 91 00 ------Друго  50 l 
■2204 29 92 00 -----Со содржина на реален алкохол што 

надминува 22% по зафатнина 50 l 
 ----Друго :    
 -----  Вина со заштитена марка на потекло 

(PDO) или со заштитена географска 
ознака (PGI):   

2204 29 93 00 ------Бело 50 l 
■2204 29 94 00 ------Друго  50 l 
 -----Други сортни вина:    
■2204 29 95 00 ------Бело 50 l 
■2204 29 96 00 ------Друго  50 l 
 -----Друго:    

2204 29 97 00 ------Бело  50 l 
■2204 29 98 00 ------Друго 50 l 
2204 30 -Друга шира од грозје:   
2204 30 10 00 --Делумно ферментиран или со прекината 

ферментација, на друг начин освен со 
додавање на алкохол  50 l 

 --Друга:   
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 ---Со густина од 1,33 г/см3 или помала на 20 
0C и со содржина на реален алкохол што не 
надминува 1% vol:   

2204 30 92 00 ----Концентрирана  50 l 
2204 30 94 00 ----Друга  50 l 
 ---Друга:   
2204 30 96 00 ----Концентрирана  50 l 
2204 30 98 00 ----Друга  50 l 
2205 Вермут и други вина од свежо грозје, 

ароматизирани со растенија или со 
средства за ароматизација:   

2205 10 -Во садови од 2 литри или помали:   
2205 10 10 00 --Со содржина на реален алкохол од 18% vol 

или помала  сл l 
2205 10 90 00 --Со содржина на реален алкохол што над-

минува 18% vol  сл l 
2205 90 -Друго:   
2205 90 10 00 --Со содржина на реален алкохол од 18% vol 

или помала  сл l 
2205 90 90 00 --Со содржина на реален алкохол што над-

минува 18% vol  сл l 
2206 00 Други ферментирани пијалаци (на пример: 

јаболковица, крушковица и медовина); 
мешаници на ферментирани пијалаци и 
мешаници на ферментирани пијалаци и 
безалкохолни пијалаци, на друго место 
неспоменати ниту опфатени:   

2206 00 10 00 -"Piquette"  сл l 
 -Друго:   
 --Пенливи:   
2206 00 31 00 ---Јаболковица и крушковица  сл l 
2206 00 39 00 ---Друго  сл l 
 --Во амбалажа:   
 ---2 литри или помала:   
2206 00 51 00 ----Јаболковица и крушковица  сл l 
2206 00 59 00 ----Друго  сл l 
 ---Поголема од 2 литри:   
2206 00 81 00 ----Јаболквица и крушковица  сл l 
2206 00 89 00 ----Друго  сл l 
2207 Неденатуриран етилалкохол со содржина 

на алкохол 80% vol или повеќе; 
етилалкохол и други алкохоли, дена-
турирани, со која и да било јачина:   

2207 10 00 00 -Неденатуриран етилалкохол со содржина 
на алкохол 80% vol или повисока  10 l 

2207 20 00 00 -Етилалкохол и други алкохоли, денатури-
рани, со која и да било содржина на 
алцохол  10 l 

2208 Неденатуриран етилалкохол со содржина 
на алкохол помала од 80% vol; ракии, 
ликери и други алкохолни пијалаци:   
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2208 20  -Алкохолни пијалаци добиени со 
дестилација на вина, на пулпа или комина, 
од грозје:   

 --Во амбалажа од 2 литри или помала:   
2208 20 12 00 ---Коњак  сл l alc. 100%/l 
2208 20 14 00 ---Армањак  сл l alc. 100%/l 
2208 20 26 00 ---Грапа  сл l alc. 100%/l 
2208 20 27 00 ---"Brandy de Jerez"  сл l alc. 100%/l 
2208 20 29 00 ---Друго  сл l alc. 100%/l 
 --Во амбалажа поголема од 2 литри:   
2208 20 40 00 ---Суров дестилат  сл l alc. 100%/l 
 ---Друго:   
2208 20 62 00 ----Коњак  сл l alc. 100%/l 
2208 20 64 00 ----Армањак  сл l alc. 100%/l 
2208 20 86 00 ----Грапа  сл l alc. 100%/l 
2208 20 87 00 ----"Brandy de Jerez"  сл l alc. 100%/l 
2208 20 89 00 ----Друго  сл l alc. 100%/l 
2208 30 -Виски:   
 --Бурбон виски, во амбалажа:   
2208 30 11 00 ---2 литри или помала  сл l alc. 100%/l 
2208 30 19 00 ---Поголема од 2 литри  сл l alc. 100%/l 
 --Шкотско виски:   

2208 30 30 00 ---Едносладен виски сл l alc. 100%/l 
 ---Мешан сладен виски (blended), во 

амбалажа:   
2208 30 41 00 ----2 литри или помала  сл l alc. 100%/l 
2208 30 49 00 ----Поголема од 2 литри  сл l alc. 100%/l 

 ---Виски добиен од еднородни жита и виски 
добиен од мешани жита, во амбалажа:   

2208 30 61 00 ----2 литри или помала  сл l alc. 100%/l 
2208 30 69 00 ----Поголема од 2 литри  сл l alc. 100%/l 

 ---Друг мешан виски, во амбалажа:   
2208 30 71 00 ----2 литри или помала  сл l alc. 100%/l 
2208 30 79 00 ----Поголема од  2 литри  сл l alc. 100%/l 

 --Друго, во амбалажа:   
2208 30 82 00 ---2 литри или помала  сл l alc. 100%/l 
2208 30 88 00 ---Поголема од 2 литри  сл l alc. 100%/l 
2208 40  -Рум и други алкохолни пијалоци добиени 

со дестилација на ферментирани производи 
од  шеќерна трска:   

 --Во амбалажа од 2 литри или помала:   
2208 40 11 00 ---Рум со содржина на испарливи материи 

освен етил и метил алкохол еднаква или што 
надминува 225 г/хектолитар на чист алкохол 
(со 10% толеранција)  сл l alc. 100%/l 

 ---Друго:   
2208 40 31 00 ----Со вредност што надминува 7,9 евра по 

литар на чист алцохол  сл l alc. 100%/l 
2208 40 39 00 ----Друго  сл l alc. 100%/l 
 --Во амбалажа поголема од 2 литри:   
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2208 40 51 00 ---Рум со содржина на испарливи материи ос-
вен етил и метил алкохол еднаква или 
поголема од 225 г/хектолитар на чист алкохол 
(со 10% толеранција)  сл l alc. 100%/l 

 ---Друго:   
2208 40 91 00 ----Со вредност што надминува 2 евра по 

литар на чист алкохол  сл l alc. 100%/l 
2208 40 99 00 ----Друго  сл l alc. 100%/l 
2208 50  -Џин и клековача:   
 --Џин, во амбалажа:   
2208 50 11 00 ---2 литри или помала  сл l alc. 100%/l 
2208 50 19 00 ---Поголема од 2 литри  сл l alc. 100%/l 
 --Клековача, во амбалажа:   
2208 50 91 00 ---2 литри или помала  сл l alc. 100%/l 
2208 50 99 00 ---Поголема од 2 литри  сл l alc. 100%/l 
2208 60  -Вотка:   
 --Со содржина на алкохол 45,4% по 

зафатнина или помала, во амбалажа:   
2208 60 11 00 ---2 литри или помала  сл l alc. 100%/l 
2208 60 19 00 ---Поголема од 2 литри  сл l alc. 100%/l 
 --Со содржина на алкохол поголема од 45,4% 

по зафатнина, во амбалажа:   
2208 60 91 00 ---2 литри или помала  сл l alc. 100%/l 
2208 60 99 00 ---Поголема од 2 литри  сл l alc. 100%/l 
2208 70  -Ликери и кордијали:   
2208 70 10 00 --Во амбалажа од 2 литри или помала  сл l alc. 100%/l 
2208 70 90 00 --Во амбалажа поголема од 2 литри  сл l alc. 100%/l 
2208 90 -Друго:    
 --Арак, во амбалажа:   
2208 90 11 00 ---2 литри или помала сл l alc. 100%/l 
2208 90 19 00 ---Поголема од 2 литри  сл l alc. 100%/l 
 --Сливовица, крушковица или вишновица 

(освен ликери), во амбалажа:   
2208 90 33 00 ---2 литри или помала  сл l alc. 100%/l 
2208 90 38 00 ---Поголема од 2 литри  сл l alc. 100%/l 
 --Други алкохоли и други алкохолни 

пијалаци, во амбалажа од:   
 ---2 литри или помала:   
2208 90 41 00 ----Узо  сл l alc. 100%/l 
 ----Друго:   
 -----Алкохолни пијалоци (освен ликери):   
 ------Дестилирани од овошје:   
2208 90 45 00 -------Калвадос  сл l alc. 100%/l 
2208 90 48 00 -------Друго  сл l alc. 100%/l 
 ------Друго:   
2208 90 52 00 -------Корн  сл l alc. 100%/l 
2208 90 54 00 -------Текила  сл l alc. 100%/l 
 -------Друго:   
2208 90 56 10 --------Мастика  сл l alc. 100%/l 
2208 90 56 90 --------Друго  сл l alc. 100%/l 
2208 90 69 00 -----Други алкохолни пијалаци  сл l alc. 100%/l 
 ---Поголема од 2 литри:   
 ----Алкохолни пијалоци (освен ликери):   



24 декември 2009  СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 155 - Стр. 157 
 

 

2208 90 71 00 -----Дестилирани од овошје  сл l alc. 100%/l 
2208 90 75 00 -----Текила  сл l alc. 100%/l 
2208 90 77 00 -----Друго  сл l alc. 100%/l 
2208 90 78 00 ----Други алкохолни пијалаци  сл l alc. 100%/l 
 --Неденатуриран етил алкохол со содржина 

на алкохол помала од 80% vol, во амбалажа:   
2208 90 91 00 ---2 литри или помала  сл l alc. 100%/l 
2208 90 99 00 ---Поголема од 2 литри  сл l alc. 100%/l 
2209 00 Оцет и замена за оцет добиени од оцетна 

киселина:   
 -Вински оцет во садови со содржина:   
2209 00 11 00 --2 литри или помала  сл l 
2209 00 19 00 --Поголема од 2 литри  сл l 
 -Друго, во садови со содржина:   
2209 00 91 00 --2 литри или помала  сл l 
2209 00 99 00 --Поголема од 2 литри  сл l 
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ГЛАВА  2 3  

ОСТАТОЦИ И ОТПАДОЦИ ОД ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА;  
ПРИГОТВЕНА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ 

Забелешка: 

1.  Тар. број 2309 ги опфаќа производите што се употребуваат за исхрана на животни, на друго 
место неспомнати или опфатени, добиени со преработка на растителни или животински 
материјали, така што ги загубиле суштествените карактеристики на оригиналниот материјал, 
освен растителните отпадоци, растителните остатоци и споредните производи од таква 
преработка. 

 
Забелешка за тарифниот подброј: 

1.  Во смисла на тар. подброј 2306 41 поимот “семиња од маслодајна репка со ниска содржина на 
еручна киселина” означува семиња дефинирани во Забелешката за тар. подброј 1 кон Глава 12. 

 
Дополнителни забелешки: 

1.  Тар. ознаки 2303 10 11 00 и 2303 10 19 00 се однесуваат само на остатоци кои се добиваат при 
производство на скроб од пченка и не се однесуваат на мешаниците од овие остатоци со 
производи добиени од други растенија или производи добиени од пченка, но не во текот на 
влажниот процес на добивање скроб. 
Содржината на скроб во нив не смее да надминува 28 % по маса на сува материја во согласност 
со методот содржан во Анекс 1.1 од Комисиската директива 72/199/ЕЕЗ и содржината на 
маснотии во нив не смее да надминува 4,5 % по маса на сув производ одредена според методата 
А содржана во Анекс 1 од Комисиската директива 84/4/ЕЕЗ.  

2.  Тар. ознака 2306 90 05 00 се однесува само на остатоците кои се добиваат при екстракција на 
масло од пченкарни никулци и кои ги содржат следниве состојки во точно определени 
количини, пресметани по маса на сув производ: 
(а)  производи кои содржат масло помалку од 3 %: 

-  содржина на скроб: помалку од 45 %, 
-  содржина на протеини (содржина на азот x 6,25): не помалку од 11,5%; 

(б)  производи кои содржат масло не помалку од 3% и не повеќе од 8 %: 
-  содржина на скроб: помалку од 45 %, 
-  содржина на протеини (содржина на азот x 6,25): не помалку од 13 %. 

Исто така, ваквите остатоци не смеат да содржат состојки кои не се добиваат од пченкарни 
зрна. 
За утврдување на содржината на скроб и протеини, треба да се применуваат методите изложени 
во Комисиската директива 72/199/ЕЕЗ, Анекс I (1) и (2). 
За утврдување на содржината на масло и влажност, треба да се применуваат методите 
изложени во Комисиската директива 71/393/ЕЕЗ, Анекс: Оддел 4 (метод А) и Оддел 1. 
Производите кои содржат делови од пченкарните зрна додадени после обработката и кои не 
биле изложени на екстракција на масло не се земаат предвид. 

3.  Во смисла на тар. ознаки 2307 00 11 00, 2307 00 19 00, 2308 00 11 00 и 2308 00 19 00 се 
подразбира следново: 
-  “реална содржина на алкохол по маса”: број на килограми на чист алкохол содржан во 100 

килограми од производот, 
-  “потенцијална содржина на алкохол по маса”: број на килограми на чист алкохол што можат 

да се добијат перку целосна ферментација на шеќери содржани во 100 килограми од 
производот, 
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-  “вкупна содржина на алкохол по маса”: збирот од вистинската и потенцијалната алкохолна 
јачина по маса, 

-  “% маса”: симбол за алкохолна јачина по маса. 

4.  Во смисла на тар. ознаки 2309 10 11 00 до 2309 10 70 00 и 2309 90 31 00 до 2309 90 70 00, 
изразот “млечни производи” се однесува на производите вклучени во тар. броеви 0401, 0402, 
0404, 0405 и 0406 и во тар. ознаки 0403 10 11 00 до 0403 10 39 00, 0403 90 11 00 до 0403 90 69 
00, 1702 11 00 00, 1702 19 00 00 и 2106 90 51 00. 

5.  Тар. ознака 2309 90 20 00 се однесува само на остатоци кои се добиваат при производство на 
скроб од пченка и не се однесува на мешаници од овие производи со производи добиени од 
други растенија или производи добиени од пченка, но не во текот на влажниот процес на 
добивање скроб. Остатоците содржат: 
-  тријажа од пченка употребена во текот на влажниот процес во однос кој што не надминува 

15% по маса, 
и/или 

-  остатоци од пченкарна вода од влажниот процес, вклучувајќи и остатоци од водата која се 
користи за производство на алкохол или други производи што се добиваат од скроб. 

Овие продукти исто така можат да содржат остатоци добиени со екстракцијата на масло од 
пченкарните никулци преку влажен процес на мелење. 
Содржината на скроб во нив не смее да надминува 28 % по маса на сув производ согласно со 
методата изложена во Анекс I(1) од Комисиската директива 72/199/ЕЕЗ, содржината на 
маснотија во нив не смее да надминува 4.5 % по маса на сув производ, утврдена согласно со 
методот А изложен во Анекс 1 од Комисиската директива 84/4/ЕЕЗ, а содржината на протеини 
во нив не смее да надминува 40 % на сув производ утврдена согласно со методата изложена во 
Анекс I(2) од Комисиската директива 72/199/ЕЕЗ. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2301 Брашно, прав и пелети, од месо или од 

месни кланични производи, од риби или од 
черупкари, мекотелци или други водни 
без'рбетници, непогодни за човечка 
исхрана; џимиринки: 

  

2301 10 00 00 -Брашно, прав и пелети, од месо или од 
месни кланични производи; џимиринки  сл kg 

2301 20 00 00 -Брашно, прав и пелети, од риби или од че-
рупкари, мекотелци или од други водни 
без'рбетници  сл kg 

2302 Трици и други остатоци добиени со 
просејување, мелење или друга обработка 
на жита и мешункасти растенија, 
непелетизирани или пелетизирани:   

2302 10  -Од пченка:    
2302 10 10 00 --Со содржина на скроб што не надминува 

35% по маса 5 kg 
2302 10 90 00 --Друго  5 kg 
2302 30  -Од пченица:    
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2302 30 10 00 --Кај кои содржината на скроб не надминува 

28% по маса, и кај кои соодносот кој поми-
нува низ сито со отвори од 0,2 мм не надми-
нува 10% по маса или алтернативно соод-
носот кој поминува низ сито има содржина на 
пепел, пресметан на сув производ, еднаков 
или поголем од 1,5% по маса  

0,03 
еур/кг 
max.30 kg 

2302 30 90 00 --Друго 0,03 
еур/кг 
max.30 kg 

2302 40  -Од други жита:    
 --Од ориз:   
2302 40 02 00 ---Со содржина на скроб што не надминува 

35% по маса 5 kg 
2302 40 08 00 ---Друго 5 kg 
 --Друго:   
2302 40 10 00 ---Кај кои содржината на скроб не надминува 

28% по маса, и кај кои соодносот кој поми-
нува низ сито со отвори од 0,2 мм не надми-
нува 10% по маса или алтернативно соодносот 
кој поминува низ сито има содржина на пепел, 
пресметан на сув производ, еднаков или 
поголем од 1,5% по маса  5 kg 

2302 40 90 00 ---Друго 5 kg 
2302 50 00 00 -Од мешункасти растенија  сл kg 
2303 Остатоци од производство на скроб и 

слични остатоци, резанки од шеќерна 
репка, отпадоци од шеќерна трска и други 
отпадоци од шеќерната индустрија, 
остатоци и отпадоци од пивари или 
дестилерии, непелетизирани или 
пелетизирани:   

2303 10  -Остатоци од производство на скроб и 
слични остатоци:   

 --Остатоци од производство на скроб од 
пченка (исклучувајќи концентрат од алкохол), 
со содржина на протеин, пресметана на сув 
производ:   

2303 10 11 00 ---Што надминува 40% по маса  сл kg 
2303 10 19 00 ---Што не надминува 40% по маса  сл kg 
2303 10 90 00 --Друго  сл kg 
2303 20  -Резанки од шеќерна репка, отпадоци од 

шеќерна трска и други отпадоци од произ-
водство на шеќер:    

2303 20 10 00 --Резанки од шеќерна репка  сл kg 
2303 20 90 00 --Друго  сл kg 
2303 30 00 00 -Отпадоци од пивари или дестилерии  сл kg 
2304 00 00 00 Маслени погачи и други цврсти остатоци, 

добиени при екстракција на масло од соја, 
немелени, мелени или пелетизирани  сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2305 00 00 00 Маслени погачи и други цврсти остатоци, 

добиени при екстракција на масло од 
кикиритки, немелени, мелени или 
пелетизирани  сл kg 

2306 Маслени погачи и други цврсти остатоци, 
добиени со екстракција на растителни 
маснотии или масла, освен оние од тар. 
броеви 2304 и 2305, немелени, мелени или 
пелетизирани:   

2306 10 00 00 -Од семе од памук  сл kg 
2306 20 00 00 -Од семе од лен  сл kg 
2306 30 00 00 -Од семе од сончоглед  сл kg 
 -Од семе од маслодајна репка:    
2306 41 00 00 --Од семиња од маслодајна репка со ниска 

содржина на еручна киселина  сл kg 
2306 49 00 00 --Друго  сл kg 
2306 50 00 00 -Од кокосов орев или копра  сл kg 
2306 60 00 00 -Од палмов орев или јатка  сл kg 
2306 90  -Друго:    
2306 90 05 00 --Од пченкарни никулци  сл kg 
 --  Друго:   
 ---Маслени погачи и други цврсти остатоци, 

добиени со екстракција на маслиново масло:   
2306 90 11 00 ----Што содржат 3% по маса или помалку на 

маслиново масло  сл kg 
2306 90 19 00 ----Што содржат повеќе од 3% по маса на 

маслиново масло  сл kg 
2306 90 90 00 ---Друго  сл kg 
2307 00  Талог од вино; вински камен:    
 -Талог од вино:   
2307 00 11 00 --Со  вкупна содржина на алкохол по маса 

што не надминува 7,9% и содржина на сува 
материја не помала од 25% по маса 5 kg 

2307 00 19 00 --Друго  5 kg 
2307 00 90 00 -Вински камен  5 kg 
2308 00 Растителни материјали и растителни 

отпадоци, и остатоци од преработка на 
растителни материјали и споредни 
производи, пелетизирани или 
непелетизирани, што се употребуваат за 
исхрана на животни, на друго место 
неспомнати или опфатени:   

 -Марк од грозје:   
2308 00 11 00 --Со вкупна содржина на алкохол по маса што 

не надминува 4,3% и содржина на сува мате-
рија не помалку од 40% по маса  5 kg 

2308 00 19 00 --Друго  5 kg 
2308 00 40 00 -Желад и див костен; иситнето месо од 

овошје или марк, освен од грозје  5 kg 
2308 00 90 00 -Друго  5 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2309 Производи што се употребуваат за исхрана 

на животни:   
2309 10  -Храна за кучиња и мачки, приготвена за 

продажба на мало:   
 --Што содржи скроб, гликоза, гликозен сируп, 

малтодекстрин или сируп од малтодекстрин 
кои се распоредуваат во тар. ознака 1702 30 
50 00 до 1702 30 90 00, 1702 40 90 00, 1702 90 
50 00 и 2106 90 55 00 или млечни производи:   

 ---Што содржи скроб, гликоза, гликозен си-
руп, малтодекстрин или сируп од малто-
декстрин:   

 ----Што не содржи скроб или со содржина од 
10% по маса или помала на скроб:   

2309 10 11 00 -----Што не содржи млечни производи или со 
содржина помала од 10% по маса на такви 
производи  10 kg 

2309 10 13 00 -----Што содржи не помалку од 10% но 
помалку од 50% по маса на млечни производи 10 kg 

2309 10 15 00 -----Што содржи не помалку од 50% но 
помалку од 75% по маса на млечни производи 10 kg 

2309 10 19 00 -----Што содржи повеќе од 75% по маса на 
млечни производи  10 kg 

 ----Што содржи не помалку од 10% но 
помалку од 30% по маса на скроб:   

2309 10 31 00 -----Што не содржи млечни производи или со 
содржина помала од 10% по маса на такви 
производи  10 kg 

2309 10 33 00 -----Што содржи не помалку од 10% но 
помалку од 50% по маса на млечни производи 10 kg 

2309 10 39 00 -----Што содржи не помалку од 50% по маса 
на млечни производи  10 kg 

 ----Што содржи повеќе од 30% по маса на 
скроб:   

2309 10 51 00 -----Што не содржи млечни производи или со 
содржина помала од 10% по маса на такви 
производи  10 kg 

2309 10 53 00 -----Што  содржи не помалку од 10% но 
помалку од 50% по маса на млечни производи 10 kg 

2309 10 59 00 -----Што содржи не помалку од 50% по маса 
на млечни производи  10 kg 

2309 10 70 00 ---Што не содржи скроб, гликоза, гликозен 
сируп, малтодекстрин или сируп од малто-
декстрин, но со содржина на млечни произ-
води  10 kg 

2309 10 90 00 --Друго  10 kg 
2309 90 -Друго:   
2309 90 10 00  --Растворлива храна од риби или морски 

цицачи  2 kg 
2309 90 20 00  --Производи споменати во дополнителната 

забелешка 5 за оваа глава 5 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
 --Друго, вклучувајќи премикси:   
 ---Што содржи скроб, гликоза, гликозен си-

руп, малтодекстрин или сируп од малто-
декстрин кои се распоредуваат во тар. ознака 
1702 30 50 00 до 1702 30 90 00, 1702 40 90 00, 
1702 90 50 00 и 2106 90 55 00 или млечни 
производи:   

 ----Што содржи скроб, гликоза, гликозен си-
руп, малтодекстрин или сируп од малтодек-
стрин:   

 -----Што не содржи скроб или со содржина 
од 10% по маса или помалана скроб:   

2309 90 31 00 ------Што не содржи млечни производи или 
со содржина помала од 10% по маса на такви 
производи  5 kg 

2309 90 33 00 ------Што содржи не помалку од 10% но по-
малку од 50% по маса на млечни производи  5 kg 

2309 90 35 00 ------Што содржи не помалку од 50% но по-
малку од 75% по маса на млечни производи  5 kg 

2309 90 39 00 ------Што содржи не помалку од 75% по маса 
на млечни производи  5 kg 

 -----Што содржи повеќе од 10% но не повеќе 
од 30% по маса на скроб:   

2309 90 41 00 ------Што не содржи млечни производи или 
со содржина помала од 10% по маса на такви 
производи  5 kg 

2309 90 43 00 ------Што содржи не помалку од 10% но по-
малку од 50% по маса на млечни производи  5 kg 

2309 90 49 00 ------Што содржи не помалку од 50% по маса 
на млечни производи  5 kg 

 -----Што содржи повеќе од 30% по маса на 
скроб:   

2309 90 51 00 ------Што не содржи млечни производи или 
со содржина помалку од 10% по маса на такви 
производи 5 kg 

2309 90 53 00 ------Што содржи не помалку од 10% но по-
малку од 50% по маса на млечни производи  5 kg 

2309 90 59 00 ------Што содржи не помалку од 50% по маса 
на млечни производи  5 kg 

2309 90 70 00 ----Што не содржи скроб, гликоза, гликозен 
сируп, малтодекстрин или сируп од мал-
тодекстрин, но со содржина на млечни произ-
води  5 kg 

 ---Друго:   
2309 90 91 00 ----Резанки од шеќерна репка со додадена 

меласа  5 kg 
 ----Друго:   

2309 90 95 00 
-----Што содржи 49% или повеќе по маса на 
холин хлорид, на органска или неорганска 
база  1 

kg 
C5H14CINO/

kg 
 -----Друго:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2309 90 99 10 ------Премикси  2 kg 
2309 90 99 90 ------Друго  5 kg 
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ГЛАВА  2 4  

ТУТУН И ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАМЕНА НА ТУТУН 
 
Забелешка: 

1. Оваа глава не ги опфаќа лековитите цигари (Глава 30). 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2401 Тутун, суров и непреработен; отпадоци од 

тутун:   

2401 10 -Тутун, неоджилен/нережан:   
2401 10 35 00 --Лесно воздушно сушен (air-cured) тутун  10 kg 
 --Тутун сушен на сонце (sun-cured) од ориен-

тален вид:   
2401 10 60 10 ---Тип Прилеп  20 kg 
2401 10 60 20 ---Тип Јака  20 kg 
2401 10 60 30 ---Тип Џебел  20 kg 
2401 10 60 90 ---Друг тутун  20 kg 
2401 10 70 00 --Тутун сушен во темница (dark air-cured)  10 kg 
2401 10 85 00 --Тутун сушен со воздушен тек (flue-cured)  10 kg 
2401 10 95 00 --Друго 10 kg 
2401 20 -Тутун, делумно или целосно 

оджилен/режан:   
2401 20 35 00 --Лесно воздушно сушен (air-cured) тутун  10 kg 
 --Тутун сушен на сонце (sun-cured) од ориен-

тален вид:   
2401 20 60 10 ---Тип Прилеп  20 kg 
2401 20 60 20 ---Тип Јака  20 kg 
2401 20 60 30 ---Тип Џебел  20 kg 
2401 20 60 90 ---Друг тутун  20 kg 
2401 20 70 00 --Тутун сушен во темница (dark air-cured) 10 kg 
2401 20 85 00 --Тутун сушен со воздушен тек (flue-cured)  10 kg 
2401 20 95 00 --Друго  10 kg 
2401 30 00 00 -Отпадоци од тутун 10 kg 
2402 Пури, цигарилоси и цигари, од тутун или 

од замени за тутун:   
2402 10 00 00 -Пури и цигарилоси, што содржат тутун 30 1 000 p/st/kg
2402 20  -Цигари што содржат тутун:   
2402 20 10 00 --Што содржат каранфилче  60 1 000 p/st/kg
2402 20 90 00 --Друго  60 1 000 p/st/kg
2402 90 00 00 -Друго  60 kg 
2403 Други преработки од тутун и производи за 

замена на тутун; "хомогенизиран" или 
"реконституиран" тутун; екстракти и 
сокови од тутун:   

2403 10 -Тутун за пушење со додаток или без дода-
ток на замена за тутун во кој и да било 
сооднос:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2403 10 10 00 --Во пакување со нето маса што не надминува 

500 грама 45 kg 
2403 10 90 00 --Друг  60 kg 
 -Друго:   
2403 91 00 00 --"Хомогенизиран" или "реконструиран" 

тутун 15 kg 
2403 99 --Друго:   
2403 99 10 00 ---Тутун за џвакање и тутун за шмркање  60 kg 
2403 99 90 00 ---Друго  60 kg 
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О Д Д Е Л  V  

МИНЕРАЛНИ ПРОИЗВОДИ 
 

ГЛАВА  2 5  
СОЛ; СУЛФУР; ЗЕМЈА И КАМЕН; ГИПС, ВАР И ЦЕМЕНТ 

Забелешки: 

1.  Ако од наименувањата на тарифните броеви или од забелешката 4 кон оваа Глава не произлегува 
поинаку, тарифните броеви на оваа глава ги опфаќаат само производите што се во сурова состојба 
или што се перени (исто така и со хемиски материи што отстрануваат нечистотии без промена на 
структурата на производот) мелени, во прав, кршени, решетени, просејани, концентрирани со 
флотација, со магнетна сепарација или со други механички или физички постапки (освен 
кристализација), но не ги опфаќаат производите што се пржени, калцинирани, добиени со мешање 
или подложени на кој и да било натамошен процес што не се наведени во соодветен тарифен број. 
Производите од оваа глава можат да содржат додадени средства против прашење, под услов 
таквото додавање да не ги прави производите погодни за посебна намена туку за општа намена.  

2.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  сублимиран сулфур, таложен сулфур или колоидален сулфур (тар. број 2802); 
(б)  земјени бои што содржат 70% или повеќе по маса врзано железо пресметано како Fe2О3 

(тар. број 2821); 
(в)  лекови или други производи од Глава 30; 
(г)  парфимериски, козметички или тоалетни производи (Глава 33); 
(д)  коцки, плочи и рабници (тар. број 6801); коцки за мозаик или слично (тар. број 6802); 

плочи за покривање и обложување на згради (тар. број 6803); 
(ѓ)  скапоцени или полускапоцени камења (тар. број 7102 или 7103); 
(е)  култивирани кристали на натриумхлорид или магнезиум оксид (освен оптички елементи) 

со поединечна маса не помала од 2,5 г, од тар. број 3824; оптички елементи од 
натриумхлорид или магнезиумоксид (тар. број 9001);  

(ж)  билијарска креда (тар. број 9504); или 
(з)   креда за пишување и цртање и кројачка креда (тар. број 9609). 

3.  Производите што можат да се распоредат во тар. број 2517, а исто така и во кој и да било друг 
тарифен број на оваа глава, ќе се распоредат во тар. број 2517. 

4.  Тар. број 2530 опфаќа, покрај другото, и: вермикулит, перлит и хлорити, неекспандирани; 
земјени бои, калцинирани или некалцинирани или меѓусебно измешани; природни лискунести 
оксиди на железо; морска пена (во полирани или неполирани парчиња); килибар; агломерирана 
морска пена и агломериран килибар, во форма на плочи, прачки, стапчиња или слични форми, 
необработувани по оформувањето; гагат; стронцијанит (калциниран или некалциниран), освен 
стронциум оксид; искршени парчиња од грнчарски производи, цигла или бетон. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2501 00 Сол (вклучувајќи сол за јадење и дена-

турирана сол) и чист натриумхлорид, 
вклучувајќи во воден раствор или со 
додаток на антиагломерациони средства 
или на средства за подобра флуидност; 
морска вода:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2501 00 10 00 -Морска вода и солени раствори  сл kg 
 -Обична сол вклучувајќи сол за јадење и дена-

турирана сол хемиски чист натриумхлорид, 
вклучувајќи во воден раствор или со додаток 
на антиагломерациони средства или средства 
за подобра флуидност:   

2501 00 31 00 --За хемиска трансформација (раздвојување 
на Na од Cl), потребен за производство на 
други производи (1)  сл kg 

 --Друго:   
2501 00 51 00 ---Денатурирана или за индустриски потреби 

(вклучувајќи и пречистување), освен за 
конзервирање и приготвување на храна за луѓе 
или животни  (2)  сл kg 

 ---Друго:   
2501 00 91 00 ----Сол погодна за човечка исхрана  сл kg 
2501 00 99 00 ----Друго  сл kg 
2502 00 00 00 Пирити на железо, непржени  4 kg 
2503 00  Сулфур од сите видови, освен сублимиран 

сулфур, таложен и колоиден сулфур:    
2503 00 10 00 -Суров или нерафиниран сулфур  сл kg 
2503 00 90 00 -Друго  сл kg 
2504 Графит, природен:   
2504 10 00 00 -Во прав или лушпички  сл kg 
2504 90 00 00 -Друг  сл kg 
2505 Природен песок од сите видови, бојосан или 

небојосан, освен металоносен песок од 
Глава 26:   

2505 10 00 00 -Силикатен и кварцен песок  сл kg 
2505 90 00 00 -Друг песок  сл kg 
2506 Кварц (освен природен песок); кварцит, 

вклучувајќи грубо цепен или сечен со пила 
или на друг начин, во блокови или плочи 
со правоаголна (вклучувајќи квадратна) 
форма:   

2506 10 00 00 -Кварц  15 kg 
2506 20 00 00 -Кварцит  15 kg 
2507 00 Каолин и други каолински глини, калцини-

рани или некалцинирани:   
2507 00 20 00 -Каолин  сл kg 
2507 00 80 00 -Други каолински глини  сл kg 
2508 Други глини (освен експандирани глини од 

тар. број 6806), андалузит, кијанит и 
силиманит, калциниран или некал-
циниран; мулит; шамотни или динас земји:   

2508 10 00 00 -Бентонит  4 kg 
                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 

Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 

(2) Стока внесена под  овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани во Дел II под В, од воведните забелешки. 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2508 30 00 00 -Огноотпорни глини  сл kg 
2508 40 00 00 -Други глини  сл kg 
2508 50 00 00 -Анадалузит, кијанит и силиманит  сл kg 
2508 60 00 00 -Мулит  сл kg 
2508 70 00 00 -Шамотна или динас-земја  сл kg 
2509 00 00 00 Креда 10 kg 
2510 Природни калциум фосфати, природни 

алуминиум калциум фосфати и фосфатна 
креда:   

2510 10 00 00 -Немелени  сл kg 
2510 20 00 00 -Мелени  сл kg 
2511 Природен бариум сулфат (барити); 

природен бариум карбонат (витерит), 
калциниран или некалциниран, освен 
бариум оксидот од тар. број 2816:   

2511 10 00 00 -Природен бариум сулфат (барити)  4 kg 
2511 20 00 00 -Природен бариум карбонат (витерит)  4 kg 
2512 00 00 00 Силикатно фосилно брашно (на пример: 

киселгур, трипла, дијатомит) и слични 
силикатни земји, калциниран или 
некалциниран, со привидна специфична 
тежина 1 или помала  сл kg 

2513 Пливка; ситнозрнест корунд; природен 
корунд, природен гранит и други природни 
абразиви, термички обработени или 
необработени:   

2513 10 00 00 -Пливка  5 kg 
2513 20 00 00 -Ситнозрнест корунд, природен корунд, 

природен гранит и други природни 
абразиви  сл kg 

2514 00 00 00 Шкрилец, вклучувајќи грубо цепен или 
исечен со пила, или на друг начин во бло-
кови или плочи со правоаголна 
(вклучувајќи квадратна) форма  7 kg 

2515 Мермер, травертин, екосин и друг ва-
ровнички камен за споменици, градеж-
ништво и др, со специфична тежина 2,5 или 
поголема, и алабастер, вклучувајќи и грубо 
цепен или сечен со пила или на друг начин, 
во блокови или плочи со правоаголна 
(вклучувајќи квадратна) форма:   

 -Мермер и травертин:   
2515 11 00 00 --Суров или грубо цепен  15 m3/kg 

2515 12 00 00 --Сечен со пила или на друг начин, во 
блокови или плочи со правоаголна 
(вклучувајќи квадратна) форма 15 m3/kg 

2515 20 00 00 -Екосин и друг варовнички камен за споме-
ници, градежништво и др; алабастер  15 m3/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2516 Гранит, порфир, базалт, песочар и друг 

камен за споменици, градежништво и 
друго, вклучувајќи грубо цепени или 
сечени со пила или на друг начин, во 
блокови или плочи со правоаголна 
(вклучувајќи квадратна) форма:   

 -Гранит:   
2516 11 00 00 --Суров или грубо цепен  15 m3/kg 

2516 12 00 00 --Сечен со пила или на друг начин, во 
блокови или плочи со правоаголна 
(вклучувајќи квадратна) форма  15 m3/kg 

2516 20 00 00 -Песочар   5 m3/kg 
2516 90 00 00 -Други камења за споменици или градеж-

ништво  5 m3/kg 
2517 Обли, чакал, кршени или дробени камења, 

што обично се употребуваат како агрегати 
за бетон, за насипување на патишта или 
железнички пруги или за други 
насипувања, крупен чакал, вклучувајќи 
термички обработувани; макадам од згура, 
троска или слични индустриски отпадоци, 
вклучувајќи и мешани со материјали од 
првиот дел на овој тарифен број; терма-
кадам; гранули, парчиња и прав, од камен 
од тар. број 2515 или 2516, вклучувајќи 
термички обработени:   

2517 10 -Обли, чакал, кршени или дробени камења, 
што се употребуваат како агрегати за бе-
тон, за насипување на патишта или на же-
лезнички пруги, и за други насипувања, 
крупен чакал и кремен, вклучувајќи 
термички обработени:   

2517 10 10 00 --Обли, чакал, крупен чакал  5 kg 
2517 10 20 00 --Варовник, доломит и други варовнички 

камења, кршени или дробени  5 kg 
2517 10 80 00 --Друго  5 kg 
2517 20 00 00 -Макадам од згура или слични 

индустриски отпадоци, вклучувајќи и 
помешани со материјали од тар. подброј 
2517 10  5 kg 

2517 30 00 00 -Термакадам  5 kg 
 -Гранули, одломки и прав, од камења од 

тар. број 2515 или 2516, вклучувајќи 
термички обработени:   

2517 41 00 00 --Од мермер  15 kg 
2517 49 00 00 --Друго  15 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2518 Доломит, калциниран или некалциниран 

или синтеруван, вклучувајќи доломит, 
грубо цепен или сечен со пила или на друг 
начин, во блокови или плочи со 
правоаголна (вклучувајќи квадратна) 
форма; доломит мешаница за полнење:   

2518 10 00 00 -Доломит, некалциниран или синтеруван  15 kg 
2518 20 00 00 -Доломит, калциниран или синтеруван  15 kg 
2518 30 00 00 -Доломит мешаница за полнење  15 kg 
2519 Природен магнезиум карбонат (магнезит); 

електростопен магнезит; синтермагнезит со 
содржина или без содржина на мали 
количини од други оксиди додадени пред 
синтерирањето; други оксиди на 
магнезиум, чисти или нечисти:   

2519 10 00 00 -Природен магнезиум карбонат (магнезит)  сл kg 
2519 90 -Друго:   
2519 90 10 00 --Магнезиум оксид, освен калциниран приро-

ден магнезиум карбонат  сл kg 
2519 90 30 00 --Синтермагнезит  сл kg 
2519 90 90 00 --Друго  сл kg 
2520 Суров гипс; анхидрид на гипс; печен гипс 

(што се состои од калциниран гипс или 
калциум сулфат), бојосан или небојосан, со 
додаток или без додаток на мали 
количества забрзувачи или забавачи на 
врзувањето:   

2520 10 00 00 -Суров гипс; анхидрид на гипс  15 kg 
2520 20 00 00 -Печен гипс 15 kg 

2521 00 00 00 Варовнички камен кој се употребува како 
топител; варовнички камен кој се 
употребува за производство на вар и 
цемент  7 kg 

2522 Вар негасена, гасена вар и хидраулична 
вар, освен калциумоксид и хидроксид од 
тар. број 2825:   

2522 10 00 00 -Вар негасена  5 kg 
2522 20 00 00 -Вар гасена  10 kg 
2522 30 00 00 -Хидраулична вар  5 kg 
2523 Портланд-цемент, алуминантен цемент, 

цемент од згура, суперсулфатен цемент и 
слични хидраулични цементи, вклучувајќи 
бојосани и во форма на клинкери:   

2523 10 00 00 -Цемент во форма на клинкери  10 kg 
 -Портланд цемент:   
2523 21 00 00 --Бел цемент, вештачки бојосан или небо-

јосан  15 kg 
2523 29 00 00 --Друг  15 kg 
2523 30 00 00 -Алуминантен цемент  сл kg 

2523 90 00 00 -Други хидраулични цементи сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2524  Азбест:   
2524 10 00 00  -Кроцидолит   сл kg 
2524 90 00 00 -Друг    сл kg 
2525 Лискун, вклучувајќи и цепенки; отпадоци 

од лискун:   
2525 10 00 00 -Суров лискун и лискун во форма на 

листови или цепенки  сл kg 
2525 20 00 00 -Лискун во прав  сл kg 
2525 30 00 00 -Отпадоци од лискун  сл kg 
2526 Природен стеатит, вклучувајќи грубо 

цепен или сечен со пила или на друг начин, 
во блокови или плочи, со правоаголна 
(вклучувајќи квадратна) форма; талк:   

2526 10 00 00 -Недробен или немелен  4 kg 
2526 20 00 00 -Дробен или мелен  3 kg 
[2527]    
2528 Природни борати и нивни концентрати 

(калцинирани или некалцинирани), освен 
борати издвоени од природна солена вода; 
природна борна киселина која содржи не 
повеќе од 85% по маса на H3BO3 
пресметано на сува маса:   

2528 10 00 00 -Природни натриум борати и нивни 
концентрати (калцинирани или 
некалцинирани)  сл kg 

2528 90 00 00 -Друго  сл kg 
2529 Фелдспат; леуцит; нефелин и нефе-

линсиенит; флуорити:   
2529 10 00 00 -Фелдспат  5 kg 
 -Флуорит:    
2529 21 00 00 --Со содржина од 97% или помалку по маса 

калциум флуорид  5 kg 
2529 22 00 00 --Со содржина поголема од 97% по маса 

калциум флуорид  5 kg 
2529 30 00 00 -Леуцит; нефелин и нефелин сиенит  5 kg 
2530 Минерални материи на друго место 

неспомнати или опфатени:   
2530 10 00 00 -Вермикулит, перлит и хлорити, неекспан-

дирани сл kg 
2530 20 00 00 -Киесерит, епсомит (природни 

магнезиумсулфати)  сл kg 
2530 90 00 00 -Друго сл kg 
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ГЛАВА  2 6  

РУДИ, ЗГУРИ И ПЕПЕЛИ 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  згури или слични индустриски отпадоци подготвени како макадам (тар. број 2517); 
(б)  природен магнезиумкарбонат (магнезит), калциниран или некалциниран (тар. број 2519); 
(в)  талог од цистерните за складирање на нафтени масла, кои главно се состојат од такви 

масла (тар. број 2710); 
(г)  базна згура од Глава 31; 
(д)  волна од згура, волна од камен или слична минерална волна (тар. број 6806); 
(ѓ)  отпадоци или остатоци од благородни метали или метали платинирани со благороден 

метал; други отпадоци или остатоци кои содржат благородни метали или соединенија на 
благородни метали, од вид кои главно се користат за обновување на благородните метали 
(тар. број 7112); или 

(е)  бакренец, камен од никел или кобалт произведени со кој и да било процес на топење 
(Оддел XV). 

2.  Во смисла на тар. броеви 2601 до 2617, под поимот “руди” се подразбираат минералите на оние 
минеролошки видови што се употребуваат во металургијата за добивање жива, метали од тар. 
број 2844 или метали од Оддел XIV или XV, па и кога се наменети за неметалургиски цели. 
Меѓутоа, тар. броеви 2601 до 2617 не ги вклучуваат, минералите подложени на постапка што не 
се вообичаени во металургијата. 

3.  Тар. број 2620 го опфаќа само: 
(а)  згура, пепел и остатоци од видови што се употребуваат во индустријата за добивање 

метали или како суровини за производство на хемиски соединенија на метали, 
исклучувајќи ја пепелта и остатоците добиени од спалување на градскиот отпад (тар. број 
2621); и 

(б)  згура, пепел и остатоци што содржат арсен, со или без содржина на метали, од видови што 
се употребуваат било за добивање на арсен или метали или за производство на нивните 
хемиски соединенија. 

 
Забелешки за тарифните  подброј: 

1.  Во смисла на тар. подброј 2620 21 “талог од оловен бензин и талог од оловни анти 
детонаторски соединенија” се подразбират талози добиени од цистерни за складирање на 
оловен бензин и оловни антидетонаторски соединенија (на пример, тетраетил олово), и што се 
врз база на олово, оловни соединенија и железен оксид. 

2.  Згура, пепел и остатоци што содржат арсен, жива, талиум или други смеши, од видови што се 
употребуваат за добивање на арсен или овие метали или за производство на нивните хемиски 
соединенија, се распоредуваат во тар. подброј 2620 60. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2601 Руди на железо и концентрати, вклучу-

вајќи и пржени пирити на железо:   
 -Руди на железо и концентрати, освен 

пржени пирити на железо:   
2601 11 00 00 --Неагломерирани  сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2601 12 00 00 --Агломерирани  сл kg 
2601 20 00 00 -Пржени пирити на железо  сл kg 
2602 00 00 00 Руди на манган и концентрати, вклу-

чувајќи феругинозни манганови руди и 
концентрати со содржина 20% и повеќе 
манган, сметано на сува маса  сл kg 

2603 00 00 00 Руди на бакар и концентрати  сл kg 
2604 00 00 00 Руди на никел и концентрати  сл kg 
2605 00 00 00 Руди на кобалт и концентрати  сл kg 
2606 00 00 00 Руди на алуминиум и концентрати  сл kg 
2607 00 00 00 Руди на олово и концентрати  сл kg 
2608 00 00 00 Руди на цинк и концентрати  сл kg 
2609 00 00 00 Руди на калај и концентрати  сл kg 
2610 00 00 00 Руди на хром и концентрати  сл kg 
2611 00 00 00 Руди на волфрам (тунгстен) и концентрати  сл kg 
2612  Руди на уран или ториум и концентрати:   
2612 10  -Руди на уран и концентрати:   
2612 10 10 00 --Руди на уран и уранов оксид, и нивни кон-

центрати, со содржина на уран повеќе од 5% 
по маса (Euratom)  сл kg 

2612 10 90 00 --Друго  сл kg 
2612 20  -Руди на ториум и концентрати:    
2612 20 10 00 --Моназит; ураноторијанит и други руди на 

ториум и концентрати, со содржина на ториум 
поголема од 20% по маса (Euratom)  сл kg 

2612 20 90 00 --Друго  сл kg 
2613 Руди на молибден и концентрати:   
2613 10 00 00 -Пржени  сл kg 
2613 90 00 00 -Други  сл kg 

2614 00 00 00  Руди на титан и концентрати сл kg 
2615 Руди на ниобиум, тантал, ванадиум или 

циркониум и концентрати:   
2615 10 00 00 -Руди на циркониум и концентрати  сл kg 

2615 90 00 00  -Други  сл kg 
2616 Руди на благородни метали и концентрати:   
2616 10 00 00 -Руди на сребро и концентрати  сл kg 
2616 90 00 00 -Други  сл kg 
2617 Други руди и концентрати:   
2617 10 00 00 -Руди на антимон и концентрати  сл kg 
2617 90 00 00 -Други  сл kg 
2618 00 00 00 Гранулирана згура од производство на 

железо или челик  5 kg 
2619 00  Згура (освен гранулирана згура), коварина 

и други отпадоци при производство на 
железо или челик:   

2619 00 20 00 -Отпадоци погодни за повторно добивање на 
железо или манган  5 kg 

2619 00 90 00 -Друго  5 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2620 Згура, пепел и остатоци (освен од произ-

водство на железо или челик), што содржат 
метали, арсен  или  нивни соединенија:    

 -Што содржат главно цинк:   
2620 11 00 00 --Талог од галванизација со цинк  5 kg 
2620 19 00 00 --Друго  5 kg 
 -Што содржат главно олово:   
2620 21 00 00 --Талог од оловен бензин и талог од оловни 

анти-детонаторски соединенија  5 kg 
2620 29 00 00 --Друго  5 kg 
2620 30 00 00 -Што содржат главно бакар  5 kg 
2620 40 00 00 -Што содржат главно алуминиум  5 kg 
2620 60 00 00 -Што содржат арсен, жива, талиум или 

нивни смеши, од вид кои се употребува за 
добивање на арсен или на овие метали или 
за производство на нивни соединенија  5 kg 

 -Друго:    
2620 91 00 00 --Што содржат антимон, берилиум, кад-

миум, хром или нивни смеши  5 kg 
2620 99 --Друго:   
2620 99 10 00 ---Што содржи главно никел  5 kg 
2620 99 20 00 ---Што содржи главно ниобиум и тантал 5 kg 
2620 99 40 00 ---Што содржи главно калај  5 kg 
2620 99 60 00 ---Што содржи главно титан  5 kg 
2620 99 95 00 ---Друго  5 kg 
2621  Други згури и пепели, вклучувајќи пепел 

од морски алги; пепел и остатоци од 
спалување на градски отпад:   

2621 10 00 00 -Пепел и остатоци од спалување на градски 
отпад  20 kg 

2621 90 00 00 -Друго сл kg 
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ГЛАВА  2 7  

МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕРАЛНИ МАСЛА И ПРОИЗВОДИ ОД НИВНА 
ДЕСТИЛАЦИЈА;БИТУМЕНОЗНИ МАТЕРИИ; 

МИНЕРАЛНИ ВОСОЦИ 
 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  издвоени хемиски определени органски соединенија, освен чист метан и пропан што се 

распоредуваат во тар. број 2711; 
(б)  лекови што се распоредуваат во тар. број 3003 или 3004; или 
(в)  мешани незаситени јагленоводороди што се распоредуваат во тар. броеви 3301, 3302 или 

3805. 

2.  Тар. број 2710 ги опфаќа не само маслата од нафта и маслата добиени од битуменозни 
минерали, туку и сличните масла што се состојат главно од мешаници на незаситени 
јаглеводороди добиени со кој и да било процес, ако масата на неароматските состојки е 
поголема од масата на ароматските состојки. 
Меѓутоа, овој тарифен број не ги опфаќа течните синтетички полиолефини кај кои помалку од 
60% по зафатнина се дестилира на 300ºC, по конверзија на 1013 милибари со примена на 
дестилација во вакуум (Глава 39). 

3.  Во смисла на тар. број 2710 поимот “отпадни масла” означува отпад што содржи главно масла 
добиени од нафта и битуминозни материјали (опишани ва Забелешката 2 кон оваа Глава), 
измешани или неизмешани со вода. Тарифниот број опфаќа: 
(а)  масла кои повеќе не се погодни како примарни производи (на пример, употребувани масла 

за подмачкување, употребувани хидраулични масла и употребувани трансформаторски 
масла); 

(б)  талози од масла од складирање на нафтени масла во резервоари, кои главно содржат такви 
масла со висока концентрација на адитиви (на пример, хемикалии) употребени во 
производството на примарни производи; и 

(в)  масла во вид на емулзија во вода или смеша со вода, како оние добиени како резултат на 
маслени губитоци, промивање на резервоари за складирање или употребени како масла за 
машински операции.  

 
Забелешки за тарифните подброеви: 

1.  Во смисла на тар. подброј 2701 11, под поимот “антрацит” се подразбира камен јаглен кој има 
најмногу до 14% испарливи материи (сметано на сув производ без минерални материи). 

2.  Во смисла на тар. подброј 2701 12, под поимот “битуменозен камен јаглен” се подразбира 
камен јаглен кој има повеќе од 14% испарливи материи (сметано на сув производ без 
минерални материи) и калорична вредност 5833 Кcal/кг или повеќе (сметано на влажен 
производ без минерални материи). 

3.  Во смисла на тар. подброеви 2707 10, 2707 20, 2707 30 и  2707 40, под поимите “бензол 
(бензен)”, “толуол (толуен)”, “ксилол (ксилен)” и  “нафталин” се подразбираат производи што 
содржат повеќе од 50% по маса бензен, толуен, ксилени, или нафталин , соодветно. 

4.  Во смисла на тар. подброј 2710 11 под поимот “лесни масла и препарати” се подразбират оние 
производи кај кои 90% волуменски или повеќе (вклучувајќи ги и загубите) дестилираат на 210 
0C (по ASTM D 86 методата). 
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Дополнителни забелешки: 

1.   Во смисла на тарифниот подброј 2707 99 80, поимот “феноли” се применува на производите 
кои содржат повеќе од 50% по маса на феноли. 

2.  Во смисла на тарифниот број 2710: 
(а)  “специјални бензини” (тар. ознаки 2710 11 21 00 и 2710 11 25 00) значат лесни масла 

дефинирани во забелешка за тарифен подброј 4 кон оваа Глава, кои не содржат 
антидетонаторски препарати и на кои разликата на температурните точки на кои 
дестилираат 5 % и 90 % по волумен (вклувајќи ги и загубите) не е поголема од 60о С. 

(б)  “вајт-шпирит” (тар. ознака 2710 11 21 00) значи специјални бензини дефинирани во 
забелешка (а) со температура на палење повисока од 21о С според  методата  EN ISO 13736. 

(в)  “средни масла” (тар. ознаки 2710 19 11 00 до 2710 19 29 00) значат масла и препарати од 
кои помалку од 90 % по вол (вклучувајќи ги и загубите) дестилираат на 210о С и 65% по 
вол и повеќе (вклучувајќи ги и загубите) дестилираат на 250о С (ISO 3405 метода , 
еквивалентна на ASTM D 86 методата); 

(г)  “тешки масла” (тар. ознаки 2710 19 31 00 до 2710 19 99 00) значат масла и препарати од 
кои помалку од 65 % по вол (вклучувајќи ги и загубите) дестилираат на 250о С според ISO 
3405 метода (еквивалентна на ASTM D 86 методата) или од кои процентуалното количество 
кое дестилира на 250о С не може да се утврди со таа метода.  

(д)  “гасни масла” (тар. ознаки 2710 19 31 до 2710 19 49) значат тешки масла дефинирани во 
забелешка (г) од кои 85 % по вол. или повеќе  (вклучувајќи ги и загубите) дестилираат на 
350о C (ISO 3405 метода , еквивалентна на ASTM D 86 методата);. 

(ѓ)  “масла за ложење” (тар. ознаки 2710 19 51 00 до 2710 19 69 00) значат тешки масла 
дефинирани во забелешка (г) (поинакви од гасните масла дефинирани во забелешка (д) 
кои, за соодветната боја со разредување C, имаат вискозитет V: 
-  кој не ја надминува вредноста од првиот ред на следнава табела кога содржината на 

сулфатна пепел е помала од 1 % според ISO 3987 метода и сапонификационен број  
помал од 4 според ISO 6293-1 или 6293-2 методата,  

-  кој ја надминува вредноста од вториот ред на табелата кога точката на стивнување е 
помала од 10о С според ISO 3016 метода, 

-  кој ја надминува вредноста од првиот ред, но не ја надминува вредноста од вториот ред 
кога 25 % по вол или повеќе дестилира на 300о С според ISO 3405 методата 
(еквивалентна на  ASTM D 86 метода) или ако помалку од 25 % по вол дестилира на 300о 
С кога точката на стивнување е повисока од 10о С под нулата според ISO 3016 методaта. 
Овие одредби се однесуваат само на масла кои имаат боја со разредување C со вредност 
помала од 2. 

 
Таблица на сооднос на боја со разредување C/Вискозитет V 

 
Боја C  0 0,5 1 1,5 2  2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 и 

повеќе 
Вискозитет I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1 580 2 650 

 V II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1 580 2 650 

 
Поимот “вискозитет V” означува кинематички вискозитет на температура на 500С изразена 
во 10-6 м2 s-1 според EN ISO 3104 методa.   
Поимот “боја со разредување C” се однесува на бојата на производот како што е утврдено 
според методот ASTM D 1500 откако еден дел овој производ ќе се измеша со 100 делови по 
волумен на ксилен, толуен или други погодни растворувачи. Бојата се одредува веднаш по 
разредувањето. 
Тар. ознаки од 2710 19 51 00 до 2710 19 69 00 се однесуваат само на горивните масла со 
природна боја. 
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Овие тарифни ознаки не се однесуваат на тешките масла дефинирани во забелешка (г) 
погоре, за кои не може да се утврди: 
-  количината (изразена во проценти) која дестилира на 250о С според ISO 3405 методата, 

еквивалентна  на  ASTM D 86 методата (нулата се смета за процент), 
-  кинематичкиот вискозитет на температура од 50о С според , ЕN ISO 3104 методата 
-  или боја со разредување C според методaта  ASTM D 1500. 

Овие производи се однесуваат на тар. ознаки 2710 19 71 00 до 2710 19 99 00. 

3.  Во смисла на тар. број 2712, изразот “суров вазелин” (тар. ознака 2712 10 10 00) се однесува на 
вазелин со природна боја со вредност поголема од 4,5 според методата  ASTM D 1500. 

4.  Во смисла на тар. ознаки 2712 90 31 00 до 2712 90 39 00, поимот “сурови” се однесува на 
производи: 
(а)  со содржина на масло од 3,5 и повеќе според ISO 2908 методата, ако нивниот вискозитет на 

1000С е помал од 9 x 10-6 м2 s-1 според ЕN ISO 3104 методата;  
или 

(б)  со природна боја со вредност повисока од 3 според методот ASTM D 1500 ако нивниот 
вискозитет на 1000C е 9 x 10-6 м2 s-1 или повеќе според ЕN ISO 3104 методата. 

5.  Во смисла на тар. броеви 2710, 2711 и 2712, поимот “специфичен процес” се однесува на 
следните операции: 
(а)  вакуум дестилација; 
(б)  редестилација преку процес на длабоко фракционирање; 
(в)  крекинг; 
(г)  реформирање; 
(д)  екстракција со помош на селективни растворувачи; 
(ѓ)  процес кој ги вклучува следниве операции: обработка со концентрирана сулфурна 

киселина, олеум или сулфурен анхидрид; неутрализација со алкални агенси; 
деколоризација и прочистување со природно активна земја, активен дрвен јаглен или 
боксит; 

(е)  полимеризација; 
(ж)  алкилација; 
(з)  изомеризација; 
(ѕ)  (се однесува само на тар. ознаки 2710 19 31 00 до 2710 19 99 00) десулфуризација со 

водород што доведува до намалување на содржината на сулфур во обработени производи 
за најмалку 85 % (EN ISO 20846, EN ISO 20884 или EN ISO 14596 или EN ISO 24260, EN 
ISO 20847 и EN ISO 8754 методи); 

(и)  (се однесува само на производи од тар. број 2710) депарафинирање по пат на процес 
поинаков од филтрација; 

(ј)  (се однесува само на продуктите од тар. ознаки 2710 19 31 00 до 2710 19 99 00) третман со 
водород на притисок поголем од 20 бари на температура поголема од 2500С со помош на 
катализатор кој не влијае на десулфуризацијата, кога водородот претставува активен 
елемент во хемиската реакција. Понатамошниот третман со водород на маслата за 
подмачкување од тар. ознаки 2710 19 71 00 до 2710 19 99 00 (пример, хидрофиниширање 
или деколоризација) со цел да се подобри бојата зошто во спротивно стабилноста нема да 
се смета за специфичен процес; 

(к)  (во смисла на производите само од тар. ознаки 2710 19 51 00 до 2710 19 69 00) атмосферска 
дестилација на 3000 C, под услов помалку од 30% по волумен од производите да 
дестилираат, вклучувајќи ги и загубите, според  ISO 3405 методата (еквивалентна на  ASTM 
D 86  методата);  
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(л)  (се однесува само на производите од тар. ознаки 2710 19 71 00 до 2710 19 99 00) третман со 
високо фреквентно електрично празнење; 

(љ)  се однесува само на производите вклучени во тар. ознака 2712 90 31 00: отстранување на 
маслата по пат на фракциона кристализација. 

 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2701 Камен јаглен; вклучувајќи и брикети со 

разни форми од камен јаглен:   
 -Камен јаглен, вклучувајќи го и оној во 

прав, но неагломериран:   
2701 11  --Антрацит:    
2701 11 10 00 ---Со граница на испарливи материи (на сува, 

минерално-слободна основа) што не надми-
нува 10%  сл kg 

2701 11 90 00 ---Друго  сл kg 
2701 12 --Битуменозен камен јаглен:   
2701 12 10 00 ---За коксирање  сл kg 
2701 12 90 00 ---Друг  сл kg 
2701 19 00 00 --Друг камен јаглен  сл kg 
2701 20 00 00 -Брикети со разни форми од камен јаглен  сл kg 
2702 Мрк јаглен и лигнит, агломериран или 

неагломериран, освен гагат:   
2702 10 00 00 -Мрк јаглен и лигнит, вклучувајќи и во 

прав, но неагломериран  сл kg 
2702 20 00 00 -Агломериран мрк јаглен и лигнит  сл kg 
2703 00 00 00 Тресет (вклучувајќи тресетна слама), 

неагломериран или агломериран 5 kg 
2704 00  Кокс и полукокс од камен јаглен, од мрк 

јаглен, од лигнит или од тресет, 
неагломериран или агломериран; ретортен 
јаглен:   

 -Кокс и полукокс од јаглен:   
2704 00 11 00 --За производство на електроди  сл kg 
2704 00 19 00 --Друг  сл kg 
2704 00 30 00 -Кокс и полукокс од лигнит  сл kg 
2704 00 90 00 -Друго сл kg 
2705 00 00 00 Гас од камен јаглен, воден гас, гене-

раторски гас и слични гасови, освен 
нафтени гасови и други гасовити јагле-
новодороди  сл 1 000 m3/kg 

2706 00 00 00 Катран добиен со дестилација на камен 
јаглен, мрк јаглен и лигнит, тресет и други 
минерални катрани, дехидратирани или 
недехидратирани или делумно дестилирани 
или не, вклучувајќи реконструирани 
катрани  сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2707 Масла и други производи на дестилацијата 

на катран од камен јаглен на висока 
температура; слични производи кај кои 
масата на ароматските состојки ја 
надминува масата на неароматските 
состојки:   

2707 10  -Бензол (бензен):   
2707 10 10 00 --За употреба како погонско или енергетско 

гориво  4 kg 
2707 10 90 00 --За други намени (1)  4 kg 
2707 20  -Толуол (толуен):   
2707 20 10 00 --За употреба како погонско или енергетско 

гориво  4 kg 
2707 20 90 00 --За други намени  (1) 4 kg 
2707 30  -Ксилол (ксилени):    
2707 30 10 00 --За употреба како погонско или енергетско 

гориво  4 kg 
2707 30 90 00 --За други намени (1)  4 kg 
2707 40 00 00 -Нафталин  4 kg 
2707 50  -Мешаници од други ароматски 

јаглеводороди кај кои 65% или повеќе по 
зафатнина (вклучувајќи ги загубите) се 
дестилира на температура од 2500C по 
методата ASTM D 86:   

2707 50 10 00 --За употреба како погонско или енергетско 
гориво  4 kg 

2707 50 90 00 --За други намени (1)  4 kg 
 -Други:   
2707 91 00 00 --Креозотни масла  4 kg 
2707 99  --Друго:   
 ---Сурови масла:   
2707 99 11 00 ----Сурови лесни масла од кои 90% или по-

веќе по зафатнина дестилираат на темпе-
ратури до 2000 C  4 kg 

2707 99 19 00 ----Друго  4 kg 
2707 99 30 00 ---Сулфуриран топинг  4 kg 
2707 99 50 00 ---Базни производи  4 kg 
2707 99 70 00 ---Антрацен  4 kg 
2707 99 80 00 ---Феноли  4 kg 
 ---Друго:   
2707 99 91 00 ----За производство на производи од тар. број 

2803 (1)  4 kg 
2707 99 99 00 ----Друго  4 kg 

                                                           
 (1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
 
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2708 Смоли и кокс од смола, добиени од катран 

од камен јаглен или од други минерални 
катрани:   

2708 10 00 00 -Смола  сл kg 
2708 20 00 00 -Кокс од смола  сл kg 
2709 00 Нафта и масла добиени од битуменозни 

минерали, сурови:   
2709 00 10 00 -Кондензати од природен гас  7 kg 
 -Друго:   
2709 00 90 10 --Нафта, сурова  сл kg 
2709 00 90 90 --Масла добиени од битуменозни минерали, 

сурови  13 kg 
2710  Масла добиени од нафта и масла добиени 

од битуменозни минерали, освен сурови; 
производи на друго место неспоменати или 
опфатени, кои содржат по маса 70% или 
повеќе масла од нафта или масла добиени 
од битуменозни минерали, ако овие масла 
претставуваат основни состојки на овие 
производи; отпадочни масла:   

 -Масла добиени од нафта и масла добиени 
од битуменозни минерали(освен сурови) и 
производи на друго место неспоменати или 
опфатени, кои содржат 70% или повеќе по 
маса масла од нафта или масла добиени од 
битуменозни минерали, ако овие масла 
претставуваат основни состојки на овие 
производи, освен отпадочни масла:   

2710 11 --Лесни масла и препарати:   
2710 11 11 00 ---За подложување со специфични постапки 

кои се применуваат во Европската Унија  20 kg 
2710 11 15 00 ---За подложување со хемиска трансформаци-

ја со постапки кои се применуваат во 
Европската Унија, освен оние наведени во тар. 
ознака 2710 11 11 00  20 kg 

 ---За други намени:   
 ----Специјални бензини:   
2710 11 21 00  -----Вајт-шпирит  15 kg 
2710 11 25 00 -----Друго  15 kg 
 ----Друго:   
 -----Моторен бензин:   
2710 11 31 00  ------Авио-бензин  15 kg 
 ------Друго, со содржина на олово:   
 -------Што не надминува 0,013 г/л:   
2710 11 41 00 --------Со октански број (RON) помал од 95  20 1 000 l(1) /kg 
2710 11 45 00 --------Со октански број (RON) од 95 или по-

голем, но помал од 98  20 1 000 l(1) /kg 

2710 11 49 00 
--------Со октански број (RON) од 98 или 
поголем  20 1 000 l(1) /kg 

 -------Што надминува 0,013 г/л:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2710 11 51 00 --------Со октански број (RON) помал од 98  20 1 000 l(1) /kg 

2710 11 59 00 
--------Со октански број (RON) од 98 или 
поголем  20 1 000 l(1) /kg 

2710 11 70 00 -----Гориво за млазни мотори од бензински 
тип  20 kg 

2710 11 90 00 -----Други лесни масла  20 kg 
2710 19 --Друго:   
 ---Средни масла:   
2710 19 11 00 ----За подложување со специфични постапки 

кои се применуваат во Европската Унија  15 kg 
2710 19 15 00 ----За подложување со хемиска трансформа-

ција со постапки кои се применуваат во 
Европската Унија, освен оние наведени во тар. 
ознака 2710 19 11 00  15 kg 

 ----За други намени:   
 -----Керозин:   
2710 19 21 00 ------Гориво за млазни мотори  15 kg 
2710 19 25 00 ------Друго  20 kg 
2710 19 29 00 -----Друго  20 kg 
 ---Тешки масла:   
 ----Гасни масла:   
2710 19 31 00 -----За подложување со специфични постапки 

кои се применуваат во Европската Унија  15 kg 
2710 19 35 00 -----За подложување со хемиска трансформа-

ција со постапки кои се применуваат во 
Европската Унија, освен оние наведени во тар. 
ознака 2710 19 31 00  20 kg 

 -----За други намени:   
 ------Со содржина на сулфур што не надми-

нува 0,05% по маса:    
2710 19 41 10 -------Со содржина на сулфур што не надми-

нува 0,001% по маса сл 
 

kg 
2710 19 41 30 -------Со содржина на сулфур што надминува 

0,001% по маса, но не надминува 0,005 по 
маса 20 kg 

2710 19 41 90 -------Друго 20 kg 
2710 19 45 00 ------Со содржина на сулфур што надминува 

0,05% по маса но не надминува 0,2% по маса  20 kg 
 ------Со содржина на сулфур што надминува 

0,2% по маса:   
2710 19 49 10 -------Со содржина на сулфур што надминува 

0,2% по маса но не надминува 0,3% по маса  20 kg 
2710 19 49 90 -------Со содржина на сулфур што надминува 

0,3% по маса  20 kg 
 ----Масла за ложење:   
2710 19 51 00 -----За подложување со специфични постапки 

кои се применуваат во Европската Унија  20 kg 
2710 19 55 00 -----За подложување со хемиска трансфор-

мација со постапки кои се применуваат во 
Европската Унија, освен оние наведени во 
тар. ознака 2710 19 51 00  15 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
 -----За други намени:   
2710 19 61 00 ------Со содржина на сулфур што не надми-

нува 1% по маса  20 kg 
2710 19 63 00 ------Со содржина на сулфур по маса што 

надминува 1% но не надминува 2% по маса  20 kg 
2710 19 65 00 ------Со содржина на сулфур по маса што 

надминува 2% но не надминува 2,8%  20 kg 
2710 19 69 00 ------Со содржина на сулфур што надминува 

2,8% по маса 20 kg 
 ----Масла за подмачкување; други масла:   
2710 19 71 00 -----За подложување со специфични постапки 

кои се применуваат во Европската Унија  5 kg 
2710 19 75 00 -----За подложување со хемиска трансформа-

ција со постапки освен оние наведени во тар. 
ознака 2710 19 71 00  5 kg 

 -----За други намени:   
2710 19 81 00 ------Моторни масла, компресорски масла, 

турбински масла  15 kg 
2710 19 83 00 ------Течности за хидраулична намена  15 kg 
2710 19 85 00 ------Бели масла, течен парафин  2,5 kg 
2710 19 87 00 ------Масла за менувачи и редуктор масла  15 kg 
2710 19 91 00 ------Масла за обработка на метал, масла за 

одделување на калапи, антикорозивни масла  5 kg 
2710 19 93 00 ------Електрични изолациони масла  5 kg 
2710 19 99 00 ------Други масла за подмачкување и други 

масла  5 kg 
 -Отпадочни масла:   
2710 91 00 00 --Што содржат полихлорирани бифенили 

(PCBs), полихлорирани терфенили (PCTs) 
или полибромирани бифенили (PBBs)  15 kg 

2710 99 00 00 --Друго  15 kg 
2711 Нафтени гасови и други гасовити 

јагленоводороди:   
 -Течни:   
2711 11 00 00 --Природен гас  2 TJ/kg 
2711 12 --Пропан:   
 ---Пропан со чистота не помала од 99%:   
2711 12 11 00 ----За употреба како погонско или енергетско 

гориво  2 kg 
2711 12 19 00 ----За други намени (1)  2 kg 
 ---Друго:   
2711 12 91 00 ----За подложување со специфични постапки 

кои се применуваат во Европската Унија  2 kg 

                                                           
 (1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2711 12 93 00 ----За подложување со хемиска трансфор-

мација со постапки кои се применуваат во 
Европската Унија, освен оние наведени во тар. 
ознака 2711 12 91 00  2 kg 

 ----За други намени:   
2711 12 94 00 -----Со чистота што надминува 90% но по-

мала од   99%  2 kg 
2711 12 97 00 -----Друго  2 kg 
2711 13  --Бутан:   
2711 13 10 00 ---За подложување со специфични постапки 

кои се применуваат во Европската Унија  2 kg 
2711 13 30 00 ---За подложување со хемиска трансфор-

мација со постапки кои се применуваат во 
Европската Унија, освен оние наведени во тар. 
ознака 2711 13 10 00  2 kg 

 ---За други намени:   
2711 13 91 00 ----Со чистота што надминува 90% но помала 

од 95%  2 kg 
2711 13 97 00 ----Друго  2 kg 
2711 14 00 00 --Етилен, пропилен, бутилен и бутадиен  15 kg 
2711 19 00 00 --Друго  15 kg 
 -Во гасовита состојба:   
2711 21 00 00 --Природен гас  2 TJ/kg 
2711 29 00 00 --Друго  2 kg 
2712 Вазелин; парафин, микрокристален восок 

од нафта, пресувани парафини, озокерит, 
восок од мрк јаглен и лигнит, восок од 
тресет, други минерални восоци и слични 
производи добиени со синтеза или други 
постапки, бојосани или небојосани:   

2712 10 -Вазелин:   
2712 10 10 00 --Суров  3 kg 
2712 10 90 00 --Друг  3 kg 
2712 20  -Парафин што содржи помалку од 0,75% по 

маса на масла:    
2712 20 10 00 --Синтетички парафин со молекуларна маса 

од 460 или повеќе, но што не надминува 1560  3 kg 
2712 20 90 00 --Друго  3 kg 
2712 90  -Друго:    
 --Озокерит, лигнитски восок или восок од 

тресет (природни производи):   
2712 90 11 00 ---Суров  3 kg 
2712 90 19 00 ---Друго  3 kg 
 --Друго:   
 ---Суров:   
2712 90 31 00 ----За подложување со специфични постапки 

кои се применуваат во Европската Унија  3 kg 
2712 90 33 00 ----За подложување со хемиска трансфор-

мација со постапки освен оние наведени во 
тар. ознака 2712 90 31 00  3 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2712 90 39 00 ----За други намени  3 kg 
 ---Друго:   
2712 90 91 00 ----Мешаница на 1-алкени со содржина по 

маса 80% или повеќе од 1-алкени од ланец со 
должина од 24 јаглеродни атоми или повеќе 
но што не надминува 28 јаглеродни атоми  3 kg 

2712 90 99 00 ----Друго  3 kg 
2713 Кокс, битумен и други остатоци од нафта 

или од масла од битуменозни минерали:   
 -Нафтен кокс:   
2713 11 00 00 --Некалциниран (суров)  сл kg 
2713 12 00 00 --Калциниран  сл kg 
2713 20 00 00 -Битумен од нафта  сл kg 
2713 90  -Други остатоци од нафта или од масла до-

биени од битуменозни минерали:   
2713 90 10 00 --За производство на производи од тар. број 

2803 (1)  сл kg 
2713 90 90 00 --Друго  сл kg 
2714 Битумен и асфалт, природен; битуменозни 

или маслени шкрилци и тарпесок 
(катрански песок); асфалтити и асфалтни 
карпи:   

2714 10 00 00 -Битуменозни или маслени шкрилци и 
тарпесок  сл kg 

2714 90 00 00 -Друго  сл kg 
2715 00 00 00 Битуменски мешаници врз база на 

природен асфалт, природен битумен, 
битумен од нафта, минерален катран или 
минерални катрански смоли (на пр, 
битуменозен кит, cut-back)  7 kg 

2716 00 00 00 Електрична енергија  сл 1000 kWh 
 

                                                           
 (1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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О Д Д Е Л V I  

ПРОИЗВОДИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА ИЛИ НА 
СРОДНИ ИНДУСТРИИ 

 
Забелешки: 

1.  (А)  Производите (освен радиоактивните руди) што одговараат на наименувањата во тар. број 
2844 или 2845 ќе се распоредат во тие тарифни броеви, а не во други тарифни броеви на 
номенклатурата. 

(Б)  Согласно со претходниот став (А), производите што одговараат на наименувањата во тар. 
број 2843, 2846 или 2852 ќе се распоредат во тие тарифни броеви, а не во други тарифни 
броеви на овој Оддел. 

2.  Согласно со претходната забелешка 1, производите што поради подготвеноста во определени 
дози или поради подготвеноста за продажба на мало се распоредуваат во тар. броеви 3004, 
3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 или 3808 ќе се распоредат 
исклучително во тие, а не во други тарфини броеви на номенклатурата. 

3.  Производите подготвени во сетови што се состојат од две или повеќе посебни состојки, од кои 
некои или сите се распоредуваат во овој Оддел, а се наменети да се измешаат заедно заради 
добивање на производи од Оддел VI или VII, ќе се распоредат во соодветен тарифен број за тој 
производ, под услов состојките: 
(а)  со оглед на начинот на кој се подготвени, јасно да се распознаваат и да се наменети за да се 

употребат заедно без претходно препакување; 
(б)  заедно да се царинат; и 
(в)  да бидат такви што ќе можат да се распознаваат според својата природа или според 

релативните соодноси во кои се застапени и да се дополнуваат еден со друг. 

 

 
ГЛАВА  2 8  

НЕОРГАНСКИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ; ОРГАНСКИ ИЛИ НЕОРГАНСКИ 
СОЕДИНЕНИЈА ОД БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ОД МЕТАЛИ НА РЕТКА ЗЕМЈА, ОД 

РАДИАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ИЛИ ОД ИЗОТОПИ 

Забелешки: 

1.  Тарифните броеви на оваа глава, освен во случаите кога наименувањето на тарифните броеви и 
забелешките поинаку предвидуваат, опфаќаат само: 
(а)  издвоени хемиски елементи и издвоени хемиски определени соединенија, хемиски чисти 

или со содржина на нечистотија;  
(б)  производите наведени под (а) на оваа забелешка растворени во вода; 
(в)  производите наведени под (а) на оваа забелешка во други растворувачи што се додадени 

исклучително заради безбедност или транспорт под услов растворувачот што е додаден да 
не го прави производот погоден за посебна туку за општа употреба; 

(г)  производите наведени под (а), (б) или (в) на оваа забелешка со додатен стабилизатор 
(вклучувајки и антистврднувачки материи) потребни за нивното одржување или транспорт; 

(д)  производите наведени под (а), (б), (в) или (г) од оваа забелешка на кои им се додадени 
средства против прашење или материи за бојосување заради полесно распознавање или 
заради безбедност, под услов тие додатоци да не го прават производот погоден за посебна, 
туку за општа употреба. 
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2.  Освен дитионитите и сулфоксилатите стабилизирани со органски материи (тар. број 2831), 
карбонатите и перкарбонатите на неорганските бази (тар. број 2836), цијанидите, оксидите на 
цијаниди и сложените цијаниди на неоргански бази (тар. број 2837), фулминатите, цијанатите и 
тиоцијанатите на неоргански бази (тар. број 2842), органските производи опфатени во тар. 
броеви 2843 до 2846 и 2852  и карбидите (тар. број 2849), во оваа глава се распоредуваат само 
следниве соединенија на јаглерод: 
(а)  оксидите на јаглерод, водорцијанидот и фулминската, изоцијанската, тиоцијанската и 

други прости или сложени цијански киселини (тар. број 2811); 
(б)  оксихалогенидите на јаглеродот (тар. број 2812); 
(в)  јаглерод дисулфидот (тар. број 2813); 
(г)  тиокарбонатите, селенокарбонатите, телурокарбонатите, селеноцијанитите, 

телуроцијанитите, тетратиоцијанодаиминохроматите (реинекати) и други сложени 
цијанати, на неорганските бази (тар. број 2842); 

(д)  водородниотпероксид, зацврснат со уреа (тар. број 2847), јаглеродоксисулфидот, 
тиокарбонилхалогенидот, цијанот, цијанхалогенидите и цијанамидот и неговите метални 
деривати (тар. број 2853), освен калциумцијанамидот, чист или со нечистотии (Глава 31). 

3.  Согласно со одредбите на забелешката 1 кон Оддел VI, оваа глава не опфаќа: 
(а)  натриумхлорид или магнезиумоксид, хемиски чисти или нечисти, или други производи 

што се распоредуваат во Оддел V; 
(б)  органко-неоргански соединенија, освен оние наведени во претходната забелешка 2; 
(в)  производите наведени во забелешките 2, 3, 4 или 5 кон Глава 31; 
(г)  неоргански производи што се употребуваат како луминофори, од тар. број 3206; стаклени 

фрити или друго стакло во форма на прав, гранули или лушпи од тар. број 3207; 
(д)  вештачки графит (тар. број 3801); производите што се подготвени како полнења за апарати 

за гаснење пожари или подготвени како гранати или бомби за гаснење пожари, од тар. број 
3813; производите за бришење мастило подготвени за пакување за продажба на мало, од 
тар. број 3824; култивирани кристали (освен оптички елементи) со поединечна маса 2,5 г 
или поголема, од халогенидите, алкалните или земноалкалните метали од тар. број 3824; 

(ѓ)  благородни или полублагородни камења (природни, синтетички или реконституирани) или 
прашина или прав од вакви камења (тар. броеви 7102 до 7105), или благородни метали или 
легури од благородни метали од Глава 71; 

(е)  метали, хемиски чисти или нечисти, метални легури или кермети, вклучувајќи синтерувани 
метални карбиди (метални карбиди синтерувани со метал), од Оддел XV; или 

(ж)  оптички елементи, на пример, од халогениди на алкални или земноалкални метали (тар. 
број 9001). 

4.  Хемиски определените комплексни киселини, што се состојат од киселини на неметалите од 
раздел II и киселини на металите од раздел IV, се распоредуваат во тар. број 2811. 

5.  Тар. броеви 2826 до 2842 ги опфаќаат само солите на метали или амониум соли или перокси-
солите. 
Двојните или комплексните соли се распоредуваат во тар. број 2842, ако од наименувањето на 
тарифните броеви не произлегува поинаку. 

6.  Тар. број 2844 опфаќа само: 
(а)  технициум (атомски број 43), прометиум (атомски број 61), полониум (атомски број 84) и 

сите елементи чиј атомски број е поголем од 84; 
(б)  природни или вештачки радиоактивни изотопи (вклучувајќи ги оние од благородните 

метали или од прости метали од Оддел XIV и XV), вклучувајќи ги меѓусебните мешаници; 
(в)  неоргански и органски соединенија, на радиоактивни елементи или изотопи, хемиски 

определени или неопределени, вклучувајќи ги меѓусебните мешаници; 
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(г)  легури, дисперзии (вклучувајќи и кермети), керамички производи и мешаници што 
содржат радиоактивни елементи или изотопи или нивни неоргански и органски 
соединенија чија специфична радиоактивност е поголема од 74 бекерела по грам 74 Bq/g 
(0,002 (µCi/g); 

(д)  истрошени (одзрачени) горивни елементи (патрони) на нуклеарни реактори; 
(ѓ)  радиоактивни остатоци употребливи или неупотребливи.  

Во смисла на тар. броеви 2844 и 2845 и оваа забелешка, под поимот “изотопи”се подразбираат: 
-  индивидуални нуклиди, исклучувајќи ги, оние што постојат во природата во моноизотопна 

состојба; 
-  мешаници на изотопи на еден ист елемент, збогатени во еден или повеќе нивни изотопи, 

т.е. елементи чиј што природен изотопски состав е вештачки модификуван. 

7.  Тар. број 2848 опфаќа бакарфосфид (фосфорбакар) кој содржи повеќе од 15% по маса фосфор. 

8.  Хемиските елементи (на пример, силициум и селен) допирани за употреба во електрониката се 
распоредуват во оваа глава, под услов да се во необработена состојба, влечени но натаму 
необработени, во цилиндрична форма или во форма на стапчиња. Кога се сечени во форма на 
дискови, плочки или слични форми, се распоредуваат во тар. број 3818. 

 
Дополнителна забелешка: 

1. Ако поинаку не е определено, солите наброени во тарифните подброеви ги опфаќаат 
солите на киселините и солите на базите. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
 I. ХЕМИСКИ ЕЛЕМЕНТИ   
2801 Флуор, хлор, бром и јод:   
2801 10 00 00 -Хлор  сл kg 
2801 20 00 00 -Јод  5 kg 
2801 30 -Флуор; бром:   
2801 30 10 00 --Флуор  5 kg 
2801 30 90 00 --Бром  5 kg 
2802 00 00 00 Сулфур, сублимиран или таложен; ко-

лоиден сулфур  5 kg 
2803 00 00 00 Јаглерод (јаглеродни саѓи и други форми на 

јаглерод, на друго место неспомнати или 
опфатени): сл kg 

2804 Водород, ретки гасови и други неметали:   
2804 10 00 00 -Водород  5 m3 
 -Ретки гасови:   
2804 21 00 00 --Аргон  5 m3 
2804 29  --Друго:    
2804 29 10 00 ---Хелиум  5 m3 
2804 29 90 00 ---Друго 5 m3 
2804 30 00 00 -Азот 5 m3 
2804 40 00 00 -Кислород  5 m3 
2804 50 -Бор; телур:   
2804 50 10 00 --Бор  5 kg 
2804 50 90 00 --Телур  5 kg 
 -Силициум:   
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1 2 3 4 
2804 61 00 00 --Со содржина најмалку 99,99% по маса на 

силициум  5 kg 
2804 69 00 00 --Друго  5 kg 
2804 70 00 00 -Фосфор  5 kg 
2804 80 00 00 -Арсен  5 kg 
2804 90 00 00 -Селен  5 kg 
2805 Алкални или земноалкални метали; ме-

тали на ретка земја, скандиум и итриум, 
вклучувајќи нивни меѓусебни мешаници и 
легури; жива:   

 -Алкални или земноалкални метали:   
2805 11 00 00 --Натриум  сл kg 
2805 12 00 00 --Калциум  сл kg 
2805 19  --Друго:   
2805 19 10 00 ---Стронциум и бариум  5 kg 
2805 19 90 00 ---Друго  5 kg 
2805 30  -Метали на ретка земја, скандиум и 

итриум, вклучувајќи и нивни меѓусебни 
мешаници и легури:    

2805 30 10 00 --Меѓусебни мешаници или легури  5 kg 
2805 30 90 00 --Друго  5 kg 
2805 40  -Жива:   
2805 40 10 00 --Во шишиња со нето маса од 34,5 кг (стан-

дардна маса) со фоб вредност, по шише, што 
не надминува 224 евра  сл kg 

2805 40 90 00 --Друго  сл kg 
 II. НЕОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ И 

НЕОРГАНСКИ КИСЛОРОДНИ 
СОЕДИНЕНИЈА НА НЕМЕТАЛИ   

2806 Хлороводород (хлороводородна киселина); 
хлоросулфонска киселина:   

2806 10 00 00 -Хлороводород (хлороводородна киселина)  5 kg 
2806 20 00 00 -Хлоросулфонска киселина  5 kg 
2807 00 Сулфурна киселина; олеум:   
2807 00 10 00 -Сулфурна киселина  5 kg 
2807 00 90 00 -Олеум (чадлива сулфурна киселина)  5 kg 
2808 00 00 00 Азотна киселина; сулфонитрични киселини  5 kg 
2809 Дифосфорпентоксид; фосфорна киселина; 

полифосфорни киселини, хемиски 
определени или неопределени:   

2809 10 00 00 -Дифосфорпентоксид  сл kg P2O5/kg 

2809 20 00 00 
-Фосфорна киселина и полифосфорни кисе-
лини  сл kg P2O5/kg 

2810 00  Оксиди на бор; борни киселини:   
2810 00 10 00 -Дибор триоксид  сл kg 
2810 00 90 00  -Други  сл kg 
2811 Други неоргански киселини и други 

неоргански кислородни соединенија на 
неметали:   

 -Други неоргански киселини:   
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2811 11 00 00 --Флуороводород (флуороводородна 

киселина)  5 kg 
2811 19 --Други:   
2811 19 10 00 ---Бромоводород (бромоводородна киселина) 5 kg 
2811 19 20 00 ---Цијановодород (цијановодородна кисели-

на)  5 kg 
2811 19 80 00 ---Друго  5 kg 
 -Други неоргански кислородни соединенија 

на неметали:   
2811 21 00 00 --Јагленород диоксид  5 kg 
2811 22 00 00 --Силициумдиоксид 5 kg 
2811 29 --Друго:   
2811 29 05 00 ---Сулфурдиоксид  5 kg 
2811 29 10 00 ---Сулфур триоксид (сулфурен анхидрид); ди-

арсен триоксид  5 kg 
2811 29 30 00 ---Оксиди на азот  5 kg 
2811 29 90 00 ---Друго  5 kg 
 III. ХАЛОГЕНИ ИЛИ СУЛФУРНИ 

СОЕДИНЕНИЈА НА НЕМЕТАЛИ   
2812 Халогениди и оксихалогениди на неметали:   
2812 10 -Хлориди и оксихлориди:   
 --На фосфор:   
2812 10 11 00 ---Фосфор трихлорид оксид (фосфорил три-

хлорид)  5 kg 
2812 10 15 00 ---Фосфор трихлорид  5 kg 
2812 10 16 00 ---Фосфор пентахлорид  5 kg 
2812 10 18 00 ---Друго  5 kg 
 --Друго:   
2812 10 91 00 ---Дисулфур дихлорид  5 kg 
2812 10 93 00 ---Сулфур дихлорид  5 kg 
2812 10 94 00 ---Фосген (карбонил хлорид)  5 kg 
2812 10 95 00 ---Тионил дихлорид (тионил хлорид)  5 kg 
2812 10 99 00 ---Друго  5 kg 
2812 90 00 00 -Друго  5 kg 
2813 Сулфиди на неметали; комерцијален 

фосфортрисулфид:   
2813 10 00 00 -Јаглеродисулфид  5 kg 
2813 90 -Друго:   
2813 90 10 00 --Сулфиди на фосфор, комерцијален фосфор 

трисулфид  5 kg 
2813 90 90 00 --Друго  5 kg 
 IV. НЕОРГАНСКИ БАЗИ И ОКСИДИ, 

ХИДРОКСИДИ И ПЕРОКСИДИ НА 
МЕТАЛИ   

2814 Амонијак, безводен или во воден раствор:   
2814 10 00 00 -Амонијак, безводен  сл kg 
2814 20 00 00 -Амонијак во воден раствор  сл kg 
2815 Натриумхидроксид (каустична сода); 

калиумхидроксид (каустична поташа); 
пероксиди на натриум или калиум:   
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1 2 3 4 
 -Натриумхидроксид (каустична сода):   
2815 11 00 00 --Цврст  сл kg 
2815 12 00 00 --Во воден раствор (раствор на сода или 

течна сода)  5 kg NaOH/kg 
2815 20  -Калиумхидроксид (каустична поташа):   
2815 20 00 10 --Цврст  сл kg 
2815 20 00 90 --Во воден раствор (раствор на калиум или те-

чен калиум)  5 kg KOH/kg 
2815 30 00 00 -Пероксиди на натриум или калиум  5 kg 
2816 Магнезиумхидроксид и пероксид; оксиди, 

хидроксиди и пероксиди, на стронциум или 
бариум:   

2816 10 00 00 -Хидроксиди и пероксиди на магнезиум  5 kg 
2816 40 00 00 -Оксиди, хидроксиди и пероксиди на строн-

циум или бариум  5 kg 
2817 00 00 00 Цинкоксид; цинкпероксид  5 kg 
2818 Вештачки корунд, хемиски определен или 

неопределен; алуминиумоксид; алуми-
ниумхидроксид:   

2818 10  -Вештачки корунд, хемиски определен или 
неопределен:    

 --Со содржина на алуминиум оксид 98,5% по 
маса и повеќе:   

2818 10 11 00 ---Со помалку од 50% од вкупната маса со 
големина на честички поголема од 10 мм.. сл kg 

2818 10 19 00 ---Со 50% и повеќе од вкупната маса со 
големина на честички поголема од 10 мм.. сл kg 

 --Со содржина на алуминиум оксид помалку 
од 98,5% по маса:   

2818 10 91 00 ---Со помалку од 50% од вкупната маса со 
големина на честички поголема од 10 мм.. сл kg 

2818 10 99 00 ---Со 50% и повеќе од вкупната маса со 
големина на честички поголема од 10 мм.. сл kg 

2818 20 00 00 -Алуминиумоксид, освен вештачки корунд  сл kg 
2818 30 00 00 -Алуминиумхидроксид  сл kg 
2819 Оксиди и хидроксиди на хром:   
2819 10 00 00 -Хромтриоксид  5 kg 
2819 90  -Друго:    
2819 90 10 00 --Хром диоксид 5 kg 
2819 90 90 00 --Друго  5 kg 
2820 Оксиди на манган:   
2820 10 00 00 -Мангандиоксид  5 kg 
2820 90  -Друго:    
2820 90 10 00 --Манган оксид со содржина на манган 77% 

или повеќе по маса  5 kg 
2820 90 90 00 --Друго  5 kg 
2821 Оксиди и хидроксиди на железо; земјени 

бои кои содржат по маса 70% или повеќе 
врзано железо пресметано како Fe2O3:   

2821 10 00 00 -Оксиди и хидроксиди на железо  сл kg 
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2821 20 00 00 -Земјени бои  сл kg 
2822 00 00 00 Оксиди и хидроксиди на кобалт; коме-

рцијални оксиди на кобалт  сл kg 
2823 00 00 00 Оксиди на титан  сл kg 
2824 Оксиди на олово; миниум (црвено олово) и 

портокалово олово:   
2824 10 00 00 -Моноксид на олово (оловна глеѓ, оловно 

жолтило)  сл kg 
2824 90 -Друго:   
2824 90 10 00 --Миниум (црвено олово) и портокалово 

олово  сл kg 
2824 90 90 00 --  Друго  сл kg 
2825 Хидразин и хидроксиламин и нивни 

неоргански соли; други неоргански бази; 
други оксиди, хидроксиди и пероксиди на 
метали:   

2825 10 00 00 -Хидразин и хидроксиламин и нивни 
неоргански соли сл kg 

2825 20 00 00 -Оксиди и хидроксиди на литиум  сл kg 
2825 30 00 00 -Оксиди и хидроксиди на ванадиум  сл kg 
2825 40 00 00 -Оксиди и хидроксиди на никел  сл kg 
2825 50 00 00 -Оксиди и хидроксиди на бакар  сл kg 
2825 60 00 00 -Оксиди на германиум и 

циркониумдиоксид  сл kg 
2825 70 00 00 -Оксиди и хидроксиди на молибден  сл kg 
2825 80 00 00 -Оксиди на антимон  сл kg 
2825 90 -Друго:   
 --Калциум оксид, хидроксид и пероксид:    
2825 90 11 00 ---Калциум хидроксид, со чистота од 98% или 

повеќе, пресметано на сува маса, во форма на 
честички од кои: 

 -  не повеќе од 1% по маса има големина 
на  честичка што надминува 75 микро-
метри, и 

 -  не повеќе од 4% по маса има големина 
на  честичка помала од 1,3 микрометри сл kg 

2825 90 19 00 ---Друго  сл kg 
2825 90 20 00 --Берилиум оксид и хидроксид  сл kg 
2825 90 40 00 --Оксиди на волфрам и хидроксиди  сл kg 
2825 90 60 00 --Кадмиумоксид  сл kg 
2825 90 85 00 --Друго  сл kg 
 V. СОЛИ И ПЕРОКСИСОЛИ, НА 

НЕОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ И МЕТАЛИ   
2826 Флуориди; флуоросиликати, флуоро-

алуминати и други комплексни соли на 
флуор:   

 -Флуориди:   
2826 12 00 00 --На алуминиум  5 kg 
2826 19 --Друго:   
2826 19 10 00 ---Наамониум или натриум  5 kg 
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2826 19 90 00 ---  Друго  5 kg 
2826 30 00 00 -Натриумхексафлуороалуминат 

(синтетички криолит)  5 kg 
2826 90 -Друго:   
2826 90 10 00  --Дикалиум хексафлуороцирконат  5 kg 
2826 90 80 00  --Друго  5 kg 
2827 Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; 

бромиди и оксибромиди; јодиди и 
оксијодиди:   

2827 10 00 00 -Амониумхлорид  сл kg 
2827 20 00 00 -Калциумхлорид  сл kg 
 -Други хлориди:   
2827 31 00 00 --На магнезиум  сл kg 
2827 32 00 00 --На алуминиум  сл kg 
2827 35 00 00 --На никел  сл kg 
2827 39  --Други:   
2827 39 10 00 ---На калај  сл kg 
2827 39 20 00 ---На железо сл kg 
2827 39 30 00 ---На кобалт сл kg 
2827 39 85 00 ---Други сл kg 
 -Оксихлориди и хидросихлориди:   
2827 41 00 00 --На бакар  сл kg 
2827 49 --Други:   
2827 49 10 00 ---На олово  5 kg 
2827 49 90 00 ---Други  5 kg 
 -Бромиди и оксибромиди:   
2827 51 00 00 --Бромиди на натриум или калиум  5 kg 
2827 59 00 00 --Други  5 kg 
2827 60 00 00 -Јодиди и оксијодиди  5 kg 
2828 Хипохлорити; комерцијален калциум-

хипохлорит; хлорити; хипобромити:   
2828 10 00 00 -Комерцијален калциум хипохлорит и 

други калциум хипохлорити 5 kg 
2828 90 00 00 -Друго  5 kg 
2829 Хлорати и перхлорати; бромати и пер-

бромати; јодати и перјодати:   
 -Хлорати:   
2829 11 00 00 --На натриум  5 kg 
2829 19 00 00 --Други  5 kg 
2829 90 -Друго:   
2829 90 10 00 --Перхлорати  5 kg 
2829 90 40 00 --Бромати на калиум или на натриум  5 kg 
2829 90 80 00 --Друго 5 kg 
2830 Сулфиди; полисулфиди, хемиски опре-

делени или неопределени:   
2830 10 00 00 -Сулфиди на натриум 3 kg 
2830 90 -Други:   
2830 90 11 00 --Сулфиди на калциум, на антимон или на 

железо  5 kg 
2830 90 85 00 --Друго  5 kg 
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2831 Дитионити и сулфоксилати:   
2831 10 00 00 -На натриум  5 kg 
2831 90 00 00 -Други  5 kg 
2832 Сулфити; тиосулфати:   
2832 10 00 00 -Сулфити на натриум  5 kg 
2832 20 00 00 -Други сулфити  5 kg 
2832 30 00 00 -Тиосулфати  5 kg 
2833 Сулфати; стипси; пероксисулфати (пер-

сулфати):   
 -Сулфати на натриум:   
2833 11 00 00 --Динатриумсулфат  3 kg 
2833 19 00 00 --Други  3 kg 
 -Други сулфати:   
2833 21 00 00 --На магнезиум  3 kg 
2833 22 00 00 --На алуминиум  3 kg 
2833 24 00 00 --На никел  3 kg 
2833 25 00 00 --На бакар  3 kg 
2833 27 00 00 --На бариум  3 kg 
2833 29 --Други:   
2833 29 20 00 ---На кадмиум; на хром; на цинк 3 kg 
2833 29 30 00 ---На кобалт; на титан  3 kg 
2833 29 60 00 ---На олово  3 kg 
2833 29 80 00 ---Други  3 kg 
2833 30 00 00 -Стипси  3 kg 
2833 40 00 00 -Пероксисулфати (персулфати)  3 kg 
2834 Нитрити; нитрати:   
2834 10 00 00 -Нитрити  5 kg 
 -Нитрати на:   
2834 21 00 00 --На калиум  3 kg 
2834 29 --Други:   
2834 29 20 00 ---На бариум; на берилиум; на кадмиум; на 

кобалт; на никел; на олово  5 kg 
2834 29 40 00 ---На бакар  5 kg 
2834 29 80 00 ---Други  5 kg 
2835 Фосфинати (хипофосфити), фосфонати 

(фосфити) и фосфати; полифосфати, 
хемиски определени или неопределени:   

2835 10 00 00 -Фосфинати (хипофосфити) и фосфонати 
(фосфити)  сл kg 

 -Фосфати на:   
2835 22 00 00 --Мононатриум или динатриум  5 kg 
2835 24 00 00 --Калиум  5 kg 
2835 25 00 00 --Калциумхидрогеноортофосфат 

(дикалциумфосфат)  5 kg 
2835 26 00 00 --Други фосфати на калциум  5 kg 
2835 29  --Други:    
2835 29 10 00 ---На триамониум  5 kg 
2835 29 30 00 ---Тринатриум  5 kg 
2835 29 90 00 ---Други  5 kg 
 -Полифосфати:   
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2835 31 00 00 --Натриумтрифосфат (натриум триполи-

фосфат)  сл kg 
2835 39 00 00 --Други  5 kg 
2836 Карбонати; пероксикарбонати (перкар-

бонати); комерцијален амониум карбонат 
кој содржи амониум карбамат:   

2836 20 00 00 -Динатриум карбонат  сл kg 
2836 30 00 00 -Натриум хидрогенкарбонат (натриум 

бикарбонат)  3 kg 
2836 40 00 00 -Калиум карбонати  3 kg 
2836 50 00 00 -Калциум карбонат  3 kg 
2836 60 00 00 -Бариум карбонат  3 kg 
 -Друго:   
2836 91 00 00 --Литиум карбонати  3 kg 
2836 92 00 00 --Стронциум карбонат  3 kg 
2836 99 --Друго:   
 ---Карбонати:   
2836 99 11 00 ----На магнезиум; на бакар  3 kg 
2836 99 17 00 ----Друго  3 kg 
2836 99 90 00 ---Пероксокарбонати (перкарбонати)  3 kg 
2837 Цијаниди, оксицијаниди и комплексни 

цијаниди:   
 -Цијаниди и оксицијаниди:   
2837 11 00 00 --На натриум  сл kg 
2837 19 00 00 --Други  сл kg 
2837 20 00 00 -Комплексни цијаниди  5 kg 
[2838]    
2839 Силикати; комерцијални силикати на 

алкални метали:   
 -На натриум:   
2839 11 00 00 --Натриум метасиликати  3 kg 
2839 19 00 00 --Други  3 kg 
2839 90 -Други:   
2839 90 10 00 --На калиум  3 kg 
2839 90 90 00 --Други  3 kg 
2840 Борати; пероксиборати (перборати):   
 -Динатриум тетраборат (пречистен 

боракс):   
2840 11 00 00 --Безводен  сл kg 
2840 19  --Друго:   
2840 19 10 00 ---Динатриум тетраборат пентахидрат  сл kg 
2840 19 90 00 ---Друго  сл kg 
2840 20 -Други борати:    
2840 20 10 00 --Борати на натриум, анхидридни  сл kg 
2840 20 90 00 --Друго сл kg 
2840 30 00 00 -Пероксиборати (перборати)  сл kg 
2841 Соли на оксиметали или пероксиметални 

киселини:   
2841 30 00 00 -Натриум дихромат  5 kg 
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2841 50 00 00  -Други хромати и дихромати; пероксихро-

мати  5 kg 
 -Манганити, манганати и перманганати:   
2841 61 00 00 --Калиум перманганат  5 kg 
2841 69 00 00 --Друго 5 kg 
2841 70 00 00 -Молибдати  5 kg 
2841 80 00 00 -Волфрамати (тунгстати)  5 kg 
2841 90  -Други:    
2841 90 30 00 --Цинкати и ванадати  5 kg 
2841 90 85 00 --Друго  5 kg 
2842 Други соли на неоргански киселини или 

перокси киселини (вклучувајќи алумино-
силикати хемиски определени или 
неопределени), освен азиди:   

2842 10 00 00 -Двојни или комплексни силикати, вклуч-
увајќи алуминосиликати хемиски 
определени или неопределени  сл kg 

2842 90 -Друго:   
2842 90 10 00 --Соли, двојни соли или комплексни соли на 

селенски или телурски киселини  
 
сл 

 
kg 

2842 90 80 00 --Друго  сл kg 
 VI. РАЗНО   
2843 Благородни метали во колоидна состојба; 

неоргански или органски соединенија на 
благородни метали, хемиски определени 
или неопределени; амалгами на благородни 
метали:   

2843 10  -Благородни метали во колоидна состојба:   
2843 10 10 00 --Сребро  5 kg 
2843 10 90 00 --Друго  5 kg 
 -Соединенија на сребро:   
2843 21 00 00 --Сребров нитрат  5 kg 
2843 29 00 00 --Други  5 kg 
2843 30 00 00 -Соединенија на злато  5 kg 
2843 90 -Други соединенија; амалгами:    
2843 90 10 00 --Амалгами  5 kg 
2843 90 90 00 --Друго 5 kg 
2844 Радиоактивни хемиски елементи и 

радиоактивни изотопи (вклучувајќи 
фисиони или оплодувачки хемиски еле-
менти и изтопи) и нивни соединенија; 
мешаници и остатоци што ги содржат тие 
производи:   

2844 10  -Уран, природен и негови соединенија; 
легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), 
керамички производи и мешаници што 
содржат природен уран или соединенија на 
природен уран:   

 --Природен уран:   
2844 10 10 00 ---Суров; отпадоци и остатоци (Euratom)  сл kg U/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2844 10 30 00 ---Обработен (Euratom)  сл kg U/kg 
2844 10 50 00 --Феро-уран  сл kg U/kg 
2844 10 90 00 --Друго (Euratom)  сл kg U/kg 
2844 20  -Уран збогатен во U 235 и негови 

соединенија; плутониум и негови 
соединенија; легури, дисперзии 
(вклучувајќи кермети), керамички произ-
води и мешаници што содржат уран 
збогатен во U 235, плутониум или соеди-
ненија на тие производи:   

 --Уран збогатен во U 235 и негови 
соединенија; легури, дисперзии (вклучувајќи 
кермети), керамички производи и мешаници 
што содржат уран збогатен во U 235 или 
соединенија на тие производи:   

2844 20 25 00 ---Феро-уран  сл gi F/S/kg 
2844 20 35 00 ---Друго (Euratom)  сл gi F/S/kg 
 --Плутониум и негови соединенија; легури, 

дисперзии (вклучувајќи кермети), керамички 
производи и мешаници што содржат плуто-
ниум или соединенија на тие производи:   

 ---Машаници на уран и плутониум:   
2844 20 51 00 ----Феро-уран  сл gi F/S/kg 
2844 20 59 00 ----Друго (Euratom) сл gi F/S/kg 
2844 20 99 00 ---Друго  сл gi F/S/kg 
2844 30  -Уран осиромашен во U 235 и негови соеди-

ненија; ториум и негови соединенија; 
легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), 
керамички производи и мешаници што 
содржат уран осиромашен во U 235, ториум 
или соединенија на тие производи:   

 --Уран осиромашен во U 235; легури, диспер-
зии (вклучувајќи кермети), керамички произ-
води и мешаници што содржат уран осирома-
шен во U 235 или соединенија на тие произ-
води:   

2844 30 11 00 ---Кермети  сл kg 
2844 30 19 00 ---Друго  сл kg 
 --Ториум; легури, дисперзии (вклучувајќи 

кермети), керамички производи и мешаници 
што содржат ториум или соединенија на тој 
производ:   

2844 30 51 00 ---Кермети  сл kg 
 ---Друго:   
2844 30 55 00 ----Суров, отпадоци и остатоци (Euratom)  сл kg 
 ----Обработен:   
2844 30 61 00 -----Прачки, шипки, аголници, форми и 

секции, листови и ленти (Euratom)  сл kg 
2844 30 69 00 -----Друго (Euratom)  сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
 --Соединенија на уран осиромашен во U 235 

или на ториум, заедно измешани или 
неизмешани:   

2844 30 91 00 ---На ториум или на ураниум осиромашен во 
U 235, заедно измешани или неизмешани 
(Euratom), освен соли на ториум  сл kg 

2844 30 99 00 ---Друго  сл kg 
2844 40  -Радиоактивни елементи и изотопи и 

соединенија освен оние од тар. подброј 2844 
10, 2844 20 или 2844 30; легури, дисперзии 
(вклучувајќи кермети), керамички 
производи и мешаници што ги содржат тие 
елементи, изотопи или соединенија; 
радиоактивни остатоци:   

2844 40 10 00 --Уран добиен од U 233 и негови соединенија; 
легури, дисперзии (вклучувајќи кермети), ке-
рамички производи и мешаници и соеди-
ненија добиени од U 233 или соединенија на 
тој производ  сл kg 

 --Друго:   
2844 40 20 00 ---Вештачки радиоактивни изотопи (Euratom) сл kg 
2844 40 30 00 ---Соединенија на вештачки радиоактивни 

изотопи (Euratom) сл kg 
2844 40 80 00 ---Друго  сл kg 
2844 50 00 00 -Искористени (одзрачени) горивни 

елементи (патрони) на нуклеарни реактори 
(Euratom) сл kg 

2845 Изотопи освен изотопите од тар. број 2844; 
неоргански и органски соединенија на тие 
изотопи, хемиски определени или 
неопределени:   

2845 10 00 00 -Тешка вода (деутериум оксид)(Euratom)  5 kg 
2845 90  -Друго:    
2845 90 10 00  --Деутериум и негови соединенија; водород и 

негови соединенија, збогатени во деутериум; 
мешаници и раствори што ги содржат овие 
производи (Euratom)  5 kg 

2845 90 90 00 --Друго 5 kg 
2846 Неоргански или органски соединенија на 

метали на ретки земји, на итриум или 
скандиум или од мешаници на тие метали:   

2846 10 00 00 -Соединенија на цериум  5 kg 
2846 90 00 00 -Други  5 kg 
2847 00 00 00 Водород пероксид, зацврснат или не-

зацврснат со уреа  сл kg H2O2/kg 
2848 00 00 00 Фосфиди, хемиски определени или 

неопределени, освен ферофосфор  5 kg 
2849 Карбиди, хемиски определени или 

неопределени на:   
2849 10 00 00 -Калциум  2 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2849 20 00 00 -Силициум 5 kg 
2849 90  -Други:   
2849 90 10 00 --На бор  5 kg 
2849 90 30 00 --На волфрам  5 kg 
2849 90 50 00 --На алуминиум; на хром; на молибден; на 

ванадиум; на тантал; на титан  5 kg 
2849 90 90 00 --Други  5 kg 
2850 00  Хидриди, нитриди, азиди, силициди и 

бориди, хемиски определени или неопре-
делени, освен соединенија што се исто така 
карбиди од тар. број 2849:    

2850 00 20 00 -Хидриди; нитриди  5 kg 
2850 00 60 00 -Азиди; силициди  5 kg 
2850 00 90 00 -Бориди  5 kg 
[2851]    
2852  00 00 00 Соединенија , неоргански и органски, од 

жива, исклучувајќи ги амалгамите  
 

5 
 

kg 
2853 00 Други неоргански соединенија (вклучу-

вајќи дестилирана или електроспроводлива 
вода и вода со слична чистота); течен воздух 
(со издвоени или неиздвоени ретки-инертни 
гасови); компримиран воздух; амалгами, 
освен амалгами на благородни метали:    

2853 00 10 00 -Дестилирана и електроспроводлива вода и 
вода со слична чистота  5 kg 

2853 00 30 00 -Течен воздух (со издвоени или неиздвоени 
ретки гасови); компримиран воздух  5 kg 

2853 00 50 00 -Цијаноген хлорид  5 kg 
2853 00 90 00 -Друго  5 kg 
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ГЛАВА  2 9  

ОРГАНСКИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ 

Забелешки: 

1.  Ако со наименувањата на тарифните броеви поинаку не е определено тарифните броеви на оваа 
глава опфаќаат само: 
(а)  издвоени хемиски определени органски соединенија со нечистотии или без нечистотии; 
(б)  мешаници на два или повеќе изомери на исто органско соединение (со нечистотии или без 

нечистотии), освен мешаници на изомери на ациклични јаглеводороди (освен на 
стереозомери), заситени или незаситени (Глава 27); 

(в)  производи од тар. броеви 2936 до 2939 или етри на шеќер, ацетали на шеќер и естри на 
шеќер и нивни соли, од тар. број 2940, или производи од тар. број 2941, хемиски 
определени или неопределени; 

(г)  производи наведени погоре под (а), (б) или (в) на оваа забелешка растворени во вода; 
(д)  производи наведени погоре под (а), (б) или (в) на оваа забелешка во други растворувачи 

што се додадени исклучително заради безбедност или транспорт, под услов растворувачот 
што е додаден да не го прави производот погоден за посебна туку за општа употреба; 

(ѓ)  производи наведени погоре под (а), (б), (в), (г) или (д) на оваа забелешка со додадени 
стабилизатори (вклучувајќи и антистврднувачки материи) потребни за нивна заштита или 
транспорт; 

(е)  производи наведени погоре под (а), (б), (в), (г), (д) или (ѓ) на оваа забелешка со додадени 
средства против дигање прав или материи за бојосување или миризливи материи, заради 
нивно полесно распознавање или поради безбедност, под услов тие додатоци да не ги 
прават погодни за посебна туку за општа употреба; 

(ж)  следниве производи, разблажени до стандардна јачина, за производство на азо-бои: 
дијазониум соли, куплери што се употребуваат за тие соли и амини што можат да се 
диазотираат и нивни соли. 

2.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  производи што се распоредуваат во тар. број 1504 или суров глицерин од тар. број 1520; 
(б)  етилалкохол (тар. број 2207 или 2208); 
(в)  метан или пропан (тар. број 2711); 
(г)  соединенија на јаглерод наведени во забелешката 2 кон Глава 28; 
(д)  уреа (тар. број 3102 или 3105); 
(ѓ)  материи за бојосување од растително или животинско потекло (тар. број 3203), синтетички 

органски материи за бојосување, синтетички органски производи од видови што се 
употребуваат како флуоросцентни средства или како луминофори (тар. број 3204) или бои 
или други материи за бојосување во форми или пакувања за продажба на мало (тар. број 
3212); 

(е)  ензими (тар. број 3507); 
(ж)  металдехид, хексаметилентетрамин или слични материи, приготвени во различни форми 

(на пример, таблети, прачки или слични форми) за употреба како гориво, или течни или 
гасни горива во течна состојба што се употребуваат во запалки за цигари или во слични 
запалки, во садови со зафатнина што не надминува 300 см3 (тар. број 3606); 

(з)  производи подготвени како полнење за апарати за гаснење пожари или подготвени 
противпожарни бомби или гранати, од тар. број 3813; производи за бришење мастило 
подготвени во пакувања за продажба на мало, од тар. број 3824; или 

(ѕ)  оптички елементи, на пример, од етилендиаминтартарат (тар. број 9001). 
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3.  Производите што можат да бидат опфатени во два или повеќе тарифни броеви од оваа глава ќе 
се распоредат во последниот ред од тие тарифни броеви. 

4.  Во тар. броеви 2904 до 2906, 2908 до 2911 и 2913 до 2920, која и да било одредба што се 
однесува на халогенирани, сулфонирани, нитрирани или нитрозирани деривати треба да 
вклучува и која и да било комбинација на тие деривати како што се: сулфохалогенирани, 
нитрохалогенирани, нитросулфонирани или нитросулфохалогенирани деривати. 
Нитро или нитрозо групи не се сметаат како “азотни функции” од тар. број 2929. 
Во смисла на тар. броеви 2911, 2912, 2914, 2918 и 2922, “кислородна функција” е ограничена 
само на функциите (на карактеристични органски групи што содржат кислород) спомнати во 
тар. броеви 2905 до 2920. 

5.  (А) Естрите на органски соединенија со киселинска функција што се распоредуваат во 
разделите I до VII со органските соединенија од исти раздели се распоредуваат со она 
соединение кое се распоредува во последниот тарифен број од тој раздел. 

(Б) Естрите на етилалкохол со органски соединенија со киселинска функција, од разделите I 
до VII, се распоредуваат во истиот тарифен број, како и соодветните соединенија со 
киселинска функција. 

(В) Сообразно со забелешката 1 кон Оддел VI и забелешката 2 кон Глава 28: 
(1)  неорганските соли на органски соединенија како што се соединенија со киселинска, 

фенолна или енолна функција или органските бази од раздел I до X или од тар. број 
2942, се распоредуваат во тарифниот број на соодветното органско соединение;  

(2)  солите добиени со реакција меѓу органските соединенија од разделите I до X или од 
тар. број 2942 се распоредуваат во соодветниот тарифен број, според базата или 
киселината (вклучувајќи ги соединенијата со фенолна или енолна функција) од кои се 
добиени, што е последен по ред во оваа глава; и. 

(3)  координациони соединенија, освен производи кои се распоредуваат вод Глава XI или 
тарифен број 2941, ќе се распоредат во тарифен број кој се појавува последен по 
редослед во Глава 29, заедно со оние кои одговараат на делови кои се формирани со 
“кинење” на металните врски, освен метал-јаглеродни врски.  

 
(Г) Алкохолатите на метали се распоредуваат во ист тарифен број, како и соодветните 

алкохоли, освен етанолот (тар. број 2905). 
(Д) Халогенидите на карбоксилни киселини се распоредуваат во истиот тарифен број со 

соодветните киселини. 

6.  Соединенијата од тар. броеви 2930 и 2931 се органски соединенија чии молекули, покрај атоми 
на водород, кислород или азот содржат и атоми на други неметали или метали (како што се: 
сулфур, арсен,  или олово) директно врзани за атомите на јаглеродот. 
Тар. број 2930 (органски соединенија на сулфур) и тар. број 2931 (други органско-неоргански 
соединенија) не опфаќаат сулфонирани или халогенирани деривати (вклучувајќи сложени 
деривати) кои, покрај водород, кислород и азот, имаат само директно врзани за јаглеродот 
атоми на сулфур или на халогени елементи што им даваат својства на сулфорнирани или 
халогенирани деривати (или на сложени деривати). 

7.  Тар. броеви 2932, 2933 и 2934 не вклучуваат епоксиди со три атоми во прстенот, кетон-
пероксиди, циклични полимери на алдехиди или тиолдехиди, анхидриди на полибазни 
карбоксилни киселини, циклични естри на полихидроксилни алкохоли или феноли со 
полибазни киселини, или имиди на полибазни киселини. 
Овие одредби се применуваат само кога хетеро-атоми на положба во прстенот кои настануваат 
од постапката на циклизација или од претходно наведените функции, односно постапки. 

8.  Во смисла на тар. број 2937: 
(а)  терминот “хормони” вклучува хормон-ослободувачки и хормон-стимулирачки фактор, 

хормонски инхибитори и хормонски антигонисти (анти-хормони); 
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(б)  изразот “употребени примарно како хормони “ не се применува само за хормонски 
деривати и структурни аналози употребени примарно за хормонални ефекти, туку исто 
така и за оние деривати и структурни аналози употребени примарно како меѓупродукти во 
синтезата на производи од овој тарифен број. 

 
Забелешки за тарифните подброеви: 
1. Во кој и да било тарифен број од оваа глава, дериватите на хемиските соединенија (или на 

група хемиски соединенија) ќе се распоредат во истиот тарифен подброј како и тоа соединение 
(или група соединенија), под услов да не се поспецифично опфатени во кој и да било друг 
тарифен подброј и да нема тарифен подброј со наименување “друго” во редицата на 
соодветните подброеви. 
2. Забелешка 3 кон Глава 29 не се однесува на тарифните подброеви кон оваа глава. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
 I. ЈАГЛЕНОВОДОРОДИ И НИВНИ 

ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО ИЛИ 
НИТРОЗО ДЕРИВАТИ   

2901  Ациклични јагленоводороди:   
2901 10 00 00 --Заситени  сл kg 
 -Незаситени:   
2901 21 00 00 --Етилен  сл kg 
2901 22 00 00 --Пропен (пропилен)  сл kg 
2901 23 00 00 --Бутен (бутилен) и негови изомери сл kg 
2901 24 00 00 --Бута-1,3-диен и изопрен сл kg 
2901 29 00 00 --Друго сл kg 
2902 Циклични јаглеводороди:   
 -Циклани, циклени и циклотерпени:   
2902 11 00 00  --Циклохексан  сл kg 
2902 19 00 00 --Друго сл kg 
2902 20 00 00 -Бензен  сл kg 
2902 30 00 00 -Толуен  сл kg 
 -Ксилени:   
2902 41 00 00 --о-Ксилен  сл kg 
2902 42 00 00 --m-Ксилен  сл kg 
2902 43 00 00 --p-Ксилен  сл kg 
2902 44 00 00 --Изомери на ксилен во мешаница  сл kg 
2902 50 00 00 -Стирен  сл kg 
2902 60 00 00 -Етилбензен  сл kg 
2902 70 00 00 -Кумен  сл kg 
2902 90 00 00 -Други сл kg 
2903 Халогени деривати на јаглеводороди:   
 -Хлорирани деривати на заситени 

ациклични јаглеводороди:   
2903 11 00 00 --Хлорометан (метил хлорид) и холоретан 

(етил хлорид)  3 kg 
2903 12 00 00 --Дихлорметан (метилен хлорид)  5 kg 
2903 13 00 00 --Хлороформ (трихлорметан)  5 kg 
2903 14 00 00 --Јагленород тетрахлорид  5 kg 
2903 15 00 00 --Етилен  дихлорид  (ISO)(1,2-

дихлороетан)  5 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2903 19 --Други:   
2903 19 10 00 ---1,1,1-Трихлоретан (метилхлороформ)  5 kg 
2903 19 80 00 ---Други  5 kg 
 -Хлорирани деривати, на незаситени 

ациклични јаглеводороди:   
2903 21 00 00 --Винил хлорид (хлоретилен)  сл kg 
2903 22 00 00 --Трихлоретилен  сл kg 
2903 23 00 00 --Тетрахлоретилен (перхлоретилен)  сл kg 
2903 29 00 00 --Друго  сл kg 
 -Флуорирани, бромирани или јодирани де-

ривати на ациклични јаглеводороди:   
2903 31 00 00 --Етилен дибромид (ISO) (1,2-дибромоетан)  5 kg 
2903 39  --  Друго:   
 ---Бромиди:   
2903 39 11 00  ----Бромометан (метил бромид)  5 kg 
2903 39 15 00 ----Дибромометан  5 kg 
2903 39 19 00 ----Друго  5 kg 
2903 39 90 00 ---Флуориди и јодиди  5 kg 
 -Халогенирани деривати на ациклични 

јаглеводороди што содржат два или повеќе 
различни халогени елементи:   

2903 41 00 00 --Трихлорофлуорометан  5 kg 
2903 42 00 00 --Дихлородифлуорометан  5 kg 
2903 43 00 00 --Трихлоротрифлуороетани  5 kg 
2903 44  --Дихлоротетрафлуороетани и хлоропента- 

флуороетан:   
2903 44 10 00 ---Дихлоротетрафлуороетани  3 kg 
2903 44 90 00 ---Хлоропентафлуороетан  3 kg 
2903 45  --Други деривати перхалогенирани само со 

флуор и хлор:   
2903 45 10 00 ---Хлоротрифлуорометан  3 kg 
2903 45 15 00 ---Пентахлорофлуороетан  3 kg 
2903 45 20 00 ---Тетрахлородифлуороетани  3 kg 
2903 45 25 00 ---Хептахлорофлуоропропани  3 kg 
2903 45 30 00 ---Хексахлородифлуоропропани  3 kg 
2903 45 35 00 ---Пентахлоротрифлуоропропани  3 kg 
2903 45 40 00 ---Тетрахлоротетрафлуоропропани  3 kg 
2903 45 45 00 ---Трихлоропентафлуоропропани  3 kg 
2903 45 50 00 ---Дихлорохексафлуоропропани  3 kg 
2903 45 55 00 ---Хлорохептафлуоропропани  3 kg 
2903 45 90 00 ---Друго  3 kg 
2903 46 --Бромохлородифлуорометан,бромотрифлу-

орометан и дибромотетра флуоретани:   
2903 46 10 00 ---Бромохлородифлуорометан  5 kg 
2903 46 20 00 ---Бромотрифлуорометан  5 kg 
2903 46 90 00 ---Дибромотетрафлуороетани  5 kg 
2903 47 00 00 --Други перхалогенирани деривати  5 kg 
2903 49  --Други:   
 ---Халогенирани само со флуор и хлор:    
 ----На метан, етан или пропан (HCFCs):   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2903 49 11 00 -----Хлородифлуорометан  (HCFC-22) 5 kg 
2903 49 15 00 -----1,1-Дихлоро-1-флуороетан  (HCFC-

141b) 5 kg 
2903 49 19 00 -----  Друго 5 kg 
2903 49 20 00 ----Друго  5 kg 
 ---Халогенирани само со флуор и бром:   
2903 49 30 00 ----На метан, етан или пропан  5 kg 
2903 49 40 00 ----Друго  5 kg 
2903 49 80 00 ---Друго  5 kg 
 -Халогенирани деривати на циклански, 

цикленски и циклотерпенски јаглеводороди:   
2903 51 00 00 --1,2,3,4,5,6-Хексахлорциклохексан 

(HCH(ISO)), вклучувајќи линдан (ISO,INN)  3 kg 
2903 52 00 00 --Алдрин (ISO), хлордан (ISO) и 

хептахлор(ISO)  5 kg 
2903 59  --Друго:    
2903 59 20 00 ---1,2-Дибромо-4-(1,2-дибромоетил) 

циклохексан; тетрабромоцилкооктани   5 kg 
2903 59 80 00 ---Друго  5 kg 
 -Халогенирани деривати на армоатични 

јаглеводороди:   
2903 61 00 00 --Хлорбензен, о-дихлорбензен и р-дихлор-

бензен  5 kg 
2903 62 00 00 --Хексахлорбензен(ISO) и DDT(ISO) 

(клофенотан(INN),1,1,1-трихлоро-2,2-бис(p-
хлорофенил)етан)  5 kg 

2903 69  --Друго:    
2903 69 10 00 ---2,3,4,5,6 - Пентабромоетилбензен  5 kg 
2903 69 90 00 ---Друго  5 kg 
2904 Сулфо, нитро или нитрозо деривати на 

јаглеводороди, халогенирани или неха-
логенирани:   

2904 10 00 00 -Деривати што содржат само сулфо групи, 
нивни соли и етил естри  3 kg 

2904 20 00 00 -Деривати што содржат само нитро или само 
нитрозо групи  5 kg 

2904 90 -Други:   
2904 90 40 00 --Трихлоронитрометан (хлоропикрин)  5 kg 
2904 90 95 00 --Други  5 kg 
 II. АЛКОХОЛИ И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, 

СУЛФО, НИТРО ИЛИ НИТРОЗО 
ДЕРИВАТИ   

2905 Ациклични алкохоли и нивни халогени 
сулфо, нитро или нитрозо деривати:   

 -Заситени монохидроксилни алкохоли:   
2905 11 00 00 --Метанол (метил алкохол)  5,5 kg 
2905 12 00 00 --Пропан-1-ол (пропил алкохол) и пропан-2-

ол (изопропил алкохол)  сл kg 
2905 13 00 00 --Бутан-1-ол (n-бутил алкохол)  5 kg 
2905 14 --Други бутаноли:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
2905 14 10 00 ---2-Метилпропан-2-ол (терт-бутил алкохол)  5 kg 
2905 14 90 00 ---Друго  5 kg 
2905 16 --Октанол (октил алкохол) и негови изоме-

ри:   
2905 16 20 00 ---Октан-2-ол  5 kg 
2905 16 85 00 ---Друго  5 kg 
2905 17 00 00 --Додекан-1-ол (лаурил алкохол), 

хексадекан- 1-ол (цетил алкохол) и 
октадекан-1-ол (стеарил алкохол)  сл kg 

2905 19 00 00 --Други  5 kg 
 -Незаситени монохидроксилни алкохоли:   
2905 22 00 00 --Ациклични терпенски алкохоли 5 kg 
2905 29  --Други:    
2905 29 10 00 ---Алил алцохол  5 kg 
2905 29 90 00 ---Друго  5 kg 
 -Диоли:   
2905 31 00 00 --Етилен гликол (етандиол)  сл kg 
2905 32 00 00 --Пропилен гликол (пропан-1,2-диол)  сл kg 
2905 39 --Друго:   
2905 39 20 00 ---Бутан-1,3-диол  сл kg 
2905 39 25 00 ---Бутан-1,4-диол  сл kg 
2905 39 30 00 ---2,4,7,9-Тетраметилдек-5-ин-4,7-диол  сл kg 
2905 39 95 00 ---Друго  сл kg 
 -Други полихидроксилни алкохоли:   
2905 41 00 00 --2-Етил-2-(хидроксиметил)пропан-1,3-диол 

(триметилолпропан)  3 kg 
2905 42 00 00 --Пентаеритритол  3 kg 
2905 43 00 00 --Манитол  сл kg 
2905 44  --D-Глуцитол (сорбитол):    
 ---Во воден раствор:   
2905 44 11 00 ----Со содржина од 2% или помалку по маса на 

D-манитол, пресметана на содржина на D-
глицитол  сл kg 

2905 44 19 00 ----Друго  сл kg 
 ---Друго:   
2905 44 91 00 ----Со содржина од 2% или помалку по маса на 

D-манитол, пресметан на содржина на D-
глицитол сл kg 

2905 44 99 00 ----Друго  сл kg 
2905 45 00 00 --Глицерин  3 kg 
2905 49 00 00 --Друго 3 kg 
 -Халогени, сулфо, нитро или нитрозо дери-

вати на ациклични алкохоли:   
2905 51 00 00 --Етклорвинол (INN)  5 kg 
2905 59 --Друго:   
2905 59 91 00 ---2,2-бис (бромометил)пропандиол  5 kg 
2905 59 98 00 ---Друго  5 kg 
2906 Циклични алкохоли и нивни халогени, 

сулфо, нитро или нитрозо деривати:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
 -Циклански, цикленски или 

циклотерпенски:   
2906 11 00 00 --Ментол  сл kg 
2906 12 00 00 --Циклохексанол, метилциклохексаноли и 

диметилциклохексаноли сл kg 
2906 13  --Стероли и инозитоли:   
2906 13 10 00 ---Стероли  5 kg 
2906 13 90 00 ---Инозитоли  5 kg 
2906 19 00 00 --Друго 5 kg 
 -Ароматични:   
2906 21 00 00 --Бензил алкохол  5 kg 
2906 29 00 00 --Друго  5 kg 
 III. ФЕНОЛИ, ФЕНОЛАЛКОХОЛИ И 

НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО 
ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ   

2907 Феноли; фенолалкохоли:   
 -Монофеноли:   
2907 11 00 00 --Фенол (хидроксибензен) и негови соли  5 kg 
2907 12 00 00 --Крезоли и нивни соли  сл kg 
2907 13 00 00 --Октилфенол, нонилфенол и нивни 

изомери; нивни соли  5 kg 
2907 15  --Нафтоли и нивни соли:    
2907 15 10 00 ---1-нафтол  5 kg 
2907 15 90 00 ---Друго  5 kg 
2907 19 --Друго:   
2907 19 10 00 ---Ксиленоли и нивни соли  3 kg 
2907 19 90 00 ---Друго  5 kg 
 -Полифеноли; фенол-алкохоли:   
2907 21 00 00 --Резорцин и негови соли 5 kg 
2907 22 --Хидрохинон (хинол) и негови соли:   
2907 22 00 10 ---Хидрохинон (хинол)  5 kg 
2907 22 00 90 ---Друго 5 kg 
2907 23 00 00 --4,4'-изопропилидендифенол (бисфенол А, 

дифенилолпропан) и негови соли  5 kg 
2907 29 00 00 --Друго  5 kg 
2908 Халогени, сулфо, нитро или нитрозо 

деривати на феноли или фенолалкохоли:   
 -Деривати што содржат само халогени супс-

титуенти и нивни соли:   
2908 11 00 00 --Пентахлорофенол(ISO)  3 kg 
2908 19 00 00 --  Друго  3 kg 
 -Друго:   
2908 91 00 00 --Диносеб(ISO) и негови соли  3 kg 
2908 99  --  Друго:   
2908 99 10 00  ---Деривати што содржат само сулфо групи, 

нивни соли и естри  3 kg 
2908 99 90 00 ---Друго   3 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
 IV. ЕТРИ, ПЕРОКСИДИ НА АЛКОХОЛИ, 

ПЕРОКСИДИ НА ЕТРИ, ПЕРОКСИДИ НА 
КЕТОНИ, ЕПОКСИДИ СО ТРИЧЛЕН 

ПРСТЕН, АЦЕТАЛИ И ПОЛУАЦЕТАЛИ, И 
НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО 

ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ   
2909 Етри, етералкохоли, етерфеноли, етерал-

кохол-феноли, пероксиди на алкохол, 
пероксиди на етер, пероксиди на кетони 
(хемиски определени или неопределени), и 
нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо 
деривати:   

 -Ациклични етри и нивни халогени, сулфо, 
нитро или нитрозо деривати:   

2909 11 00 00 --Диетил етер  3 kg 
2909 19  --Друго:    
2909 19 10 00 ---Терт-бутил етил етер (етил-тертиобутил-

етер, ЕТБЕ) сл kg 
2909 19 90 00 ---Друго      сл kg 
2909 20 00 00 -Циклански, цикленски или 

циклотерпенски етри и нивни халогени, 
сулфо, нитро или нитрозо деривати  5 kg 

2909 30 -Ароматични етри и нивни халогени, сулфо, 
нитро или нитрозо деривати:   

2909 30 10 00 --Дифенил етер  5 kg 
 --Бромо деривати:   
2909 30 31 00 ---Пентабромодифенил етер; 1,2,4,5-тетрабро-

мо-3,6-бис (пентабромофенокси) бензен 5 kg 
2909 30 35 00 ---1,2-Бис (2,4,6-трибромофенокси)етан, за 

проиводство на акрилонитрил - бутадиен - 
стирен (ABS) (1)  5 kg 

2909 30 38 00 ---Друго  5 kg 
2909 30 90 00 --Друго  5 kg 
 -Етералкохоли и нивни халогени, сулфо, 

нитро, или нитрозо деривати:   
2909 41 00 00 --2,2'-Оксидиетанол (диетилен гликол, ди-

гол)  5 kg 
2909 43 00 00  --Монобутил етри на етилен гликол или на 

диетилен гликол  3 kg 
2909 44 00 00 --Други моноалкилетри на етилен гликол 

или на диетилен гликол  сл kg 
2909 49 --Друго:   
2909 49 11 00 ---2-(2-Хлороетокси)етанол  3 kg 
2909 49 80 00 ---Друго 3 kg 

                                                           
 (1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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1 2 3 4 
2909 50 00 00 -Етерфеноли, етералкохолфеноли и нивни 

халогени, сулфо, нитро или нитрозо 
деривати 5 kg 

2909 60 00 00 -Пероксиди на алкохоли, пероксиди на етри, 
пероксиди на кетони и нивни халогени, сул-
фо, нитро или нитрозо деривати  5 kg 

2910 Епоксиди, епоксиалкохоли, епоксифеноли и 
епоксиетри, со тричлен прстен, и нивни 
халогени, сулфо, нитро или нитрозо 
деривати:   

2910 10 00 00 -Оксиран (етилен оксид)  5 kg 
2910 20 00 00 -Метилоксилан (пропилен оксид)  5 kg 
2910 30 00 00 -1 - Хлоро - 2,3 - епоксипропан (епихлорхид-

рин)  5 kg 
2910 40 00 00 -Диелдрин  (ISO,INN)  5 kg 
2910 90 00 00 -Друго  5 kg 
2911 00 00 00 Ацетали и полуацетали, со или без други 

кислородни функции, и нивни халогени, сулфо, 
нитро или нитрозо деривати  5 kg 

 V. СОЕДИНЕНИЈА СО АЛДЕХИДНА 
ФУНКЦИЈА   

2912 Алдехиди, со или без други кислородни 
функции; циклични полимери на алдехиди; 
параформалдехид:   

 -Ациклични алдехиди без друга кислородна 
функција:   

2912 11 00 00 --Метанал (формалдехид)  5 kg 
2912 12 00 00 --Етанал (ацеталдехид)  5 kg 
2912 19 --Друго:   
2912 19 10 00 ---Бутанал (бутиралдехид, нормален изомер)  5 kg 
2912 19 90 00 ---Друго  5 kg 
 -Циклични алдехиди без друга кислородна 

функција:   
2912 21 00 00 --Бензалдехид  5 kg 
2912 29 00 00 --Друго  5 kg 
2912 30 00 00 -Алдехид-алкохоли  5 kg 
 -Алдехид-етри, алдехид-феноли и алдехиди 

со друга кислородна функција:   
2912 41 00 00 --Ванилин (4-хидрокси-3-метоксибензалде-

хид)  сл kg 
2912 42 00 00 --Етилванилин (3-етокси-4-

хидроксибензалдехид)  сл kg 
2912 49 00 00 --Друго  5 kg 
2912 50 00 00 -Циклични полимери на алдехиди  5 kg 
2912 60 00 00 -Параформалдехид  5 kg 
2913 00 00 00 Халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати 

на производите од тар. број 2912  5 kg 
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 VI. СОЕДИНЕНИЈА СО КЕТОНСКА И 
ХИНОНСКА ФУНКЦИЈА   

2914 Кетони и хинони, со или без друга кис-
лородна функција, и нивни халогени, сулфо, 
нитро или нитрозо деривати:   

 -Ациклични кетони без други кислородни 
функции:   

2914 11 00 00 --Ацетон  сл kg 
2914 12 00 00 --Бутанон (метил етил кетон)  сл kg 
2914 13 00 00 --4-метилпентан-2-он (метил изобутил ке-

тон)  сл kg 
2914 19  --Друго:   
2914 19 10 00 ---5-Метилхексан-2-он  сл kg 
2914 19 90 00 ---Друго  сл kg 
 -Циклонски, цикленски или 

циклотерпенски кетони без друга 
кислородна функција:   

2914 21 00 00 --Камфор  сл kg 
2914 22 00 00 --Циклохексанон и метилциклохексанони  сл kg 
2914 23 00 00 --Јонини и метилјонини  сл kg 
2914 29 00 00 --Друго  сл kg 
 -Ароматични кетони без друга кислородна 

функција:   
2914 31 00 00 --Фенилацетон (фенилпропан-2-он)  сл kg 
2914 39 00 00 --Друго  сл kg 
2914 40  -Кетон-алкохоли и кетон-алдехиди:   
2914 40 10 00 --4 - Хидрокси - 4 - метилпентан - 2 - он 

(диацетон алкохол)  сл kg 
2914 40 90 00 --Друго  сл kg 
2914 50 00 00 -Кетон-феноли и кетони со други 

кислородни функции  сл kg 
 -Хинони:   
2914 61 00 00 --Антрахинон  сл kg 
2914 69  --Друго:   
2914 69 10 00 ---1,4-Нафтахинон  сл kg 
2914 69 90 00 ---Друго  сл kg 
2914 70 -Халогени, сулфо, нитро или нитрозо дери-

вати:   
2914 70 00 10 --4' - терт - Бутил - 2',6' - диметил - 3',5' -динит-

роацетофенон (musk keton)  сл kg 
2914 70 00 90 --Друго  сл kg 
 VII. КАРБОНСКИ КИСЕЛИНИ И НИВНИ 

АНХИДРИДИ, ХАЛОГЕНИДИ; 
ПЕРОКСИДИ И ПЕРКИСЕЛИНИ И 

НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО 
ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ   

2915 Заситени ациклични монокарбонски 
киселини и нивни анхидриди, халогениди, 
пероксиди и перкиселини; нивни халогени, 
сулфо, нитро или нитрозо деривати:   

 -Мравја киселина, нејзини соли и естри:   
2915 11 00 00 --Мравја киселина  сл kg 
2915 12 00 00 --Соли на мравја киселина  сл kg 
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2915 13 00 00 --Естри на мравја киселина  сл kg 
 -Оцетна киселина и нејзини соли; анхидрид 

на оцетна киселина:   
2915 21 00 00 --Оцетна киселина  сл kg 
2915 24 00 00 --Анхидрид на оцетна киселина  сл kg 
2915 29 00 00 --Друго  сл kg 
 -Естри на оцетна киселина:   
2915 31 00 00 --Етил ацетат  сл kg 
2915 32 00 00 --Винил ацетат  сл kg 
2915 33 00 00 --n-Бутил ацетат  сл kg 
2915 36 00 00 --Диносеб (ISO) ацетат   5 kg 
2915 39 00 00  --Друго 5 kg 
2915 40 00 00 -Моно-, ди- или трихлорацетни киселини, 

нивни соли и естри  5 kg 
2915 50 00 00 -Пропионска киселина, нејзини соли и естри 5 kg 
2915 60  -Бутанонски киселини, пентанонски 

киселини, нивни соли и естри:   
 --Бутерни киселини и нивни соли и естри:   
2915 60 11 00 ---1 -Изопропил - 2,2 -диметилтриметилен 

диизобутират  5 kg 
2915 60 19 00 ---Друго  5 kg 
2915 60 90 00 --Пентанонски киселини и нивни соли и естри  5 kg 
2915 70 00 00 -Палмитинска киселина, стеаринска кисели-

на, нивни соли и естри  сл kg 
2915 90 00 00 -Друго сл kg 
2916 Незаситени ациклични монокарбонски 

киселини, циклични монокарбонски 
киселини, нивни анхидриди, халогениди, 
пероксиди и перкиселини; нивни халогени, 
сулфо, нитро или нитрозо деривати:   

 -Незаситени ациклични монокарбонски 
киселини, нивни анхидриди, халогениди, 
пероксиди, перкиселини и нивни деривати:   

2916 11 00 00 --Акрилна киселина и нејзини соли  сл kg 
2916 12 00 00 --Естри на акрилна киселина сл kg 
2916 13 00 00 --Метакрилна киселина и нејзини соли  сл kg 
2916 14 00 00 --Естри на метакрилна киселина сл kg 
2916 15 00 00 --Олеинска, линолна или линолеинска 

киселина, нивни соли и естри  5 kg 
2916 19 --Друго:   
2916 19 10 00 ---Ундеканоични киселини и нивни соли и 

естри  5 kg 
2916 19 40 00 ---Кротонска киселина  5 kg 
2916 19 50 00 ---Бинапакрил (ISO) 5 kg 
2916 19 95 00 ---Друго  5 kg 
2916 20 00 00 -Циклански, цикленски или 

циклотерпенски монокарбонски киселини, 
нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, 
перкиселини и нивни деривати  сл kg 

 -Ароматични монокарбонски киселини 
нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, 
перкиселини и нивни деривати:   

2916 31 00 00 --Бензоева киселина, нејзини соли и естри  сл kg 
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2916 32 00 00 --Бензоил пероксид и бензоил хлорид сл kg 
2916 34 00 00 --Фенилоцетна киселина и нејзини соли  сл kg 
2916 35 00 00 --Естри на фенилоцетна киселина  сл kg 
2916 39 00 00 --Друго  сл kg 
2917 Поликарбонски киселини, нивни анхидриди, 

халогениди, пероксиди и перкиселини; 
нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо 
деривати:   

 -Ациклични поликарбонски киселини, 
нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, 
перкиселини и нивни деривати:   

2917 11 00 00 --Оксална киселина, нејзини соли и естри  сл kg 
2917 12 00 00 --Адипинска киселина, нејзини соли и естри сл kg 
2917 13  --Азелаинска киселина, себацинска 

киселина, нивни соли и естри:   
2917 13 10 00 ---Себацинска киселина  сл kg 
2917 13 90 00 ---Друго  сл kg 
2917 14 00 00 --Анхидрид на малеинска киселина  сл kg 
2917 19 --Друго:   
2917 19 10 00 ---Малонска киселина, нејзини соли и естри  сл kg 
2917 19 90 00 ---Друго  сл kg 
2917 20 00 00 -Циклански, цикленски или 

циклотерпенски поликарбонски киселини, 
нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, 
перкиселини и нивни деривати  сл kg 

 -Ароматични поликарбонски киселини, 
нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, 
перкиселини и нивни деривати:   

2917 32 00 00 --Диоктил ортофталати  сл kg 
2917 33 00 00 --Динонил или дидецил ортофталати  сл kg 
2917 34  --Други естри на ортофтална киселина:   
2917 34 10 00 ---Дибутил ортофталати 5 kg 
2917 34 90 00 ---Друго  сл kg 
2917 35 00 00 --Анхидрид на фтална киселина  сл kg 
2917 36 00 00 --Терефтална киселина и нејзини соли  сл kg 
2917 37 00 00 --Диметил терефталат  сл kg 
2917 39 --Друго:   
2917 39 20 00 ---Естер или анхидрид на тетрабромофтална 

киселина; бензен-1,2,4-трикарбоксилна 
киселина; изофталоил дихлорид, со содржина 
од 0,8% или помалку по маса на терефталоил 
дихлорид; нафталин - 1,4,5,8 - 
тетракарбоксилна киселина; анхидрид на 
тетрахлорофтална киселина; натриум 3,5-
бис(метоксикарбонил) бензенсулфонат      сл kg 

2917 39 95 00 ---Друго  сл kg 
2918 Карбонски киселини со додатна кислородна 

функција и нивни анхидриди, халогениди, 
пероксиди и перкиселини; нивни халогени, 
сулфо, нитро или нитрозодеривати:   
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 -Карбонски киселини со алкохолна 
функција но без друга кислородна функција, 
нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, 
перкиселини и нивни деривати:   

2918 11 00 00 --Млечна киселина, нејзини соли и естри  3 kg 
2918 12 00 00 --Винска киселина  3 kg 
2918 13 00 00 --Соли и естри на винска киселина  3 kg 
2918 14 00 00 --Лимонска киселина  3 kg 
2918 15 00 00 --Соли и естри на лимонска киселина  3 kg 
2918 16 00 00 --Глуконска киселина, нејзини соли и естри  3 kg 
2918 18 00 00 --Хлоробензилат (ISO)  3 kg 
2918 19 --Друго:   
2918 19 30 00 ---Холна киселина, 3-алфа, 12-алфа-ди-

хидрокси-5-бета-холан-24-олна киселина 
(дезоксиолна киселина), нејзини соли и естри  3 kg 

2918 19 40 00 ---2,2 - бис (хидроксиметил)пропионска кисе-
лина  3 kg 

2918 19 50 00 ---2,2 дифенил-2-хидроксиацетатна киселина 
(бензилна киселина) 3 kg 

2918 19 98 00 ---Друго  3 kg 
 -Карбонски киселини со фенолна функција 

но без други кислородни функции, нивни 
анхидриди, халогениди, пероксиди, 
перкиселини и нивни деривати:   

2918 21 00 00 --Салицилна киселина и нејзини соли  3 kg 
2918 22 00 00 --o-ацетилсалицилна киселина, нејзини соли 

и естри  3 kg 
2918 23 00 00 --Други естри на салицилна киселина и 

нивни соли 3 kg 
2918 29 00 00 --Друго 3 kg 
2918 30 00 00 -Карбонски киселини со алдехидна или ке-

тонска функција но без други кислородни 
функции, нивни анхидриди, халогениди, пе-
роксиди, перкиселини и нивни деривати  сл kg 

 -Друго:   
2918 91 00 00 --2,4,5-Т(ISO)(2,4,5-трихлорофеноксиацетатна 

киселина),нејзини соли и естри   сл kg 
2918 99  --Друго:   
2918 99 40 00 ---2,6-Диметоксибензоева киселина; 

dicamba(ISO); натриум феноксиацетат сл kg 
2918 99 90 00 ---Друго сл kg 
 VIII. ЕСТРИ НА НЕОРГАНСКИ 

КИСЕЛИНИ НА НЕМЕТАЛИ И НИВНИ 
СОЛИ, НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, 
НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ   

2919  Естри на фосфорна киселина и нејзини соли, 
вклучувајќи лактофосфати; нивни халогени, 
сулфо, нитро или нитрозо деривати:    

2919 10 00 00 -Три (2,3-дибромопропил)фосфат   3 kg 
2919 90 00 00 -Друго 3 kg 
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2920 Естри на другите неоргански киселини од 
неметали (освен естри на водо-
родхалогениди) и нивни соли; нивни 
халогени, сулфо, нитро или нитрозо 
деривати:   

 -Естри на тиофосфорна киселина (фосфо-
ротиоати) и нивни соли; нивни халогени, 
сулфо, нитро или нитрозо деривати:   

2920 11 00 00 --Паратион(ISO) и  паратион-метил  
(ISO)(метил-паратион)   3 kg 

2920 19 00 00 --Друго  3 kg 
2920 90 -Друго:   
2920 90 10 00 --Сулфурни естри и карбонски естри и нивни 

соли и нивни халогени, сулфо, нитро или 
нитрозо деривати  3 kg 

2920 90 20 00 --Диметил фосфонат (диметил фосфит)  3 kg 
2920 90 30 00 --Триметил фосфит (триметоксифосфин)  3 kg 
2920 90 40 00 --Триетил фосфит  3 kg 
2920 90 50 00 --Диетил фосфонат (диетил водородфосфит) 

(диетил фосфит)  3 kg 
 --Друго:   
2920 90 85 10 ---Нитроглицерин  3 kg 
2920 90 85 20 ---Други естри на азотна киселина  3 kg 
2920 90 85 90 ---Друго  3 kg 
 IX. СОЕДИНЕНИЈА СО АЗОТНА 

ФУНКЦИЈА   
2921 Соединенија со амино функција:   
 -Ациклични моноамини и нивни деривати; 

нивни соли:   
2921 11 00 00 --Метиламин, ди- или триметиламин и нив-

ни соли  3 
kg met. 
am./kg 

2921 19 --Друго:   
2921 19 40 00 ---1,1,3,3-тетраметилбутиламин  5 kg 
2921 19 50 00 ---Диетиламин и негови соли 3 kg 

2921 19 60 00 ---2-(N,N-диетиламино)етил хлорид 
хидрохлорид,  2-(N,N-
диизопропиламино)етил хлорид хидрохлорид, 
и 2-(N,N-диметил амино)етил хлорид 
хидрохлорид 5 kg 

2921 19 99 00 ---Друго  5 kg 
 -Ациклични полиамини и нивни деривати; 

нивни соли:   
2921 21 00 00 --Етилендиамин и негови соли  5 kg 
2921 22 00 00 --Хексаметилендиамин и негови соли  3 kg 
2921 29 00 00 --Друго  3 kg 
2921 30 -Циклански, цикленски или 

циклотерпенски моно- или полиамини, и 
нивни деривати; нивни соли:   

2921 30 10 00 --Циклохексиламин и циклохексилдиметила-
мин и нивни соли  5 kg 

2921 30 91 00 --Циклохекс-1,3-иленедиамин (1,3-
диаминоциклохексан)  5 kg 

2921 30 99 00 --Друго  5 kg 
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 -Ароматични моноамини и нивни деривати; 
нивни соли:   

2921 41 00 00 --Анилин и негови соли  5 kg 
2921 42 00 00 --Деривати на анилин и нивни соли  5 kg 
2921 43 00 00 --Толуидини и нивни деривати; нивни соли  5 kg 
2921 44 00 00 --Дифениламин и негови деривати; нивни 

соли  5 kg 
2921 45 00 00 --1-нафтиламин (алфа-нафтиламин), 2-

нафтиламин (бета-нафти-ламин) и нивни 
деривати; нивни соли  5 kg 

2921 46 00 00 --Амфетамин (INN), бензфетамин (INN), дек-
самфетамин (INN), етиламфетамин (INN), 
фенкамфамин (INN), лефетамин (INN), лева-
мфетамин (INN), мефенорекс (INN) и фен-
термин (INN); нивни соли  5 kg 

2921 49  --Друго:   
2921 49 00 10 ---Види список на имиња на ОДПМ  5 kg 
2921 49 00 90 ---Друго  5 kg 
 -Ароматични полиамини и нивни деривати; 

нивни соли:   
2921 51  --o-, m-, p- Фенилендиамин, диаминотолуени 

и нивни деривати; нивни соли:   
 ---o-, m-, p- Фенилендиамини, диаминотолуени 

и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо 
деривати, нивни соли:   

2921 51 11 00 ----m- Фенилендиамини со чистота по маса од 
99% или повеќе и со содржина на: 

 -  1% или помалку по маса вода, 
 -  200 мг/кг или помалку o-фенилендиа-

мин и 
 -  450 мг/кг или помалку p-фенилендиа-

мин  5 kg 
2921 51 19 00 ----Друго  5 kg 
2921 51 90 00 ---Друго  5 kg 
2921 59  --Друго:    
2921 59 50 00 ---m- Фениленебис(метиламин); 2,2'-Дихлоро-

4,4'-метилендианилин; 4,4'-Би-о-толуидин; 1,8-
Нафтилендиамин  5 kg 

2921 59 90 00 ---Друго  5 kg 
2922 Амино-соединенија со кислородна функција:   
 -Амино-алкохоли, освен оние што содржат 

повеќе од еден вид кислородна функција, 
нивни етри и естри; нивни соли:   

2922 11 00 00 --Моноетаноламин и негови соли  5 kg 
2922 12 00 00 --Диетаноламин и негови соли  5 kg 
2922 13  --Триетаноламин и негови соли:   
2922 13 10 00 ---Триетаноламин  5 kg 
2922 13 90 00 ---Соли на триетаноламин  5 kg 
2922 14 00 00 --Декстропропоксифен (INN) и негови соли  5 kg 
2922 19 --Друго:   
2922 19 10 00 ---N-етилдиетаноламин  5 kg 
2922 19 20 00 ---2,2'-метилиминодиетанол (N-метил-

диетанолмин)  5 kg 
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2922 19 30 00 ---2-(N,N-диизопропиламино)етанол сл kg 
 ---Друго:   

2922 19 85 10 ----Види список на имиња на ОДПМ  5 kg 
2922 19 85 90 ----Друго  сл kg 

 -Амино-нафтоли и други амино-феноли, 
освен оние што содржат повеќе од еден вид 
кислородна функција, нивни етри и естри; 
нивни соли:   

2922 21 00 00 --Аминохидроксинафтолинсулфонски 
киселини и нивни соли  5 kg 

2922 29 --Друго:    
2922 29 00 10 ---Види список на имиња на ОДПМ  5 kg 
2922 29 00 90 ---Друго 5 kg 
 -Амино-алдехиди, амино-кетони и амино-

хинони, освен оние што содржат повеќе од 
еден вид кислородна функција; нивни соли:   

2922 31 00 00 --Амфепрамон (INN), метадон (INN) и 
норметадон (INN); нивни соли  сл kg 

2922 39 --Друго:    
2922 39 00 10 ---Види список на имиња на ОДПМ  5 kg 
2922 39 00 90 ---Друго  5 kg 
 -Амино-киселини, освен оние што содржат 

повеќе од еден вид кислородна функција; и 
нивни естри; нивни соли:   

2922 41 00 00 --Лизин и негови естри; нивни соли  5 kg 
2922 42 00 00 --Глутаминска киселина и нејзини соли  сл kg 
2922 43 00 00 --Антранилна киселина и нејзини соли  5 kg 
2922 44 00 00 --Тилидин (INN) и негови соли  5 kg 
2922 49 --Друго:   
2922 49 20 00 ---Бета-Аланин  5 kg 
2922 49 85 00 ---Друго  сл kg 
2922 50 00 00 -Феноли на амино-алкохоли, феноли на 

аминокиселини и други амино-соединенија 
со кислородна функција  сл kg 

2923 Кватернерни амониумови соли и хидроксиди 
на амониум; лецитини и други 
фосфоаминолипиди, хемиски определени 
или неопределени:   

2923 10 00 00 -Холин и негови соли  5 kg 
2923 20 00 00 -Лецитини и други фосфоаминолипиди  сл kg 
2923 90 00 00 -Друго  5 kg 
2924 Соединенија со карбоксиамидна функција; 

соединенија на јаглеродна киселина со 
амидна функција:   

 -Ациклични амиди (вклучувајќи ациклични 
карбамати) и нивни деривати; нивни соли:   

2924 11 00 00 --Мепробамат (INN)  3 kg 
2924 12 00 00 --Флуороацетамид(ISO), монокротофос(ISO) 

и фосфамидон(ISO)  3 kg 
2924 19 00 00 --Друго  3 kg 
 -Циклични амиди (вклучувајќи циклични 

карбамати) и нивни деривати; нивни соли:   
2924 21 00 00 --Уреини и нивни деривати; нивни соли 3 kg 
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2924 23 00 00 --2-ацетамидобензоична киселина (N-ацети-
лантранилна киселина) и нејзини соли  3 kg 

2924 24 00 00 --Етинамат (INN)  3 kg 
2924 29 --Друго:   
2924 29 10 00 ---Лидокаин (INN)  3 kg 
 ---Друго:   
2924 29 98 10 ----Види список на имиња на ОДПМ  3 kg 
2924 29 98 30 ----Парацетамол(INN) сл kg 
2924 29 98 90 ----Друго  сл kg 
2925 Соединенија со карбоксимидна функција 

(вклучувајќи сахарин и негови соли) и 
соединенија со имино функција:   

 -Имиди и нивни деривати; нивни соли:   
2925 11 00 00 --Сахарин и негови соли  сл kg 
2925 12 00 00 --Глутетимид (INN)  5 kg 
2925 19 --Друго:   
2925 19 20 00 ---3,3',4,4',5,5',6,6'-октабромо-N,N'-етилен 

дифталимид; N,N'-етиленбис(4,5-
дибромохексахидро-3,6-метанофталимид)   5 kg 

2925 19 95 00 ---Друго  6 kg 
 -Имини и нивни деривати; нивни соли:   
2925 21 00 00 --Хлордимеформ(ISO)  6 kg 
2925 29 00 00 --Друго   6 kg 
2926 Соединенија со нитрилна функција:   
2926 10 00 00 -Акрилонитрил  сл kg 
2926 20 00 00 -1-Цијаногванидин (дицијанодиамид)  5 kg 
2926 30 00 00 -Фенпропорекс (INN) и негови соли; метадон 

(INN) интермедиат (4-цијано-2-диметилами-
но-4,4-дифенилбутан)  сл kg 

2926 90 -Друго:   
2926 90 20 00 --Изофталонитрил  сл kg 
2926 90 95 00 --Друго  сл kg 
2927 00 00 00 Диазо-, азо- или азокси-соединенија  сл kg 
2928 00 Органски деривати на хидразин или 

хидроксиламин:    
2928 00 10 00 -N,N-Бис (2-метоксиетил)хидроксиламин  сл kg 
2928 00 90 00 -Друго  сл kg 
2929 Соединенија со друга азотна функција:   
2929 10 00 00 -Изоцијанати сл kg 
2929 90 00 00 -Друго сл kg 
 X. ОРГАНСКО-НЕОРГАНСКИ 

СОЕДИНЕНИЈА, ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ 
СОЕДИНЕНИЈА, НУКЛЕИНСКИ 
КИСЕЛИНИ И НИВНИ СОЛИ, И 

СУЛФОНАМИДИ   
2930 Органски сулфурни соединенија:   
2930 20 00 00 -Тиокарбамати и дитиокарбамати  сл kg 
2930 30 00 00 -Тиурам моно-, ди- или тетрасулфиди  сл kg 
2930 40  -Метионин:    
2930 40 10 00 --Метионин (INN)  сл kg 
2930 40 90 00 --Друго  сл kg 
2930 50 00 00 -Каптафол (ISO) и метамидофос (ISO)  сл kg 
2930 90 -Друго:   
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2930 90 13 00 --Цистеин и цистин  сл kg 
2930 90 16 00 --Деривати на цистеин или цистин  сл kg 
2930 90 20 00 --Тиодигликол (INN) (2,2'- тиодиетанол)  сл kg 
2930 90 30 00 --DL-2-хидрокси-4-(метилтио) бутурична кисе-

лина  сл kg 
2930 90 40 00 --2,2'-тиодиетилбис [3-(3,5-ди-терт-бутил-4-

хидроксифенил) пропионат]  сл kg 
2930 90 50 00 --Мешаница на изомери кои се состојат од 4-

метил-2,6-бис (метилтио)-m-фенилендиамин и 
2-метил-4,6-бис (метилтио)-m-фенилендиамин  сл kg 

2930 90 60 00 --2-(N,N-диетиламино)етанетиол сл kg 
2930 90 99 00 --Друго  сл kg 

2931 00 Други органско-неоргански соединенија:   
2931 00 10 00 -Диметил метилфосфонат  сл kg 
2931 00 20 00 -Метилфосфонил дифлуорид (метилфосфоно 

дифлуорид)  сл kg 
2931 00 30 00 -Метилфосфонил дихлорид (метилфосфоно 

дихлорид)  сл kg 
2931 00 40 00 -(5-Етил-2-метил-2-оксидо-1,3,2-

диоксафосфинан-5-ил)метил метил 
метилфосфонат;  
бис[(5-етил-2-метил-2-оксидо-1.3,2-
диоксафосфинан-5-ил)метил]метилфосфонат; 
2,4,6-трипропил-1,3,5,2,4,6-
триоксатрифосфинан2,4,6-триоксид; диметил 
пропилфосфонат; диетилетилфосфонат; 
натриум 3-
(трихидроксилил)пропилметилфосфонат; 
смеша составена главно од метилфосфонична 
киселина и (аминоиминометил) уреа (во однос 
50:50) сл kg 

2931 00 99 00 -Друго  сл kg 
2932 Хетероциклични соединенија само со 

хетероатом(и) на кислород:   
 -Соединенија што имаат некондензиран фу-

ранов прстен (хидрогенизирани или 
нехидрогенизирани) во структурата:   

2932 11 00 00 --Тетрахидрофуран  сл kg 
2932 12 00 00 --2-фуралдехид (фурфуралдехид)  сл kg 
2932 13 00 00 --Фурфурил алкохол и тетрахидрофурфурил 

алкохол  сл kg 
2932 19 00 00 --Друго  сл kg 
 -Лактони:   
2932 21 00 00 --Кумарин, метилкумарини и етилкумарини сл kg 
2932 29 --Други лактони:   
2932 29 10 00 ---Фенолфталеин  сл kg 
2932 29 20 00 ---1-хидрокси-4-[1-(4-хидрокси-3-

метоксикарбонил-1-нафтил)-3-оксо-1H, 3H-
бензо[де]изохромен-1-ил]-6-октадесилокси-2-
нафтоична киселина  сл kg 

2932 29 30 00 ---3' - хлоро - 6' - циклохексиламиноспиро 
[изобензофуран-1 (3H), 9'-ксантен]-3-он  сл kg 

2932 29 40 00 ---6'-(N-етил-p-толуидино) -2'- метилспиро 
[изобензофуран-1 (3H), 9'-ксантен]-3-он  сл kg 
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2932 29 50 00 ---Метил - 6 - докосилокси - 1 - хидрокси -4 – 
[1 - (4 - хидрокси- 3-метил-1-фенантрил)-3-
оксо-1H, 3H-нафтол[1,8-cd]пиран-1-ил]наф-
талин-2-карбоксилат  сл kg 

2932 29 60 00 ---Гама-бутуролактон  сл kg 
2932 29 85 00 ---Друго  сл kg 
 -Друго:   
2932 91 00 00 --Изосафрол  сл kg 
2932 92 00 00 --1-(1,3-бензодиоксол-5-ил) пропан-2-он  сл kg 
2932 93 00 00 --Пиперонал  сл kg 
2932 94 00 00  --Сафрол  сл kg 
2932 95 00 00 --Тетрахидроканабинолс (сите изомери)  сл kg 
2932 99  --Друго:   
2932 99 00 10 ---Види список на имиња на ОДПМ  сл kg 
2932 99 00 90 ---Друго сл kg 
2933 Хетероциклични соединенија само со азотни 

хетеро-атом(и):   
 -Соединенија што имаат некондензиран 

пиразолов прстен (хидрогенизирани или 
нехидрогенизирани) во структурата:   

2933 11 --Феназон (антипирин) и негови деривати:   
2933 11 10 00 ---Пропифеназон (INN)  сл kg 
2933 11 90 00 ---Друго  сл kg 
2933 19 --Друго:   
2933 19 10 00 ---Фенилбутазон (INN)  сл kg 
2933 19 90 00 ---Друго  сл kg 
 -Соединенија што имаат некондензиран 

имидазолов прстен (хидрогенизирани или 
нехидрогенизирани) во структурата:   

2933 21 00 00 --Хидантоин и негови деривати  5 kg 
2933 29 --Друго:   
2933 29 10 00 ---Нафазолин хидрохлорид (INNM) и нафа-

золин нитрат (INNM); фентоламин (INN); 
толазолин хидрохлорид (INNM)  сл kg 

2933 29 90 00 ---Друго  сл kg 
 -Соединенија што имаат некондензиран 

пиридинов прстен (хидрогенизирани или 
нехидрогенизирани) во структурата:   

2933 31 00 00 --Пиридин и негови соли  сл kg 
2933 32 00 00 --Пиперидин и негови соли  сл kg 
2933 33 00 00 --Алфентанил (INN), анилеридин (INN), 

безитрамид (INN), бромазепам (INN), 
дифеноксин (INN),дифеноксилат (INN), 
дипипанон (INN), фентанил (INN), 
кетобемидон (INN), метилфенидат (INN), 
пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин 
(INN) интермедиат А, фенциклидин (INN) 
(PCP), феноперидин (INN), пипрадол (INN), 
пиритрамид (INN), пропирам (INN) и 
тримеперидин (INN); нивни соли  сл kg 

2933 39  --Друго:   
2933 39 10 00 ---Ипрониазид (INN); кетобемидон хидрох-

лорид (INNM); пиридостигмин бромид (INN)  сл kg 
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2933 39 20 00 ---2,3,5,6-Тетрахлоропиридин  сл kg 
2933 39 25 00 ---3,6 – Дихлоропиридин-2-карбоксилна кисе-

лина  сл kg 
2933 39 35 00 ---2-Хидроксиетиламониум-3,6-дихлоропи-

ридин- 2-карбоксилат сл kg 
2933 39 40 00 ---2-Бутоксиетил (3,5,6-трихлоро-2-

пиридилокси)ацетат  сл kg 
2933 39 45 00 ---3,5-Дихлоро-2,4,6-трифлуоропиридин  сл kg 
2933 39 50 00 ---Флуороксипур (ISO), метил естер  сл kg 
2933 39 55 00 ---4-метилпиридин  сл kg 
 ---Друго:   
2933 39 99 10 ----Види список на имиња на ОДПМ  сл kg 
2933 39 99 90 ----Друго  сл kg 
 -Соединенија што имаат хинолинска или 

изохинолинска прстенеста структура 
(хидрогенизирани или нехидрогенизирани), 
понатаму некондензирани:   

2933 41 00 00 --Леворфанол (INN) и негови соли  сл kg 
2933 49 --Друго:   
2933 49 10 00 ---Халогени деривати на хинолин; деривати на 

хинолинкарбоксилна киселина  сл kg 
2933 49 30 00 ---Декстрометорфан (INN) и негови соли  сл kg 
 ---Друго:   
2933 49 90 10 ----Види список на имиња на ОДПМ  сл kg 
2933 49 90 90 ----Друго  сл kg 
 -Соединенија што имаат пиримидински прс-

тен во структурата (хидрогенизирани или 
нехидрогенизирани) или пиперазински 
прстен во структурата:   

2933 52 00 00 --Малонилуреа (барбитурна киселина) и 
нејзини соли  сл kg 

2933 53 --Алобарбитал (INN), амобарбитал (INN), 
барбитал (INN), буталбитал (INN), 
бутобарбитал, циклобарбитал (INN), 
метилфенобарбитал (INN), пентобарбитал 
(INN), фенобарбитал (INN), секбутабарбитал 
(INN), секобарбитал (INN) и винилбитал 
(INN) нивни соли:   

2933 53 10 00 ---Фенобарбитал (INN), барбитал (INN) и нив-
ни соли  сл kg 

2933 53 90 00 ---Друго  сл kg 
2933 54 00 00 --Други деривати на малонилуреа (барби-

турна киселина); нивни соли  сл kg 
2933 55 00 00 --Лопразолам (INN), меклокуалон (INN), 

метакуалон (INN) и зипепрол (INN); нивни 
соли  сл kg 

2933 59 --Друго:   
2933 59 10 00 ---Диазинон (ISO)  сл kg 
2933 59 20 00 ---1,4 - диазобицикло [2.2.2] октан 

(триетилендиамин)  сл kg 
2933 59 95 00 ---Друго  сл kg 
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 -Соединенија што имаат некондензиран пр-
стен на триазин (хидрогенизирани или 
нехидрогенизирани) во структурата:   

2933 61 00 00 --Меламин  сл kg 
2933 69 --Друго:   
2933 69 10 00 ---Атразин (ISO); пропазин (ISO); симазин 

(ISO); хексахидро - 1,3,5 - тринитро - 1,3,5 -
триазин (хексоген, триметиленетринитрамин)  сл kg 

2933 69 40 00 ---Метанамин (INN) (хексаметиленететрамин); 
2,6-Ди-терт-бутил-4-[4,6-бис(октилтио)-1,3,5-
триазин-2-иламино]фенол сл kg 

2933 69 80 00 ---Друго  сл kg 
 -Лактами:   
2933 71 00 00 --6-Хексанлактам (епсилон-капролактам)  сл kg 
2933 72 00 00 --Клобазам (INN) и метиприлон (INN)  сл kg 
2933 79 00 00 --Други лактами  сл kg 
 -Друго:   
2933 91 --Алпразолам (INN), камазепам (INN), 

хлордиазепоксид (INN), клоназепам (INN), 
клоразепат, делоразепам (INN), диазепам 
(INN), естазолам (INN), етиллофлазепат 
(INN), флудиазепам (INN), флунитразепам 
(INN), флуразепам (INN), халазезепам (INN), 
лоразепам (INN), лорметазепам (INN), 
мазиндол (INN), медазепам (INN), мидазолам 
(INN), ниметазепам (INN), нитразепам (INN), 
нордазепам (INN), оксазепам (INN), 
пиназепам (INN), празепам (INN), 
пировалерон (INN), темазепам (INN), 
тетразепам (INN) и триазолам (INN); нивни 
соли:   

2933 91 10 00 ---Хлордиазепоксид (INN)  сл kg 
2933 91 90 00 ---Друго  сл kg 
2933 99 --Друго:   
2933 99 20 00 ---Индол, 3-метилиндол (скатол), 6-алил-6,7-

дихидро-5Н-дибенз[c,e] азепин (азапетин), 
фениндамин (INN) и нивни соли; имипрамин 
хидрохлорид (INNM)  сл kg 

2933 99 50 00 ---2,4-ди-терт-бутил-6-(5-хлоробензотриазол-
2-ил)фенол  5 kg 

 ---Друго:   
2933 99 80 10 ----Види список на имиња на ОДПМ  5 kg 
2933 99 80 90 ----Друго  сл kg 
2934 Нуклеински киселини и нивни соли, 

хемиски определени или неопределени; 
други хетероциклични соединенија:   

2934 10 00 00 -Соединенија што имаат некондензиран 
тиазолов прстен (хидрогенизирани или 
нехидрогенизирани) во структурата  сл kg 

2934 20 -Соединенија што имаат бензотиазолов 
прстен (хидрогенизирани или нехидрогени-
зирани) во структурата, но понатаму некон-
дензирани:   
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2934 20 20 00 --Ди(бензотиазол-2-ил)дисулфид; бензотиазол-
2-тиол (меркатобензотиазол) и нивни соли  сл kg 

2934 20 80 00 --Друго  сл kg 
2934 30 -Соединенија што имаат фенотијазинов прс-

тен (хидрогенизирани или нехидрогенизира-
ни) во структурата, но понатаму неконден-
зирани:   

2934 30 10 00 --Тиетилперазин (INN); тиоридазин (INN) и 
нивни соли  сл kg 

2934 30 90 00 --Друго  сл kg 
 -Друго:   
2934 91 00 00 --Аминорекс (INN), бротизолам (INN), 

клотиазепам (INN), клоксазолам (INN), 
декстроморамид (INN), халоксазолам (INN), 
кетазолам (INN), месокарб (INN), оксазолам 
(INN), пемолин (INN), фендиметразин (INN), 
фенметразин (INN) и суфентанил (INN); 
нивни соли  сл kg 

2934 99  --Друго:   
2934 99 60  ---Хлорпротиксен (INN); теналидин (INN); и 

нивни тартарати и малеати; Фуразолидон 
(INN); 7-аминоцефалоспораинска киселина; 
Соли и естри на (6R, 7R)-3-ацетоксиметил - 7 – 
[(R) - 2 - формилокси -2 - фенилацетамидо] - 8 - 
оксо - 5 - тиа - 1 –азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-
карбоксилна киселина; 1 – [2 - (1,3 - диоксан - 2 
- ил)етил] - 2 - метилпиридиниум бромид:   

2934 99 60 10 ---Хлорпротиксен (INN); теналидин (INN); и 
нивни тартарати и малеати ; Фуразолидон 
(INN) сл kg 

2934 99 60 90 ---7-аминоцефалоспораинска киселина; Соли и 
естри на (6R, 7R)-3-ацетоксиметил - 7 – [(R) - 2 
- формилокси -2 - фенилацетамидо] - 8 - оксо - 
5 - тиа - 1 –азабицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-
карбоксилна киселина; 1 – [2 - (1,3 - диоксан - 2 
- ил)етил] - 2 - метилпиридиниум бромид сл kg 

 ---Друго:   
2934 99 90 10 ----Види список на имиња на ОДПМ  5 kg 
2934 99 90 90 ----Друго  сл kg 
2935 00  Сулфонамиди:    
2935 00 30 00 -3 – [1 – [7 - хексадецилсулфониламино -1H-

индол-3-ил]-3-оксо-1H, 3H-нафто]1,8 –
цд]пиран - 1-ил] -N,N-диметил-1H-индол -7-
сулфонамид ; Метосулам (ISO) 5 kg 

2935 00 90 00 -Друго  сл kg 
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 XI. ПРОВИТАМИНИ, ВИТАМИНИ И 
ХОРМОНИ   

2936 Провитамини и витамини, природни или 
произведени со синтеза (вклучувајќи 
природни концентрати), нивни деривати 
што првенствено се употребуваат како 
витамини, и меѓусебни мешаници на 
наведените производи, вклучувајќи ги и 
оние во кој и да било растворувач:   

 -Витамини и нивни деривати, неизмешани:   
2936 21 00 00 --Витамини A и нивни деривати  сл kg 
2936 22 00 00 --Витамин B1 и негови деривати  сл kg 
2936 23 00 00 --Витамин B2 и негови деривати  сл kg 
2936 24 00 00 --D-, или DL-пантотенска киселина (вита-

мин B3 или витамин B5) и негови деривати  сл kg 
2936 25 00 00 --Витамин B6 и негови деривати  сл kg 
2936 26 00 00 --Витамин B12 и негови деривати  сл kg 
2936 27 00 00 --Витамин C и негови деривати  сл kg 
2936 28 00 00 --Витамин E и негови деривати  сл kg 
2936 29 00 00 --Други витамини и нивни деривати сл kg 
2936 90 00 00 -Друго, вклучувајќи природни концентрати сл kg 
2937 Хормони, простагландини, тромбоксани и 

леукотрини, природни или добиени со 
синтеза; нивни деривати и структурни 
аналози, вклучувајќи полипептиди со 
модифициран ланец што првенствено се 
употребуваат како хормони:   

 -Полипептидни хормони, протеински 
хормони и гликопротеин хормони, нивни 
деривати и структурни аналози:   

2937 11 00 00 --Соматотропин, негови деривати и струк-
турни аналози  сл g/kg 

2937 12 00 00 --Инсулин и негови соли  сл g/kg 
2937 19 00 00 --Друго  сл g/kg 
 -Стероидал хормони, нивни деривати и 

структурни аналози:   
2937 21 00 00 --Кортизон, хидрокортизон, преднизон (де-

хидрокортизон) и преднизолон (дехидро-
хидрокортизон)  сл g/kg 

2937 22 00 00 --Халогени деривати на кортикостероидал 
хормони  сл g/kg 

2937 23 00 00 --Оестрогени и прогестероне  сл g/kg 
2937 29 00 00 --Друго  сл g/kg 
 -Катеколамин хормони, нивни деривати и 

структурни аналози:   
2937 31 00 00 --Епинефрин  сл g/kg 
2937 39 00 00 --Друго  сл g/kg 
2937 40 00 00 -Аминокиселински деривати  сл g/kg 
2937 50 00 00 -Простагландини, тромбоксани и леукотри-

ени, нивни деривати и структурни аналози  сл g/kg 
2937 90 00 00 -Друго  сл g/kg 
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 XII. ГЛИКОЗИДИ И РАСТИТЕЛНИ 
АЛКАЛОИДИ, ПРИРОДНИ ИЛИ 

ДОБИЕНИ СО СИНТЕЗА, И НИВНИ 
СОЛИ, ЕТРИ, ЕСТРИ И ДРУГИ 

ДЕРИВАТИ   
2938 Гликозиди, природни или добиени со 

синтеза, и нивни соли, етри, естри и други 
деривати:   

2938 10 00 00 -Рутозид (рутин) и негови деривати  6 kg 
2938 90 -Друго:   
2938 90 10 00 --Дигиталис глукозиди  6 kg 
2938 90 30 00 --Глицеризинска киселина и глицеризати  6 kg 
2938 90 90 00 --Друго  6 kg 
2939 Растителни алкалоиди, природни или 

добиени со синтеза, и нивни соли, етри, 
естри и други деривати:   

 -Алкалоиди на опиум и нивни деривати; 
нивни соли:   

2939 11 00 00 --Концентрати на афионова слама; 
бупренорфин (INN), кодеин, дихидрокодеин 
(INN), eтилморфин, еторфин (INN), хероин, 
хидрокодон (INN), хидроморфон (INN), 
морфин, никоморфин (INN), оксикодон 
(INN), оксиморфон (INN), фолкодин (INN), 
тебакон (INN) и тебаин; нивни соли  сл g/kg 

 --Друго:   
2939 19 00 10 ---Види список на имиња на ОДПМ  6 g/kg 
2939 19 00 90 ---Друго  6 g/kg 
2939 20 00 00 -Алкалоиди на кинин и нивни деривати; 

нивни соли  6 kg 
2939 30 00 00 -Кофеин и негови соли  сл kg 
 -Ефедрини и нивни соли:   
2939 41 00 00 --Ефедрин и негови соли  6 kg 
2939 42 00 00 --Псеудофедрин (INN) и негови соли  сл kg 
2939 43 00 00 --Катин (INN) и негови соли  5 kg 
2939 49 00 00 --Друго  6 kg 
 -Теофилин и аминофилин (теофилин-

етилендиамин) и нивни деривати; нивни 
соли:   

2939 51 00 00 --Фенетилин (INN) и негови соли  5 kg 
2939 59 00 00 --Друго  сл kg 
 -Алкалоиди на главницата на 'рж и нивни 

деривати; нивни соли:   
2939 61 00 00 --Ергометрин (INN) и негови соли  сл kg 
2939 62 00 00 --Ерготамин (INN) и негови соли  сл kg 
2939 63 00 00 --Лизергинска киселина и нејзини соли  6 kg 
2939 69 00 00 --Друго  6 kg 
 -Друго:   
2939 91 00 00 --Кокаин, екгонин, левометамфетамин, 

метамфетамин (INN), метамфетамин раце-
мат; нивни соли, естри и други деривати 6 g/kg 

2939 99 --Друго:   
2939 99 00 05 ---Еметин и негови соли  6 kg 
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 ---Друго:   
2939 99 00 10 ----Види список на имиња на ОДПМ  5 g/kg 
2939 99 00 90 ----Друго 6 kg 
 XIII. ДРУГИ ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА   
2940 00 00 00 Шеќери, хемиски чисти, освен сахароза, 

лактоза, малтоза, гликоза и фруктоза; етри 
на шеќерот, ацетали на шеќерот и естри на 
шеќерот и нивни соли, освен производите од 
тар. броеви 2937, 2938 или 2939   5 kg 

2941 Антибиотици:   
2941 10 00 00 -Пеницилини и нивни деривати со 

структура на пеницилинска киселина; 
нивни соли сл kg 

2941 20 -Стрептомицини и нивни деривати; нивни 
соли:   

2941 20 30 00 --Дихидрострептомицин, негови соли, естри и 
хидрати  сл kg 

2941 20 80 00 --Друго  сл kg 
2941 30 00 00 -Тетрациклини и нивни деривати; нивни 

соли  сл kg 
2941 40 00 00 -Хлорамефеникол и негови деривати; нивни 

соли  сл kg 
2941 50 00 00 -Еритромицин и негови деривати; нивни 

соли  сл kg 
2941 90 00 00 -Друго  сл kg 
2942 00 00 00 Други органски соединенија  сл kg 
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ГЛАВА  3 0  

ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОДИ 
 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  храна или пијалаци (како што се диететска, диабетска или храна за јакнење, додатоци за 

храна, тонични пијалаци и минерални води), освен диететски препарати за интервенозна 
примена (Оддел IV); 

(б)  гипс специјално печен или фино мелен, за употреба во забарството (тар. број 2520); 
(в)  водени дестилати или водени раствори на етерични масла, приспособени за медицинска 

употреба (тар. број 3301); 
(г)  препаратите од тар. броеви 3303 до 3307, вклучувајќи ги и препаратите што имаат 

терапевтски или профилактички својства; 
(д)  сапун или други производи од тар. број 3401 што имаат додадени лекови; 
(ѓ)  препарати врз база на гипс за употреба во забарството (тар. број 3407); или 
(е)  албумин од крв неприготвен за терапевтска или профилактичка употреба (тар. број 3502). 

2.  Во смисла на тар. број 3002, изразот “модификувани имунолошки производи” се однесува само 
на моноклони антитела (MABs), делови на антитела, изменливи антитела и делови на изменливи 
антитела. 

3.  Во смисла на тар. броеви 3003 и 3004 и на забелешката 4 (г) кон оваа глава, се подразбираат: 
(а)  како неизмешани производи: 

(1)  неизмешани производи растворени во вода; 
(2)  сите производи што се распоредуваат во Глава 28 или 29; и 
(3)  прости растителни екстракти што се распоредуваат во тар. број 1302, стандардизирани 

или растворени во кој и да било растворувач; 
(б)  како помешани производи: 

(1)  колоидни раствори и суспензии (освен колоиден сулфур); 
(2)  растителни екстракти добиени со третирање на мешаници на растителни материјали; и 
(3)  соли и концентрати добиени со испарување на природни минерални води. 

4.  Тар. број 3006 ги опфаќа само следниве производи што треба да се распоредат во овој тарифен 
број, а не во другите тарифни броеви на оваа номенклатура: 
(а)  стерилен хируршки кетгут, друг стерилен материјал за хируршко зашивање(вклучувајќи и 

стерилни апсорбциони хируршки или дентални конци), и стерилни сврзувачи на ткиво за 
хируршко затворање на рани; 

(б)  стерилна ламинарија; 
(в)  стерилни апсорпциони средства за запирање на крвавење во хирургијата и забарството; 

стерилни спојувачки прегради , апсорпциони или не, во хирургијата и забарството. 
(г)  контрастни средства за радиографски испитувања и дијагностички реагенси за употреба на 

пациентите како неизмешани производи и приготвени во одмерени дози или препарати 
што се состојат од две или повеќе состојки што се измешани за овие цели; 

(д)  реагенси за определување на крвни групи; 
(ѓ)  забарски цементи и други полнила за забарството; цементи за реконструкција на коски; 
(е)  кутии и сетови за прва помош;  
(ж)  хемиски средства за контрацепција врз база на хормони, на други производи од тар. број 

2937 или на спермициди; 
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(з)  желе препарати наменети за човечка или ветеринарна медицина како лубриканти за делови 
од тело при хируршки операции или за физички вежби или како врзивно средство меѓу 
телото и медицинските инструменти (помагала);  

(ѕ)  фармацевтски отпад, т.е. фармацевтски производи кои се непогодни за нивната оригинална 
намена, како на пример, со поминат рок на употреба; и. 

(и)  прибор  препознатлив за стома употрба, тоа се, колоностома, илеостома и уреостома кеси 
заедно со адхезивнатата лепенка или плочка. 

 
Дополнителна забелешка: 

1.  Тар. број 3004 опфаќа медицински билни препарати и препарати врз основа на следниве 
активни материи: витамини, минерали, есенцијални аминокиселини или масни киселини во 
пакувања за продажба на мало. Овие препарати се распоредуваат во тар. број 3004 ако на 
етикетата на пакувањето или на упатството кое ги следи, е декларирано следново: 
(а)  специфичните болести, заболувања или нивните симптоми за кои производот е наменет; 
(б)  концентрацијата на активната материја или материите, што се содржат; 
(в)  дозирање; и 
(г)  начин на употреба. 

Овој тарифен број опфаќа хомеопатски медицински препарати, ако истите ги задоволуваат 
условите наведени под (а), (в) и (г). 
Во случај препаратите да се врз основа на витамини, минерали, есенцијални аминокиселини 
или масни киселини, висината на една од овие супстанци како препорачлива дневна доза 
назначена на етикетата мора да биде повисока од препорачаната дневна дозволена количина 
што треба да се внесе за одржување на општата или добрата здравствена состојба. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3001 Жлезди и други органи за органотера-

певтски цели, сушени, вклучувајќи ги и во 
прав; екстракти од жлезди или од други 
органи или од нивни секрети за 
органотерапевтски цели; хепарин и негови 
соли; други човечки или животински 
материи приготвени за терапевтски или 
профилактички цели, неспомнати ниту 
опфатени на друго место:   

3001 20 -Екстракти од жлезди или од други органи 
или од нивни секрети:   

3001 20 10 00 --Од човечко потекло  сл kg 
3001 20 90 00 --Друго  сл kg 
3001 90 -Друго:   
3001 90 20 00 --Од човечко потекло  сл kg 
 --Друго:    
3001 90 91 00 ---Хепарин и негови соли  сл kg 
3001 90 98 00 ---Друго  сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3002 Човечка крв; животинска крв подготвена 

за употреба во терапевтски, 
профилактички или дијагностички цели; 
антисеруми или други фракции на крв и 
модификувани имунолошки производи, без 
оглед на тоа дали се добиени или не се 
добиени со биотехнолошки процеси; 
вакцини, токсини, микробски култури 
(освен на квасец) и слични производи:   

3002 10 -Антисеруми и други фракции на крв и 
модификувани имунолошки производи, без 
оглед на тоа дали се добиени или не се 
добиени со биотехнолошки процеси:   

3002 10 10 00 --Антисеруми  сл kg 
 --Друго:   
3002 10 91 00 ---Хемоглобин, крвен глобулин и серумски 

глобулин  сл kg 
 ---Друго:   
3002 10 95 00 ----Од човечко потекло  сл kg 
3002 10 99 00 ----Друго  сл kg 
3002 20 00 00 -Вакцини за хумана медицина  сл kg 
3002 30 00 00 -Вакцини за ветеринарна медицина  сл kg 
3002 90 -Друго:   
3002 90 10 00 --Човечка крв  сл kg 
3002 90 30 00 --Животинска крв припремена за терапевтски, 

профилактички или дијагностички цели  сл kg 
3002 90 50 00 --Култури на микроорганизми сл kg 
3002 90 90 00 --Друго  сл kg 
3003 Лекови (освен производите од тар. броеви 

3002, 3005 или 3006) што се состојат од две 
или повеќе состојки што се измешани 
заедно за терапевтска или профилактичка 
употреба, но кои не се приготвени во 
одмерени дози ниту во форма или пакување 
за малопродажба:   

3003 10 00 00 -Што содржат пеницилини или нивни 
деривати, со структура на пеницилинска 
киселина, или стрептомицини или нивни 
деривати  сл p/st/kg 

3003 20 00 00 -Што содржат други антибиотици  сл p/st/kg 
 -Што содржат хормони или други 

производи од тар. број 2937, но не содржат 
антибиотици:   

3003 31 00 00 --Што содржат инсулин  сл p/st/kg 
3003 39 00 00 --Други  сл p/st/kg 
3003 40 00 00 -Што содржат алкалоиди или нивни дери-

вати но не содржат хормони или други 
производи од тар. број 2937 или антибио-
тици  сл p/st/kg 

3003 90 00 00 -Други сл p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3004 Лекови (освен производите од тар. броеви 

3002, 3005 или 3006) што се состојат од 
измешани или неизмешани производи за 
терапевтска или профилактичка употреба, 
приготвени во одмерени дози (вклучувајќи 
ги и оние во форма на трансдермален сис-
тем на апликацила) или во форми или 
пакување за продажба на мало:   

3004 10 00 00 -Што содржат пеницилини или нивни 
деривати, со структура на пеницилинска 
киселина, или стрептомицини или нивни 
деривати сл p/st/kg 

3004 20 -Што содржат други антибиотици:   
3004 20 00 10 --Лекови во форми или пакување за продажба 

на мало  5 p/st/kg 
3004 20 00 90 --Друго сл p/st/kg 

 -Што содржат хормони или други 
производи од тар. број 2937, но не содржат 
антибиотици:   

3004 31 --Што содржат инсулин:   
3004 31 00 10 ---Лекови во форми или пакување за про-

дажба на мало  5 p/st/kg 
3004 31 00 90 ---Друго  сл p/st/kg 

3004 32 --Што содржат кортикостероидни хормони, 
нивни деривати или структурни аналози:    

3004 32 00 10 ---Лекови во форми или пакување за про-
дажба на мало  5 p/st/kg 

3004 32 00 90 ---Друго  сл p/st/kg 
3004 39  --Друго:   

3004 39 00 10 ---Лекови во форми или пакување за про-
дажба на мало  5 p/st/kg 

3004 39 00 90 ---Друго  сл p/st/kg 
3004 40 -Што содржат алкалоиди или нивни дери-

вати без содржина на хормони, други 
производи од тар. број 2937 или 
антибиотици:   

3004 40 00 10 --Лекови во форми или пакување за продажба 
на мало  5 p/st/kg 

3004 40 00 90 --Друго  сл p/st/kg 
3004 50 -Други лекови што содржат витамини или 

други производи од тар. број 2936:   
3004 50 00 10 --Лекови во форми или пакување за продажба 

на мало  5 p/st/kg 
3004 50 00 90 --Друго  сл p/st/kg 
3004 90 00 00 -Друго 5 p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3005 

 
Вата, газа, завои и слични производи (на 
пример, приготвени завои, фластери, 
приготвени облоги), импрегнирани, 
премачкани или преслечени со фарма-
цевтски материи или приготвени во 
малопродажни пакувања за медицински, 
хируршки, забарски или ветеринарски 
цели:   

3005 10 00 00 -Лепливи завои и други производи што 
имаат леплив слој  сл kg 

3005 90  -Друго:   
3005 90 10 00 --Вата и производи од вата  сл kg 
 --Друго:   
 ---Од текстилни материјали:   
3005 90 31 00 ----Газа и производи од газа  сл kg 

3005 90 50 00 ----Друго сл kg 
3005 90 99 00 ---Друго  сл kg 
3006 Фармацевтски стоки наведени во забе-

лешката 4 кон оваа глава:   
3006 10  -Стерилен хируршки кетгут, слични сте-

рилни материјали (вклучувајќши стерилни 
апсорпциони хируршки или дентални 
конци) и стерилни  адхезиви за хируршко 
затворање на рани; стерилна ламинарија; 
стерилни апсорпциони средства за 
запирање на крвавењето во хирургијата 
или забарството; стерилни адхезивни 
прегради , апсорпциони или не, за 
хирургијата или  забарството:   

3006 10 10 00 --Стерилен хируршки кетгут сл p/st/kg 
3006 10 30 00 --Стерилни адхезивни прегради, апсорпциони 

или не, за хирургијата или  забарството  сл p/st/kg 
3006 10 90 00 --Друго  сл p/st/kg 
3006 20 00 00 -Реагенси за определување на крвните 

групи  сл p/st/kg 
3006 30 00 00 -Контрастни средства за радиографски 

испитувања; дијагностички реагенси 
наменети за употреба кај пациентите  сл p/st/kg 

3006 40 00 00 -Забарски цементи и други забарски 
полнила; цементи за реконструкција на 
коски  сл p/st/kg 

3006 50 00 00 -Кутии и сетови за прва помош  сл p/st/kg 
3006 60 -Хемиски средства за контрацепција врз 

база на хормони, на производи од тар.број 
2937 или на спермициди:   

3006 60 10 00 --Врз база на хормони или на други 
производи од тар. број 2937 сл p/st/kg 

3006 60 90 00 --Врз база на спермициди  сл p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3006 70 00 00 -Желе препарати наменети за човечка или 

ветеринарна медицина како лубриканти за 
делови од тело при хируршки операции или 
за физички вежби или како врзивно 
средство меѓу телото и медицинските 
инструменти (помагала)  сл p/st/kg 

 -Друго:   
3006 91 00 00 --Средства кои се идентифицираат за стома 

употреба  сл p/st/kg 
3006 92 00 00 --Фармацевтски отпад  25 kg 
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ГЛАВА  3 1  
ЃУБРИВА 

 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  животинска крв од тар. број 0511; 
(б)  издвоени хемиски определени соединенија (освен оние што одговараат на одредбите 

наведени во забелешките 2 (а), 3 (а), 4 (а) или 5 кон оваа глава); или 
(в)  култивирани кристали на калиумхлорид (освен оптички елементи), со маса 2,5 г по едно 

парче или поголеми, од тар. број 3824; оптички елементи на калиумхлорид (тар. број 9001). 

2.  Тар. број 3102 ги опфаќа само следниве производи, под услов да не се приготвени во форми 
или пакувања наведени во тар. број 3105: 
(а)  Производи што одговараат на некој од долунаведените описи: 

(i)  натриум нитрат, чист или нечист; 
(ii)  амониум нитрат, чист или нечист; 
(iii)  двојни соли на амониум сулфат и амониум нитрат, чисти или нечисти; 
(iv)  амониум сулфат, чист или нечист; 
(v)  двојни соли (чисти или нечисти) или мешаници на калциум нитрат и амониум нитрат; 
(vi)  двојни соли (чисти или нечисти) или мешаници на калциум нитрат и магнезиум 

нитрат; 
(vii) калциум цијанамид, чист или нечист, или третиран со масло; 
(viii) уреа, чиста или нечиста; 

(б)  Ѓубрива што се состојат од мешаница на производите наведени во претходната одредба 
под (а); 

(в)  Ѓубрива што се состојат од амониум хлорид или од кои и да било производи опишани во 
претходните одредби под (а) или (б) измешани со креда, гипс или со други неоргански 
неѓубриви материи: 

(г)  Течни губрива што се состојат од производи од претходниот став под (а) (ii) или (viii) или 
мешаница на тие производи, во воден или амонијачен раствор. 

3.  Тар. број 3103 ги опфаќа само следниве производи, под услов да не се во форми или пакувања 
предвидени во тар. број 3105: 
(а)  Производи кои одговараат на некои од следниве описи: 

(i)  базна згура; 
(ii)  природни фосфати од тар. број 2510, калцинирани или натаму термички обработени 

освен постапките предвидени за отстранување на нечистотии; 
(iii)  суперфосфати (прости, двојни или тројни); 
(iv)  калциум хидрогенортофосфат кој содржи 0,2% или повеќе, по маса, флуор, сметано на 

сув безводен производ. 
(б)  Ѓубрива што се состојат од кој и да било производ опишан во (а) помешани заедно без да 

се води сметка за дозволената количина на флуорот; 
(в)  Ѓубрива што се состојат од било кој производ опишан во (а) или (б) но без да се води 

сметка за дозволената количина на флуор, измешани со креда, гипс или други неоргански 
материи што не претставуваат ѓубрива. 

4.  Тар. број 3104 ги опфаќа само следниве производи, под услов да не се во форма или пакување 
предвидени во тар. број 3105: 
(а)  Производи што одговараат на некои од следниве описи: 

(i)  сурови природни соли на калиум (на пример, карналит, каинит и силвинит); 
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(ii)  калиум хлорид, чист или нечист, освен оној предвиден во забелешката 1 (в); 
(iii)  калиум сулфат, чист или нечист; 
(iv)  магнезиум калиум сулфат, чист или нечист; 

(б)  Ѓубрива што се состојат од мешаници на производите наведени во претходниот став под 
(а). 

5.  Амониум дихидрогенортофосфат (моноамониумфосфат) и диамониум хидрогенортофосфат 
(диамониумфосфат), чисти или нечисти, и нивните меѓусебни мешаници, се распоредуваат во 
тар. број 3105. 

6.  Во смисла на тар. број 3105, под поимот други ѓубрива се подразбираат само производите што 
се употребуваат како ѓубрива и како суштествена состојка содржат најмалку еден од ѓубривите 
елементи азот, фосфор или калиум. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3101 00 00 00 Ѓубрива од животинско или растително 

потекло, неизмешани или меѓусебно 
измешани или хемиски обработени; 
ѓубрива добиени со мешање или хемиска 
обработка на производи од животинско или 
растително потекло  сл kg 

3102 Азотни ѓубрива, минерални или хемиски:   
3102 10 -Уреа, вклучувајќи и уреа во воден 

раствор:   
3102 10 10 00 --Уреа со содржина поголема од 45% по маса 

на азот, пресметано на сув производ  сл kg N/kg 
3102 10 90 00 --Друго  сл kg N/kg 
 -Амониум сулфат; двојни соли и мешаници 

на амониум сулфат и амониум нитрат:   
3102 21 00 00 --Амониум сулфат  сл kg N/kg 
3102 29 00 00 --Друго  сл kg N/kg 
3102 30 -Амониум нитрат, вклучувајќи и амониум 

нит рат во воден раствор:   
3102 30 10 00 --Во воден раствор  сл kg N/kg 
3102 30 90 00 --Друго  сл kg N/kg 
3102 40 -Мешаници на амониум нитрат со калциум 

карбонат или други неоргански неѓубриви 
материи:   

3102 40 10 00 --Со азотна содржина што не надминува 28% 
по маса  сл kg N/kg 

3102 40 90 00 --Со азотна содржина што надминува 28% по 
маса сл kg N/kg 

3102 50 -Натриум нитрат:   
3102 50 10 00 --Природен натриум нитрат  сл kg 
3102 50 90 00 --Друго сл kg N/kg 

3102 60 00 00 
-Двојни соли и мешаници на калциум 
нитрат и амониум нитрат  сл kg N/kg 

3102 80 00 00 
-Мешаници на уреа и амониум нитрати во 
воден или амонијачен раствор  сл kg N/kg 

3102 90 00 00  
-Други, вклучувајќи и мешани, 
непредвидени во претходните подброеви  сл kg N/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3103 Фосфорни ѓубрива, минерални или хемис-

ки:   
3103 10  -Суперфосфати:   
3103 10 10 00 --Што содржат повеќе од 35% по маса на ди-

фосфор пентоксид  сл kg P2O5/kg
3103 10 90 00 --Други  сл kg P2O5/kg
3103 90 00 00 -Друго сл kg P2O5/kg
3104 Калиумови ѓубрива, минерални или хе-

миски:   
3104 20  -Калиум хлорид:   
3104 20 10 00 --Со содржина на калиум пресметан како К2О 

по маса, што не надминува 40% на сув анхи-
дриден производ  сл kg K2O /kg

3104 20 50 00 --Со содржина на калиум пресметан како К2О 
по маса, што надминува 40% но не надминува 
62% на сув анхидриден производ  сл kg K2O /kg

3104 20 90 00 --Со содржина на калиум пресметан како К2О 
по маса, што надминува 62% на сув анхи-
дриден производ  сл 

 
kg K2O /kg

3104 30 00 00 -Калиум сулфат  сл kg K2O /kg
3104 90 00 00 -Друго  сл kg K2O /kg
3105 Минерални или хемиски ѓубрива што 

содржат два или три од следниве ѓубриви 
елементи: азот, фосфор и калиум; други 
ѓубрива; производи од оваа глава во форма 
на таблети или слични форми или во 
пакување што не надминува 10 кг бруто 
маса:   

3105 10 00 00 -Производи од оваа глава во форма на таб-
лети или слични форми или во пакување 
што не надминува 10 кг бруто маса  сл kg 

3105 20  -Минерални или хемиски ѓубрива што 
содржат три ѓубриви елементи: азот, 
фосфор и калиум:   

3105 20 10 00 --Со содржина на азот што надминува 10% по 
маса на сув анхидриден производ  сл kg 

3105 20 90 00 --Друго       сл kg 
3105 30 00 00 -Диамониум хидрогенортофосфат (диамо-

ниум фосфат) сл kg 
3105 40 00 00 -Амониум дихидрогенортофосфат 

(моноамониум фосфат) и негови мешаници 
со диамониум хидрогенортофосфат 
(диамониум фосфат)  сл kg 

 -Други минерални или хемиски ѓубрива 
што содржат два ѓубриви елементи: азот и 
фосфор:   

3105 51 00 00 --Што содржат нитрати и фосфати  сл kg 
3105 59 00 00 --Други  сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3105 60 -Минерални или хемиски ѓубрива што 

содржат два ѓубриви елементи: фосфор и 
калиум:   

3105 60 10 00 --Калиум суперфосфат  сл kg 
3105 60 90 00 --Друго  сл kg 
3105 90  -Друго:   
3105 90 10 00 --Природен калиум натриумнитрат, што се 

состои од природна мешаница на натриум-
нитрат и калиум нитрат (соодносот на калиум 
нитрат може да биде до 44%), со вкупна 
содржина на азот што не надминува 16,3% по 
маса на сув анхидриден производ      сл kg 

 --Друго:   
3105 90 91 00 ---Со содржина на азот што надминува 10% 

по маса на сув анхидриден производ  сл kg 
3105 90 99 00 ---Друго  сл kg 
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ГЛАВА  3 2  
ЕКСТРАКТИ ЗА ШТАВЕЊЕ ИЛИ БОЈОСУВАЊЕ; ТАНИНИ И НИВНИ ДЕРИВАТИ; БОИ 

ЗА ТЕКСТИЛ, ПИГМЕНТИ И ДРУГИ МАТЕРИИ ЗА БОЈОСУВАЊЕ; ПРИГОТВЕНИ 
ПРЕМАЧКУВАЧКИ СРЕДСТВА И ЛАКОВИ; КИТОВИ И ДРУГИ ЗАТИНАЧКИ МАСИ; 

ПЕЧАТАРСКИ БОИ И МАСТИЛА 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  хемиски определени и издвоени елементи или соединенија (освен оние од тар. број 3203 

или 3204, неоргански производи што се употребуваат како луминофори (тар. број 3206), 
стакло добиено од стопен кварц или друг стопен силициум диоксид во формите 
предвидени во тар. број 3207, како и бои за текстил и други материи за бојосување 
приготвени во форми или пакување за продажба на мало од тар. број 3212); 

(б)  танати или други деривати на танини производи од тар. броеви 2936 до 2939, 2941 или 
3501 до 3504; или 

(в)  асфалтни и други битуменозни маси за затинање (тар. број 2715). 

2.  Тар. број 3204 ги вклучува смесите на стабилизирани дијазониум соли и соединенија (куплери) 
за производство на азо-бои за текстил. 

3.  Тар. броеви 3203, 3204, 3205 и 3206 ги опфаќаат исто така препаратите врз база на материи за 
бојосување (вклучувајќи ги, во случај на тар. број 3206, пигментите за бојосување од тар. број 
2530 или Глава 28, металните лушпи и металниот прав), што се употребуваат за бојосување на 
кој и да било материјал или се употребуваат како состојки во производството на препарати за 
бојосување. Меѓутоа, со тие тарифни броеви не се опфатени пигментите дисперзирани во 
неводните медиуми, во течна состојба или во паста, што се употребуваат за производство на 
премачкувачки средства, вклучувајќи ги лак-боите (тар. број 3212), или другите препарати од 
тар. броеви 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 или 3215. 

4.  Тар. број 3208 ги вклучува растворите (освен колоидниот), што се состојат од кои и да било 
производи наведени во тар. броеви 3901 до 3913 во испарливи органски растворувачи кога 
масата на растворувачите надминува 50% од масата на растворот. 

5.  Поимот “материи за бојосување” во оваа глава не ги опфаќа производите што се употребуваат 
како полнители во маслените бои, без оглед на тоа дали се погодни или не се погодни како 
пигменти во водни бои. 

6.  Поимот “фолии за печат” во тар. број 3212 се применува само на тенките листови што се 
употребуваат за печатење, на пример, на кориците за книги или лентите за шапки, а се состојат 
од: 
(а)  метален прав (вклучувајќи го и правот од благородни метали) или пигмент, агломериран со 

лепило, желатин или со друго врзивно средство; или 
(б)  метал (вклучувајќи ги и благородните метали) или пигмент, нанесени на лист од кој и да 

било материјал кој служи како подлога. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3201  Екстракти за штавење од растително потекло; 

танини и нивни соли, етри, естри и други 
деривати:   

3201 10 00 00 -Квебрачо екстракт  сл kg 
3201 20 00 00 -Екстракт на мимоза  сл kg 



Стр. 236 - Бр. 155 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 декември 2009 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3201 90 -Друго:   
3201 90 20 00 --Екстракт од сумач, валонија, даб или костен  сл kg 
3201 90 90 00 --Друго  сл kg 
3202 Синтетички органски материи за штавење; 

неоргански материи за штавење; препарати за 
штавење, без оглед на тоа дали содржат 
природни материи за штавење; ензимски пре-
парати за претштавење:   

3202 10 00 00 -Синтетички органски материи за штавење  сл kg 
3202 90 00 00 -Друго сл kg 
3203 00 Материи за бојосување од растително или 

животинско потекло (вклучувајќи ги 
екстрактите за бојосување, но исклучувајќи го 
животинското црнило), хемиски определени 
или неопределени; препарати врз база на мате-
рии за бојосување од растително или 
животинско потекло наведени во забелешката 3 
кон оваа глава:   

3203 00 10 00 -Материи за бојосување од растително потекло и 
препарати на нивна база  

 
сл 

 
kg 

3203 00 90 00 -Материи за бојосување од животинско потекло и 
препарати на нивна база  

 
сл 

 
kg 

3204 Синтетички органски материи за бојосување, 
хемиски определени или неопределени; 
препарати врз база на синтетички органски 
материи за бојосување наведени во 
забелешката 3 кон оваа глава; синтетички 
органски производи што се употребуваат како 
средства за флуоресценција или како 
луминофори, хемиски определени или 
неопределени:   

 -Синтетички органски материи за бојосување и 
препарати врз база на тие материи наведени во 
забелешката 3 кон оваа глава:   

3204 11 00 00 --Дисперзиони бои и препарати врз база на тие 
бои  сл kg 

3204 12 00 00 --Кисели бои, метализирани или неметализирани, 
и препарати врз база на тие бои; нагризни бои и 
препарати врз база на тие бои  

 
 
сл 

 
 

kg 
3204 13 00 00  --Базни бои и препарати врз база на тие бои  сл kg 
3204 14 00 00 --Директни бои и препарати врз база на тие бои  сл kg 
3204 15 00 00 --Редукциони бои (вклучувајќи ги и оние што во 

таква состојба можат да се употребат како 
пигменти) и препарати врз база на тие бои  

 
 
сл 

 
 

kg 
3204 16 00 00 --Реактивни бои и препарати врз база на тие бои  сл kg 
3204 17 00 00 --Пигменти и препарати врз база на пигмент  сл kg 
3204 19 00 00  --Друго, вклучувајќи и мешаници на материи за 

бојосување од два или повеќе тар. подброеви од 
3204 11 до 3204 19  сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3204 20 00 00 -Синтетички органски производи кои се 

употребуваат како средства за флуоресцентно 
освежување  

 
сл 

 
kg 

3204 90 00 00 -Друго  сл kg 
3205 00 00 00 Лак бои; препарати предвидени со забелешката 

3 кон оваа глава врз база на лак бои  6 kg 
3206 Други материи за бојосување; препарати 

наведени во забелешката 3 кон оваа глава, 
освен оние од тар. броеви 3203, 3204 или 3205; 
неоргански производи што се употребуваат 
како луминиофори, хемиски определени или 
неопределени:   

 -Пигменти и препарати врз база на титан 
диоксид:   

3206 11 00 00 --Со содржина од 80% или повеќе по маса на 
титан диоксид пресметан на сува материја  сл kg 

3206 19 00 00 --Друго  сл kg 
3206 20 00 00 -Пигменти и препарати врз база на соединенија 

на хром  сл kg 
 -Други материи за бојосување и други 

препарати:   
3206 41 00 00 --Ултрамарин и препарати врз база на ултрамарин сл kg 
3206 42 00 00 --Литопон и други пигменти и препарати врз база 

на цинк сулфид  сл kg 
3206 49  --Друго:   
3206 49 10 00 ---Магнетит  сл kg 
3206 49 30 00 ---Пигменти и препарати врз база на соединенија 

на кадмиум сл kg 
3206 49 80 00 ---Друго  сл kg 
3206 50 00 00 -Неоргански производи што се употребуваат 

како луминофори  сл kg 
3207 Приготвени пигменти, приготвени средства за 

матирање и приготвени бои, стаклести емајли 
и глазури, превлаки, течни керамички лакови 
и слични препарати, што се употребуваат во 
керамичката индустрија, за емајлирање и во 
стакларската индустрија; фрита од стакло и 
друго стакло, во форма на прав, гранули или 
лушпички:   

3207 10 00 00 -Приготвени пигменти, приготвени средства за 
заматување, приготвени бои и слични 
препарати  

 
5 

 
kg 

3207 20  -Стаклести емајли и глазури, енгоби 
(превлаки) и слични препарати:   

3207 20 10 00 --Енгоби  5 kg 
3207 20 90 00 --Друго 5 kg 
3207 30 00 00 -Течни керамички лакови и слични препарати  5 kg 
3207 40 -Фрита од стакло и друго стакло, во форма на 

прав, гранули или лушпички:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3207 40 40 00 --Стакло, во форма на лушпички со должина од 

0,1 мм или поголема но да не надминува 3,5 мм и 
со дебелина од 2 микрометри или поголема но да 
не надминува 5 микрометри; стакло, во форма на 
прав или гранули, со содржина по маса на 99% 
или повеќе на силициум диоксид 

 
 

5 

 
 

kg 
3207 40 85 00 --Друго  5 kg 

3208 Премачкувачки средства (бои и лакови) врз 
база на синтетички полимери или хемиски 
модификувани природни полимери, 
дисперзирани или растворени во неводен 
медиум; раствори дефинирани со забелешката 
4 кон оваа глава:   

3208 10 -Врз база на полиестер:   
3208 10 10 00 --Раствори, како оние дефинирани во забелешка 4 

кон оваа глава  6,5 kg 
3208 10 90 00 --Друго  6,5 kg 
3208 20 -Врз база на акрилни или винилни полимери:   
3208 20 10 00 --Раствори, како оние дефинирани во забелешка 4 

кон оваа глава  6,5 kg 
3208 20 90 00 --Друго  6,5 kg 
3208 90  -Друго:   
 --Раствори, како оние дефинирани во забелешка 4 

кон оваа глава:   
3208 90 11 00 ---Полиуретан од 2,2'-(терт-бутилимино) диетанол 

и 4,4'-метилендициклохексил диизоцијанат, во 
форма на раствор во N,N-диметилацетамид, со 
содржина по маса 48% или повеќе на полимер  

 
 
 

5 

 
 
 

kg 
3208 90 13 00 ---Кополимер на p - крезол и дивинилбензен, во 

форма на раствор на N,N - диметилацетамид, со 
содржина 48% по маса или повеќе на полимер  

 
 

5 

 
 

kg 
3208 90 19 00 ---Друго  5 kg 
 --Друго:   
3208 90 91 00 ---Врз база на синтетички полимери  5 kg 
3208 90 99 00 ---Врз база на хемиски модификувани природни 

полимери  5 kg 
3209 Премачкувачки средства (бои и лакови) врз 

база на синтетички полимери или хемиски 
модификувани природни полимери, 
дисперзирани или растворени во воден медиум:   

3209 10 00 00 -Врз база на акрилни или винилни полимери  6,5 kg 
3209 90 00 00 -Друго  6,5 kg 
3210 00 Други премачкувачки средства (бои и лакови); 

приготвени водни пигменти што се 
употребуваат за доработка на кожа:   

3210 00 10 00 -Маслени премачкувачки средства и пигменти 
(вклучувајќи бои и лакови)  6,5 kg 

3210 00 90 00 -Друго  6,5 kg 
3211 00 00 00 Приготвени сикативи  6,5 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3212 Пигменти (вклучувајќи и метален прав и 

лушпички) дисперзирани во неводени медиуми, 
во течна состојба или во паста, што се 
употребуваат во производство на 
премачкувачки средства (вклучувајќи лак 
бои); фолии за печатење; бои и други материи 
за бојосување приготвени во форми или 
пакувања за продажба на мало:   

3212 10 00 00 -Фолии за печатење 5 kg 
3212 90 00 00 -Друго 5 kg 

3213 Бои за уметничко сликарство, настава или за 
знаци, бои за нијансирање, бои и слично за 
разонода и забава, во таблети, туби, теглички, 
шишенца, чанчиња или слични форми или 
пакувања:   

3213 10 00 00 -Бои во сетови  6 kg 
3213 90 00 00 -Друго  6 kg 
3214 Китови (стаклорезачки, за калемење и др.) 

смолни малтери, други маси за затинање; 
полнила за молерско-фарбарски работи; 
неогноотпорни препарати за површинска 
обработка на фасади, внатрешни зидови, 
подови, тавани или слично:   

3214 10 -Стакларски кит, кит за калемење, смолни 
малтери, други маси за затинање; полнила за 
молерско-фарбарски работи:   

3214 10 10 00 --Стакларски кит, кит за калемење, смолни 
малтери, други маси за затинање  6 kg 

3214 10 90 00 --Полнила за молерско-фарбарски работи  6 kg 
3214 90 00 00 -Друго  6 kg 
3215 Печатарски бои, тушеви или мастила за 

пишување или цртање и други мастила, 
вклучувајќи ги неконцентрираните или и во 
цврста состојба:   

 -Печатарски бои:   
3215 11 00 00 --Црна  сл kg 
3215 19 00 00 --Други  сл kg 

3215 90 00 00 -Друго 6 kg 
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ГЛАВА  3 3  

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И РЕЗИНОИДИ; 
ПАРФИМЕРИСКИ, КОЗМЕТИЧКИ ИЛИ ТОАЛЕТНИ ПРОИЗВОДИ 

Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  природни олеосмоли или растителни екстракти од тар. број 1301 или 1302; 
(б)  сапун и други производи од тар. број 3401; или 
(в)  смолен, дрвен или сулфатен терпентин или други производи од тар. број 3805. 

2.  Изразот “миризливи материи”, во тар. број 3302 се однесува само на материите од тар. број 
3301, на миризливи состојки одвоени од овие материи или на синтетички аромати.  

3.  Тар. броеви 3303 до 3307 ги опфаќаат покрај другото, производите, неизмешани или измешани 
(освен водните дестилати и водните раствори на етерични масла), погодни за употреба како 
стоки од тие тарифни броеви и за тие цели приготвени во пакување за продажба на мало. 

4.  Под поимот “парфимериски, козметички или тоалетни препарати” во тар. број 3307 се 
подразбираат покрај другото, следниве производи: кесички со делови на ароматични растенија; 
миризливи препарати што дејствуваат со согорување; парфимирани хартии и хартии 
импрегнирани или премачкани со козметички препарати; раствори за контактни леќи или 
вештачки очи; вата, филц и неткаени материјали, импрегнирани, превлечени или прекриени со 
мирис или со козметички препарати; тоалетни препарати за животни. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3301 Етерични масла (без терпени или со 

терпени), вклучувајќи т.н. “concretes” и 
чисти масла; резиноиди; екстрахирани 
олеосмоли; концентрати на етерични масла 
во масти, неетерски масла, восоци или 
слично, добиени со постапка на 
екстракција на етерични масла со помош 
на маст или со мацерација; споредни 
терпенски производи добиени со 
детерпенација на етерични масла; водни 
дестилати и водни раствори на етерични 
масла:   

 -Етерични масла од цитрус овошје:   
3301 12  --Од портокали:    
3301 12 10 00 ---Недетерпентирано  сл kg 
3301 12 90 00 ---Детерпентирано  сл kg 
3301 13  --Од лимон:    
3301 13 10 00 ---Недетерпентирано  сл kg 
3301 13 90 00 ---Детерпентирано  сл kg 
3301 19  --Друго:    
3301 19 20 00 ---Недетерпентирано сл kg 
3301 19 80 00 ---Детерпентирано  сл kg 
 -Етерични масла, освен оние од цитрус 

овошје:   
3301 24  --Од нане (Mentha piperita):   
3301 24 10 00 ---Недетерпентирано  сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3301 24 90 00 ---Детерпентирано  сл kg 
3301 25  --Од друго нане:   
3301 25 10 00 ---Недетерпентирано  сл kg 
3301 25 90 00 ---Детерпентирано  сл kg 
3301 29  --Други:   
 ---Од каранфилче, niaouli и ylang-ylang:   
3301 29 11 00 ----Недетерпентирано сл kg 
3301 29 31 00 ----Детерпентирано  сл kg 
 ---Друго:   
3301 29 41 00 ----Недетерпентирано  сл kg 
 ----Детерпентирано:   
3301 29 71 00 -----Од гераниум; од јасмин;  од ветивер сл kg 
3301 29 79 00 -----Од лаванда или од лавандина  сл kg 
3301 29 91 00 -----Друго сл kg 
3301 30 00 00 -Резиноиди сл kg 
3301 90  -Друго:    
3301 90 10 00 --Споредни терпентински производи од 

детерпентинација на етерични масла  сл kg 
 --Екстрахирани олеосмоли:   
3301 90 21 00 ---Од сладок корен и хмељ  сл kg 
3301 90 30 00 ---Друго  сл kg 
3301 90 90 00 --Друго  сл kg 
3302 Мешаници на миризливи материи и ме-

шаници (вклучувајќи и алкохолни рас-
твори) врз база на една или повеќе од тие 
материи, што се употребуваат како 
суровини во индустријата; други 
препарати врз база на миризливи материи, 
од вид што се употребуваат при 
производство на пијалаци:   

3302 10  -За употреба во индустријата на храна и 
пијалаци:   

 --За употреба во индустријата на пијалаци:   
 ---Препарати кои ги содржат сите миризливи 

средства кои го карактеризираат пијалакот:   
3302 10 10 00 ----Со акохолна јачина што надминува 0,5% 

по зафатнина  сл kg 
 ----Друго:   
3302 10 21 00 -----Без содржина на млечни маснотии, саха-

роза, изогликоза, гликоза или скроб, или што 
содржат по маса, помалку од 1,5% млечна 
маснотија, 5% сахароза или изогликоза, 5% 
гликоза или скроб сл kg 

3302 10 29 00 -----Друго  сл kg 
3302 10 40 00 ---Друго  сл kg 
3302 10 90 00 --За употреба во индустријата на храна  сл kg 
3302 90 -Друго:   
3302 90 10 00 --Алкохолни солуции  сл kg 
3302 90 90 00 --Друго сл kg 
3303 00 Парфеми и тоалетни води:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3303 00 10 00 -Парфеми  6,5 kg 
3303 00 90 00 -Тоалетни води  6,5 kg 
3304 Препарати за разубавување или шминкање 

и препарати за негување на кожа (освен 
лекови), вклучувајќи и препарати за 
заштита од сонце или за зајакнување на 
пигментацијата при сончање или за 
бронзирање на кожа; препарати за 
маникир или педикир:   

3304 10 00 00 -Препарати за шминкање на усни  6,5 p/st/kg 
3304 20 00 00 -Препарати за шминкање на очи  6,5 p/st/kg 
3304 30 00 00 -Препарати за маникир или педикир 6,5 p/st/kg 
 -Друго:   
3304 91 00 00 --Пудра, вклучувајќи компактна  6,5 p/st/kg 
3304 99 00 00 --Друго  6,5 p/st/kg 
3305 Препарати за коса:   
3305 10 00 00 -Шампони  6,5 p/st/kg 
3305 20 00 00 -Препарати за трајно кадросување или 

исправање  6,5 p/st/kg 
3305 30 00 00 -Лакови за коса  6,5 p/st/kg 

3305 90 00 00 -Друго 6,5 p/st/kg 
3306 Препарати за хигиена на устата и забите, 

вклучувајќи ги и прашоците и пастите за 
прицврстување на вештачки вилици; 
конец што се употребува за чистење помеѓу 
забите (конец за чистење заби), во 
индивидуални пакувања за продажба на 
мало:   

3306 10 00 00 -Забни пасти  6,5 p/st/kg 
3306 20 00 00 -Конец што се употребува за чистење 

помеѓу забите (конец за чистење заби)  6,5 p/st/kg 
3306 90 00 00 -Друго  6,5 p/st/kg 
3307 Препарати за бричење, вклучувајќи ги 

препаратите за пред и по бричење, дезо-
доранси за лична употреба, препарати за 
бањање, депилатори и други пар-
фимериски, козметички или тоалетни 
препарати, на друго место неспомнати или 
неопфатени; приготвени дезодоранси за 
простории, парфимирани или 
непарфимирани вклучувајќи ги и оние што 
имаат дезинфекциони својства:   

3307 10 00 00 -Препарати за бричење, вклучувајќи ги и 
оние за пред и по бричење  6,5 

 
p/st/kg 

3307 20 00 00 -Дезодоранси за лична употреба и 
препарати против потење  6,5 p/st/kg 

3307 30 00 00 -Парфимирани соли за бањање и други 
препарати за бањање  6,5 p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
 -Препарати за парфимирање или дезодора-

ција на простории, вклучувајќи и 
миризливи препарати за религиозни 
обреди:   

3307 41 00 00 --”Agarbatti” и други миризливи препарати 
што мирисаат при согорување  6,5 

 
p/st/kg 

3307 49 00 00 --Друго  6,5 p/st/kg 
3307 90 00 00 -Друго  6,5 p/st/kg 
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ГЛАВА  3 4  

САПУН, ОРГАНСКИ ПОВРШИНСКИ АКТИВНИ СРЕДСТВА, ПРЕПАРАТИ ЗА ПЕРЕЊЕ, 
ПРЕПАРАТИ ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ, ВЕШТАЧКИ ВОСОЦИ, ПРИГОТВЕНИ ВОСОЦИ, 
ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЛИРАЊЕ ИЛИ ЧИСТЕЊЕ, СВЕЌИ И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ, 

ПАСТИ ЗА МОДЕЛИРАЊЕ, “ЗАБАРСКИ ВОСОЦИ” И ЗАБАРСКИ ПРЕПАРАТИ ВРЗ 
БАЗА НА ГИПС 

 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  мешаници или препарати од јастиви масти или масла од животинско или растително 

потекло што се употребуваат како препарати за одвојување на калапи (тар. број 1517); 
(б)  издвоени хемиски определени соединенија; или 
(в)  шампони, пасти за заби, кремови и пени за бричење, или препарати за капење, што 

содржат сапун или други органски површински активни средства (тар. броеви 3305, 3306 
или 3307). 

2.  Во смисла на тар. број 3401 под поимот “сапун” се подразбира само сапунот растворлив во 
вода. Сапунот и другите производи што се распоредуваат во тар. број 3401 можат да имаат 
додадени материи (на пример, дезинфектанти, абразивен прав, полнила или лекови). 
Производите што содржат абразивен прав се распоредуваат во тар. број 3401 само ако се во 
форма на стапчиња, колачиња или обликувани или леани парчиња. Во други форми тие се 
распоредуваат во тар. број 3405 како “прашаци за чистење и слични препарати”. 

3.  Во смисла на тар. број 3402, под поимот “органско-површински активни средства” се 
подразбираат производи што кога ќе се измешаат со вода во концентрација од 0,5% на 20ºC и 
ќе се остават на иста температура еден час: 
(а)  даваат провидна или прозирна течност или стабилна емулзија без издвојување на 

нерастворливите материи; и 
(б)  го намалуваат површинскиот напон на водата на 4,5 x 10-2 N/m (45 dyn/cm) или помалку. 

4.  Под поимот “масло од нафта и масла добиени од битуменозни минерали” што се наведени во 
наименувањето на тар. број 3403 се подразбираат производите дефинирани во забелешката 2 
кон Глава 27. 

5.  Под поимот “вештачки восоци и приготвени восоци” во смисла на тар. број 3404, согласно со 
следниве исклучоци, се подразбираат само, и тоа: 
(а)  Хемиски произведените органски производи со восочки особини, нерастворливи или 

растворливи во вода; 
(б)  Производите добиени со мешање на различни восоци; 
(в)  Производите со восочни особини врз база на еден восок или повеќе восоци со додаток на 

маснотии, смоли, минерални материи или други материјали. 

Овој тарифен број не ги опфаќа: 
(а)  производите што се распоредуваат во тар. броеви 1516, 3402 или 3823, дури и ако имаат 

особини на восок; 
(б)  немешаните восоци од животинско потекло или немешаните восоци од растително 

потекло, рафинирани или нерафинирани, бојосани или небојосани што се распоредуваат во 
тар. број 1521; 

(в)  минералните восоци или слични производи од тар. број 2712, без оглед на тоа дали 
меѓусебно се измешани или само бојосани; или 

(г)  мешаниците на восоци, дисперзирани или растворени во течни медиуми (тар. броеви 3405, 
3809, итн). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3401 Сапун; органски површински активни 

производи и препарати за употреба како 
сапун, во форма на стапчиња, колачиња, 
леани или обликувани парчиња, со додаток 
или без додаток на сапун; органско 
површински активни производи и 
препарати за миење на кожа, во форма на 
течност или крем и приготвени за 
продажба на мало со или без содржина на 
сапун; хартија, вата, филц и неткаени 
ткаенини, импрегнирани или премачкани 
со сапун или со детергент:   

 -Сапун и органски површински активни 
производи и препарати, во форма на стап-
чиња, колачиња, леани или обликувани 
парчиња, и хартија, вата, филц и неткаени 
ткаенини, импрегнирани или премачкани 
со сапун или детергент:   

3401 11 00 00 --За тоалетна употреба (вклучувајќи ги 
производите со лековити материи) 6,5 kg 

3401 19 00 00 --Друго  6,5 kg 
3401 20  -Сапун во други форми:   
3401 20 10 00 --Лушпички, обланди, гранули или прав  6,5 kg 
3401 20 90 00 --Друго  6,5 kg 
3401 30 00 00 -Органско површински активни производи 

и препарати за миење на кожа, во форма на 
течност или крем и приготвени за 
продажба на мало со или без содржина на 
сапун  11,3 kg 

3402 Органски површински активни средства 
(освен сапун); површински активни 
препарати, препарати за перење 
(вклучувајќи помошни препарати за 
перење) и препарати за чистење, со додаток 
или без додаток на сапун, освен оние од тар. 
број 3401:   

 -Органски површински активни средства, 
приготвени или неприготвени за продажба 
на мало:   

3402 11  --Анјонски:   
3402 11 10 00 ---Водени раствори кои содржат 30% или по-

веќе но не повеќе од 50% по маса на динат-
риум алкил [оксиди (бензенсулфонат)] сл kg 

3402 11 90 00 ---Друго  сл kg 
3402 12 00 00 --Катјонски  сл kg 
3402 13 00 00 --Нејоногени  сл kg 
3402 19 00 00 --Други  сл kg 
3402 20 -Препарати приготвени за продажба на ма-

ло:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3402 20 20 00 --Површински активни препарати  11,3 kg 
3402 20 90 00 --Препарати за перење и препарати за 

чистење  12,3 kg 
3402 90 -Друго:   
  --Површински активни препарати:   
3402 90 10 10 ---За индустриска употреба (1)  сл kg 
3402 90 10 90 ---Друго  11,3 kg 
3402 90 90 00 --Препарати за перење и препарати за 

чистење 12,3 kg 
3403 Препарати за подмачкување (вклучувајќи 

препарати врз база на масло за ладење, 
калење или препарати против 'рѓа или 
корозија и препарати за ослободување на 
калапи, врз база на средства за 
подмачкување) и препарати што се 
употребуваат за замаслување или мастење 
на текстилни материјали, кожа, крзно или 
на други материјали, но исклучувајќи ги 
препаратите што содржат, како основни 
состојки, 70% или повеќе по маса на масла 
од нафта или масла добиени од 
битуменозни минерали:   

 -Што содржат масла од нафта или масла 
добиени од битуменозни минерали:   

3403 11 00 00 --Препарати за обработка на текстилни ма-
теријали, кожа, крзно или други мате-
ријали  сл kg 

3403 19  --Друго:   
3403 19 10 00 ---Што содржат 70% или повеќе по маса на 

масла од нафта или од масла добиени од 
битуменозни минерали, но не како основни 
состојки  6 kg 

3403 19 90 00 ---Друго 6 kg 
 -Друго:   
3403 91 00 00 --Препарати за обработка на текстилни ма-

теријали, кожа, крзно или други мате-
ријали  сл kg 

3403 99 00 00 --Друго 6 kg 
3404 Вештачки восоци и приготвени восоци:   
3404 20 00 00 -Од поли(оксиетилен)(полиетилен гликол)  сл kg 

3404 90 00 00 -Друго сл kg 

                                                           
 (1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3405 Политури и кремови, за обувки, мебел, 

подови, каросерии, стакло или метал, пасти 
и прашоци за чистење и слични препарати 
(без оглед на тоа дали се во форма на 
хартија, вата, филц, неткаени тканини, 
сунѓерести материјали, од пластика или 
гума, импрегнирани или премачкани со 
такви препарати), освен восоците од тар. 
број 3404:   

3405 10 00 00 -Политури, кремови и слични препарати, 
за обувки или кожа  6,5 p/st/kg 

3405 20 00 00 -Политури, кремови и слични препарати, 
за одржување на дрвен мебел, подови или 
друга дрвенарија  6,5 p/st/kg 

3405 30 00 00 -Политури и слични препарати за 
каросерии, освен политури за мебел  6,5 

 
p/st/kg 

3405 40 00 00 -Пасти, прашоци и други препарати за чис-
тење  6,5 p/st/kg 

3405 90 -Друго:   
3405 90 10 00 --Политури за метал  6,5 p/st/kg 
3405 90 90 00 --Друго  6,5 p/st/kg 

3406 00 00 00 Свеќи, свеќички и слично 6,5 p/st/kg 
3407 00 Маси за моделирање, вклучувајќи при-

готвени за детска забава; препарати т.н. 
“забарски восоци” или како “смеси за 
забарски отпечатоци”, во сетови, во 
пакување за продажба на мало или во 
форма на плочички, потковички, стапчиња 
или слични други форми; други препарати 
за употреба во забарството, врз база на гипс 
(печен гипс или калциум сулфат):   

3407 00 00 10 -Препарати за забарство  сл p/st/kg 
3407 00 00 90 -Друго  6 p/st/kg 
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ГЛАВА  3 5  

БЕЛТАЧИНЕСТИ МАТЕРИИ; МОДИФИКУВАНИ СКРОБОВИ; ЛЕПИЛА; ЕНЗИМИ 
 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  квасци (тар. број 2102); 
(б)  фракции на крв (освен на крвен албумин неприготвен за терапевтска или профилактичка 

употреба), лекови и други производи од Глава 30; 
(в)  ензимски препарати за претштавење (тар. број 3202); 
(г)  ензимски препарати за натопување или перење и други производи од Глава 34; 
(д)  стврднати белетачини (тар. број 3913); или 
(ѓ)  производи на графичката индустрија врз подлога на желатин (Глава 49). 

2.  Во смисла на тар. број 3505, под поимот “декстрин” се подразбираат производите за 
разградување на скроб со редуцирана содржина на шеќер, изразен како декстроза сметано на 
сува материја што не надминува 10%.  
Таквите производи со редуцирана содржина на шеќер што надминува 10% се распоредуваат во 
тар. број 1702. 

 
Дополнителна забелешка: 

1. Тар. подброј 3504 00 10, ги опфаќа концентрираните млечни протеини со содржина на 
протеин поголема од 85% по маса, пресметано на сува материја. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3501 Казеин, казинати и други деривати на 

казеинот; лепила од казеин:   
3501 10 -Казеин:   
3501 10 10 00 --За производство на регенерирани текстилни 

влакна (1) 2 kg 
3501 10 50 00 --За индустриски потреби, освен за произ-

водство на храна или фодер (1)  2 kg 
3501 10 90 00 --Друго  2 kg 
3501 90 -Друго:   
3501 90 10 00 --Казеински лепаци  2 kg 
3501 90 90 00 --Друго  2 kg 
3502 Албумини, (вклучувајќи концентрати на две 

или повеќе белтачини од сурутка, што 
содржат по маса повеќе од 80% белтачини од 
сурутка, сметано на сува материја), 
албуминати и други деривати на албумин:   

 -Албумин од јајца:   
3502 11  --Сушен:    

                                                           
 
 (1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
  (²) Стока внесена под  овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани во Дел II под В, од воведните забелешки. 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3502 11 10 00 ---Непогоден за човечка исхрана (2) сл kg 
3502 11 90 00 ---Друго  сл kg 
3502 19  --Друг:    
3502 19 10 00 ---Непогоден за човечка исхрана (2)  сл kg 
3502 19 90 00 ---Друго  сл kg 
3502 20  -Млечен албумин, вклучувајќи 

концентрати на две или повеќе белтачини 
од сурутка:    

3502 20 10 00 --Непогоден за човечка исхрана (2)  сл kg 
 --Друго:   
3502 20 91 00 ---Сушен (на пример, во листови, лушпи, 

прав)  сл kg 
3502 20 99 00 ---Друго  сл kg 
3502 90  -Друго:   
 --Албумини, освен албумин од јајца и млечен 

албумин (лактаалбумин):   
3502 90 20 00 ---Непогоден за човечка исхрана (2)  сл kg 
3502 90 70 00 ---Друго  сл kg 
3502 90 90 00 --Албуминати и други деривати на албумин  сл kg 
3503 00 Желатин (вклучувајќи желатин во листови 

со правоаголна (вклучувајќи квадратна) 
форма, обработени или необработени по 
површината или бојосани) и деривати на 
желатин; рибино лепило; други лепила од 
животинско потекло, освен казеински лепи-
ла од тар. број 3501:   

3503 00 10 00 -Желатин и негови деривати  сл kg 
3503 00 80 00 -Друго  сл kg 
3504 00  Пептони и нивни деривати; други про-

теински материи и нивни деривати, на 
друго место неспомнати ниту опфатени; 
прав од кожа, вклучувајќи прав и од 
хромноштавена кожа:    

3504 00 10 00 -Концентрирани млечни протеини 
наведени во дополнителна забелешка 1 од 
оваа глава сл kg 

3504 00 90 00 -Друго сл kg 
3505 Декстрини и други модификувани скро-

бови (на пр, прежелатинизирани или 
естерификувани скробови); лепила врз база 
на скробови, или врз база на декстрини или 
други модификувани скробови:   

3505 10 -Декстрини и други модификувани 
скробови:   

3505 10 10 00 --Декстрини  сл kg 
 --Други модификувани скробови:   
3505 10 50 00 ---Скроб, естерификуван или етерификуван сл kg 
                                                           
 

(2) Стока внесена под  овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани во Дел II под В, од воведните забелешки. 
 



Стр. 250 - Бр. 155 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 декември 2009 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3505 10 90 00 ---Друго  сл kg 
3505 20  -Лепила:   
3505 20 10 00 --Со содржина помала од 25% по маса на 

скроб или декстрини или друг модификуван 
скроб  сл kg 

3505 20 30 00 --Со содржина од 25% или поголема но 
помала од 55% по маса на скроб или 
декстрини или друг модификуван скроб  сл kg 

3505 20 50 00 --Со содржина од 55% или поголема но 
помала од 80% по маса на скроб или 
декстрини или друг модификуван скроб  сл kg 

3505 20 90 00 --Со содржина од 80% или повеќе по маса на 
скроб или декстрини или друг модификуван 
скроб  сл kg 

3506 Подготвени лепила и други подготвени 
атхезиви, на друго место неспомнати или 
опфатени; производи погодни за употреба 
како лепила или атхезиви, подготвени за 
продажба на мало како лепила или 
атхезиви, во пакување со нето маса што не 
надминува 1 кг:   

3506 10 00 00 -Производи погодни за употреба како 
лепила или атхезиви, подготвени за 
продажба на мало како лепила или 
атхезиви, во пакување со нето маса што не 
надминува 1 кг  6,5 kg 

 -Друго:   
3506 91 00 00 --Атхезиви врз база на полимери од тар. 

број 3901 до 3913 или врз база на каучук  4 kg 
3506 99 00 00 --Друго  4 kg 
3507 Ензими; подготвени ензими на друго место 

неспомнати ниту опфатени:   
3507 10 00 00 -Сириште и негови концентрати  сл kg 
3507 90  -Друго:   

3507 90 30 00 --Липопротеинска липаза; аспрегилус 
алкалинска протеаза сл kg 

3507 90 90 00 --Друго  сл kg 
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ГЛАВА  3 6  

ЕКСПЛОЗИВИ, ПИРОТЕХНИЧКИ ПРОИЗВОДИ; КИБРИТИ, ПИРОФОРНИ ЛЕГУРИ; 
ЗАПАЛНИ ПРЕПАРАТИ 

Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа издвоени хемиски определени соединенија освен оние подолу запишани 
во забелешката 2 (а) или (б) кон оваа глава. 

2.  Под поимот “производи од запаливи материјали” од наименувањето на тар. број 3606 се 
подразбираат само и тоа: 
(а)  металдехид, хексаметилентетрамин и слични материи, подготвени во форми (на пример, 

таблети, стапчиња и слично) за употреба како гориво; гориво врз база на алкохол, и слични 
подготвени горива, во цврста или полуцврста форма; 

(б)  течни или гасовити горива во течна состојба што се употребуваат во запалки за цигари или 
слични запалки, во садови чија зафатнина не надминува 300 см3; и 

(в)  смолни факели, потпалувачи на оган и сл. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3601 00 00 00 Барут сл kg 
3602 00 00 00 Подготвени експлозиви, освен барут сл kg 
3603 00 Бавногоречки штапини; детонирачки 

штапини; ударни или експлозивни каписли; 
запалки; електрични детонатори:   

3603 00 10 00 -Бавногоречки штапини; детонирачки 
штапини  сл m/kg 

3603 00 90 00 -Друго   сл kg 
3604 Пиротехнички производи за огномети, 

сигнални ракети, противградобијни 
ракети; сигнални ракети за густа магла и 
други пиротехнички производи:   

3604 10 00 00 -Пиротехнички производи за огномети  6 p/st/kg 
3604 90 00 00 -Друго  6 p/st/kg 
3605 00 00 00 Кибриди, освен пиротехнички производи од 

тар. број 3604 6 p/st/kg 
3606 Фероцериум и други пирофорни легури во 

сите форми; производи од запаливи 
материи наведени во забелешката 2 кон 
оваа глава:   

3606 10 00 00 -Течни или гасовити горива во течна сос-
тојба што се употребуваат за полнење на за-
палки за цигари или слични запалки во са-
дови со зафатнина што не надминува 300 
см3  6,5 p/st/kg 

3606 90 -Друго:   
3606 90 10 00 --Фероцериум и други пирофорни легури во 

сите форми  6,5 p/st/kg 
3606 90 90 00 --Друго  6,5 p/st/kg 
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ГЛАВА  3 7  

ПРОИЗВОДИ ЗА ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ ЦЕЛИ 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа отпадоци или остатоци.  

2.  Во оваа глава изразот “фотографски “се однесува на постапка со која се создава видлива слика, 
со директно или индиректно дејствување на светлост или други форми на зрачење на 
фотоосетлива површина. 

 
Дополнителни забелешки: 

1.  Кога се увезува звучен филм во две ленти (една лента на која се само слики и друга која е 
употребена за снимање на звукот), секоја лента се распоредува во соодветен тарифен број. 

2.  Поимот “краткометражни” (тар. ознака 3706 90 51 00) се однесува на филмови со должина 
помала од 330 м кои прикажуваат актуелни политички, спортски, воени, научни, книжевни, 
фолклорни, туристички, општествени и други настани. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3701 Фотографски плочи и планфилмови, осет-

ливи на светлост, неосветлени, од кој и да 
било материјал освен од хартија, картон 
или текстил; план-филмови за моментна 
(брза) фотографија, осетливи на светлост, 
неосветлени, во касети или без касети:   

3701 10  -За рентгенско снимање   
3701 10 00 10 --За медицинска, стоматолошка или ветери-

нарна употреба  2 m2 

3701 10 00 90 --Други 6,5 m2 

3701 20 00 00 -План филм за моментна (брза) 
фотографија 6,5 p/st/kg 

3701 30 00 00 -Други плочи и план-филм, чија една 
страна надминува 255 мм  6,5 m2 

 -Друго:   
3701 91 00 00 --За фотографии во боја (повекебојни)  6,5 p/st/kg 
3701 99 00 00 --Друго  6,5 m2 

3702 Фотографски филмови во ролни, осетливи 
на светлост, неосветлени, од кој и да било 
материјал освен од хартија, картон или 
текстил; филмови во ролни за моментна 
(брза) фотографија, осетливи на светлост, 
неосветлени:   

3702 10 00 00 -За рентгенски снимања  сл m2 

 -Други филмови, неперфорирани, со 
ширина што не надминува 105 мм:   

3702 31  --За фотографија во боја (повеќебојна):   
3702 31 20 00 ---Со должина што не надминува 30 м  6,5 p/st 
 ---Со должина што надминува 30 м:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3702 31 91 00 ----Колор негативен филм: 

 -  со ширина од 75 мм или поголема но 
што  не надминува 105 мм и 

-  со должина од 100 м или поголема за 
производство на пакувања со 
филмови за инстант фотографии (1)  6,5 p/st 

3702 31 98 00 ----Друго  6,5 p/st 
3702 32 --Други, со емулзија на халогениди на 

сребро:   
 ---Со ширина што не надминува 35 мм:   

3702 32 10 00  ----Микрофилм; филм за графички уметности 6,5 m2 

3702 32 20 00 ----Друго  6,5 m2 

3702 32 85 00 ---Со ширина што надминува 35 мм 6,5 m2 

3702 39 00 00 --Друго  6,5 m2 

 -Други филмови, неперфорирани, со 
ширина што надминува 105 мм:   

3702 41 00 00 --Со ширина што надминува 610 мм и дол-
жина што надминува 200 м, за фотографија 
во боја (повеќебојна) 6,5 m2 

3702 42 00 00 --Со ширина што надминува 610 мм и дол-
жина што надминува 200 м, освен за фото-
графија во боја  2 m2 

3702 43 00 00 --Со ширина што надминува 610 мм и 
должина што не надминува 200 м  6,5 m2 

3702 44 00 00 --Со ширина што надминува 105 мм што не 
надминува 610 мм  6,5 m2 

 -Други филмови, за фотографија во боја 
(повеќебојна):   

3702 51 00 00 --Со ширина што не надминува 16 мм и 
должина што не надминува 14 м  6,5 m 

3702 52 00 00 --Со ширина што не надминува 16 мм и 
должина што надминува 14 м 6,5 m 

3702 53 00 00 --Со ширина што надминува 16 мм но не 
надминува 35 мм и должина што не 
надминува 30 м, за слајдови  6,5 m 

3702 54 00 00  --Со ширина што надминува 16 мм но не 
надминува 35 мм и должина што не 
надминува 30 м, освен за слајдови 6,5 m 

3702 55 00 00 --Со ширина што надминува 16 мм но не 
надминува 35 мм и должина што 
надминува 30 м  6,5 m 

3702 56 00 00 --Со ширина што надминува 35 мм  6,5 m 
 -Друго:   
3702 91 --Со ширина што не надминува 16 мм:   
3702 91 20 00 ---Филм за графички уметности  6,5 m 

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од  
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
 
 



Стр. 254 - Бр. 155 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 декември 2009 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3702 91 80 00 ---Друго  6,5 m 
3702 93 --Со ширина што надминува 16 мм но не 

надминува 35 мм и должина што не 
надминува 30 м:   

3702 93 10 00 ---Микрофилм; филм за графички уметности  6,5 m 
3702 93 90 00 ---Друго  6,5 m 
3702 94 --Со ширина што надминува 16 мм но не 

надминува 35 мм и должина што 
надминува 30 м:   

3702 94 10 00 ---Микрофилм; филм за графички уметности  6,5 m 
3702 94 90 00 ---Друго 6,5 m 
3702 95 00 00 --Со ширина што надминува 35 мм  6,5 m 
3703 Фотографска хартија, картон и текстил, 

осетливи на светлост, неосветлени:   

3703 10 00 00 -Во ролни со ширина што надминува 610 
мм 2 kg 

3703 20 00 00 -Друго, за фотографија во боја 
(повеќебојна) 6,5 kg 

3703 90 00 00 -Друго 6,5 kg 
3704 00 Фотографски плочи, филмови, хартии, 

картон и текстил, осветлени но неразвиени:   
3704 00 10 00 -Фотографски плочи и филмови 2 kg 
3704 00 90 00 -Друго  2 kg 
3705 Фотографски плочи и филмови, осветлени 

и развиени, освен кинематографски филм:   
3705 10 00 00 -За офсет репродукција  2 kg 
3705 90 -Друго:   
3705 90 10 00 --Микрофилмови 2 kg 
3705 90 90 00 --Друго  2 kg 
3706 Кинематографски филм, осветлен и 

развиен, со снимен или без снимен звучен 
запис или кои содржат само снимен звучен 
запис:   

3706 10 -Со ширина 35 мм или поголема:   
3706 10 10 00 --Само со звучен запис  сл m 
  --Друго:   
3706 10 91 00 ---Негативи; интермедијарни позитиви  сл m 
3706 10 99 00 ---Други позитиви  сл m 
3706 90 -Друго:   
3706 90 10 00 --Само со звучен запис  сл m 
  --Друго:   
3706 90 31 00 ---Негативи; интермедијарни позитиви  сл m 
 ---Други позитиви:   
3706 90 51 00 ----Краткометражни  сл m 
 ----Друго, со ширина:   
3706 90 91 00 -----Помала од 10 мм  сл m 
3706 90 99 00  -----Од 10 мм или поголема сл m 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3707 Хемиски препарати за фотографски намени 

(освен лакови, лепила, средства за лепење и 
слични препарати); неизмешани производи 
за фотогорафска употреба, подготвени во 
одмерени дози или подготвени за продажба 
на мало во форма готова за употреба:   

3707 10 00 00 -Емулзии осетливи на светлост  6,5 l/kg 
3707 90 -Друго:   

3707 90 20 00 --Развивачи и фиксери 6,5 l/kg 
3707 90 90 00 --Друго  6,5 l/kg 
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ГЛАВА  3 8  

РАЗНИ ПРОИЗВОДИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  Издвоени хемиски определени елементи или соединенија, освен следниве производи: 

(1)  вештачки графит (тар. број 3801); 
(2)  инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства против 'ртење, средства 

за регулирање на растењето, средства за дезинфекција и слични производи подготвени 
како што е опишано во тар. број 3808; 

(3)  производи подготвени како полнила за апарати за гаснење пожар или противпожарни 
бомби и гранати (тар. број 3813); 

(4)  цертифицирани референтни материјали наведени во забелешката 2 подолу; 
(5)  производи наведени во забелешката 3 (а) или 3 (в) подолу; 

(б)  Мешаници на хемиски производи со прехранбени производи или други материи што имаат 
хранлива вредност, а се употребуваат при подготвувањето на човечка храна (обично тар. 
број 2106); 

(в)  Згура и пепел и остатоци (вклучувајќи талог, освен остатоци од талог), што содржат 
метали, арсен или нивни смеши и ги задоволуваат барањата од забелешка 3 (а) или 3 (б) 
кон Глава 26 (тар. број 2620); 

(г)  Лекови (тар. број 3003 или 3004); или 
(д)  Истрошени катализатори од вид кои се употребуваат за екстракција на прости метали или 

за производство на хемиски соединенија од прости метали (тар. број 2620), истрошени 
катализатори од вид кои обично се употребуваат за обновување на благородни метали (тар. 
број 7112) или катализатори кои се состојат од метал или легури на метал во форма, како 
на пример, ситно делен прав или ткаена газа (Оддел XIV или XV). 

2.  (А)  Во смисла на тар. број 3822, под поимот “цертифицирани референтни материјали” се 
подразбираат референтни материјали кои се пропратени со цертификат во кој се наведени 
вредностите од цертифицираните својства, методите употребени за одредување на овие 
вредности и степенот на осетливост на секоја вредност, а која е погодна за аналитички, 
калибрациони и референтни цели. 

(Б)  Со исклучок на производите од Глава 28 или 29, за распоредување на цертифицираните 
референтни материјали, тар. број 3822 ќе има предност во однос на друг тарифен број во 
Номенклатурата.  

3.  Тар. број 3824 ги опфаќа и следниве производи што не се распоредуваат во други тарифни 
броеви на оваа номенклатура: 
(а)  култивираните кристали (освен оптички елементи) со поединечна маса не помала од 2,5 г, 

од магнезиум оксид или од халогениди на алкални или на земно-алкални метали; 
(б)  фузелно масло (патока); Дипелово масло; 
(в)  производи за бришење мастило подготвени во пакување за продажба на мало; 
(г)  производи за исправка на матрици и други коректурни течности подготвени за продажба 

на мало; и 
(д)  топливи керамички производи за испитување на температурата во печки (на пример, 

Сегерови пирамиди). 

4.  Во Номенклатурата, под “градски отпад” се подразбира вид отпад кој е собран од 
домаќинствата, хотелите, рестораните, болниците, продавниците, установите итн, смет од 
патиштата и тротоарите, како и градежен отпад и шут. Градскиот отпад главно содржи широка 
лепеза на материјали како пластики, каучук, дрво, хартија, текстил, стакло, метали, 
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прехрамбени материјали, скршен мебел и други оштетени или исфрлени производи. Поимот 
“градски отпад “, меѓутоа не опфаќа: 
(а)  поединечни материјали или производи одвоени од отпадот, како отпадна пластика, каучук, 

дрво, хартија, текстил, стакло или метали и истрошени батерии кои се распоредуваат во 
нивните соодветни тарифни броеви во Номенклатурата; 

(б)  индустриски отпад; 
(в)  фармацевтски отпад, што е дефиниран во Забелешката 4(ѕ) кон Глава 30; или 
(г)  болнички отпад, што е дефиниран во Забелешката 6 (а) подолу. 

5.  Во смисла на тар. број 3825, под “отпадна тиња” се подразбира тиња настаната од 
пречистителни станици на градски отпадни води вклучувајќи предтретман на отпадот, ичистена 
и нестабилизирана тиња. Стабилизирана тиња кога е погодна за уптреба како ѓубриво се 
исклучува (Глава 31). 

6.  Во смисла на тар. број 3825, поимот “други отпади” се однесува на: 
(а)  клинички отпад, т.е. контаминиран отпад како резултат на медицински истражувања, 

дијагностицирања, третмани или други медицински, хируршки, забарски или ветеринарни 
постапки, кои често содржат патогени агенси и фармацевтски субстанци и бараат 
специјални постапки за исфрлање на отпадот (на пример, завои, употребувани ракавици и 
употребувани шприцеви); 

(б)  отпадни органски растворувачи; 
(в)  отпади од течности за конзервирање на метали, хидраулични флуиди, флуиди за кочници и 

флуиди против мрзнење; и 
(г)  други отпади од хемиската или металуршката индустрија. 
Меѓутоа, поимот “други отпади” не ги опфаќа отпадите кои содржат главно нафтени масла или 
масла добиени од битуменски минерали (тар. број 2710). 

 
Забелешки за тарифни подброеви: 
 

1.  Тар. подброј 3808 50 ги опфаќа само производите од тарифен број 3808, кои содржат една или 
повеќе од следниве супстанции: aldrin (ISO); binapacryl (ISO); camphechlor (ISO)(toxaphene); 
captafol (ISO); chlordane (ISO); chlordimeform (ISO); chlorobenzilate (ISO); DDT (ISO)(clofenotane 
(INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane); dieldrin (ISO, INN); dinoseb (ISO), негови 
соли или естри; ethylene dibromide (ISO) (1,2-dibromoethane); ethylene dichloride (ISO) (1,2-
dichloroethane); fluoroacetamide (ISO); heptachlor (ISO); hexachlorbenzene (ISO); 1,2,3,4,5,6-
hexachlorocyclohexane(HCH (ISO)), вклучувајќи го и lindane (ISO,INN); живини соединенија; 
methamidophos (ISO); monocrotophos (ISO); oxirane (ethylene oxide); parathion (ISO); parathion 
methyl (ISO)(methyl-parathion); pentachlorophenol (ISO); phosphamidopn (ISO); 2,4,5-T 
(ISO)(2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid), негови соли или естри. 

2.  Во смисла на тар. подброеви 3825 41 и 3825 49, “отпадни органски растворувачи” се отпади кои 
главно содржат органски растворувачи, непогодни за понатамошна употреба како примарни 
производи, наменети или ненаменети за реконструкција на растворувачите. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3801 Вештачки графит; колоиден или полу-

колоиден графит; препарати врз база на 
графит или други видови јаглероди во 
форма на паста, блокови, плочи или други 
полупроизводи:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3801 10 00 00 -Вештачки графит  сл kg 
3801 20  -Колоиден или полукилоиден графит:   
3801 20 10 00 --Колоиден графит во суспензија на масло; 

полуколоиден графит  сл kg 
3801 20 90 00 --Друго  сл kg 
3801 30 00 00 -Јаглеродни пасти за електроди и слични 

пасти за обложување на печки  сл kg 
3801 90 00 00 -Друго  сл kg 
3802 Активен јаглен; активни природни мине-

рални производи; животински јаглен, 
вклучувајќи употребен животински јаглен:   

3802 10 00 00 -Активен јаглен  сл kg 
3802 90 00 00 -Друго  сл kg 
3803 00 Тал масло, рафинирано или нерафинирано:   

3803 00 10 00 -Сурово  сл kg 
3803 00 90 00 -Друго  сл kg 

3804 00 00 00 Остаточни лужини по производството на 
дрвна целулоза, неконцентрирани или 
концентрирани, десахарификувани или 
хемиски третирани, вклучувајќи лигнин 
сулфонати, но исклучувајќи тал масло од 
тар. број 3803 6 kg 

3805 Смолен, дрвен или сулфатен терпентин и 
други терпентински масла добиени со 
дестилација или друга постапка од 
иглолисано дрво; суров дипентен; сулфитен 
терпентин и други сурови пара-цимени; 
борово масло што содржи алфа-терпинеол 
како главна состојка:   

3805 10 -Смолни, дрвни или сулфатни 
терпентински масла:   

3805 10 10 00 --Смолен терпентин  6 kg 
3805 10 30 00 --Дрвен терпентин  6 kg 
3805 10 90 00 --Сулфитен терпентин  6 kg 
3805 90 -Друго:   

3805 90 10 00 --Борово масло  5 kg 
3805 90 90 00 --Друго  6 kg 
3806 Колофониум и смолни киселини, и нивни 

деривати; пинолин и колофонумски масла; 
течни смоли:   

3806 10 00 00 -Колофониум и смолни киселини 5 kg 
3806 20 00 00 -Соли на колофониум, на смолни киселини 

или на деривати на колофониум или 
смолни киселини, освен соли на 
колофониумски затворувачи  5 kg 

3806 30 00 00 -Смолни естри  5 kg 
3806 90 00 00 -Друго  5 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3807 00 Катран од дрво; масло од катран од дрво; 

креозот од дрво; нафта од дрво; растителна 
смола; пиварска смола и слични препарати 
врз база на колофониум, смолни киселини 
или врз база на растителни смоли:   

3807 00 10 00 -Катран од дрво  6 kg 
3807 00 90 00 -Друго  6 kg 
3808 Инсектициди, родентициди, фунгициди, 

хербициди, средства против 'ртење и 
средства за регулација на растењето на 
растенијата, дезинфектанти и слични 
производи, подготвени во форма или 
пакување за продажба на мало или како 
препарати или производи (на пр, 
сулфурирани ленти, фитили, свеќи и 
хартии за убивање муви):   

3808 50 00 00 -Производи назначени во забелешка 1 кон 
оваа Глава сл kg 

 -Други:   

3808 91  --Инсектициди:   

3808 91 10 00 ---Врз база на пиретроиди сл kg 
3808 91 20 00 ---Врз база ма хлорирани јаглеводороди сл kg 
3808 91 30 00 ---Врз база на карбамати  сл kg 
3808 91 40 00 ---Врз база на органофосфорни соединенија  сл kg 
 ---Друго:    
3808 91 90 10 ----Кои содржат бромометан (метил бромид) 

или бромохлорометан сл kg 
3808 91 90 90 ----Друго сл kg 
3808 92  --Фунгициди:   

 ---Неоргански:   
3808 92 10 00 ----Препарати врз база на соединенија на 

бакар  сл kg 
3808 92 20 00 ----Друго  сл kg 
 ---Друго:   
3808 92 30 00 ----Врз база на дитиокарбамати  сл kg 
3808 92 40 00 ----Врз база на бензимидазоли  сл kg 
3808 92 50 00 ----Врз база на диазоли или триазоли  сл kg 
3808 92 60 00 ----Врз база на диазини или морфолини  сл kg 
 ----Друго:    
3808 92 90 10 -----  Кои содржат бромометан (метил 

бромид) или бромохлорометан сл kg 
3808 92 90 90 -----Друго  сл kg 
3808 93  --Хербициди, средства против 'ртење и 

средства за регулација на растењето на 
растенијата:   

 ---Хербициди:   
3808 93 11 00 ----Врз база на фенокси-фитохормони  сл kg 
3808 93 13 00 ----Врз база на триазини  сл kg 
3808 93 15 00 ----Врз база на амиди  сл kg 
3808 93 17 00 ----Врз база на карбамати  сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3808 93 21 00 ----Врз база на динитроанилни деривати  сл kg 
3808 93 23 00 ----Врз база на деривати на уреа, на урацил 

или на сулфонил уреа  сл kg 
 ----Друго:   
3808 93 27 10 -----  Кои содржат бромометан (метил 

бромид) или бромохлорометан сл kg 
3808 93 27 90 -----Друго  сл kg 
3808 93 30 00 ---Средства против 'ртење сл kg 
3808 93 90 00 ---Средства за регулација на растењето на 

растенијата  сл kg 
3808 94 --Дезинфектанти:   

3808 94 10 00 ---Врз база на кватернарни соли на амониум  сл kg 
 ---Врз база на халогени соединенија:    
3808 94 20 10 ----  Кои содржат бромометан (метил бромид) 

или бромохлорометан сл kg 
3808 94 20 90 ----Друго  сл kg 
3808 94 90 00 ---Друго  сл kg 
3808 99 --Друго:   

3808 99 10 00 ---Родентициди  сл kg 
 ---Друго:    
3808 99 90 10 ----Кои содржат бромометан (метил бромид) 

или бромохлорометан сл kg 
3808 99 90 90 ----Друго  сл kg 
3809 Средства за доработка, носачи на бои кои 

служат за забрзување на бојосувањето или 
за фиксирање на материите за бојосување и 
други производи и препарати (на пр, 
средства за апература и нагризување), што 
се употребуваат во индустријата на текс-
тил, хартија, кожа или во слични 
индустрии, на друго место неспомнати ниту 
опфатени:   

3809 10  -Врз база на скробни материи:   
3809 10 10 00 --Со содржина по маса на такви материи 

помала од 55%  сл kg 
3809 10 30 00 --Со содржина по маса на такви материи од 

55% или поголема но помала од 70%  сл kg 
3809 10 50 00 --Со содржина по маса на такви материи од 

70% или поголема но помала од 83%  сл kg 
3809 10 90 00 --Со содржина по маса на такви материи од 

83% или поголема  сл kg 
 -Друго:   
3809 91 00 00 --Што се употребуваат во текстилната или 

слични индустрии   сл kg 
3809 92 00 00 --Што се употребуваат во индустријата за 

хартија или слични индустрии  сл kg 
3809 93 00 00 --Што се употребува во индустријата на 

кожа или во слични индустрии   сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3810 Препарати за декапирање на метални 

површини; топители и други помошни 
препарати за лемење и заварување; пра-
шоци и пасти за лемење и заварување што 
се состојат од метали и други материјали; 
препарати што се употребуваат како јадра 
или облоги за електроди или прачки за 
заварување:   

3810 10 00 00 -Препарати за декапирање на метални 
површини; прашоци и пасти што се 
состојат од метали или од други материјали 
за лемење или заварување  3 kg 

3810 90 -Друго:   
3810 90 10 00 --Препарати што се употребуваат како јадра 

или облоги за електроди или прачки за 
заварување  3 kg 

3810 90 90 00  --Друго 3 kg 
3811 Препарати против детонација, препарати 

за спречување на оксидација (инхибитори 
на оксидација), за спречување на таложење 
на смола, подобрувачи на вискозитет, анти-
корозивни препарати и други подготвени 
адитиви, за минерални масла (вклучувајќи 
бензин) или за други течности што се 
употребуваат за исти цели како 
минералните масла:   

 -Препарати против детонација:   
3811 11 --Врз база на соединенија на олово:   
3811 11 10 00 ---Врз база на тетраетил-олово  5 kg 
3811 11 90 00 ---Друго  5 kg 
3811 19 00 00 --Други  5 kg 
 -Адитиви за масла за подмачкување:   
3811 21 00 00 --Што содржат масла од нафта или масла 

добиени од битуменозни минерали  6 kg 
3811 29 00 00 --Други  6 kg 
3811 90 00 00  -Друго 6 kg 
3812 Подготвени забрзувачи на вулканизација; 

сложени пластификатори за гума или 
пластични маси, на друго место 
неспомнати ниту опфатени; 
антиоксидациони препарати и други 
сложени стабилизатори за гума или 
пластични маси:   

3812 10 00 00 -Подготвени забрзувачи за вулканизација 
на гума  сл kg 

3812 20  -Сложени пластификатори за гума или 
пластични маси:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3812 20 10 00 --Реакциона мешаница што содржи бензил 3-

изобутурилокси-1-изопропил-2,2-диметилпро-
пил фталат и бензил 3-изобутурилокси-2,2,4- 
триметилпентил фталат  сл kg 

3812 20 90 00 --Друго сл kg 
3812 30 -Антиоксидациони препарати против 

оксидација и други сложени стабилизатори 
за гума или пластични маси:   

 --Антиоксидациони препарати:    

3812 30 21 00 ---Мешаници  од  олигомери  од  1,2-
дихидро-2,2,4-триметилквинолин  сл kg 

3812 30 29 00 ---Друго  сл kg 
3812 30 80 00  --Друго  сл kg 
3813 00  Препарати и полнења за апарати за гас-

нење пожар; наполнети гранати за гаснење 
пожари:    

3813 00 00 10 -Кои содржат бромохлородифлуорометан, 
бромотрифлуорометан или 
дибромотетрафлуороетани 6 kg 

3813 00 00 20 -Кои содржат метан,етан или пропан 
хидробромофлуоројагленороди(HBFCs) 6 kg 

3813 00 00 30 -Кои содржат метан,етан или пропан 
хидрохлорофлуоројагленороди(HCFCs) 6 kg 

3813 00 00 40 -Кои содржат бромохлорметан  6 kg 
3813 00 00 90 -Друго 6 kg 
3814 00 Сложени органски растворувачи и раз-

редувачи, на друго место неспомнати ниту 
опфатени; подготвени средства за 
симнување на премачкувачките средства 
или лакови:   

3814 00 10 00 -Врз база на бутил ацетат  6 kg 
 -Друго:    
3814 00 90 10 --  Кои содржат метан,етан или пропан 

хлорофлуоројагленород (CFCs), со или без 
содржина на хидрохлорофлуоројагленороди 
(HCFCs) 6 kg 

3814 00 90 20 --  Кои содржат метан,етан или пропан 
хидрохлорофлуоројагленороди (HCFCs), но 
не содржат хлорофлуоројагленороди (CFCs) 6 kg 

3814 00 90 30 --Кои содржат јагленород тетрахлорид, 
бромохлорометан или 1,1,1-трихлороетан 
(метил хлороформ) 6 kg 

3814 00 90 90 --Друго 6 kg 
3815 Иницијатори на реакција, забрзувачи на 

реакција и каталитички препарати, на 
друго место неспомнати или опфатени:   

 -Катализатори на подлога:   
3815 11 00 00 --Со никел или со соединенија на никел 

како активниа материја  сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3815 12 00 00 --Со благороден метал или со соединенија 

на благородни метали како активна 
материја  сл kg 

3815 19  --Друго:    
3815 19 10 00 ---Катализатор, во форма на зрнца, од кои 

90% или повеќе по маса имаат големина на 
честичка што не надминува 10 микрометри, 
кој се состои од мешаница на оксиди на 
подлога од магнезиум силикат, што по маса се 
состои од: 

 -  20% или поголема но не поголема од 
35%  на бакар и 

 -  2% или поголема но не поголема од 3%  
на бизмут, и со јасна специфична 
тежина  од 0,2 или поголема но да не 
надминува  1,0  сл kg 

3815 19 90 00 ---Друго  сл kg 
3815 90  -Друго:   

3815 90 10 00 --Катализатор што се состои од етилтрифенил 
фосфониум ацетат во форма на раствор во 
метанол  сл kg 

3815 90 90 00 --Друго  сл kg 
3816 00 00 00 Огноотпорни цементи, огноотпорни мал-

тери, огноотпорни бетони, и слични 
огноотпорни маси, освен производите од 
тар. број 3801  6 kg 

3817 00  Мешани алкилбензени и мешани алкил-
нафталини, освен оние од тар. број 2707 или 
2902:   

3817 00 50 00 -Линеарен алкилбензен  сл kg 
3817 00 80 00 -Друго  сл kg 
3818 00  Хемиски елементи допирани за употреба во 

електрониката, во форма на дискови, 
плочки или слични форми; хемиски 
соединенија допирани за употреба во 
електрониката:    

3818 00 10 00 -Допиран силициум  сл kg 
3818 00 90 00 -Друго  сл kg 
3819 00 00 00 Течности за хидраулични кочници и други 

подготвени течности за хидраулична 
трансмисија, што не содржат или содржат 
помалку од 70% по маса масла од нафта 
или масла добиени од битуменозни 
минерали  сл kg 

3820 00 00 00 Препарати против замрзнување и при-
готвени течности за одмрзнување  6 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3821 00 00 00 Подготвени култивирани подлоги за развој 

или чување на 
микроорганизми(вклучувајќи вируси и 
слични) или растителни, човечки или 
животински клетки   сл kg 

3822 00 00 00 Дијагностички или лабораторски реагенси 
на подлога и приготвени дијагностички 
или лабараториски реагенси без оглед на 
тоа дали се или не се на подлога, освен оние 
од тар. број 3002 или 3006; цертифицирани 
референтни материјали  сл kg 

3823 Индустриски монокарбоксилни масни 
киселини; киселински масла добиени од 
рафинирање; индустриски масни ал-
кохоли:   

 -Индустриски монокарбоксилни масни 
киселини; киселински масла добиени од 
рафинирање:   

3823 11 00 00 --Стеаринска киселина  5 kg 
3823 12 00 00 --Олеинска киселина  5 kg 
3823 13 00 00 --Масни киселини на тал масло  5 kg 
3823 19  --Друго:   
3823 19 10 00 ---Дестилирани масни киселини  5 kg 
3823 19 30 00 ---Дестилат на масна киселина  5 kg 
3823 19 90 00 ---Друго  5 kg 
3823 70 00 00 -Индустриски масни алкохоли  5 kg 
3824 Подготвени врзивни средства за леарски 

калапи или леарски јадра; хемиски 
производи и препарати на хемиската 
индустрија или на сродни индустрии 
(вклучувајќи ги и оние што се состојат од 
мешаници на природни производи), на 
друго место неспомнати или опфатени:    

3824 10 00 00 -Подготвени врзивни средства за леарски 
калапи или леарски јадра  6 kg 

3824 30 00 00 -Неагломерирани карбиди на метали меѓу-
себно измешани или измешани со метални 
врзива  6 kg 

3824 40 00 00 -Подготвени адитиви за цементи, малтери 
или бетони  6 kg 

3824 50 -Неогноотпорни малтери и бетони:   
3824 50 10 00 --Бетони готови за полнење  6 kg 
3824 50 90 00 --Друго  6 kg 
3824 60  -Сорбитол, освен сорбитол од тар. подброј 

2905 44:    
 --Во воден раствор:   
3824 60 11 00 ---Со содржина 2% или помала по маса на D-

манитол, пресметан на содржина на D-
глицитол  6 kg 

3824 60 19 00 ---Друго  6 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
 --Друго:   
3824 60 91 00 ---Со содржина 2% или помала по маса на D-

манитол, пресметан на содржина на D-
глицитол  6 kg 

3824 60 99 00 ---Друго  6 kg 
 -Мешавини кои содржат халогенирани де-

ривати на метан, етан и пропан:   
3824 71 00 00 --Кои содржат хлорофлуоројаглероди (CFCs), 

кои содржат или не водородхлорофлу 
оројаглерод    (HCFCs), 
перфлуоројаглероди(PFCs) или 
водородфлуоројаглероди(HFCs) 6 kg 

3824 72 00 00 --Кои содржат бромохлородифлуорометан, 
бромотрифлуорометан или 
дибромотетрафлуоро етани   6 kg 

3824 73 00 00 --Кои  содржат 
водородбромофлуоројаглероди(HBFCs)  6 kg 

3824 74 00 00 --Кои содржат водородхлорофлуоројаглероди 
(HCFCs), кои содржат или не перфлуоро 
јаглероди(PFCs) или  водородфлуоројаглероди 
(HFCs), но кои не содржат хлорофлуоро 
јаглероди(CFCs)  6 kg 

3824 75 00 00 --Кои  содржат јаглерод тетрахлорид  сл kg 
3824 76 00 00 --Кои  содржат 1,1,1-трихлороетан (метил 

хлоро  форм)  сл kg 
3824 77 00 00 --Кои  содржат бромометан(метил бромид) 

или бромохлорометан  сл kg 
3824 78 00 00 --Кои  содржат перфлуоројаглероди (PFCs) 

или водородфлуоројаглероди (HFCs), но кои 
не содржат хлорофлуоројаглероди (CFCs) или 
водородхлоро флуоројаглероди (HCFCs)  6 kg 

3824 79 00 00 --Друго  6 kg 
 -Мешавини и препарати кои содржат 

оксиран (етилен оксид), полибромирани 
бифенили(PBBs), поли хлорирани 
бифенили (PCBs), полихлорорани 
терфенили (PCTs) или  три (2,3-
дибромопропил) фосфат:    

3824 81 00 00 --Кои содржат оксиран (етилен оксид)  сл kg 
3824 82 00 00 --Кои содржат полихлорирани бифенили 

(PCBs), поли хлорирани трифенили(PCTs) или 
полибромирани бифенили(PBBs)  сл kg 

3824 83 00 00 --Кои  содржат три (2,3-дибромопропил) 
фосфат  сл kg 

3824 90 -Друго:   
3824 90 10 00 --Нафтени сулфонати, исклучувајќи ги наф-

тените сулфонати на алкалните метали, 
амониум или етаноламини; тиофенувани 
сулфунски киселини од масла добиени од 
битуменозни минерали, и нивни соли  сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3824 90 15 00 --Јонски изменувачи  сл kg 
3824 90 20 00 --Гасни апсорбенси за вакум цевки  сл kg 
3824 90 25 00 --Пиролигнити (на пример на калциум); суров 

калциум тартарат; суров калциум цитрат  сл kg 
3824 90 30 00 --Нафтенски киселини, нивни соли нерас-

творливи во вода и нивни естри 6 kg 
3824 90 35 00 --Препарати против корозија, кои содржат 

амини како активни материи  сл kg 
3824 90 40 00 --Сложени неоргански растворувачи и разре-

дувачи за премази или слични производи  сл kg 
 --Друго:   
3824 90 45 00 ---Препарати против луспење и слични произ-

води  сл kg 
3824 90 50 00 ---Препарати за електропревлекување  сл kg 
3824 90 55 00 ---Мешавини на моно-, ди- и три-, естри на 

масни киселини од глицерол (емулзификатор 
на масти)  сл kg 

  ---Производи и препарати за фармацевтска 
или хируршка употреба:    

3824 90 61 00 ----Интермедијарни производи добиени од 
процес на производство на антибиотици од 
ферментација на Streptomyces tenebrarius, 
сушени или несушени, за употреба при 
производство на лекови за хумана медицина 
од тар. број 3004 (1) сл kg 

3824 90 62 00 ----Интермедијарни производи од производ-
ство на моненски соли  сл kg 

3824 90 64 00 ----Друго  сл kg 
3824 90 65 00 ---Помошни средства за лиење (освен оние од 

тар. подброј 3824 10 00 00)  сл kg 
3824 90 70 00 ---Огноотпорни препарати, водоотпорни 

препарати и слични заштитни препарати кои 
се употребуваат во градежништвото    сл kg 

  ---Друго:    
3824 90 75 00 ----Литиумска ниобатска плоча, недопирана  сл kg 
3824 90 80 00 ----Мешаница на амини добиени од 

димеризирани масни киселини, со просечна 
молекуларна маса од 520 до 550  сл kg 

3824 90 85 00 ----3-(1-етил-1-метилпропил) изоксазол-5-
иламин, во форма на раствор во толуене  сл kg 

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3824 90 87 00 ----Мешаница составена главно од(5-етил-2-

метил-2-оксидо-1,3,2-диокафосфинан-5-
ил)метил метил метилфосфонат и бис[(5-етил-
2-метил-2-оксидо-1,3,2-диокцафосфинан-5-
ил)метил] метилфосфонат, и мешаница 
составена главно од диметил метилфосфонат, 
оксиран и дифосфор пентаоксид сл kg 

3824 90 91 00 ----моно  алкил  естри  на  масни киселини, 
кои содржат 96.5% волуменски  и повеќе 
естри (ФАМАЕ) сл kg 

■3824 90 97 00 ----Друго  сл kg 
3825 Остаточни производи на хемиските или 

сродни индустрии, на друго место 
неспомнати или опфатени; градски отпад, 
отпадна тиња; други отпади опфатени во 
Забелешка 6 кон оваа Глава:   

3825 10 00 00 -Градски отпад  25 kg 
3825 20 00 00 -Отпадна тиња  25 kg 
3825 30 00 00 -Клинички отпад  25 kg 
 -Отпад од органски растворувачи:   
3825 41 00 00 --Халогенирани  25 kg 
3825 49 00 00 --Други  25 kg 
3825 50 00 00 -Отпади од течности за конзервирање на 

металите, хидраулични флуиди, флуиди за 
кочници и флуиди против мрзнење (анти-
фризи) 25 kg 

 -Други отпади од хемиските или сродни 
индустрии:   

3825 61 00 00 --Главно со содржина на органски материи 25 kg 
3825 69 00 00 --Друго  25 kg 
3825 90 -Друго:   

3825 90 10 00 --Алкален железен оксид за пречистување на 
гас  25 kg 

3825 90 90 00 --Друго  25 kg 
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О Д Д Е Л  V I I  

 
ПЛАСТИЧНИ МАСИ И ПРОИЗВОДИ ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ; КАУЧУК И ПРОИЗВОДИ 

ОД КАУЧУК И ГУМА 
Забелешки: 

1.  Производите подготвени во сетови што се состојат од две или повеќе посебни состојки, од кои 
некои или сите се распоредуваат во овој оддел, а се наменети да се измешаат заедно заради 
добивање на производите од Оддел VI или VII, ќе се распоредат во соодветен тарифен број за 
тој производ, под услов состојките: 
(а)  од гледиште на нивното приспособување, со оглед на начинот на кој се подготвени, јасно 

да се распознатливи и да се наменети за употреба заедно без претходно препакување; 
(б)  заедно да се царинат; и 
(в)  да се такви што ќе можат да се распознаат според својата природа или според релативните 

соодноси во кои се присутни и да се дополнуваат меѓусебно. 

2.  Производите од пластични маси, каучук и гума на кои се печатени мотиви текст, илустрации и 
сл, на кои печатот им дава суштествен карактер во однос на главната употреба на производите, 
се распоредуваат во Глава 49, со исклучок на производите од тар. број 3918 или 3919. 

 
ГЛАВА  3 9  

ПЛАСТИЧНИ МАСИ И ПРОИЗВОДИ ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ 
Забелешки: 

1.  Под поимот “пластични маси” во Номенклатурата се подразбираат оние материјали од тар. 
броеви 3901 до 3914 што се или што биле способни, било во моментот на полимеризација или 
на некој следен степен, додека биле подложени на едно надворешно влијание (обично на 
топлина и притисок, а ако е потребно со растворувач или пластификатор) да се обликуваат со 
леење, екструдирање, валање или со друга постапка во форми што се задржуваат по 
престанокот на надворешното влијание.  
Под поимот “пластични маси” во оваа номенклатура се подразбира и вулкан-фиберот. Меѓутоа, 
под поимот “пластични маси” не се подразбираат текстилните материјали од Оддел XI. 

2.  Оваа глава не опфаќа: 

      (а) препарати за подмачкување од тарифен број 2710 и 3403; 
(б)  восоци од тар. број 2712 или 3404; 
(в)  издвоени хемиски определени органски соединенија (Глава 29); 
(г)  хепарин или негови соли (тар. број 3001); 
(д)  раствори (освен колоидни), кои се состојат од било кој производи наведени во тар. броеви 

3901 до 3913 во испарливи органски растворувачи кога масата на растворувачот надминува 
50% од масата на растворот (тар. број 3208); фолии за печат од тар. број 3212; 

(ѓ)  органски површински активни средства или препарати од тар. број 3402; 
(е)  течни смоли или естерни смоли (тар. број 3806); 
(ж)  подготвени адитиви за минерални масла (вклучувајќи и бензин) или за други течности што 

се употребуваат за исти цели како  минералните масла (тарифен број 3811); 
(з)   подготвени хидраулични течности на база на полигликоли, силикони или други полимери 

од Глава 39 (тарифен број 3819);  
(ѕ)  дијагностички или лабораториски реагенси на пластична основа (тар. број 3822); 
(и) синтетички каучук, дефиниран во Глава 40, или производи од синтетички каучук; 
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(ј)  седларски или сарачки производи (тар. број 4201) или ковчези, куфери, рачни торби или 
други контејнери од тар. број 4202; 

(к)  плетарија, кошникарски производи или други производи од Глава 46; 
(л)  тапети од тар. број 4814; 
(љ)  стоки од Оддел XI (текстил и производи од текстил); 
(м)  производи од Оддел XII (на пример, обувки, капи, шапки итн, чадори, сонцобрани, стапови 

за шетање, камшици, корбачи или нивни делови); 
(н)  имитации на накит од тар. број 7117; 
(њ) производи од Оддел XVI (машини и механички или електрични уреди); 
(о)  делови на воздухоплови или на возила од Оддел XVII; 
(п)  производи од Глава 90 (на пример, оптички елементи, рамки за очила, инструменти за 

цртање); 
(р)  производи од Глава 91 (на пример, куќишта за часовници или саати); 
(с)  производи од Глава 92 (на пример, музички инструменти или нивни делови); 
(т)  производи од Глава 94 (на пример, мебел, ламби и светлечки тела, светлечки знаци, 

монтажни згради); 
(ќ)  производи од Глава 95 (на пример, играчки реквизити за спорт и игра); или 
(у)  производи од Глава 96 (на пример, четки, копчиња, патент затворачи, чешли пишталки или 

дршки од лулиња за пушење, муштикли или слично, делови од термос шишиња, пенкала, 
патент-моливи). 

3.  Тар. броеви 3901 до 3911 ги опфаќаат само стоки што се произведени со хемиска синтеза, кои 
се распордуваат во следниве категории: 
(а)  течни синтетички полиолефини од кои помалку од 60% зафатнина дестилираат на 3000C, 

по конверзија на 1013 милибари со примена на методата на дестилација под намален 
притисок (тар. број 3901 и 3902); 

(б)  смоли, што не се високо полимеризирани, од типот на кумариноидни смоли (тар. број 
3911); 

(в)  други синтетички полимери со просек од најмалку 5 мономер единици; 
(г)  силикони (тар. број 3910); 
(д)  резоли (тар. број 3909) и други претполимери. 

4.  Под поимот “кополимери”, се подразбираат сите полимери, во кои нема прост мономер кој 
претставува 95% или повеќе по маса во вкупната содржина на полимерот. 
Во смисла на оваа глава, ако поинаку не е предвидено, кополимерите (вклучувајќи 
кополикондензати, производи на кополијадиција, блок-кополимери и калемени 
графиткополимери) и мешаници на полимери се распоредуваат во тарифните броеви што ги 
опфаќаат полимерите на таа комономерна единица што преовладува по маса во однос на секоја 
друга проста комономерна единица. Во смисла на оваа забелешка, комономерните единици на 
полимерите се распоредуваат во ист тарифен број. 
Ако проста комономерна единица не преовладува по маса, кополимерите или мешаниците на 
полимери ќе се распоредат во последниот по ред од оние тарифни броеви што поради важноста 
треба подеднакво да се земат предвид. 

5.  Хемиски модификуваните полимери кај кои само со додатоци на главниот полимерен синџир 
се извршени промени со хемиска реакција, ќе се распоредат во соодветниот тарифен број на 
немодификуваниот полимер. Оваа одредба не се применува на калемени (графт) кополимери. 

6.  Во тар. броеви 3901 до 3914, под поимот “примарни форми” се подразбираат само следниве 
форми: 
(а)  течности и пасти, вклучувајќи дисперзии (емулзии и суспензии) и раствори; 
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(б)  блокови со неправилна форма, грутки, прав (вклучувајќи и прав за обликување), гранули, 
мали лушпи и слични форми. 

7.  Тар. број 3915 не ги опфаќа отпадоците, струганиците и остатоците од поединечните 
термопластични материјали преработени во примарни форми (тар. броеви 3901 до 3914). 

8.  Во смисла на тар. број 3917, под поимот “цевки и црева” се подразбираат шупливи производи, 
без оглед на тоа дали се полуфабрикати или довршени производи што обично се употребуваат 
за транспорт, спроведување или дистрибуција на гасови или течности (на пример, ребрасти 
црева за залевање, перфорирани цевки). Овој поим, исто така, ги опфаќа обвивките за колба-
сичарски производи и други сплескани цевки. Меѓутоа, со исклучок на претходно споменатите 
производи, производите што имаат поинаков внатрешен напречен пресек освен кружен, овален, 
правоаголен (кај кои должината не ја надминува 1,5 пати ширината) или во форма на правилен 
многуаголник не се сметаат како цевки и црева туку како профилни форми. 

9.  Во смисла на тар. број 3918, под поимот “пластични тапети за ѕидови и тавани” се 
подразбираат производите во ролни, широки 45 см или повеќе, погодни за декорација на ѕидови 
или тавани, а се состојат од пластични маси трајно прицврстени на подлога од кој било 
материјал освен од хартија, под услов слојот на пластичната маса (од лицето) да е шагриниран, 
со зрнеста површина, релјефно украсен, површински бојосан, со печатени шари или поинаку 
украсен. 

10. Во тар. броеви 3920 и 3921, под поимот “плочи, листови, филмови, фолии и ленти” се 
подразбираат само плочи, листови, филмови, фолии и ленти (освен оние од Глава 54) и блокови 
со правилна геометриска форма, печатени или непечатени или поинаку површински 
обработени, несечени или сечени во правоаголни форми (вклучувајќи квадратни) но натаму 
необработени (дури и ако со сечењето станале производи готови за употреба). 

11. Тар. број 3925 ги опфаќа само следниве производи, под услов да не се опфатени со кој и да 
било тарифен број на раздел II од оваа глава: 
(а)  резервоари, цистерни (вклучувајќи септички цистерни), каци и слични садови со зафатнина 

над 300 л; 
(б)  градежни елементи што се употребуваат на пример, во подови, ѕидови, прегради, тавани 

или покриви; 
(в)  олуци и прибор за олуци; 
(г)  врати, прозорци и нивни рамки и прагови за врати; 
(д)  балконски, скалилни и други огради, порти и слични пречки; 
(ѓ)  прозорски капаци, ролетни (вклучувајќи венецијански ролетни) и слични производи и 

нивни делови и прибор; 
(е)  полици со големи димензии на склопување или за трајно вградување, на пример, во 

продавници, работилници, складови; 
(ж)  украсни архитектонски мотиви, на пример, жлебести украси, куполи и слично; 
(з)  прибор за трајно вградување во врати или на врати, прозорци на скали, ѕидови или други 

делови на згради, на пример, копчиња, рачки, кукачки, држачи, држачи за пешкири, плочи 
за прекинувачи и други заштитни плочи. 

Забелешки за тарифните подброеви: 

1.  Во кој и да било тарифен број на оваа глава, полимерите (вклучувајќи кополимери) и хемиски 
модификуваните полимери ќе се распоредат согласно со следниве одредби: 
(а)  онаму каде што има тарифен подброј со име “друго” во исти серии: 

(1)  именувањето во тарифниот подброј на полимер со префиксот “поли” (на пример, 
полиетилен и полиамид-6,6) значи дека мономерната единица или мономерните 
единици кои го сочинуваат дадениот полимер земени заедно мора да претставуваат 
95% или повеќе по маса од вкупната содржина на полимерот; 
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(2)  кополимерите наброени во тар. подброеви 3901 30, 3903 20, 3903 30 и 3904 30 се 
распоредуваат во овие тарифни подброеви, под услов дека комономерните единици од 
дадениот кополимер претставуваат 95% или повеќе по маса од вкупната содржина на 
полимерот; 

(3)  хемиски модификуваните полимери се распоредуваат во тарифните броеви “друго”, 
под услов хемиски модификуваните полимери да не се поспецифично опфатени во 
друг тарифен подброј; 

(4)  полимерите кои не можат да се распоредат според (1), (2) или (3) погоре, се 
распоредуваат во тарифен подброј, меѓу другите тарифни подброеви во серијата, за 
полимери кој одговара на онаа мономерна единица која преовладува по маса над било 
која проста комономерна единица. За оваа цел, комономерните единици на 
полимерите се распоредуваат во ист тарифен подброј. Само комономерните единици 
кои ги сочинуваат полимерите во серијата на тарифните подброеви кои се 
разгледуваат можат да се споредуваат. 

(б)  онаму каде што нема тарифен подброј со име “друго” во исти серии: 
(1)  полимерите се распоредуваат во тарифен подброј кој опфаќа полимери на онаа 

мономерна единица која преовладува по маса над било која друга проста комономерна 
единица. Во оваа смисла, мономерните единици на полимерите се распоредуваат во 
ист тарифен подброј. Само комономерните единици кои ги сочинуваат полимерите во 
серијата на тарифни подброеви кои се разгледуваат можат да се споредуваат; 

(2)  хемиски модификуваните полимери се распоредуваат во тарифни подброеви 
соодветни на немодификуваниот полимер. 

Мешавини на полимерите се распоредуваат во ист тарифен подброј како полимери на истата 
мономерна единица во исти соодноси.  

2.  Во смисла на тар. подброј 3920 43, поимот “пластификатор” ги опфаќа секундарните 
пластификатори. 

 
Дополнителна забелешка: 

1. Кога ткаени, плетени или кукичани материјали, филц или неткаени материјали се присутни само 
заради зајакнување, ракавиците, ракавиците без прсти и ракавиците со еден прст, 
импрегнирани, превлечени или прекриени со целуларни пластични маси, се распоредуваат во 
Глава 39, дури и ако се: 
-  изработени од ткаени, плетени или кукичани материјали (освен оние од тар. број 5903), 

филц или неткаени материјали, импрегнирани, превлечени или прекриени со целуларни 
пластични маси, или 

-  изработени од неимпрегнирани, непревлечени или непрекриени ткаени, плетени или 
кукичани материјали, филц или неткаени материјали, и дополнително импрегнирани, 
превлечени или прекриени со целуларни пластични маси. 

(Забелешка 3(в) за Глава 56 и забелешка 2(а)(5) за Глава 59). 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
 I. ПРИМАРНИ ФОРМИ   
3901 Полимери на етилен, во примарни форми:   
3901 10 -Полиетилен со специфична густина помала 

од 0,94:   
3901 10 10 00 --Линеарен полиетилен  сл kg 
3901 10 90 00 --Друго  сл kg 
3901 20  -Полиетилен со специфична густина од 0,94 

или поголема:    
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3901 20 10 00 --Полиетилен, во една од формите споменати во 

забелешката 6 (б) за оваа глава, со сецифична 
тежина од 0,958 или поголема на 230C, со 
содржина: 

- 50 мг/кг или помалку на алуминиум, 
- 2 мг/кг или помалку на калциум, 
- 2 мг/кг или помалку на хром, 
- 2 мг/кг или помалку на железо, 
- 2 мг/кг или помалку на никел, 
- 2 мг/кг или помалку на титан, и 
- 8 мг/кг или помалку на ванадиум, 

 за производство хлоросулфониран  
полиетилен (1)  сл kg 

3901 20 90 00 --Друго  сл kg 
3901 30 00 00 -Кополимери на етилен-винил ацетат  сл kg 
3901 90  -Друго:   

3901 90 30 00 --Јономерска смола со содржина на сол на 
терполимер на етилен со изобутил акрилат и 
метакрилна киселина; A-B-A блок кополимер на 
полистирен, етилен-бутилен кополимер и 
полистирен, со содржина по маса од 35% или 
помалку на стирен, во една од формите 
споменати во забелешката 6 (б) за оваа глава сл kg 

3901 90 90 00 --Друго  сл kg 
3902 Полимери на пропилен или на други 

олефини, во примарни форми:   
3902 10 00 00 -Полипропилен  сл kg 
3902 20 00 00 -Полиизобутилен  сл kg 
3902 30 00 00 -Кополимери на пропилен  сл kg 
3902 90  -Друго:    
3902 90 10 00 --A-B-A блок кополимер на полистирен, етилен-

бутилен кополимер и полистирен, со содржина 
по маса од 35% или помалку на стирен, во една 
од формите споменати во забелешката 6 (б) за 
оваа глава сл kg 

3902 90 20 00 --Полибут-1-ен, кополимер на бут-1-ен со 
етилен со содржина по маса од 10% или 
помалку на етилен, или мешаница на полибут-1-
ен со полиетилен и/или полипропилен со 
содржина по маса од 10% или помалку на 
полиетилен и/или од 25% или помалку на 
полипропилен, во една од формите споменати 
во забелешката 6 (б) за оваа глава  сл kg 

3902 90 90 00 --Друго  сл kg 
3903 Полимери на стирол, во примарни форми:   
 -Полистирол:   
                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3903 11 00 00 --За експандирање  сл kg 
3903 19 00 00 --Друг  сл kg 
3903 20 00 00 -Кополимери на стирол-акрилонитрил (SAN) сл kg 
3903 30 00 00 -Кополомери на акрилонитрил-бутадиен-

стирол (ABS)  сл kg 
3903 90  -Друго:   

3903 90 10 00 --Кополимер, само од стирен со алил алкохол, 
со ацетилна вредност од 175 или повеќе  сл kg 

3903 90 20 00 --Бромиран полистирен, со содржина по маса од 
58% или поголема но не поголема од 71% на 
бром, во една од формите споменати во 
забелешката 6 (б) за оваа глава  сл kg 

3903 90 90 00 --Друго  сл kg 
3904 Полимери на винилхлорид или на други 

халогенирани олефини, во примарни форми:   
3904 10 00 00 -Поли (винилхлорид), неизмешан со други 

материи  3 kg 
 -Друг поли (винилхлорид):   
3904 21 00 00 --Непластифициран  3 kg 
3904 22 00 00 --Пластифициран  3 kg 
3904 30 00 00 -Кополимери на винил хлорид-винил ацетат  3 kg 
3904 40 00 00 -Други коплимери на винил хлорид  3 kg 
3904 50  -Полимери на винилиден хлорид:    
3904 50 10 00 --Кополимер на винилидин хлорид со 

акрилонитрил, во форма на експанзивни зрнца 
со дијаметар од 4 микрометри или поголем но не 
поголем од 20 микрометри  3 kg 

3904 50 90 00 --Друго  3 kg 
 -Флуоро-полимери:   
3904 61 00 00 --Политетрафлуороетилен  3 kg 
3904 69  --Друго:   
3904 69 10 00 ---Поли(винил флуорид), во една од формите 

споменати во забелешката 6 (б) за оваа глава  3 kg 
3904 69 90 00 ---Друго  3 kg 
3904 90 00 00 -Друго  3 kg 
3905 Полимери на винил ацетати или на други 

винил естри, во примарни форми; други 
полимери на винил во примарни форми:   

 -Поли(винил ацетат):   
3905 12 00 00 --Во водна дисперзија  10,3 kg 
3905 19 00 00 --Друг  10,3 kg 
 -Кополимери на винил ацетат:   
3905 21 00 00 --Во водна дисперзија  6 kg 
3905 29 00 00 --Други  6 kg 
3905 30 00 00 -Поли(винил алкохол), со нехидролизирани 

ацетатни групи или без нив  сл kg 
 -Друго:   
3905 91 00 00 --Кополимери  сл kg 
3905 99  --Друго:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3905 99 10 00 - - -Поли(винил формал), во една од формите 

споменати во забелешката 6 (б) за оваа глава, со 
молекуларна маса од 10 000 или поголема но 
што не надминува 40 000 и со содржина по маса:

 - 9,5% или поголема но не поголема од 13% 
на ацетилни групи пресметани како винил 
ацетат, и 
 - 5% или поголема но не поголема од 6,5% 
на хидрокси групи пресметани како винил 
алкохол  сл kg 

3905 99 90 00 ---Друго  сл kg 
3906 Акрилни полимери во примарни форми:   
3906 10 00 00 -Поли(метил метакрилат)  сл kg 
3906 90  -Друго:    
3906 90 10 00 --Поли[N-(3-хидроксиамино-1,1-диметилбутил) 

акриламид]  сл kg 
3906 90 20 00 --Кополимер на 2-диизопропиламиноетил мета-

крилат со децил метакрилат, во форма на рас-
твор во N,N-диметилацетамид, со содржина по 
маса на 55% или повеќе на кополимер  сл kg 

3906 90 30 00 --Кополимер на акрилна киселина со 2-етил-
хексил акрилат, со содржина по маса од 10% 
или повеќе но не повеќе од 11% на 2-етилхексил 
акрилат  сл kg 

3906 90 40 00 --Кополимер на акрилонитрил со метилакрилат, 
модификуван со полибутадиен-акрилонитрил 
(NBR)  сл kg 

3906 90 50 00 --Полимеризиран производ на акрилна киселина 
со алкил метакрилат и мали количини на други 
мономери, за употреба како згуснувач во произ-
водството на пасти за текстилно печатење (1)  сл kg 

3906 90 60 00 --Кополимер на метил акрилат со етилен и мо-
номер со содржина на нетерминална карбокса 
група како замена, со содржина по маса на 50% 
или повеќе на метилакрилат, со или без 
содржина на силициум диоксид сл kg 

3906 90 90 00 --Друго  сл kg 
3907 Полиацетали, други полиетери и епоксидни 

смоли, во примарни форми; поликарбонати, 
алкидни смоли, полиалил естри и други 
полиестри, во примарни форми:   

3907 10 00 00 -Полиацетали  5 kg 
3907 20 -Други полиетри:   
 --Полиетарски алкохоли:   
3907 20 11 00 ---Полиетилен гликоли  3 kg 
 3907 20 20 00 ---Друго 3 kg 
                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
 --Друго:   
3907 20 91 00 ---Кополимер на 1-хлоро-2,3-епоксипропан со 

етилен оксид  3 kg 
3907 20 99 00  ---Друго  3 kg 
3907 30 00 00 -Епоксидни смоли  3 kg 
3907 40 00 00 -Поликарбонати  3 kg 
3907 50 00 00 -Алкидни смоли  3 kg 
3907 60  -Поли(етилен терефталат):   
3907 60 20 00 --Со вискозитет од 78 мл/г или поголем  5 kg 
3907 60 80 00 --Друго сл kg 
3907 70 00 00 -Поли(млечна киселина)  5 kg 
 -Други полиестери:   
3907 91 --Незаситени:   
3907 91 10 00 ---Течни  3 kg 
3907 91 90 00 ---Други  3 kg 
3907 99 --Други:   

3907 99 10 00 ---Поли(етилен нафталин-2,6-дикарбоксилат)  5 kg 
3907 99 90 00 ---Друго 5 kg 

3908 Полиамиди во примарни форми:   
3908 10 00 00 -Полиамид -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или -6,12 сл kg 
3908 90 00 00 -Други  5 kg 
3909 Аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани, 

во примарни форми:   
3909 10 00 00 -Уреа смоли; тиоуреа смоли  5 kg 
3909 20 00 00 -Меламински смоли  5 kg 
3909 30 00 00 -Други аминосмоли  5 kg 
3909 40 00 00 -Фенолни смоли  5 kg 
3909 50  -Полиуретани:    
3909 50 10 00 --Полиуретан од 2,2' - (терт-бутиламино) диета-

нол и 4,4' - метилендициклохексил диизоци-
јанат, во форма на раствор во N,N-диме-
тилацетамид, со содржина по маса 50% или 
повеќе на полимер  5 kg 

3909 50 90 00 --Друго  5 kg 
3910 00 00 00 Силикони во примарни форми  сл kg 
3911 Смоли од нафта, кумарон-инден смоли, 

политерпени, полисулфиди, полисулфони и 
други производи наведени во забелешката 3 
кон оваа глава, на друго место неспомнати 
или опфатени, во примарни форми:   

3911 10 00 00 -Смоли од нафта, кумарон, инден или 
кумаронинден смоли и политерпени  3 kg 

3911 90  -Друго:    
 --Производи на полимеризација добиени со 

кондензација или преуредување на молекули, 
хемиски модификувани или немодификувани:   

3911 90 11 00 ---Поли(окси-1,4-фениленсулфонил-1,4-фениле-
нокси-1,4-фениленизопропилиден-1,4-фенилен), 
во една од формите споменати во забелешка 6 
(б) за оваа глава  3 kg 
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3911 90 13 00 ---Поли(тио-1,4-фенилен)  3 kg 
3911 90 19 00 ---Друго  3 kg 
 --Друго:   

3911 90 92 00 ---Кополимер на p-крезол и дивинилбензен, во 
форма на раствор на N,N-диметилацетамид, со 
содржина по маса 50% или повеќе на полимер; 
хидрогенирани кополимери на винилтолуен и α-
метилстирен 3 kg 

3911 90 99 00 ---Друго  3 kg 
3912 Целулоза и нејзини хемиски деривати, на 

друго место неспомнати или неопфатени, во 
примарни форми:   

 -Целулозни ацетати:   
3912 11 00 00 --Непластифицирани  5 kg 
3912 12 00 00 --Пластифицирани  5 kg 
3912 20 -Нитрати на целулоза (вклучувајќи 

колодиони):   
 --Непластифицирани:   
3912 20 11 00 ---Колоидни и целоидни  5 kg 
3912 20 19 00 ---Друго  5 kg 
3912 20 90 00 --Пластифицирани  5 kg 
 -Целулозни етери:   
3912 31 00 00 --Карбоксиметилцелулоза и нејзини соли  5 kg 
3912 39 --Друго:   
3912 39 20 00 ---Хидроксипропилцелулоза  5 kg 
 ---Друго:    

3912 39 85 10 ----Етилцелулоза  5 kg 
3912 39 85 90 ----Друго  5 kg 

3912 90 -Друго:   
3912 90 10 00 --Целулозни естри  5 kg 
3912 90 90 00 --Друго  5 kg 
3913 Природни полимери (на пр, алгинска ки-

селина) и модификувани природни полимери 
(на пр, зацврснати белтачини, хемиски 
деривати на природен каучук), на друго 
место неспомнати или неопфатени, во 
примарни форми:   

3913 10 00 00 -Алгинска киселина, нејзини соли и естри  5 kg 
3913 90 00 00 -Друго  5 kg 
3914 00 00 00 Изменувачи на јони врз база на полимери од 

тар. броеви 3901 до 3913, во примарни форми  5 kg 
 II. ОТПАДОЦИ СТРУГАНИЦИ И 

ОСТАТОЦИ; ПОЛУПРОИЗВОДИ; 
ПРОИЗВОДИ   

3915 Отпадоци, струганици и остатоци, од 
пластични маси:   

3915 10 00 00 -Од полимери на етилен  6 kg 
3915 20 00 00 -Од полимери на стирол  6 kg 
3915 30 00 00 -Од полимери на винил хлорид  6 kg 
3915 90 -Од други пластични маси:   
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1 2 3 4 
3915 90 11 00 --Од полимери на пропилен  6 kg 

3915 90 80 00 --Друго  6 kg 
3916 Монофиламенти со најголема димензија на 

напречниот пресек што надминува 1 мм, 
прачки, стапови и профилни форми од 
пластични маси, површински обработени или 
необработени, но поинаку необработувани:   

3916 10 00 00 -Од полимер на етилен  6 kg 
3916 20 00 00 -Од полимер на винил хлорид 6 kg 

3916 90 -Од други пластични маси:   
3916 90 10 00 --Од производи на полимеризација добиени со 

кондензација или преуредување на молекули, 
хемиски модификувани или немодификувани 6 kg 

3916 90 50 00 --Од производи на адициона полимеризација 6 kg 
3916 90 90 00 --Друго  6 kg 
3917 Цевки, црева и прибор за нив (на пр, 

спојници, колена прирабници), од пластични 
маси:   

3917 10  -Вештачки црева (обвивки за колбасичарски 
производи) од зацврснати белтачини или 
целулозни материјали:   

3917 10 10 00 --Од зацврстени белтачини  6 kg 
3917 10 90 00 --Од целулозни материјали  6 kg 
 -Цевки и црева, крути:   
3917 21 --Од полимери на етилен:   
3917 21 10 00 ---Без рабови и со должина која ја надминува 

максималната димензија на напречниот пресек, 
површински обработени или необработени, но 
поинаку необработени  6,5 kg 

3917 21 90 00 ---Друго  6,5 kg 
3917 22 --Од полимери на пропилен:   
3917 22 10 00 ---Без рабови и со должина која ја надминува 

максималната димензија на напречниот пресек, 
површински обработени или необработени, но 
поинаку необработени  6,5 kg 

3917 22 90 00 ---Друго  6,5 kg 
3917 23 --Од полимери на винил хлорид:   
3917 23 10 00 ---Без рабови и со должина која ја надминува 

максималната димензија на напречниот пресек, 
површински обработени или необработени, но 
поинаку необработени  11,3 kg 

3917 23 90 00 ---Други  11,3 kg 
3917 29 00 00  --Од други пластични маси 6 kg 

 -Други цевки и црева:   
3917 31 00 00 --Фелксибилни цевки и црева, што можат да 

поднесат притисок од 27,6 МРа или поголем   6 kg 
3917 32 00 00 --Други, што не се зајакнати ниту комбини-

рани со други материјали, без прибор 6 kg 
3917 33 00 00 --Други, што не се зајакнати ниту комби-

нирани со други материјали, со прибор   6 kg 
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1 2 3 4 
3917 39 00 00 --Други 6 kg 

3917 40 00 00 -Прибор  11,3 kg 
3918 Прекривки за подови од пластични маси, 

несамолепливи или самолепливи, во ролни 
или во форма на плочи; тапети за ѕидови или 
тавани, дефинирани со забелешката 9 кон 
оваа глава:   

3918 10 -Од полимери на винил хлорид:   
3918 10 10 00 --Од импрегнирани подлоги, премачкани, или 

превлечени или прекриени со поли(винил 
хлорид)  11,3 kg 

3918 10 90 00 --Други  11,3 kg 
3918 90 00 00 -Од други пластични маси  11,3 kg 
3919 Самолепливи плочи, листови, филмови, 

фолии, ленти и други слични форми, од 
пластични маси, вклучувајќи ги и оние во 
ролни:   

3919 10 -Во ролни со ширина што не надминува 20 
см:   

 --Ленти, превлечени со обвивка што се состои 
од невулканизиран природен или вештачки 
каучук:   

3919 10 12 00 ---Од поли(винил хлорид) или од полиетилен  11,3 kg 
3919 10 15 00 ---Од полипропилен  11,3 kg 
3919 10 19 00 ---Други  11,3 kg 
 --Друго:   

3919 10 80 10 ---Од полиестри  5 kg 
3919 10 80 60 ---Од пластифициран поли(винилхлорид) или 

од полиетилен 5 kg 
3919 10 80 90 ---Друго  11,3 kg 
3919 90 00 00 -Друго 11,3 kg 

3920 Други плочи, листови, филмови, фолии и 
ленти, од пластични маси, што не се со 
клеточна структура, незајакнати, 
неламинирани, без подлога или што не се 
комбинирани со други материјали:   

3920 10  -Од полимери на етилен:   
 --Со дебелина што не надминува 0,125 мм:   
 ---Од полиетилен со специфична тежина:   
 ----Помала од 0,94:   
3920 10 23 00 -----Филмови од полиетилен, со дебелина од 20 

микрометри или повеќе но што не надминува 40 
микрометри, за изработка на фотоосетливи 
филмови, кои се употребуваат во 
производството на полупроводници или 
печатени кола (1)  сл kg 

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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3920 10 24 00 -----Растегливи филмови  сл kg 
 -----Друго:    

3920 10 25 10 ------Непечатени  сл kg 
3920 10 25 90 ------Печатени  9,9 kg 

3920 10 28 00 ----0,94 или поголема  сл kg 
 ---Друго:   

3920 10 40 10 ----Непечатени  сл kg 
3920 10 40 90 ----Печатени  9,9 kg 
 --Со дебелина што надминува 0,125 мм:   
3920 10 81 00 ---Синтетичка хартиена целулоза, во форма на 

влажни листови изработена од неповрзани фино 
разгранети полиетиленски влакненца, измешани 
или неизмешани со целулозни влакна во 
количина која не надминува 15%, со содржина 
на поли(винил алкохол) растворен во вода како 
средство за навлажнување  сл kg 

 ---Друго:   
3920 10 89 10 ----Непечатени  сл kg 
3920 10 89 90 ----Печатени  9,9 kg 
3920 20  -Од полимери на пропилен:   
 --Со дебелина што не надминува 0,10 мм:   
3920 20 21 00 ---Биаксиално ориентирани  сл kg 
3920 20 29 00 ---Друго  сл kg 
 --Со дебелина што надминува 0,10 мм:   

3920 20 80 10 ---Непечатени  сл kg 
3920 20 80 90 ---Печатени  6,5 kg 

3920 30 00 00 -Од полимери на стирол  5 kg 
 -Од полимери на винил хлорид:   
3920 43 --Со содржина на пластификатори не помала 

од 6% по маса:   
3920 43 10 00 ---Со дебелина што не надминува 1 мм  6,5 kg 
3920 43 90 00 ---Со дебелина што надминува 1 мм  6,5 kg 
3920 49 --Друго:   
3920 49 10 00 ---Со дебелина што не надминува 1 мм  6,5 kg 
3920 49 90 00 ---Со дебелина што надминува 1 мм  6,5 kg 
 -Од акрилни полимери:   
3920 51 00 00 --Од поли(метил метакрилат)  6 kg 
3920 59  --Други:   
3920 59 10 00 ---Кополимер на акрилни и метаакрилни естри, 

во форма на фолија со дебелина што не 
надминува 150 микрометри  6 kg 

3920 59 90 00 ---Друго 6 kg 
 -Од поликарбонати, алкидни смоли, полиа-

лилни естри или други полиестри:   
3920 61 00 00 --Од поликарбонати  5 kg 
3920 62  --Од поли(етилен терефталат):   
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 ---Со дебелина што не надминува 0,35 мм:   

3920 62 12 00 ----Поли(етилен терафталат) филм, со дебелина 
од 72 микрометри или поголема но што не 
надминува 79 микрометри, за изработка на 
свитливи магнетни дискови (1); Поли(етилен 
терафталат) филм, со дебелина од 100 
микрометри или поголема но што не надминува 
150 микрометри, за изработка на 
фотополимерни плочи за печатење (1) 5 kg 

3920 62 19 00 ----Друго  6 kg 
3920 62 90 00 ---Со дебелина што надминува 0,35 мм  6 kg 
3920 63 00 00 --Од незаситени полиестри  6 kg 
3920 69 00 00 --Од други полиестри  сл kg 
 -Од целулоза или нејзини хемиски деривати:   
3920 71  --Од регенерирана целулоза:   

3920 71 00 10 ---  Непечатени листови, филм или лента, 
намотани или ненамотани, со дебелина помала 
од 0,75 мм сл kg 

3920 71 00 90 ---Друго  6 kg 
3920 73  --Од целулозен ацетат:   
3920 73 10 00  ---Филмови во ролни или ленти, за 

кинематографски или фотографски цели  6,5 kg 
 ---Друго:   

3920 73 80 10 ----  Непечатени листови, филмови или ленти, 
намотани или ненамотани во макари, со 
дебелина помала од 0,75 мм сл kg 

3920 73 80 90 ----Друго  6 kg 
3920 79 --Од други деривати на целулоза:   

3920 79 10 00 --- Од вулканфибер 6 kg 
3920 79 90 00 ---Друго  6 kg 
 -Од други пластични маси:   
3920 91 00 00 --Од поли(винил бутирал)  6 kg 
3920 92 00 00 --Од полиамид  6 kg 
3920 93 00 00 --Од амино смоли  6 kg 
3920 94 00 00 --Од фенолни смоли  6 kg 
3920 99  --Од други пластични маси:   
 ---Од производи на полимеризација добиени со 

кондензација или со преуредување на молекули, 
хемиски модификувани или немодификувани:   

3920 99 21 00 ----Полиамидни листови и ленти, непревлечени 
или превлечени или прекриени само со плас-
тична маса  6 kg 

3920 99 28 00 ----Друго  6 kg 
 ---Од производи на адициона полимеризација:   

                                                           
  (1)  Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член ) 207 до 215 од 

Уредбата за спроведување на царински закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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1 2 3 4 
3920 99 52 00 ----Листови од поли(винил флорид); 

Биаксијално-ориентиран филм од поли(винил 
алкохол), со содржина по маса 97% или повеќе 
на поли(винил алкохол), непревлечен, со 
дебелина што не надминува 1 мм  6 kg 

3920 99 53 00 ----Мембрани со јонски изменувачи од 
флуорирани пластични материјали, за употреба 
во хлор-алкали електролитски келии (1)  6 kg 

3920 99 59 00 ----Други  6 kg 
3920 99 90 00 ---Друго  6 kg 
3921 Други плочи, листови, филмови, фолии и 

ленти, од пластични маси:   
 -Со клеточна структура:   
3921 11 00 00 --Од полимери на стирол  9,9 kg 
3921 12 00 00 --Од полимери на винил хлорид  9,9 kg 
3921 13 --Од полиуретан:   
3921 13 10 00 ---Свитливи  11,3 kg 
3921 13 90 00 ---Други  11,3 kg 
3921 14 00 00 --Од регенерирана целулоза  6 kg 
3921 19 00 00 --Од други пластични маси  6 kg 
3921 90  -Друго:    
 --Од производи на полимеризација добиени со 

кондензација или со преуредување на молекули, 
хемиски модификувани или немодификувани:   

3921 90 10 00 ---Од полиестри 6 kg 
3921 90 30 00 ---Од фенолни смоли 6 kg 
 ---Од амино-смоли:   
 ----Ламинирани:   
3921 90 41 00 -----Ламинати добиени под висок притисок со 

декоративна површина на една или обете страин 6 kg 
3921 90 43 00 -----Друго 6 kg 
3921 90 49 00 ----Друго  6 kg 
3921 90 55 00 ---Друго 6 kg 
3921 90 60 00 --Од производи на адициона полимеризација  6 kg 
3921 90 90 00 --Друго  6 kg 
3922 Кади, туш-кади, садопери, лавабоа, бидеа, 

клозетски шолји, седишта и капаци, 
водоказанчиња и слични санитарни 
производи, од пластични маси:   

3922 10 00 00 -Кади, туш-кади, садопери и лавабоа  6,5 p/st/kg 
3922 20 00 00 -Клозетски седишта и капаци  6,5 p/st/kg 
3922 90 00 00 -Друго  6,5 p/st/kg 

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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3923 Производи за транспорт или пакување на 

стоки, од пластични маси; затиначи, 
поклопки, капаци и други затворачи, од 
пластични маси:   

3923 10 00 00 -Кутии, сандаци, гајби и слични производи  6,5 p/st/kg 
 -Вреќи и кеси (вклучувајќи конусни):   
3923 21 00 00 --Од полимери на етилен  6,5 kg 
3923 29 --Од други пластични маси:   
3923 29 10 00 ---Од поли(винил хлорид)  6 kg 
3923 29 90 00 ---Други  6 kg 
3923 30 -Балони шишиња, шишенца и слични 

производи:   
3923 30 10 00 --Со запремнина што не надминува 2 литри  5 p/st/kg 
3923 30 90 00 --Со запремнина што надминува 2 литри  6,5 p/st/kg 
3923 40  -Калеми, копсови, цевчиња и слични 

подлоги:    
3923 40 10 00 --Калеми, копсови и слични подлоги за 

фотографски и кинематографски филм или за 
ленти, филмови и слично што се распоредува во 
тар. број 8523 6,5 kg 

3923 40 90 00 --Друго  6,5 kg 
3923 50 -Затиначи, поклопки, капаци и други 

затворачи:   
3923 50 10 00 --Капаци и затворачи за шишиња и канистри  6 kg 
3923 50 90 00 --Друго  9,7 kg 

3923 90 00 00 -Друго 9,7 kg 
3924 Трпезни садови, кујнски садови и прибор, 

други производи за домаќинството и 
хигиенски или тоалетни производи, од плас-
тични маси:   

3924 10 00 00 -Трпезни садови и кујнски садови и прибор  6,5 p/st/kg 
3924 90 00 00 -Друго 6,5 p/st/kg 

3925 Градежни производи за вградување од 
пластични маси, на друго место неспомнати 
или неопфатени:   

3925 10 00 00 -Резервоари, цистерни, каци и слични садови, 
со зафатнина над 300 л  6,5 

 
p/st/kg 

3925 20 00 00 -Врати, прозорци и рамки за нив, прагови за 
врати  6,5 p/st/kg 

3925 30 00 00 -Капаци, ролетни (вклучувајќи венецијански 
ролетни) и слични производи и нивни делови 6,5 

 
p/st/kg 

3925 90  -Друго:    
3925 90 10 00 --Фитинзи и наметки наменети за постојано 

вградување во или на врати, прозорци, скалила, 
ѕидови или други делови на згради  6,5 

 
p/st/kg 

3925 90 20 00 --Специјални канали (trunking) и водови 
(ducting) за електрични инсталации  6,5 

 
p/st/kg 

3925 90 80 00 --Друго  6,5 p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
3926 Други производи од пластични маси и 

производи од други материјали од тар. 
броеви 3901 до 3914:   

3926 10 00 00 -Производи за канцеларии или училишта  6 p/st/kg 
3926 20 00 00 -Облека и прибор за облека (вклучувајќи 

наракавици, ракавици без прсти и ракавици 
со еден прст)  6 

 
p/st/kg 

3926 30 00 00 -Фитинзи за мебел, каросерии или слично  6 p/st/kg 
3926 40 00 00 -Статуети и други украсни предмети  6 p/st/kg 
3926 90 -Друго:   
3926 90 50 00 --Сита и слични производи, што се користат 

како водени филтери при системите за 
одводнување  6 p/st/kg 

 --Друго:   
3926 90 92 00 ---Изработени од лист  6 p/st/kg 
  ---Друго:   
3926 90 97 10   ----Калапи за обувки  сл p/st/kg 
3926 90 97 30 ----Влошки за сортирани кондиторски 

производи (за бонбониери)  сл 
 

p/st/kg 
3926 90 97 90 ----Друго  6 p/st/kg 
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ГЛАВА  4 0  

КАУЧУК И ПРОИЗВОДИ ОД КАУЧУК И ГУМА 
Забелешки: 

1.  Под поимот “каучук” во Номенклатурата, освен таму каде што од текстот не произлегува 
поинаку, се подразбираат следниве производи, вулканизирани или невулканизирани, стврднати 
или нестврднати: природен каучук, балата, гутаперка, гвајала, чикл и слични природни гуми, 
синтетички каучук, фактис добиен од масло, и слични регенерирани материи. 

2.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  производи од Оддел XI (текстил и производи од текстил); 
(б)  обувки или делови на обувки од Глава 64; 
(в)  капи, шапки итн, или нивни делови (вклучувајќи и капи за капење) од Глава 65; 
(г)  механички или електрични апарати или уреди или нивни делови од Оддел XVI 

(вклучувајќи електрични стоки од сите видови), од тврда гума; 
(д)  производи од Глава 90, 92, 94 или 96; или 
(ѓ)  производи од Глава 95 (освен спортски нараквици, ракавици без прсти и ракавици со еден 

прст и производи од тар. броеви 4011 до 4013). 

3.  Во тар. броеви 4001 до 4003 и 4005, под поимот “примарни форми” се подразбираат само 
следниве форми: 
(а)  течност и пасти (вклучувајќи латекс предвулканизиран или не, други дисперзии и 

раствори); 
(б)  блокови со неправилна форма, мали парчиња, топчиња, прав, гранули, трошки и слични 

форми. 

4.  Во забелешката 1 кон оваа глава и во тар. број 4002, под поимот “синтетички каучук” се 
подразбира: 
(а)  незаситени синтетички материи што можат неповратно да се преведат во 

нетермопластични материи со вулканизација со помош на сулфур, на температура помеѓу 
180 и 290C, нема да се прекинат ако се истегнат трипати подолго од својата првобитна 
должина, а ќе се вратат, по истегнувањето на должина што е двапати поголема од 
првобитната должина, во рок од пет минути, на должина што не е поголема од еден и пол 
пати од првобитната должина. За целите на тоа испитување, можат да бидат додадени 
материи потребни за умрежување, како што се средствата за активирање или забрзување на 
вулканизацијата; присуството на материите предвидени со забелешката 5 под (Б) под (ii) и 
(iii) е исто така дозволено. Меѓутоа, присуството на која и да било материја што не е за 
умрежување, како што се екстендери, пластификатори и полнители, не е дозволено; 

(б)  тиопласти (ТМ); и 
(в)  природен каучук модифициран со калемење (графтинг) или со мешање со пластични маси, 

со деполимеризиран природен каучук, со мешаници на незаситени синтетички материи со 
заситени синтетички виши полимери под услов сите претходно спомнати производи да ги 
исполнуваат условите што се поставени во поглед на вулканизацијата, истегнувањето и 
враќањето во првобитната состојба, со претходната одредба под (а). 

5.  (А)  Тар. броеви 4001 и 4002 не се однесуваат на каучукот или на мешаницата на каучук што 
пред или по коагулацијата, се измешани со: 
(i)  средства за вулканизација, забрзувачи, забавувачи или активатори (освен оние 

додадени за приготвување на предвулканизиран латекс од каучук); 
(ii)  пигменти или други материи за бојосување, освен оние додадени само заради 

идентификација; 



24 декември 2009  СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 155 - Стр. 285 
 

 

(iii)  пластификатори или екстендери (освен минерално масло кај каучук екстендиран со 
масло), полнители, средства за јакнење, органски растворувачи или од која и да било 
друга материја, освен оние што се дозволени со одредбите под (Б) на оваа забелешка. 

(Б)  присуството на следниве материи во каучукот или во мешаниците на каучук не влијае врз 
нивното распоредување во тар. број 4001 или 4002, под услов, тој каучук или тие 
мешаници на каучук да го задржуваат суштествениот карактер како сурови материјали: 
(i)  средства за емулгирање и средства против лепливост; 
(ii)  мали количества производи од разлагањето на емулагаторите; 
(iii)  многу мали количества од следниве средства: термоосетливи средства (обично за 

добивање на термоосетлив латекс-каучук), катјонски површински активни средства 
(обично за добивање на електро-позитивен латекст-каучук), антиоксиданси, 
коагулатори, средства за ситнење, средства отпорни на замрзнување, пептизатори, 
заштитни средства, стабилизатори, средства за контрола на вискозитетот или слични 
адитиви за специјални цели. 

6.  Во смисла на тар. број 4004, под поимот “отпадоци, струганици и остатоци” се подразбираат 
отпадоците, струганиците и остатоците од производство или обработка на гума и на производи 
од гума што како такви дефинитивно повеќе не можат да се употребат поради сечење, 
дотраеност или други причини. 

7.  Нишките во целост од вулканизиран каучук (гума), чија најголема димензија на напречниот 
пресек надминува 5 мм, се распоредуваат како ленти, прачки или профилни форми, од тар. број 
4008. 

8.  Тар. број 4010 ги вклучува лентите за транспорт или трансмисија од текстилни ткаенини, 
импрегнирани, преслечени, прекриени или ламинирани со гума или изработени од текстилно 
предиво или канап, импрегнирани, преслечени, прекриени или обложени со гума. 

9.  Во тар. броеви 4001, 4002, 4003, 4005 и 4008, под поимот “плочи”, “листови”, “ленти” се 
подразбираат само плочите, листовите и лентите и блоковите со правилна геометриска форма, 
неисечени или само исечени во правоаголни (вклучувајќи квадратни) форми, кои имаат или 
немаат карактер на готов производ, печатени или непечатени или поинаку површински 
обработени, но поинаку неисечени во определени форми или натаму необработувани.  
Во тар. број 4008, под поимите “прачки” и “профилни форми” се подразбираат само 
производите, сечени или неисечени по должина или само површински обработени, но не и 
поинаку обработени. 
 

Дополнителна забелешка: 
1. Кога ткаени, плетени или кукичани материјали, филц или неткаени материјали се присутни само 

заради зајакнување, ракавиците, ракавиците без прсти и ракавиците со еден прст, 
импрегнирани, превлечени или прекриени со целуларен каучук, се распоредуваат во Глава 40, 
дури и ако се: 
-  изработени од ткаени, плетени или кукичани материјали (освен оние од тар. број 5906), 

филц или неткаени материјали, импрегнирани, превлечени или прекриени со целуларен 
каучук, или 

-  изработени од неимпрегнирани, непревлечени или непрекриени ткаени, плетени или 
кукичани материјали, филц или неткаени материјали, и дополнително импрегнирани, 
превлечени или прекриени со целуларен каучук. 

(Забелешка 3(в) за Глава 56 и забелешка 4, последен став, за Глава 59). 

 

 

 
 



Стр. 286 - Бр. 155 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 декември 2009 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4001 Природен каучук, балата, гута-перка, 

гвајала, чикл и слични природни гуми, во 
примарни форми или во форма на плочи, 
листови или ленти:   

4001 10 00 00 -Латекс од природен каучук, предвулкани-
зиран или непредвулканизиран   сл kg 

  -Природен каучук во други форми:   
4001 21 00 00 --Димен каучук, во форма на листови   сл kg 
4001 22 00 00 --Природен каучук, технички 

специфициран (TSNR)   сл kg 
4001 29 00 00 --Друго   сл kg 
4001 30 00 00 -Балата, гута-перка, гвајала, чикл и слични 

природни гуми   сл kg 
4002 Синтетички каучук и фактис добиени од 

масло, во примарни форми или во форма на 
плочи, листови или ленти; мешаници од кој 
и да било производ од тар. број 4001 со кој и 
да било производ од овој тарифен број, во 
примарни форми или во форма на плочи, 
листови или ленти:   

  -Стирен-бутадиен каучук (SBR); карбок-
силирен стиро-бутадиен каучук (XSBR):   

4002 11 00 00 --Латекс   сл kg 
  --Друго:   

4002 19 10 00 ---Стирен-бутадиен каучук произведен со 
помош на емулзиона полимеризација (E-SBR), 
во бали   сл kg 

4002 19 20 00 ---Стирен-бутадиен-стирен блок кополимери 
произведен со помош на растворлива 
полимеризација (SBS, термопластични 
еластомери), во гранули, трошки или прав   сл kg 

4002 19 30 00 ---Стирен-бутадиен каучук произведен со 
помош на растворлива полимеризација (S-
SBR), во бали    сл kg 

4002 19 90 00 ---Друго   сл kg 
4002 20 00 00 -Бутадиен каучук (BR)   сл kg 
  -Изобутен-изопрен (бутил) каучук (IIR); 

хало-изобутен-изопрен каучук (CIIR или 
BIIР):   

4002 31 00 00 --Изобутен-изопрен (бутил) каучук (IIR)   сл kg 
4002 39 00 00 --Друго   сл kg 
  -Хлоропрен (хлоробутадиен) каучук (CR):   
4002 41 00 00 --Латекс   сл kg 
4002 49 00 00 --Друго   сл kg 
  -Акрилонитрил-бутадиен каучук (NBR):   
4002 51 00 00 --Латекс   сл kg 
4002 59 00 00 --Друго   сл kg 
4002 60 00 00 -Изопрен каучук (IR)   сл kg 
4002 70 00 00 -Етилен-пропилен-не-коњугиран диен 

каучук (EPDM)   сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4002 80 00 00 -Мешаници на производи од тар. број 4001 

со кој и да било производ од овој тарифен 
број   сл kg 

  -Друго:   
4002 91 00 00 --Латекс   сл kg 
4002 99 --Друго:   
4002 99 10 00 ---Производи модификувани со додавање на 

пластични маси   сл kg 
4002 99 90 00 ---Друго   сл kg 
4003 00 00 00 Регенерирана гума во примарни форми или 

во форма на плочи, листови или ленти   сл kg 
4004 00 00 00 Отпадоци, струганици и остатоци од гума 

(освен тврда гума) и прав и гранули 
добиени од тие производи   7 kg 

4005 Мешаници од каучук, невулканизирани, во 
примарни форми или во форма на плочи, 
листови или ленти:   

4005 10 00 00 -Мешаници со јагленски саѓи или со сили-
циумдиоксид (бели саѓи)   сл kg 

4005 20 00 00 -Раствори; дисперзии освен оние од тар. 
подброј 4005 10   сл kg 

  -Друго:   
4005 91 00 00 --Плочи, листови и ленти   4 kg 
4005 99 00 00 --Друго   4 kg 
4006 Други форми (на пример, прачки, цевки и 

профили) и производи (на пример, дискови 
и прстени), од невулканизиран каучук:   

4006 10 00 00 -Профилирани ленти со шари за про-
тектирање на гуми   7 kg 

4006 90 00 00 -Друго   7 kg 
4007 00 00 00 Нишки и корд од вулканизиран каучук 

(гума)   4 kg 
4008 Плочи, листови, ленти, прачки и профили, 

од гума, освен од тврда гума:   
  -Од целуларна гума (пенеста, сунѓереста, 

порозна):   
4008 11 00 00 --Плочи, листови и ленти   10 kg 
4008 19 00 00 --Друго   10 kg 
  -Од нецелуларна гума:   
4008 21  --Плочи, листови и ленти:   
4008 21 10 00 ---Подни облоги, простирки и брисачи   10 kg 
4008 21 90 00 ---Друго   10 kg 
4008 29 00 00 --Друго   15 kg 
4009 Цевки и црева од гума, освен од тврда гума, 

со прибор или без прибор (на пример, 
спојници, колена, прирабници):   

  -Незајакнати и некомбинирани со други 
материјали:    

4009 11 00 00 --Без прибор   15 kg 
4009 12 00 00 --Со прибор   15 p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  -Зајакнати или комбинирани само со метал:   
4009 21 00 00 --Без прибор   15 kg 
4009 22 00 00 --Со прибор    15 p/st/kg 
  -Зајакнати или комбинирани само со 

текстилни материјали:   
4009 31 00 00 --Без прибор   15 kg 
4009 32 00 00 --Со прибор    15 p/st/kg 
  -Зајакнати или комбинирани со други 

материјали:    
4009 41 00 00 --Без прибор   10 kg 
4009 42 00 00 --Со прибор     15 p/st/kg 
4010 Ленти или ремени од гума за транспортни 

или трансмисиони цели:   
  -Ленти или ремени за транспортни цели:   
4010 11 00 00 --Зајакнати само со метал   5 p/st/kg 
4010 12 00 00 --Зајакнати само со текстилни материјали   сл p/st/kg 
4010 19 00 00 --Друго   5 p/st/kg 
  -Трансмисиони ленти или ремени:   
4010 31 00 00 --Бесконечни трансмисиони ремени со тра-

пезоиден напречен пресек (В-ремени),В-реб-
раст, со периферна должина што надминува 
60 см, но не надминува 180 см   5 

 
 

p/st/kg 
4010 32 00 00 --Бесконечни трансмисиони ремени со тра-

пезоиден напречен пресек (В-ремени), освен 
В-ребраст, со периферна должина што 
надминува 60 см, но не надминува 180 см   5 

 
 

p/st/kg 
4010 33 00 00 --Бесконечни трансмисиони ремени со 

трапезоиден напречен пресек (В-ремени), В-
ребраст, со периферна должина што надми-
нува 180 см, но не надминува 240 см   5 

 
 

p/st/kg 
4010 34 00 00 --Бесконечни трансмисиони ремени со тра-

пезоиден напречен пресек (В-ремени), освен 
В-ребраст, со периферна должина што 
надминува 180 см, но не надминува 240 см   5 

 
 

p/st/kg 
4010 35 00 00 --Бесконечни синхронизирани ремени, со 

периферна должина што надминува 60 см, 
но не надминува 150 см   5 

 
p/st/kg 

4010 36 00 00 --Бесконечни синхронизирани ремени, со 
периферна должина што надминува 150 см, 
но не надминува 198 см   5 

 
p/st/kg 

4010 39 00 00 --Друго   10 p/st/kg 
4011 Нови надворешни пневматски гуми:   
4011 10 00 00 -За патнички автомобили (вклучувајќи 

караван и натпреварувачки автомобили)   13 p/st 
4011 20 -За автобуси или камиони:   
4011 20 10 00 --Со индекс на полнење што не надминува 121  8 p/st 
  --Со индекс на полнење што надминува 121:   
  ---За дампери:   
4011 20 90 11  ----До 24 цола   сл p/st 
4011 20 90 19  ----Над 24 цола   сл p/st 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4011 20 90 90  ---Други   8 p/st 
4011 30 00 00 -За авиони   7 p/st 
4011 40 00 00  -За моторцикли  13 p/st 
4011 50 00 00 -За велосипеди   13 p/st 
  -Други, со стреловодна или слична шара:   
4011 61 00 00 --За земјоделски или шумски возила и ма-

шини   сл p/st 
4011 62 00 00 --За возила и машини за градежништво или 

индустрија со големина на ободот што не 
надминува 61 см   сл p/st 

4011 63 00 00 --За возила и машини за градежништво или 
индустрија со големина на ободот што 
надминува 61 см   сл p/st 

4011 69 00 00 --Друго   сл p/st 
  -Друго:    
4011 92 00 00 --За земјоделски или шумски возила и ма-

шини   сл p/st 
4011 93 00 00 --За возила и машини за градежништво или 

индустрија со големина на ободот што не 
надминува 61 см   сл p/st 

4011 94 00 00 --За возила и машини за градежништво или 
индустрија со големина на ободот што 
надминува 61 см   сл p/st 

4011 99 00 00 --Друго   сл p/st 
4012 Протектирани или употребувани надво-

решни пневматски гуми; полни гуми или 
гуми со воздушни комори, протектори 
(газечки слој) и штитници од гума:   

  -Протектирани гуми:   
4012 11 00 00 --За патнички автомобили (вклучувајќи 

караван-возила и тркачки коли)   12 p/st 
4012 12 00 00 --За автобуси или камиони   12 p/st 
4012 13 00 00 --За воздухоплови   15 p/st 
4012 19 00 00 --Други   15 p/st 
4012 20 -Употребувани пневматски надворешни 

гуми:   
4012 20 00 10 --За патнички автомобили   12 p/st 
4012 20 00 30 --За автобуси и камиони   12 p/st 
4012 20 00 90 --Други   15 p/st 
4012 90  -Друго:    
4012 90 20 00 --Полни гуми или гуми со воздушна комора   15 p/st/kg 
4012 90 30 00 --Протектори (газечки слој)   12 p/st/kg 
4012 90 90 00 --Штитници од гума   12 p/st/kg 
4013 Внатрешни гуми:   
4013 10  -За патнички автомобили (вклучувајќи 

караван и натпреварувачки автомобили), 
автобуси или камиони:   

4013 10 00 10 --За патнички автомобили (вклучувајќи кара-
ван и натпреварувачки автомобили)   13 p/st 

  --За автобуси или камиони:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4013 10 00 91 ---За дампери  сл p/st 
4013 10 00 99  ---Други   8 p/st 
4013 20 00 00 -За велосипеди   13 p/st 
4013 90 -Други:   
4013 90 00 10 --За моторцикли   13 p/st 
4013 90 00 90 --Други   2 p/st 
4014 Хигиенски и фармацевтски производи 

(вклучувајќи цуцли), од гума освен од тврда 
гума, со прибор или без прибор од тврда 
гума:   

4014 10 00 00 -Презервативи   сл p/st/kg 
4014 90 00 00  -Друго  10 p/st/kg 
4015 Предмети за облека и прибор за облека 

(вклучувајќи и ракавици, ракавици без 
прсти и ракавици со еден прст), за сите 
видови намени, од гума, освен од тврда 
гума:   

  -Ракавици, ракавици без прсти и ракавици 
со еден прст:   

4015 11 00 00 --Хируршки   сл p/st/kg 
4015 19 00 00 --Други сл p/st/pa/kg 
4015 90 00 00 -Друго   сл pa/kg 
4016 Други производи од гума, освен од тврда 

гума:   
4016 10 00 00 -Од целуларна гума    15 p/st/kg 
  -Друго:   
4016 91 00 00 --Покривачи на подови, простирки и бри-

шачи   15 p/st/kg 
4016 92 00 00 --Гуми за бришење   13 p/st/kg 
4016 93 00 00 --Производи за затинање    5 p/st/kg 
4016 94 00 00 --Одбојници за бродови или докови (боко-

брани), на надувување или без надувување  13 p/st/kg 
4016 95 00 00 --Други производи на надувување   15 p/st/kg 
4016 99 --Друго:   
  ---За моторни возила од тар.број 8701 до 8705:   
4016 99 52 00 ----Делови од гума прицврстена на метал   5 p/st/kg 
4016 99 57 00 ----Друго   5 p/st/kg 
  ---Друго:   
4016 99 91 00 ----Делови од гума прицврстена на метал   5 p/st/kg 
4016 99 97 00 ----Друго   5 p/st/kg 
4017 00 00 00 Тврда гума (на пример, ебонит) во сите 

форми, вклучувајќи ги отпадоците и 
остатоците; производи од тврда гума 10 kg 

 



24 декември 2009  СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 155 - Стр. 291 
 

 

 
О Д Д Е Л  V I I I  

СУРОВА КРУПНА И СИТНА КОЖА СО ВЛАКНА ИЛИ БЕЗ ВЛАКНА, ШТАВЕНА КОЖА, 
КРЗНА И ПРОИЗВОДИ ОД КРЗНО; СЕДЛАРСКИ И САРАЧКИ ПРОИЗВОДИ; 

ПРЕДМЕТИ ЗА ПАТУВАЊЕ, РАЧНИ ТОРБИ И СЛИЧНИ КОНТЕЈНЕРИ; ПРЕДМЕТИ ОД 
ЖИВОТИНСКИ ЦРЕВА 

 
 

ГЛАВА  4 1  
СУРОВА КРУПНА И СИТНА КОЖА СО ВЛАКНА ИЛИ БЕЗ ВЛАКНА 

(ОСВЕН КРЗНА) И ШТАВЕНА КОЖА 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  отпадоци од сурова крупна и ситна кожа (тар. број 0511); 
(б)  кожа од птици или делови од птичји кожи, со нивните пердуви или со ситни меки пердуви, 

што се распоредуваат во тар. број 0505 или 6701; или 
(в)  крупни и ситни кожи со влакна или волна, сурови, штавени или доработени (Глава 43); 

меѓутоа, во Глава 41 се распоредуваат суровите крупни и ситни кожи со влакна или со 
волна, од говеда (вклучувајќи и биволи), од копитари, од овци или јагниња (освен 
астрагански, јагниња со дебела опашка од Мала Азија, каракул, персиски или слични 
јагниња, индиски, кинески, монголски или тибетски), од кози или јариња (освен од 
јеменски, монголски или тибетски кози и јариња), од свињи (вклучувајќи “Пекари”), од 
дивокози, антилопи, газели, камили (вклучувајќи dromedaries), елени, лосови (северни 
ирваси), срни или од кучиња. 

2.  (А)  Тар. броеви 4104 до 4106 не опфаќаат крупни и ситни кожи кои се подложени на штавење 
(вклучувајќи предходно штавење), процес кој е реверзибилен (како што може да биде 
случај со тар. броеви 4101 до 4103). 

(Б)  Во смисла на тар. броеви 4104 до 4106 поимот “краст” вклучува крупни и ситни кожи кои 
пред сушење се предходно штавени, боени или намастени. 

3.  Под поимот “вештачка кожа” во номенклатурата се подразбираат само материјалите од тар. 
број 4115.  

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4101  Сурови крупни и ситни кожи од говеда 

(вклучувајќи биволи) или кожи од 
копитари (свежи, или солени, сушени, 
лужени, пиклувани или поинаку кон-
зервирани, но нештавени, ниту пергаментно 
обработени или понатаму обработени), со 
влакна или без влакна, цепени или 
нецепени:   

4101 20 -Цели крупни и ситни кожи, со маса по 
парче кожа што не надминува 8 кг кога се 
обично сушени, 10 кг кога се суво-солени, 
или 16 кг кога се свежи, мокро-солени или 
поинаку конзервирани:   

4101 20 10 00 --Свежи   сл p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4101 20 30 00 --Мокро-солени   сл p/st/kg 
4101 20 50 00 --Сушени или суво-солени   сл p/st/kg 
4101 20 90 00 --Друго   сл p/st/kg 
4101 50 -Цели крупни и ситни кожи, со маса што 

надминува 16 кг:   
4101 50 10 00 --Свежи   сл p/st/kg 
4101 50 30 00 --Мокро-солени   сл p/st/kg 
4101 50 50 00 --Сушени или суво-солени   сл p/st/kg 
4101 50 90 00 --Друго   сл p/st/kg 
4101 90 00 00 -Други, вклучувајќи кожи од врат, свитоци 

и стомаци   сл p/st/kg 
4102 Сурови кожи, овчи или јагнешки (свежи, 

или солени, сушени, лужени, пиклувани или 
поинаку конзервирани, но нештавени, ниту 
пергаментно обработени или понатаму 
обработени), со влакна или без влакна, 
цепени или нецепени, освен исклучените со 
забелешката 1 (в) кон оваа глава:   

4102 10 -Со волна:   
4102 10 10 00 --Од јагниња   сл p/st/kg 
4102 10 90 00 --Други   сл p/st/kg 
  -Без волна:   
4102 21 00 00 --Пиклувани   сл p/st/kg 
4102 29 00 00 --Други   сл p/st/kg 
4103 Други крупни и ситни сурови кожи (свежи, 

или солени, сушени, лужени, пиклувани или 
поинаку конзервирани, но нештавени ниту 
пергаментно обработени, или поиатаму 
обработени), со влакна или без влакна, 
цепени или нецепени, освен исклучените со 
забелешката 1 (б) или 1 (в) кон оваа глава:   

4103 20 00 00 -Од рептили   сл p/st/kg 
4103 30 00 00 -Од свињи   сл p/st/kg 
4103 90  -Други:   
4103 90 10 00 --Од кози или јариња  сл p/st/kg 
4103 90 90 00 --Друго   сл p/st/kg 
4104 Штавени или краст крупни и ситни кожи од 

говеда (вклучувајќи биволи) или копитари, 
без влакна, цепени или нецепени, но 
понатаму непреработени:   

  -Во мокра состојба (вклучувајќи вет-блу):   
4104 11 --Лицеви кожи (полно лице), нецепени; 

лицеви цепеници (шпалт):   
4104 11 10 00 ---Цели говедски крупни и ситни кожи (вклу-

чувајќи биволи), со единечна површина што не 
надминува 28 квадратни стапки (2,6м2)   5 p/st/kg 

  ---Други:   
  ----Од говеда (вклучувајќи биволи):   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4104 11 51 00 -----Цели крупни и ситни кожи, со единечна 

површина што надминува 28 квадратни стапки 
(2,6 м2)   5 p/st/kg 

4104 11 59 00 -----Други   5 p/st/kg 
4104 11 90 00 ----Други   5 p/st/kg 
4104 19 --Други:   
4104 19 10 00 ---Цели говедски крупни и ситни кожи (вклу-

чувајќи биволи), со единечна површина што не 
надминува 28 квадратни стапки (2,6м2)   5 p/st/kg 

  ---Други:   
  ----Од говеда (вклучувајќи биволи):   
4104 19 51 00 -----Цели крупни и ситни кожи, со единечна 

површина што надминува 28 квадратни стапки 
(2,6м2)   5 

 
p/st/kg 

4104 19 59 00 -----Други   5 p/st/kg 
4104 19 90 00 ----Други   5 p/st/kg 
  -Во сува состојба (краст):   
4104 41 --Лицеви кожи (полно лице), нецепени; 

лицеви цепеници (шпалт):   
  ---Цели говедски крупни и ситни кожи (вклу-

чувајќи биволи), со единечна површина што не 
надминува 28 квадратни стапки (2,6м2):   

4104 41 11 00 ----Источно индиски кипси, цели, со или без 
отстранети глави и нозе, секоја со нето маса не 
поголема од 4,5 кг, понатаму неприготвени 
освен растително штавени, без оглед дали се 
или не се подложени на некои обработки, но 
очигледно непогодни за непосредна употреба 
за изработка на производи од кожа   2 

 
 
 
 

p/st/kg 
4104 41 19 00 ----Други   5 p/st/kg 
  ---Друго:   
  ----Од говеда (вклучувајќи биволи):   
4104 41 51 00 -----Цели крупни и ситни кожи, со единечна 

површина што надминува 28 квадратни стапки 
(2,6м2)   5 

 
p/st/kg 

4104 41 59 00 -----Други   5 p/st/kg 
4104 41 90 00 ----Други   5 p/st/kg 
4104 49 --Други:   
  ---Цели говедски крупни и ситни кожи (вклу-

чувајќи биволи), со единечна површина што не 
надминува 28 квадратни стапки (2,6м2):   

4104 49 11 00 ----Источно индиски кипси, цели, со или без 
отстранети глави и нозе, секоја со нето маса не 
поголема од 4,5 кг, понатаму неприготвени 
освен растително штавени, без оглед дали се 
или не се подложени на некои обработки, но 
очигледно непогодни за непосредна употреба 
за изработка на производи од кожа   2 

 
 
 
 

p/st/kg 
4104 49 19 00 ----Други   5 p/st/kg 
  ---Друго:   
  ----Од говеда (вклучувајќи биволи):   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4104 49 51 00 -----Цели крупни и ситни кожи, со единечна 

површина што надминува 28 квадратни стапки 
(2,6м2)   5 p/st/kg 

4104 49 59 00 -----Други   5 p/st/kg 
4104 49 90 00 ----Други   5 p/st/kg 
4105 Штавени или краст овчи или јагнешки 

кожи, без волна, цепени или нецепени, но 
понатаму не обработени:   

4105 10 -Во мокра состојба (вклучувајќи вет-блу):   
4105 10 10 00 --Нецепени   2 p/st/kg 
4105 10 90 00 --Цепени   10 p/st/kg 
4105 30 -Во сува состојба (краст):   
4105 30 10 00 --Со растителна претштава од индиски овци, 

подложени или неподложени на некои обра-
ботки, но очигледно непогодни за непосредна 
употреба за изработка на производи од кожа   2 p/st/kg 

  --Други:   
4105 30 91 00 ---Нецепени   2 p/st/kg 
4105 30 99 00 ---Цепени   10 p/st/kg 
4106 Штавени или краст крупни и ситни кожи од 

други животни, без волна или влакна на 
нив, цепени или нецепени, но понатаму 
необработени:   

  -Од кози или јариња:   
4106 21 --Во влажна состојба (вклучувајќи вет-блу):   
4106 21 10 00 ---Нецепени   5 p/st/kg 
4106 21 90 00 ---Цепени   5 p/st/kg 
4106 22 --Во сува состојба (краст):   
4106 22 10 00 ---Со растителна претштава од индиски кози 

или јариња, подложени или неподложени на 
некои обработки, но очигледно непогодни за 
непосредна употреба за изработка на 
производи од кожа   2 p/st/kg 

4106 22 90 00 ---Други   5 p/st/kg 
  -Од свињи:   
4106 31 --Во влажна состојба (вклучувајќи вет-блу):   
4106 31 10 00 ---Нецепени   5 p/st/kg 
4106 31 90 00 ---Цепени   5 p/st/kg 
4106 32 --Во сува состојба (краст):   
4106 32 10 00 ---Нецепени   5 p/st/kg 
4106 32 90 00 ---Цепени   5 p/st/kg 
4106 40 -Од рептили:   
4106 40 10 00 --Со растителна претштава   5 p/st/kg 
4106 40 90 00 --Други   5 p/st/kg 
  -Друго:   
4106 91 00 00 --Во влажна состојба (вклучувајќи вет-блу)  5 p/st/kg 
4106 92 00 00 --Во сува состојба (краст)   5 p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4107 Штавена кожа понатаму обработена после 

штавење или крастинг, вклучувајќи 
пергаментно обработена кожа, од говеда 
(вклучувајќи биволи) или копитари, без 
влакна, цепени или нецепени, освен кожа од 
тар. број 4114:   

  -Цели крупни и ситни кожи:   
4107 11 --Лицеви кожи (полно лице), нецепени:   
  ---Говедска кожа (вклучувајќи биволи), со еди-

нечна површина што не надминува 28 
квадратни стапки (2,6 м2):   

4107 11 11 00 ----Телешки бокс   13 m2/kg 
4107 11 19 00 ----Други   13 m2/kg 
4107 11 90 00 ---Други   13 m2/kg 
4107 12 --Лицеви цепеници:   
  ---Говедска кожа (вклучувајќи биволи), со 

единечна површина што не надминува 28 
квадратни стапки (2,6 м2):   

4107 12 11 00 ----Телешки бокс   13 m2/kg 
4107 12 19 00 ----Други   13 m2/kg 
  ---Други:   
4107 12 91 00 ----Говедска кожа (вклучувајќи биволи)   13 m2/kg 
4107 12 99 00 ----Коњска кожа   13 m2/kg 
4107 19 --Други:   
4107 19 10 00 ---Говедска кожа (вклучувајќи биволи), со 

единечна површина што не надминува 28 
квадратни стапки (2,6 м2)   13 m2/kg 

4107 19 90 00 ---Други   13 m2/kg 
  -Други, вклучувајќи странични:   
4107 91  --Лицеви кожи (полно лице), нецепени:   
4107 91 10 00 ---Кожа за ѓон   5 m2/kg 
4107 91 90 00 ---Други   13 m2/kg 
4107 92 --Лицеви цепеници:   
4107 92 10 00 ---Говедска кожа (вклучувајќи биволи)   13 m2/kg 
4107 92 90 00 ---Коњска кожа   13 m2/kg 
4107 99 --Други:   
4107 99 10 00 ---Говедска кожа (вклучувајќи биволи)   13 m2/kg 
4107 99 90 00 ---Коњска кожа   13 m2/kg 
[4108]    
[4109]    
[4110]    
[4111]    
4112 00 00 00  Кожа понатаму обработена после штавење 

или крастинг, вклучувајќи пергаментно 
обработена кожа, од овци или јагниња, без 
волна, цепени или нецепени, освен кожа од 
тар. број 4114  13 m2/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4113 Кожа понатаму обработена после штавење 

или крастинг, вклучувајќи пергаментно 
обработена кожа, од други животни, без 
волна или влакна, цепени или нецепени, 
освен кожа од тар. број 4114:   

4113 10 00 00 -Од кози и јариња   13 m2/kg 
4113 20 00 00 -Од свињи   13 m2/kg 
4113 30 00 00 -Од рептили   13 m2/kg 
4113 90 00 00 -Друго   13 m2/kg 
4114 Семишувана кожа (вклучувајќи комби-

нација на семишувана кожа); лакирана 
кожа и лакирана слоевита кожа; 
метализирана кожа:   

4114 10 -Семишувана кожа (вклучувајќи 
комбинација на семишувана кожа):   

4114 10 10 00 --Од овци и јагниња   13 m2/kg 
4114 10 90 00 --Од други животни   13 m2/kg 
4114 20 00 00 -Лакирана кожа и лакирана слоевита кожа; 

метализирана кожа   5 m2/kg 
4115 Вештачка кожа врз основа на кожа или 

кожни влакна, во форма на плочи, листови 
или ленти, вклучувајќи и во ролни; 
отпадоци и други остатоци од кожа или од 
вештачка кожа, непогодни за производство 
на производи од кожа; прашина, прав и 
брашно од кожа:   

4115 10 00 00 -Вештачка кожа врз основа на кожа или ко-
жни влакна, во форма на плочи, листови 
или ленти, вклучувајќи и во ролни   5 kg 

4115 20 00 00 -Отпадоци и други остатоци од кожа или од 
вештачка кожа, непогодни за производство 
на производи од кожа; прашина, прав и 
брашно од кожа   7 kg 
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ГЛАВА  4 2  
ПРОИЗВОДИ ОД КОЖА; СЕДЛАРСКИ И САРАЧКИ ПРОИЗВОДИ; ПРЕДМЕТИ ЗА 

ПАТУВАЊЕ, РАЧНИ ТОРБИ И СЛИЧНИ КОНТЕЈНЕРИ; ПРОИЗВОДИ ОД 
ЖИВОТИНСКИ ЦРЕВА 

(ОСВЕН ЦРЕВА ОД СВИЛЕНА БУБА) 
 

Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  стерилен кетгут и други стерилни материјали за хируршки шиења (тар. број 3006); 
(б)  облека и прибор за облека (освен нараквици, нараквици без прсти), поставени со крзно или 

со вештачко крзно или чие крзно или вештачко крзно е прицврстено однадвор, освен ако се 
работи за просто украсување (тар. број 4303 или 4304); 

(в)  конфекциски производи од мрежести материјали (тар. број 5608); 
(г)  производи што се распоредуваат во Глава 64; 
(д)  паларии и други покривки за глава или нивни делови што се распоредуваат во Глава 65; 
(ѓ)  камшици, корбачи или други производи што се распоредуваат во тар. број 6602; 
(е)  копчиња за манжетни, брезлетни или други имитации на накит (тар. број 7117); 
(ж)  прибор или украси за сарачки стоки, како што се: узенгии, ѓемови, преѓици итн, кога се 

царинат посебно (обично во Оддел XV); 
(з)  жица за музички инструменти, кожа за барабани и слично, или други делови за музички 

инструменти (тар. број 9209); 
(ѕ)  производи што се распоредуваат во Глава 94 (на пример, мебел, ламби и светлечки тела); 
(и)  производи што се распоредуваат во Глава 95 (на пример, играчки, реквизити за игра и 

спорт); или 
(ј)  копчиња, дрикери, копчиња за преслекување или други делови на тие производи; 

недовршени копчиња, што се распоредуваат во тар. број 9606 

2.  (А)  Освен исклучувањата од забелешката 1, тар. број 4202 не опфаќа: 
(а)  кеси од листови или фолии од пластични маси, печатени или непечатени, со рачки, 

ненаменети за подолга употреба (тар. број 3923); 
(б)  производи од плетарски материјали (тар. број 4602); 

(Б)  Производи од тар. броеви 4202 и 4203, кои имаат делови од благородни метали или од 
метали платинирани со благородни метали, од природен или култивиран бисер, од 
скапоцен или полускапоцен камен (природен, синтетички или реконституиран) се 
распоредуваат во овие тарифни броеви дури и ако овие делови претставуваат повеќе од 
незначителен додаток или незначителен украс, под услов овие делови да не им даваат на 
производите суштинско значење. Во спротивно, ако деловите им даваат суштински 
карактер на производите, тогаш тие производи се распоредуваат во Глава 71. 

3.  Во смисла на тар. број 4203, под поимот “облека и прибор за облека” се подразбираат покрај 
другото, и раквици, раквици без прсти и ракавици со еден прст (вклучувајќи ги спортските или 
заштитните раквици), престилки и друга заштитна облека, нараменици, појаси, ремени-
реденици, ремени за рачни глуждови, но исклучувајќи ги ремените за часовници (тар. број 
9113). 
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Дополнителна забелешка: 

1. Во смисла на тар. број 4202, поимот “надворешна површина” се однесува на материјалот 
на надворешната површина на контејнер видлив со голо око дури и кога материјалот 
претставува само надворешен слој на комбинација од повеќе материјали. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4201 00 00 00  Седларски и сарачки производи за кои и да 

било животни (вклучувајќи штранги за 
амови, поводи, коленици, кошници за муцка, 
подлошки и перничиња за седла, торби-
бисаги, капути за кучиња и слично), од кој и 
да било материјал   15 p/st/kg 

4202 Ковчези, куфери, несесери, аташе-куфери, 
актчанти, школски торби, футроли за 
наочари, футроли за двогледи, футроли за 
фотоапарати, футроли за музички 
инструменти, футроли за пушки, футроли за 
пиштоли и слични контејнери; патни торби, 
термос торби за храна и пијалаци, тоалетни 
торби, ранци, женски чанти, торби за 
купување, портмонеа за банкноти, портмонеа 
за метални пари, футроли и корици за мапи 
или документи, табакери, кеси за тутун, 
торби за алат, спортски торби, торби за 
шишиња, кутии за накит, кутии за пудра, 
кутии за прибор за јадење и слични 
контејнери, од кожа или од вештачка кожа, 
од фолии од пластични маси, од текстилни 
материјали, од вулканфибер или од картон, 
или целосно или претежно прекриени со овие 
материјали или со хартија:   

 -Ковчези, куфери, несесери, аташе-куфери, 
актчанти, школски торби и слични кон-
тејнери:   

4202 11 --Со надворешна површина од кожа, веш-
тачка кожа или од лакирана кожа:   

4202 11 10 00 ---Аташе-куфери, актен-чанти, школски торби и 
слични торби   20 p/st 

4202 11 90 00 ---Друго   20 p/st 
4202 12  --Со надворешна површина од пластични ма-

си или од текстилни материјали:   
  ---Во форма од пластични листови:   
4202 12 11 00 ----Аташе-куфери, актен-чанти, школски торби и 

слични торби   12,5 p/st 
4202 12 19 00 ----Друго   12,5 p/st 
4202 12 50 00 ---Од лиени пластични материјали   12,5 p/st 
  ---Од други материјали, вклучувајќи вулкан-

фибер:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4202 12 91 00 ----Аташе-куфери, актен-чанти, школски торби и 

слични торби   
12,5 

p/st 
4202 12 99 00 ----Друго   12,5 p/st 
4202 19 --Друго:   
4202 19 10 00 ---Од алуминиум   20 p/st 
4202 19 90 00 ---Од други материјали   20 p/st 
  -Рачни торби, со ремен за раме или без ремен 

за раме, вклучувајќи ги и оние без рачни 
дршки:   

4202 21 00 00 --Со надворешна површина од кожа, од веш-
тачка кожа или од лакирана кожа   20 p/st 

4202 22 --Со надворешна површина од пластични ма-
си или од текстилни материјали:   

4202 22 10 00 ---Од пластични маси   12,5 p/st 
4202 22 90 00 ---Од текстилни материјали   12,5 p/st 
4202 29 00 00 --Друго   20 p/st 
  -Производи што обично се носат во џеб или во 

рачна торба:   
4202 31 00 00 --Со надворешна површина од кожа, веш-

тачка кожа или од лакирана кожа   20 p/st/kg 
4202 32 --Со надворешна површина од пластични ма-

си или од текстилни материјали:   
4202 32 10 00 ---Од пластични маси   12,5 p/st/kg 
4202 32 90 00 ---Од текстилни материјали   12,5 p/st/kg 
4202 39 00 00 --Други   20 p/st/kg 
  -Друго:   
4202 91  --Со надворешна површина од кожа, вештач-

ка кожа или од лакирана кожа:   
4202 91 10 00 ---Патнички торби, тоалетни торби, ранци и 

спортски торби   20 p/st/kg 
4202 91 80 00 ---Друго   20 p/st/kg 
4202 92 --Со надворешна површина од пластични ма-

си или од текстилни материјали:   
  ---Од пластични материјали:   
4202 92 11 00 ----Патнички торби, тоалетни торби, ранци и 

спортски торби   12,5 p/st/kg 
4202 92 15 00 ----Кутии за музички инструменти   12,5 p/st/kg 
4202 92 19 00 ----Друго   12,5 p/st/kg 
  ---Од текстилни материјали:   
4202 92 91 00 ----Патнички торби, тоалетни торби, ранци и 

спортски торби   12,5 p/st/kg 
4202 92 98 00 ----Друго   12,5 p/st/kg 
4202 99 00 00 --Друго   20 p/st/kg 
4203 Облека и прибор за облека, од кожа или од 

вештачка (реконституирана) кожа:   
4203 10 00 00 -Облека   20 p/st/kg 
  -Рараквици, ракавици без прсти и ракавици 

со еден прст:   
4203 21 00 00 --Спортски ракавици   20 pa/kg 
4203 29 --Други:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4203 29 10 00 ---Заштитни, за сите занимања   20 p/st/kg 
  ---Други:   
4203 29 91 00 ----За мажи и момчиња   20 p/st/kg 
4203 29 99 00 ----Други   20 p/st/kg 
4203 30 00 00 -Ремени и ремени-реденици   20 p/st/kg 
4203 40 00 00 -Друг прибор за облека   20 p/st/kg 
[4204]    
4205 00 Други производи од кожа или од вештачка 

кожа:   

  -Што се употребуваат во машини или во 
механички уреди или за други технички цели:   

 4205 00 11 00 --Ремени и ремени-реденици за конвеери или за 
трансмисија   13 p/st/kg/m 

 4205 00 19 00 --Друго   13 p/st/kg/m 
 4205 00 90 00 - Друго  25 p/st/kg/m 
 4206 00 Производи изработени од црева (освен свилен 

кетгут), од цревни поткожици, од бабулиња 
или од тетиви:   

 4206 00 00 10 --Кетгут   7 p/st/kg 
 4206 00 00 90 --Друго   13 p/st/kg 
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ГЛАВА  4 3  

ПРИРОДНО И ВЕШТАЧКО КРЗНО; ПРОИЗВОДИ ОД КРЗНО 
 
Забелешки: 

1.  Под поимот “крзно” во Номенклатурата, освен сурово крзно од тар. број 4301, се подразбираат 
крупни и ситни кожи од сите видови животни што се штавени или обработени со влакна, или со 
волна. 

2.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  кожи од птици или делови од тие кожи, со пердуви или со пердувчиња (тар. број 0505 или 

6701); 
(б)  сурови крупни и ситни кожи, со влакна или со волна, од Глава 41 (види ја забелешката 1 

(в) кон таа глава); 
(в)  раквици, раквици без прсти, или ракавици со еден прст, од кожа и крзно или од кожа и од 

вештачко крзно (тар. број 4203); 
(г)  производи од Глава 64; 
(д)  паларии и други покривки за глава, или нивни делови од Глава 65; или 
(ѓ)  производи од Глава 95 (на пример, играчки, реквизити за спорт и игра). 

3.  Тар. број 4303 опфаќа крзна и нивни делови, составени крзна или делови на крзна со додавање 
на друг материјал, и крзна или делови на крзна сошиени како облека, делови на облека или 
прибор на облека или во форма на други производи. 

4.  Облеката и приборот за облека (освен оние исклучени со забелешката 2) поставени со крзно 
или со вештачко крзно или кои имаат крзно или вештачко крзно од надворешна страна, освен 
кога станува збор за просто украсување се распоредуваат во тар. број 4303 или 4304. 

5.  Под поимот “вештачко крзно” во Номенклатурата се подразбира која и да било имитација на 
крзно што се состои од волна, животински влакна или од други влакна, лепени или зашиени за 
кожа, ткаенина или друг материјал, но не ги вклучува имитациите на крзно добиени со ткаење 
или со плетење (главно тар. број 5801 или 6001). 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4301 Сурово крзно (вклучувајќи глави, опашки, 

шепи и други парчиња или отсечоци 
погодни за крзнарска употреба), освен 
сурови крупни и ситни кожи што се 
распоредуваат во тар. броеви 4101, 4102 или 
4103:   

4301 10 00 00 -Од нерц, цели, со или без глава, опашки 
или шепи   3 p/st/kg 

4301 30 00 00 -Од следниве видови јагниња: астрагански, 
јагниња со широка опашка, каракул, пер-
сиски и слични јагниња, индиски, кинески, 
монголски или тибетски јагниња, цели, со 
или без глава, опашка или ножиња   3 p/st/kg 

4301 60 00 00 -Од лисица, цели, со или без глава, опашка 
или шепи   3 p/st/kg 

4301 80  -Други крзна, цели, со или без глава, 
опашка, шепи или ножиња:    
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4301 80 30 00 --Од мрмути   3 p/st/kg 
4301 80 50 00 --Од диви мачки   3 p/st/kg 
4301 80 70 00 --Друго   3 kg 
4301 90 00 00 -Глави, опашки, шепи, ножиња и други пар-

чиња или отсечоци, погодни за крзнарска 
употреба   3 kg 

4302 Штавени или обработени крзна (вклу-
чувајќи глави, опашки, шепи или други 
парчиња или отсечоци), несоставени, или 
составени (со додавање или без додавање на 
други материјали) освен оние што се 
распоредуваат во тар. број 4303:   

  -Цели крзна, со или без глава, опашка, шепи 
или ножиња, несоставени:   

4302 11 00 00 --Од нерц   15 p/st/kg 
4302 19  --Други:   
4302 19 10 00 ---Од дабар   15 p/st/kg 
4302 19 20 00 ---Од бизамски глушец   15 p/st/kg 
4302 19 30 00 ---Од лисица   15 p/st/kg 
4302 19 35 00 ---Од питом или див зајак   15 p/st/kg 
  ---Од фока:   
4302 19 41 00 ----Од младенчиња од харфеста фока, со бело 

крзно или од качулеста фока (син грб)   15 p/st/kg 
4302 19 49 00 ----Друго   15 p/st/kg 
4302 19 50 00 ---Од видри или од нутрија (coypu)   15 p/st/kg 
4302 19 60 00 ---Од мрмути   15 p/st/kg 
4302 19 70 00 ---Од диви мачки   15 p/st/kg 
  ---Од овци или јагниња:   

4302 19 75 00 ----Од следниве видови јагниња: астрагански, 
јагниња со широка опашка, каракул, персиски 
и слични јагниња, индиски, кинески, 
монголски или тибетски јагниња   15 

 
 

p/st/kg 
4302 19 80 00 ----Друго   15 p/st/kg 
4302 19 95 00 ---Друго   15 kg 
4302 20 00 00 -Глави, опашки, шепи, ножиња и други пар-

чиња или отсечоци, несоставени   15 kg 
4302 30  -Цели крзна и делови или отсечоци од нив, 

составени:   
4302 30 10 00 --Отпадоци од крзно   15 kg 
  --Друго:   
4302 30 21 00 ---Од нерц   15 p/st/kg 
4302 30 25 00 ---Од питом или див зајак   15 p/st/kg 
4302 30 31 00 ---Од следниве видови јагниња: астрагански, 

јагниња со широка опашка, каракул, персиски 
и слични јагниња, индиски, кинески, 
монголски или тибетски јагниња   15 p/st/kg 

4302 30 41 00 ---Од бизамски глушец   15 p/st/kg 
4302 30 45 00 ---Од лисица   15 p/st/kg 
  ---Од фока:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4302 30 51 00 ----Од младенчиња од харфеста фока, со бело 

крзно или од качулеста фока (син грб)   15 p/st/kg 
4302 30 55 00 ----Друго   15 p/st/kg 
4302 30 61 00 ---Од видри или од нутрија (coypu)   15 p/st/kg 
4302 30 71 00 ---Од диви мачки   15 p/st/kg 
4302 30 95 00 ---Друго   15 kg 
4303 Облека, прибор за облека и други производи 

од крзно:   
4303 10  -Облека и прибор за облека:    
4303 10 10 00 --Од крзно од младенчиња од харфеста фока, 

со бело крзно или од качулеста фока (син грб)  15 
 

p/st/kg 
4303 10 90 00 --Друго   15 p/st/kg 
4303 90 00 00 -Друго   25 p/st/kg 
4304 00  Вештачко крзно и производи од вештачко 

крзно:   
4304 00 00 10 -Вештачко крзно   25 m2/kg 
4304 00 00 90 -Производи од вештачко крзно   25 kg 
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О Д Д Е Л  I X  

ДРВО И ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО; ДРВЕН ЈАГЛЕН; ПЛУТА И ПРОИЗВОДИ ОД ПЛУТА; 
ПРОИЗВОДИ ОД СЛАМА, ЕСПАРТ ИЛИ ОД ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЛЕТАРИЈА; 

КОШНИЧАРСКИ И ПЛЕТАРСКИ ПРОИЗВОДИ 
 

ГЛАВА  4 4  
ДРВО И ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО; ДРВЕН ЈАГЛЕН 

Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  дрво, во форма на иверки, шушки, дробени или мелени честички или во форма на прав, 

што се употребуваат првенствено во парфимеријата, фармацијата, или за инсектицидни, 
фунгицидни или слични цели (тар. број 1211); 

(б)  бамбус или други материјали од дрвена природа од вид кој првенствено се употребува за 
плетарство, суров, цепен или нецепен, изрежен по должина или сечен по должина (тар. 
број 1401); 

(в)  дрво, во форма на иверки, шушки, мелено или во форма на прав, што се употребува 
првенствено за бојосување или штавење (тар. број 1404); 

(г)  активен дрвен јаглен (тар. број 3802); 
(д)  производи од тар. број 4202; 
(ѓ)  стоките од Глава 46; 
(е)  обувки или делови на обувки од Глава 64; 
(ж)  стоките од Глава 66 (на пример, чадори и стапови за шетање и нивни делови); 
(з)  стоките од тар. број 6808; 
(ѕ)  имитации на накит од тар. број 7117; 
(и)  стоките од Оддел XVI или XVII (на пример, делови на машини, куќишта, капаци, ормани за 

машини и апарати и коларски производи); 
(ј)  стоките од Оддел XVIII (на пример, куќишта за часовници и музички инструменти и нивни 

делови); 
(к)  делови на огнено оружје (тар. број 9305); 
(л)  производите од Глава 94 (на пример, мебел, ламби и светлечки тела, монтажни згради); 
(љ)  производите од Глава 95 (на пример, играчки, реквизити за игри и спорт); 
(м)  производите од Глава 96 (на пример, лули за пушење и нивните делови, копчиња, моливи) 

освен телата и дршките, од дрво, за производите од тар. број 9603; или 
(н)  производите од Глава 97 (на пример, предмети за уметност). 

2.  Под поимот “згуснато дрво” во оваа глава се подразбира дрво што е изложено на хемиска или 
физичка постапка (при што при врзување на слоевите се подразбира третманот што ја 
надминува постапката за обезбедување на добра врска), поради што добило зголемена густина 
или тврдост заедно со подобрената механичка јачина или отпорност на хемиски или 
електрични дејства. 

3.  Тар. броеви 4414 до 4421 ги опфаќа производите што се наведени во овие тарифни броеви од 
плочи иверки или слични плочи, плочи влакнатици, ламинирано (слоевито) дрво или згуснато 
дрво. 

4.  Производите од тар. броеви 4410, 4411 или 4412 можат да бидат обработени на начин за 
добивање на профили, дозволени за стоките од тар. број 4409, свиткани, брановидни, 
перфорирани, исечени или обликувани во форми, освен правоаголни или квадратни или 
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подложени на која и да било операција, под услов да не ги добиле својствата на производи што 
се распоредуваат во други тарифни броеви. 

5.  Тар. број 4417 не ги опфаќа алатите во кои спаѓаат сечило, острило, работна површина или друг 
работен дел изработен од кој и да било материјал наведен во забелешката 1 кон Глава 82. 

6.  Во смисла со претходната забелешка 1 и освен онаму каде што во текстот не се спомнува 
поинаку, под поимот “дрво” во тарифните броеви на оваа глава се подразбира и бамбусот, како 
и другите материјали од дрвна природа. 

 
Забелешка за тарифните подброеви: 

1.  Во смисла на тар. подброеви 4403 41 до 4403 49, 4407 21 до 4407 29, 4408 31 до 4408 39 и 4412 
31, поимот “тропско дрво”, означува еден од следниве видови: Abura, Acajou d'Afrique, 
Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningre, Avodire, Azobe, Balau, Balsa, Bosse clair, Bosse fonce, 
Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibetou, Doussie, Framire, Freijo, Fromager, Fuma, 
Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipe, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jeguitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, 
Keruing, Kosipo, Kotibe, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Macaranduba, Mahogany, Makore, 
Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, 
Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoume, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, 
Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandrede Rose, Pau 
Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, 
Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.  

 
Дополнителни забелешки: 
 

1.  Во смисла на тар. подброј  4401 30 20, поимот “пелети” подразбира цилиндрични производи 
кои биле агломерирани или директно под притисок или со додавање на мало количество 
врзивно средство, а кои имаат дијаметар што не надминува 25 мм  и должина што не 
надминува 45 мм.  

2.  Кај тар. број 4405, под поимот, “дрвно брашно” се подразбира пилевина која на сито, чии 
отвори се 0,63 мм задржува не повеќе од 8% по маса. 

3.  Во смисла на тар. ознаки 4414 00 10 00, 4418 10 10 00, 4418 20 10 00, 4419 00 10 00, 4420 10 11 
00 и 4420 90 91 00, поимот “тропско дрво”, означува еден од следниве видови: acajou 
d'Afrique,alan, azobe, balsa, dark red meranti, dibetou,ilomba,imbuia, iroko, jelutong, jongkong, 
kapur, kempas,keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.),makore, mansonia, 
meranti bakau, merbau, obeche,okoume, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandrede Rose,  
ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya и  yellow meranti. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4401 Огревно дрво, во форма на трупци, цепеници, 

гранки, снопови или слични форми; иверки и 
слични честички; дрвени струганици, отпадоци 
и остатоци од дрво, агломерирани или неагло-
мерирани облици, во форма на брикети, пелети 
или слични форми:   

4401 10 00 00 -Огревно дрво во облици, цепеници, гранки, 
снопови или слични форми   сл m3/kg 

  -Иверки, сечка или слично:   

4401 21 00 00 --Иглолисни   сл m3/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4401 22 00 00 --Не иглолисни   сл m3/kg 
4401 30 -Струганици, отпадоци и остатоци, агломе-

рирани или неагломерирани облици, во форма 
на брикети, пелети или слични форми:   

4401 30 20 00 --Пелети сл m3/kg 
 --Друго:    
4401 30 40 00 ---Струганици   сл m3/kg 
4401 30 80 00 ---Друго   сл m3/kg 
4402  Дрвен јаглен (вклучувајќи дрвен јаглен од 

лушпи), агломериран или неагломериран:   

4402 10 00 00 -Од бамбус   сл m3/kg 
4402 90 00 00 -Друго   сл m3/kg 
4403 Дрво необработено, со кора или без кора или 

беловина, или грубо обработено (учетворено):   
4403 10 00 00 -Заштитено со боја, креозот или со други 

материи   сл m3 

4403 20  -Друго, иглолисни:    
  --Оморика од видот “Picea abies Karst.” или сре-

брена елка (Abies alba Mill.):    
4403 20 11 00 ---Трупци исечени со пила   сл m3 

4403 20 19 00 ---Друго   сл m3 

  --Бор од видот “Pinus sylvestris L.”:    
4403 20 31 00 ---Трупци исечени со пила   сл m3 

4403 20 39 00 ---Друго   сл m3 

  --Друго:    
4403 20 91 00 ---Трупци исечени со пила   сл m3 

4403 20 99 00 ---Друго   сл m3 

  -Друго, од тропско дрво наброено во забе-
лешката за тарифните подброеви 1 кон оваа 
глава:   

4403 41 00 00 --Dark red meranti, light red meranti i meranti 
bakau   сл m3 

4403 49  --Друго:    
4403 49 10 00 ---Acajou d'Afrique, iroko i sapelli   сл m3 

4403 49 35 00 ---Okoumé  и sipo сл m3 

4403 49 95 00 ---Друго   сл m3 

  -Друго:   
4403 91  --Од даб (Querkus spp.):   
4403 91 10 00 ---Трупци исечени со пила   сл m3 

4403 91 90 00 ---Друго   сл m3 

4403 92  --Од бука (Fagus spp.):    
4403 92 10 00 ---Трупци исечени со пила   сл m3 

4403 92 90 00 ---Друго   сл m3 

4403 99 --Друго:   
4403 99 10 00 ---Од топола   сл m3 

4403 99 30 00 ---Од еукалиптус   сл m3 

  ---Од бреза:    
4403 99 51 00 ----Трупци исечени со пила   сл m3 

4403 99 59 00 ----Друго   сл m3 

  ---Друго:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4403 99 95 10 ----Ореови трупци (Yuglans L.)   сл m3 

4403 99 95 90 ----Друго   сл m3 

4404 Дрво за обрачи; цепени колци; зашилени копја, 
пратци, летви и стокови за огради од дрво 
зашилени, но нережени по должината; дрво 
грубо прекратено но несвиткано или обрабо-
тено поинаку, погодно за производство на 
стапови за одење, чадори, држачи за алати или 
слични производи; плочки, ленти и слично од 
дрво:   

4404 10 00 00 -Иглолисни   сл kg 
4404 20 00 00 -Не иглолисни   сл kg 
4405 00 00 00 Дрвна волна; дрвно брашно   сл kg 
4406 Железнички или трамвајски прагови од дрво:   
4406 10 00 00 -Неимпрегнирани   сл m3 

4406 90 00 00 -Други   сл m3 

4407 Дрво обработено по должината, со режење, 
глодање или со сечење или лупење, 
вклучувајќи рендисано, брусено, рабно споено, 
со дебелина поголема од 6 мм:   

4407 10 -Иглолисни:    
4407 10 15 00 --Брусено; рабно споено, рендисано или нерен-

дисано, брусено или небрусено   сл m3 

  --Друго:   
  ---Рендисано:   
4407 10 31 00 ----Оморика од видот “Picea abies Karst.” или 

сребрена елка (Abies alba Mill)   сл m3 

4407 10 33 00 ----Бор од видот “Pinus sylvestris L.”   сл m3 

4407 10 38 00 ----Друго   сл m3 

  ---Друго:   
4407 10 91 00 ----Оморика од видот “Picea abies Karst.” или 

сребрена елка (Abies alba Mill)   сл m3 

4407 10 93 00 ----Бор од видот “Pinus sylvestris L.”   сл m3 

4407 10 98 00 ----Друго   сл m3 

  -Од тропско дрво наброено во забелешката за 
тарифните подброеви 1 кон оваа глава:   

4407 21  --Махоганѕ (Swietenia spp.):   

4407 21 10 00 ---Брусено; рабно споено, рендисано или нерен-
дисано, брусено или небрусено   сл m3  (кг) 

  ---Друго:   

4407 21 91 00 ----Рендисано   сл m3 

4407 21 99 00 ----Друго   сл m3 

4407 22 --Virola, Imbuia i Balsa:   

4407 22 10 00 ---Брусено; рабно споено, рендисано или нерен-
дисано, брусено или небрусено   сл m3(кг) 

  ---Друго:   

4407 22 91 00 ----Рендисано   сл m3 

4407 22 99 00 ----Друго   сл m3 

4407 25  --Dark red meranti, light red meranti i meranti 
bakau:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4407 25 10 00 ---Рабно споено, рендисано или нерендисано, 

брусено или небрусено   сл m3(кг) 

  ---Друго:   
4407 25 30 00 ----Рендисано   сл m3 

4407 25 50 00 ----Брусено   сл m3(кг) 

4407 25 90 00 ---- Друго   сл m3 

4407 26  --White lauan, white meranti, white seraya, yellow 
meranti i alan:   

4407 26 10 00 ---Рабно споено, рендисано или нерендисано, 
брусено или небрусено   сл m3(кг) 

  ---Друго:   
4407 26 30 00 ----Рендисано   сл m3 

4407 26 50 00 ----Брусено   сл m3(кг) 

4407 26 90 00 ----Друго   сл m3 

4407 27  --Sapelli:   
4407 27 10 00 ---Рабно споено, рендисано или нерендисано, 

брусено или небрусено   сл m3 

  ---Друго:   
4407 27 91 00 ----Рендисано  сл m3 

4407 27 99 00 ----Друго   сл m3 

4407 28  --Ироко:   
4407 28 10 00 ---Рабно споено, рендисано или нерендисано, 

брусено или небрусено   сл m3 

  ---Друго:   
4407 28 91 00 ----Рендисано  сл m3 

4407 28 99 00 ----Друго   сл m3 

4407 29  --Друго:    
4407 29 15 00 ---Рабно споено, рендисано или нерендисано, 

брусено или небрусено   сл m3 

  ---Друго:   
  ----Acajou d'Afrique, azobé, dibétou, ilomba, 

jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, 
makoré, mansonia, merbau, obeche, okoumé, 
palissandre de Rio, palissandre de Para,  palissandre 
de Rose,  ramin, sipo, teak i  tiama:    

  -----Рендисано:   
4407 29 20 00 ------Palissandre de Para,  Palissandre de Rio i 

palissandre de Rose   сл m3 

4407 29 25 00 ------Друго   сл m3 

4407 29 45 00 -----Брусено   сл m3 

  -----Друго:   
4407 29 61 00 ------Azobé   сл m3 

4407 29 68 00 ------Друго   сл m3 

  ----Друго:   
4407 29 83 00 -----Рендисано   сл m3 

4407 29 85 00 -----Брусено   сл m3 

4407 29 95 00 -----Друго   сл m3 

  -Друго:   
4407 91  --Дабово (Quercus spp.):   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4407 91 15 00 ---Брусено; рабно споено, рендисано или не-

рендисано, брусено или небрусено   сл m3 

  ---Друго:   
  ----Рендисано:   
4407 91 31 00 -----Блокови, ламели и фризи за паркет или дрвени 

блокови за под, несоставени   сл m3 

4407 91 39 00 -----Друго   сл m3 

4407 91 90 00 ----Друго   сл m3 

4407 92 00 00  --Буково (Faqus spp.)   сл m3 

4407 93  --Јаворово( Acer spp.):   
4407 93 10 00 ---Рендисано, рабно споено, рендисано или 

нерендисано, брусено или небрусено   сл m3 

  ---Друго:   
4407 93 91 00 ----Брусено   сл m3 

4407 93 99 00 ----Друго  сл m3 

4407 94  --Црешово(Prunus spp):   
4407 94 10 00 --- Рендисано, рабно споено, рендисано или 

нерендисано, брусено или небрусено   сл m3 

  ---Друго:   
4407 94 91 00 ----Брусено   сл m3 

4407 94 99 00 ----Друго  сл m3 

4407 95  --Јасеново(Fraxinus spp):   
4407 95 10 00 --- Рендисано, рабно споено, рендисано или 

нерендисано, брусено или небрусено   сл m3 

  ---Друго:   
4407 95 91 00  ----Брусено   сл m3 

4407 95 99 00 ----Друго  сл m3 

4407 99 --Друго:   
4407 99 20 00 ---Рабно споено, рендисано или нерендисано, 

брусено или небрусено   сл m3 

  ---Друго:   
4407 99 25 00 ----Рендисано   сл m3 

4407 99 40 00 ----Брусено   сл m3 

  ----Друго:   
4407 99 91 00 -----Од топола   сл m3 

4407 99 96 00 -----Од тропско дрво   сл m3 

4407 99 98 00 -----Друго   сл m3 

4408 Листови на фурнир (вклучувајќи ги оние 
добиени од сечено ламинирано дрво), за 
шперплочи или  слично ламинирано дрво и 
друго дрво, режено по должината, сечено или 
лупено, рендисано или нерендисано, брусено 
или небрусено, накрсно или рабно споено, со 
дебелина што не надминува 6 мм:   

4408 10  -Иглолисни:    
4408 10 15 00 --Рендисано;брусено; рабно споено, рендисано или 

нерендисано, брусено или небрусено   сл m3/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  --Друго:   
4408 10 91 00 ---Мали даскички за производство на моливи (1)   сл m3/kg 
  ---Друго:   
4408 10 93 00 ----Со дебелина што не надминува 1 мм   сл m3/kg 
4408 10 99 00 ----Со дебелина што надминува 1 мм   сл m3/kg 
  -Од тропско дрво, наброено во Забелешката за 

тарифни подброеви 1 кон оваа глава:   
4408 31  --Dark red meranti, light red meranti i meranti 

bakau:   
4408 31 11 00 ---Рабно споено, рендисано или нерендисано, 

брусено или небрусено   сл m3/kg 
  ---Друго:   
4408 31 21 00 ----Рендисано   сл m3/kg 
4408 31 25 00 ----Брусено   сл m3/kg 
4408 31 30 00 ----Друго   сл m3/kg 
4408 39  --Друго:   
  ---Acajou d'Afrique, limba, mahagany Swietenia, 

obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de 
Rio,  palissandre de Rose,  sapelli, sipo, virola, white 
lauan:   

4408 39 15 00 ----Брусено; рабно споено, рендисано или 
нерендисано, брусено или небрусено   сл m3/kg 

  ----Друго:   
4408 39 21 00 -----Рендисано   сл m3/kg 
  -----Друго:   
4408 39 31 00 ------Со дебелина што не наднинува 1 мм   сл m3/kg 
4408 39 35 00 ------Со дебелина што надминува 1 мм   сл m3/kg 
  ---Друго:   
4408 39 55 00 ----Рендисано; брусено; рабно споено, рендисано 

или нерендисано, брусено или небрусено   сл m3/kg 
  ----Друго:   
4408 39 70 00 -----Мали даскички за производство на моливи (1)  сл m3/kg 
  -----Друго:   
4408 39 85 00 ------Со дебелина што не наднинува 1 мм   сл m3/kg 
4408 39 95 00 ------Со дебелина што надминува 1 мм   сл m3/kg 
4408 90 -Друго:   
4408 90 15 00 --Рендисано;брусено; рабно споено, рендисано или 

нерендисано, брусено или небрусено   сл m3/kg 
  --Друго:   
4408 90 35 00 ---Мали даскички за производство на моливи (1)    сл m3/kg 
  ---Друго:   
4408 90 85 00 ----Со дебелина што не наднинува 1 мм   сл m3/kg 
4408 90 95 00 ----Од дебелина што надминува 1 мм   сл m3/kg 

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 

Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините 
дополнителни измени). 

 
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 

Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините 
дополнителни измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4409 Дрво (вклучувајќи ламели и фризи за паркет, 

несоставени) профилирано (перо и жлеб, 
жлебено, фалцувано или слично обработено) по 
должината на кој и да било раб, крај или лице, 
вклучувајќи рендисано, брусено или рабно 
споено:   

4409 10  -Иглолисни:    
4409 10 11 00 --Украсни лајсни за слики, фотографии, огледала 

или слични предмети   сл m/kg 
4409 10 18 00 --Друго   сл kg/m2/kg 
  -Не иглолисни:    
4409 21 --Од бамбус:   

4409 21 00 11 ---Украсни лајсни за слики, фотографии, огледала 
или слични предмети   сл m/kg 

  ---Друго:   
4409 21 00 91 ----Блокови, ламели и фризи за паркет, дрвени 

блокови за под, несоставени   8 kg/m2/kg 
4409 21 00 98 ----Друго   8 kg 
4409 29 --Друго:   
4409 29 10 00 ---Украсни лајсни за слики, фотографии, огледала 

или слични предмети   сл m/kg 
  ---Друго:   
4409 29 91 00 ----Блокови, ламели и фризи за паркет, дрвени 

блокови за под, несоставени   8 m2/kg 
4409 29 99 00 ----Друго   8 kg 
4410 Плочи иверки, повеќеслојни водоотпорни 

табли(ОСБ)  и слични плочи (на пример шал 
табли), од дрво или други дрвенести 
(лигнински) материјали, неагломерирани или 
агломерирани со смоли или со други органски 
врзивни материи:   

 -Од дрво:   
4410 11  --Бродски даски:   

4410 11 10 00  ---Необработени или понатаму необработени, 
освен брусени   сл m3/kg 

4410 11 30 00 ---Површинско обложени со хартија импрегнирана 
со меламинска смола   сл m3/kg 

4410 11 50 00 ---Површинско обложени со декоративни лами-
нати под висок притисок   сл m3/kg 

4410 11 90 00 ---Друго   сл m3/kg 
4410 12  --Пповеќеслојни водоотпорни табли(ОСБ):    

4410 12 10 00 ---Необработени или понатаму необработени, 
освен брусени   сл m3/kg 

4410 12 90 00 ---Друго   сл m3/kg 
4410 19 00 00 --Друго   сл m3/kg 
4410 90 00 00 -Друго  сл m3/kg 
4411 Плочи влакнатици од дрво или други др-

венести материјали, агломерирани или 
неагломерирани со смоли или со други 
органски врзивни материи:   
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% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  -Плочи влакнатици со средна густина (МДФ):   
4411 12 --Со дебелина што не надминува 5 мм:   
4411 12 10 00 ---Механички необработувани или површински 

непрекриени  сл m2/kg 
4411 12 90 00 ---Друго   сл m2/kg 
4411 13  --Со дебелина што  надминува 5 мм но не 

надминува 9мм:   
4411 13 10 00 ---Механички необработувани или површински 

непрекриени  сл m2/kg 
4411 13 90 00 ---Друго   сл m2/kg 
4411 14   --Со дебелина што  надминува 9 мм:   
4411 14 10 00 ---Механички необработувани или површински 

непрекриени  сл m2/kg 
4411 14 90 00 ---Друго   сл m2/kg 
  -Друго:   
4411 92 --Со густина  што надминува 0,8 г/см3:   

4411 92 10 00 ---Механички необработувани или површински 
непрекриени  сл m2/kg 

4411 92 90 00 ---Друго  сл m2/kg 
4411 93  --Со густина  што надминува 0,5 г/см3 но не 

надминува 0,8 г/см3:   

4411 93 10 00 ---Механички необработувани или површински 
непрекриени  сл m2/kg 

4411 93 90 00 ---Друго  сл m2/kg 
4411 94  --Со густина  што не надминува 0,5 г/см3:   
4411 94 10 00 ---Механички необработувани или површински 

непрекриени  сл m2/kg 
4411 94 90 00 ---Друго  сл m2/kg 
4412 Шперплочи, фурнирани плочи и други 

слоевити производи од дрво:   
4412 10 00 00 -Од бамбус   сл m3 

  -Други шперплочи кои се состојат само од фур-
нирски листови од дрво(освен од бамбус), чии 
поединечни дебелини не надминуваат 6 мм:   

4412 31  --Со најмалку еден надворешен слој од тропско 
дрво наброени во Забелшката за тарифните 
подброеви 1 кон оваа глава:   

4412 31 10 00 ---Od acajou d'Afrique, dark red meranti, ligh red 
meranti, limba, mahagany (Swietenia spp.) , obeche, 
okoumé,    palissandre de Para, palissandre de Rio, 
palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola или white 
lauan  сл m3 

4412 31 90 00 ---Друго   сл m3 

4412 32  --Други, со најмалку еден надворешен слој од 
неиглолисно дрво:     

4412 32 10 00 ---Од алдер, јасен, бука, бреза, цреша, костен, 
брест, хикори, габар, див костен, липа, јавор, даб, 
платан, топола, багрем,  уалнет, жолта топола сл m3 

4412 32 90 00 ---Друго сл m3 

4412 39 00 00 --Други   сл m3 
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% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  -Други:   
4412 94 --Блок табли, слоевити табли и табли со летви:   

4412 94 10 00 ---Со најмалку еден надворешен слој од 
неиглолисно дрво   сл m3/kg 

4412 94 90 00 ---Друго   сл m3/kg 
4412 99  --Друго:   
4412 99 30 00 ---Со најмалку еден слој од иверка   сл m3/kg 
 ---Друго:   m3/kg 
 ---- Со најмалку еден надворешен слој од 

неиглолисно дрво:     
4412 99 40 00 -----Од алдер, јасен, бука, бреза, цреша, костен, 

брест, хикори, габар, див костен, липа, јавор, даб, 
платан, топола, багрем,  уалнет, жолта топола сл m3 

4412 99 50 00 -----Друго сл m3 

4412 99 85 00 ----Друго сл m3 

4413 00 00 00 Згустено (збиено) дрво, во форма на блокови, 
плочи, ленти или профили   сл kg 

4414 00  Дрвени рамки за слики, фотографии, огледала 
или слични производи:   

4414 00 10 00 -Од тропско дрво, како што е набројано во допол-
нителната забелешка 2 кон оваа глава   сл m/kg 

4414 00 90 00 -Од друго дрво   сл m/kg 
4415 Сандаци за пакување, кутии, гајби, барабани и 

слична амбалажа за пакување, од дрво; 
барабани (калеми) за кабли од дрво; палети, 
сандачести палети и други натоварни табли, од 
дрво; палетни држачи од дрво:   

4415 10 -Сандаци, кутии, гајби, барабани и слична 
амбалажа од дрво; барабани (калеми) за кабли:   

4415 10 10 00 --Сандаци, кутии и гајби, барабани и слична 
амбалажа   8 p/st 

4415 10 90 00 --Калеми за кабли   8 p/st 
4415 20 -Палети, сандачести палети и други натоварни 

табли; палетни држачи:   
4415 20 20 00  --Рамни палети; палетни држачи   8 p/st 
4415 20 90 00 --Друго   8 p/st 
4416 00 00 00 Буриња, бочви, каци, чабури и други боч-

варски производи и нивни делови, од дрво, 
вклучувајќи и даги   сл p/st/kg 

4417 00  Алати, куќишта за алати, држачи за алати, 
куќишта или држачи за метли и четки од дрво; 
калапи за обувки, од дрво:   

4417 00 00 10  --Калапи за обувки   сл p/st/kg 
4417 00 00 90  --Друго   сл p/st/kg 
4418 Градежна столарија и други производи за 

градежништво од дрво, вклучувајќи плочи со 
саќе, составени подни плочи, режана и цепена 
шиндра:   

4418 10  -Прозорци, врати-прозорци и нивни рамки:   
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1 2 3 4 
4418 10 10 00 --Од тропско дрво, како што е наброено во допол-

нителната забелешка 3 кон оваа глава   сл 
 

p/st/kg 
4418 10 50 00 --Иглолисни   сл p/st/kg 
4418 10 90 00 --Од друго дрво 18 p/st/kg 
4418 20  -Врати и нивни рамки и прагови:   
4418 20 10 00 --Од тропско дрво, како што е наброено во допол-

нителната забелешка 3 кон оваа глава   сл 
 

p/st/kg 
4418 20 50 00 --Иглолисни   сл p/st/kg 
4418 20 80 00 --Од друго дрво   18 p/st/kg 
4418 40 00 00 -Оплати за бетонски работи   15 м2/kg 
4418 50 00 00 -Шиндра (режана или цепена)   15 kg 
4418 60 00 00  -Столбови(диреци) и греди   18 kg 
  -Составени подни плочи:   
4418 71 00 00 --За мозаични подови   15 м2/kg 
4418 72 00 00 --Други, повеќеслојни   15 м2/kg 
4418 79 00 00 --Друго   15 м2/kg 
4418 90  -Друго:    
4418 90 10 00 --Дрвена граѓа ламинирана со лепак   сл kg 
4418 90 80 00 --Друго   18 kg 
4419 00 Трпезни и кујнски садови и прибор, од дрво:    
4419 00 10 00 -Од тропско дрво, како што е наброено во допол-

нителната забелешка 3 кон оваа глава   сл p/st/kg 
4419 00 90 00 -Од друго дрво   сл p/st/kg 
4420 Маркетерија и интарзија од дрво; ковчежиња и 

кутии за накит, за прибор за јадење и слични 
производи, од дрво; статуети и други украси, од 
дрво; производи за внатрешно опремување што 
не се распоредуваат во Глава 94, од дрво:   

4420 10  -Статуети и други украси, од дрво:   
4420 10 11 00 --Од тропско дрво, како што е наброено во 

дополнителната забелешка 3 кон оваа глава  сл p/st/kg 
4420 10 19 00 --Од друго дрво  сл p/st/kg 
4420 90 -Друго:   
4420 90 10 00 --Маркетерија и интарзија од дрво  сл p/st/kg 
 --Друго:   
4420 90 91 00 ---Од тропско дрво, како што е наброено во 

дополнителната забелешка 3 кон оваа глава  сл p/st/kg 
4420 90 99 00 ---Од друго дрво сл p/st/kg 
4421 Други производи од дрво:   
4421 10 00 00 -Закачалки за облека  сл p/st/kg 
4421 90  -Друго:   
4421 90 91 00 --Од плочи влакнатици  сл p/st/kg 
4421 90 98 00 --Друго сл p/st/kg 
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ГЛАВА  4 5  

ПЛУТА И ПРОИЗВОДИ ОД ПЛУТА 
Забелешка: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  обувки или делови на обувки од Глава 64; 
(б)  паларии и други покривки за глава или нивни делови, од Глава 65; или 
(в)  производите од Глава 95 (на пример, играчки и реквизити за спорт и игра). 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4501 Природна плута, сурова или просто при-

готвена; отпадоци од плута; дробена, 
гранулирана или мелена плута:   

4501 10 00 00 -Природна плута, сурова или просто при-
готвена   сл kg 

4501 90 00 00 -Друго   7 kg 
4502 00 00 00 Природна плута, со симнат надворешен слој 

или грубо четвртесто изделкана, или во 
форма на правоаголни (вклучувајќи 
квадратни) блокови, плочи, листови или 
ленти (вклучувајќи надворешни производи 
(бланкс) со остри рабови за чепови или 
затки)   7 kg 

4503 Производи од природна плута:   
4503 10  -Чепови и затки:   
4503 10 10 00 --Цилиндрични   4 p/st/kg 
4503 10 90 00 --Друго   4 p/st/kg 
4503 90 00 00 -Друго   13 p/st/kg 
4504 Агломерирана плута (со врзивни материи 

или без врзивни материи) и производи од 
агломерирана плута:   

4504 10  -Блокови, плочи, листови и ленти; плочки 
од сите форми; валјаци со полн пресек, 
вклучувајќи дискови:    

  --Чепови и затки:   
4504 10 11 00 ---За пенливо вино, вклучувајќи ги и оние со 

дискови од природна плута   7 
 

p/st/kg 
4504 10 19 00 ---Друго   7 p/st/kg 
  --Друго:   
4504 10 91 00 ---Со врзивна материја   7 kg 
4504 10 99 00 ---Друго   7 kg 
4504 90 -Друго:   
4504 90 20 00 --Чипови и затки   7 p/st/kg 
4504 90 80 00  --Друго   7 kg 
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ГЛАВА  4 6  

ПРОИЗВОДИ ОД СЛАМА, ЕСПАРТ ИЛИ ОД ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЛЕТАРИЈА; 
КОШНИЧАРСКИ И ПЛЕТАРСКИ ПРОИЗВОДИ 

Забелешки: 

1.  Под поимот “материјали за плетарија” во оваа глава се подразбираат материјали во состојба 
или форма погодна за плетење, преплетување и слични постапки; како што се: слама, врба или 
ива, бамбус, трска, рогозина, прачки, ленти од дрво, ленти од растителни материи (на пример, 
ленти од кора (од дрво), тесни листови и рафија или други и ленти добиени од широки лисја), 
невпредени природни и текстилни влакна, монофиламенти, ленти и слични производи од 
пластични маси и ленти од хартија, но не и ленти од кожа, вештачка кожа или филц, неткаени 
материјали, човечка коса, коњска струна, текстилна претпреѓа или предиво, или 
монофиламенти и ленти и слично од Глава 54. 

2.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  тапети и слични производи од тар. број 4814; 
(б)  канапи, јажиња, ортоми или кабли, плетени или неплетени (тар. број 5607); 
(в)  обувки или паларии и други покривки за глава или нивни делови, што се распоредуваат во 

Глава 64 или 65; 
(г)  возила или каросерии за возила изработени од материјали за плетарија (Глава 87); или 
(д)  производи што се распоредуваат во Глава 94 (на пример, мебел, ламби и светлечки тела); 

3.  Во смисла на тар. број 4601, под поимот “материјали за плетарија, плетеници и слични 
производи од материјали за плетарија, споени во паралелни стракови” се подразбираат 
материјали за плетарија, плетенки и слични производи од материјали за плетарија, ставени еден 
покрај друг и меѓусебно споени, во форма на листови, без оглед на тоа дали врзивните 
материјали се од предиво од текстилни материјали или не се. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4601 Плетеници и слични производи од ма-

теријали за плетарија, составени или 
несоставени во ленти; материјали за 
плетарија, преплети и слични производи од 
материјали за плетарија споени, во 
паралелни стракови или ткаени, во форма 
на листови, без оглед на тоа дали се 
довршени или недовршени производи (на 
пр, подлошки, простирки и постилки):   

  -Подлошки, простирки и постилки од расти-
телни материјали:   

4601 21 --Од бамбус:   
4601 21 10 00 ---Од плетеници или слични производи од 

плетени материјали   15 p/st/kg 
4601 21 90 00 ---Друго   15 p/st/kg 
4601 22 --Од трска:   
4601 22 10 00 ---Од плетеници или слични производи од 

плетени материјали   15 p/st/kg 
4601 22 90 00 ---Друго   15 p/st/kg 
4601 29  --Друго:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4601 29 10 00 ---Од плетеници или слични производи од 

плетени материјали   15 p/st/kg 
4601 29 90 00 ---Друго   15 p/st/kg 
  -Друго:   
4601 92 --Од бамбус:   
4601 92 05 00 ---Плетеници и слични производи од плетени 

материјали, составени или несоставени во 
ленти   15 p/st/kg 

  ---Друго:   
4601 92 10 00 ----Од плетеници или слични производи од 

плетени материјали   15 p/st/kg 
4601 92 90 00 ----Друго   15 p/st/kg 
4601 93  --Од трска:   
4601 93 05 00  ---Плетеници и слични производи од плетени 

материјали, составени или несоставени во 
ленти   15 p/st/kg 

  ---Друго:   
4601 93 10 00 ----Од плетеници или слични производи од 

плетени материјали   15 p/st/kg 
4601 93 90 00 ----Друго   15 p/st/kg 
4601 94  --Од други растителни материјали:   
4601 94 05 00 ---Плетеници и слични производи од плетени 

материјали, составени или несоставени во 
ленти   15 p/st/kg 

  ---Друго:   
4601 94 10 00  ----Од плетеници или слични производи од 

плетени материјали   15 p/st/kg 
4601 94 90 00 ----Друго   15 p/st/kg 
4601 99  -- Друго:    
4601 99 05 00 ---Плетеници и слични производи од плетени 

материјали, составени или несоставени во 
ленти   15 p/st/kg 

  ---Друго:   
4601 99 10 00 ----Од плетеници или слични производи од 

плетени материјали   15 p/st/kg 
4601 99 90 00 ----Друго   15 p/st/kg 
4602 Кошничарски, плетарски и слични произ-

води, изработени директно во форми од 
материјали за плетарија или од производи 
што се распоредуваат во тар. број 4601; 
производи од луфа:   

  -Од растителни материјали:   
4602 11 00 00 --Од бамбус  15 p/st/kg 
4602 12 00 00 --Од трска   15 p/st/kg 
4602 19  --Друго:   
4602 19 10 00 ---Футрола за шише   15 p/st/kg 
  ---Друго:   
4602 19 91 00 ----Кошничарски, плетарски и слични произ-

води, изработени директно во форма од мате-
ријали за плетарија   15 p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4602 19 99 00 ----Друго   15 p/st/kg 
4602 90 00 00 -Друго   15 p/st/kg 
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О Д Д Е Л  X  

ЦЕЛУЛОЗА ДРВНА ИЛИ ОД ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИЈАЛИ; 
РЕЦИКЛИРАНИ (ОТПАДОЦИ И ОСТАТОЦИ) ОД ХАРТИЈА ИЛИ КАРТОН; ХАРТИЈА И 

КАРТОН И ПРОИЗВОДИ ОД ХАРТИЈА И КАРТОН 
 

ГЛАВА  4 7  
ЦЕЛУЛОЗА ДРВНА ИЛИ ОД ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИЈАЛИ; 

РЕЦИКЛИРАНИ (ОТПАДОЦИ И ОСТАТОЦИ) ОД ХАРТИЈА ИЛИ КАРТОН 
Забелешка: 

1. Во смисла на тар. број 4702, под поимот “хемиска дрвна целулоза, растворлива” се 
подразбира хемиска дрвна целулоза која има по маса нерастворлива фракција од 92% или 
поголема за сулфатната или каустичната дрвна целулоза или 88% или поголема за 
сулфитната дрвна целулоза по 1 час стоење во раствор од каустична сода кој содржи 18% 
на натриумхидроксид (NaOH) на температура од 20ºC, а за сулфитната дрвна целулоза 
содржината на пепелот да не надминува 0,15% по маса. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4701 00 Механичка дрвна целулоза (дрвесина):   
4701 00 10 00 -Термо-механичка дрвна целулоза   сл kg 90% 

sdt/kg 
4701 00 90 00 -Друго   сл kg 90% 

sdt/kg 
4702 00 00 00 Хемиска дрвна целулоза, растворлива   сл kg 90% 

sdt/kg 
4703 Хемиска дрвна целулоза, каустична или 

сулфатна, освен растворлива:   
  -Небелена:   
4703 11 00 00 --Иглолисни   сл kg 90% 

sdt/kg 
4703 19 00 00 --Не иглолисн   сл kg 90% 

sdt/kg 
  -Полубелена или белена:   
4703 21 00 00 --Иглолисни   сл kg 90% 

sdt/kg 
4703 29 00 00 --Не иглолисн   сл kg 90% 

sdt/kg 
4704 Хемиска дрвна целулоза, сулфатна, освен 

растворлива:   
  -Небелена:   
4704 11 00 00 --Иглолисни   сл kg 90% 

sdt/kg 
4704 19 00 00 --Не иглолисни   сл kg 90% 

sdt/kg 
  -Полубелена или белена:   
4704 21 00 00 --Иглолисни   сл kg 90% 

sdt/kg 
4704 29 00 00 --Не иглолисн   сл kg 90% 

sdt/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4705 00 00 00 Дрвена целулоза добиена со комбинирање 

на целулоза од механичка и хемиска 
постапка   сл 

kg 90% 
sdt/kg 

4706 Целулоза од влакна добиена од рецик-
лирани (отпадоци и остатоци) од хартија 
или картон или од други влакнести 
целулозни материјали:   

4706 10 00 00 -Целулоза од памучен линтерс   сл kg 
4706 20 00 00 -Целулоза од влакна добиена од 

рециклирани (остатоци и отпадоци) од 
хартија или карт  сл 

kg 90% 
sdt/kg 

4706 30 00 00  -Друго, од бамбус   сл kg 90% 
sdt/kg 

  -Друга:   
4706 91 00 00 --Механичка   сл kg 90% 

sdt/kg 
4706 92 00 00 --Хемиска   сл kg 90% 

sdt/kg 
4706 93 00 00 --Полухемиска   сл kg 90% 

sdt/kg 
4707 Рециклирани (отпадоци и остатоци) од 

хартија или картон:   
4707 10 00 00 -Небелена крафт хартија или картон или 

брановидна хартија или картон   сл kg 
4707 20 00 00 -Друга хартија или картон добиени главно 

од белена хемиска целулоза, небоена во маса сл kg 
4707 30 -Хартија или картон добиени главно од 

дрвесина (на пр, весници, списанија и 
слични печатени материјали):   

4707 30 10 00 --Од стари и непродадени весници и списанија, 
телефонски именици, брошури и печатен рек-
ламен материјал   сл kg 

4707 30 90 00 --Друго   сл kg 
4707 90 -Други, вклучувајќи несортирани отпадоци 

и остатоци:   
4707 90 10 00 --Несортирани   сл kg 
4707 90 90 00 --Сортирани   сл kg 

 



24 декември 2009  СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 155 - Стр. 321 
 

 

 
ГЛАВА  4 8  

ХАРТИЈА И КАРТОН; ПРОИЗВОДИ ОД ХАРТИЕНА МАСА, ОД ХАРТИЈА ИЛИ ОД 
КАРТОН 

 
Забелешки: 

1.  Во смисла на оваа Глава, освен ако поинаку не е предвидено, поимот “хартија” опфаќа картон 
(без оглед на дебелината или масата по м2 ). 

2.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  производи од Глава 30; 
(б)  фолии за печат од тар. број 3212; 
(в)  парфимирана хартија или хартија импрегнирана или обложена со козметички препарати 

(Глава 33); 
(г)  хартија или целулозна вата, натопени, премачкани или обложени со сапун или детергент 

(тар. број 3401) или со политури, кремови или слични препарати (тар. број 3405); 
(д)  хартија и картон осетливи на светлост од тар. броеви 3701 до 3704; 
(ѓ)  хартија импрегнирана со дијагностички или лабораториски реагенси (тар. број 3822);  
(е)  производи од повеќеслојни листови на пластична маса зајакнати со хартија или картон, 

производи што се состојат од еден слој хартија или картон обложени или прекриени со 
слој од пластична маса чија дебелина е поголема од половината на вкупната дебелина или 
производи од такви материјали, освен ѕидни тапети од тар. број 4814 (Глава 39); 

(ж)  производи што се распоредуваат во тар. број 4202 (на пример, предмети за патувања); 
(з)  производи од Глава 46 (производи од материјали за плетарија); 
(ѕ)  предиво од хартија или текстилни производи од предиво од хартија (Оддел XI); 
(и)  производи од Глава 64 или 65; 
(ј)  брусна хартија или картон (тар. број 6805) и лискун врз подлога од хартија или картон (тар. 

број 6814), (меѓутоа, хартија или картон премачкани или обложени со прав од лискун се 
распоредуваат во оваа глава); 

(к)  фолии од метал врз подлога од хартија или картон (главно Оддел XIV или Оддел XV ); 
(л)  производи од тар. број 9209; или 
(љ)  производи од Глава 95 (на пример, играчки, реквизити за игра и спорт) или од Глава 96 (на 

пример, копчиња). 

3.  Согласно со одредбите од забелешката 6, тар. броеви 4801 до 4805 опфаќаат хартија и картон 
што се изложени на мазнење, глазирање или слични постапки на доработка, со втиснување на 
воден знак, површинско белење, а исто така хартија, картон, целулозна вата, ленти од 
целулозни влакна, бојадисани или прошарани во маса со која и да било метода. Тие тарифни 
броеви не опфаќаат хартија, картон, целулозна вата и листови и ленти од целулозни влакна што 
се обработувани поинаку, освен во случај на тар. број 4803 ако е предвидено поинаку. 

4.  Во оваа глава под поимот “новинарска хартија” се подразбира непремачкана хартија што се 
употребува за печатење на весници, а од вкупното количество влакна содржи најмалку 50% по 
маса дрвни влакна добиени со механичка или хемиско-механичка постапка, некелени или 
мошне малку келени, со површинска рапавост Parker Print Surf (1 MPa) на секоја страна над 2,5 
микрометри (микрони), со маса не помала од 40 г/м2 и не поголема од 65 г/м2. 

5.  Во смисла на тар. број 4802, под поимот “хартија и картон, кои се употребуваат за пишување, 
печатење или други графички цели” и “неперфорирани дупчени картички и ленти” се подразбира 
хартија и картон изработени главно од белена целулоза или целулоза добиена со механичка 
постапка или хемиско-механички постапка и кои исполнуваат еден од следниве услови: 
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-  За хартија или картон со маса не поголема од 150 гр/м2: 
(а)  кои содржат 10% или повеќе влакна добиени со механичка или хемиско-механичка 

постапка, и: 
1.  со маса не поголема од 80 г/м2; или 
2.  бојосани во маса; или 

(б)  кои содржат повеќе од 8% пепел, и: 
1.  со маса не поголема од 80 г/м2; или 
2.  бојосани во маса; или 

(в)  кои содржат повеќе од 3% пепел и со белина 60% или поголема; или 
(г)  кои содржат повеќе од 3%, но не повеќе од 8% пепел, а кои имаат белина помала од 

60%, и индекс на отпор на напукнување еднаков или помал од 2,5 kPa·m2/g; или 
(д)  со содржина 3% или помала пепел и, кои имаат белина 60% или поголема и индекс на 

отпор на напукнување еднаков или помал до 2,5 kPa·m2/g. 
-  За хартија или картон со маса поголема од 150 г/м2: 

(а)  бојосани во маса; или 
(б)  кои имаат белина 60% или поголема, и 

1.  дебелина од 225 микрометри (микрони) или помала; или 
2.  дебелина поголема од 225, но помала од 508 микрометри (микрони) и со содржина 

на пепел поголема од 3%; или 
(в)  кои имаат белина помала од 60%, дебелина од 254 микрометри (микрони) или помала и 

со содржина на пепел поголема од 8%. 
Меѓутоа, тар. број 4802 не опфаќа филтер-хартија или картон (вклучувајќи хартија за вреќички 
за чај) или филц-хартија или картон. 

6.  Под поимот “крафт хартија и картон” во оваа глава се подразбираат хартијата и картонот кои 
од вкупното количество влакна содржат најмалку 80% по маса влакна добиени со хемиска 
сулфатна или натриум (каустична) постапка. 

7.  Освен каде што во условите на тарифните броеви поинаку не се бара, хартијата, картонот, 
целулозната вата и листовите и лентите од целулозните влакна, кои одговараат на наименување 
од два или повеќе тар. броеви 4801 до 4811 ќе се распоредат во последниот по ред од 
наведените тарифни броеви. 

8.  Тар. броеви 4801 и 4803 до 4809 опфаќаат само хартија, картон, целулозна вата и листови и 
ленти (труби) од целулозни влакна: 
(а)  во ленти или ролни, со ширина што надминува 36 см; или 
(б)  во листови со правоаголна форма (вклучувајќи и квадратна), чија една страна надминува 

36 см, а другата страна надминува 15 см, во неповрзана состојба. 

9.  Во смисла на тар. број 4814, под поимот “ѕидни тапети и слични поѕидници” се подразбираат 
само: 
(а)  хартија во ролни, со ширина не помала од 45 см, а не поголема од 160 см, и погодна за 

декорација на ѕидови или тавани: 
(i)  со зрнеста површина, релјефно украсена, површински бојосана, со печатени шари или 

поинаку украсена површински (на пример, текстилни снегулки), непремачкани или 
премачкани, или обложени со провиден заштитен слој од пластична маса; 

(ii)  со нерамна површина која настанала со вградување на честички од дрво, слама итн; 
(iii)  премачкана или обложена од лицето со пластична маса, со слој од пластична маса со 

зрнеста површина, релјефно украсена, бојосана, со печатени шари или поинаку 
украсена; или 

(iv)  обложена од лицето со плетарски материјал, меѓусебно споен или неспоен во 
паралелни нишки или ткаен; 
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(б)  бордури и фризови, од хартија, обработени на претходниот начин, било да се или да не се 
во ролни погодни за украсување на ѕидови или тавани; 

(в)  поѕидници од хартија изработени од повеќе делови, во ролни или листови, печатени така 
што кога ќе се постават на ѕид претставуваат пејсаж или мотив. 

Производите врз подлога од хартија или картон, погодни и за прекривање на подови и за 
прекривање на ѕидови се распоредуваат во тар. број 4823. 

10. Тар. број 4820 не ги опфаќа слободните листови или картички, сечени во определени 
големини, печатени или непечатени, релјефни или дупчени. 

11. Тар. број 4823 опфаќа, меѓу другото дупчена хартија или дупчени картички од картон за 
жакард или слични машини и тантели од хартија. 

12. Освен производите од тар. број 4814 или 4821, хартија, картон, целулозна вата и производи од 
нив, со печатени мотиви, текстови или илустрации, што не се споредни и безначајни во однос 
на главната употреба на тие производи, се распоредуваат во Глава 49. 

 
Забелешки за тарифните подброеви: 

1.  Во смисла на тар. подброеви 4804 11 и 4804 19, под поимот “крафталајнер” се подразбираат 
машински доработени или машински мазнети хартија и картон, кои од вкупното количество 
влакна содржат најмалку 80% по маса дрвни влакна добиени со хемиска-сулфатна или натриум 
(каустична) постапка, во ролни, со маса поголема од 115 г/м2 и минимална јачина на 
напукнување според Mullen, како што е назначено во следнава табела или линеарно 
интерполиран или екстрополиран еквивалент за која и да било друга маса. 

 
Маса г/м2 Минимална јачина на напрснување 

според Mullen во (kPa) 
115 393 
125 417 
200 637 
300 824 
400 961 

 

2.  Во смисла на тар. подброеви 4804 21 и 4804 29, “крафт-хартија за вреќи” подразбира машински 
доработена хартија, во која од вкупното количество влакна содржи најмалку 80% по маса на 
влакна добиени од хемиска сулфатна или натриум (каустична) постапка, во ролни, со маса не 
помала од 60 г/м2, но не поголема од 115 г/м2 и исполнува еден од следниве услови: 
(а)  јачина на напукнување по Mullen не помала од 3,7 kRa. m2/g или поголема и фактор на 

истегнување поголем од 4,5% во напречниот правец и поголем од 2% во однос на правецот 
на движењето на лентата при производството на хартијата на машина; 

(б)  минимална отпорност на цепење и кинење назначена во следнава табела или линеарно 
интерполиран еквивалент за која и да било друга маса: 

 
 Минимална отпорност на 

цепење (mN) 
Минимална отпорност на 

кинење 

Маса 
г/м2 

Во 
правецот 

на 
движење 
на лентата 

Во правецот на 
движењето на 
лентата плус 
напречниот 
правец 

Во 
напреч-
ниот 
правец 

Машински во 
правецот на 
движењето на 
лентата плус 

напречниот правец 
60 700 1510 1,9 6 
70 830 1790 2,3 7,2 
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80 965 2070 2,8 8,3 
100 1230 2635 3,7 10,6 
115 1425 3060 4,4 12,3 

3.  Во смисла на тар. подброј 4805 11, под поимот “хартија од полухемиска целулоза за 
брановиден слој (fluting)” се подразбира хартија во ролни што од вкупното количество влакна 
содржи најмалку 65% по маса небелени влакна од тврдо дрво, добиени со полухемиска 
постапка на варење и има отпор на компресија мерен според методот CMT 30 (Corrugated 
Medium Test со 30 минути кондиционирање) што надминува 1,8 newtons/g/m2 на релативна 
влажност од 50% и на температура од 23ºC. 

4.  Тар. подброј 4805 12 опфаќа хартија во ролни, изготвена главно од слама добиена со 
полухемиска постапка, со маса од 130 г/м2 или поголема и со отпор на компресија мерен според 
методот CMT 30 (Corrugated Medium Test со 30 минути кондиционирање) што надминува 1,4 
newtons/g/m2 на релативна влажност од 50% и на температура од 23ºC. 

5.  Тар. подброеви 4805 24 и 4805 25 опфаќаат хартија и картон изработени целосно или главно од 
целулоза од рециклирана хартија или картон (отпад и остатоци). Тестлајнерот, исто така, може 
да има површински слој од боена хартија или хартија изготвена од белена или небелена 
нерециклирана целулоза. Овие производи имаат Mullen индекс на напукнување според Mullen 
најмалку 2 kPa·m2/g. 

6.  Во смисла на тар. подброј 4805 30, под поимот “сулфитна обвивна хартија” се подразбира 
машински глазирана хартија која од вкупното количество влакна содржи повеќе од 40% по 
маса на дрвни влакна добиени со хемиско сулфитна постапка, со содржина на пепел што не 
надминува 8% и индекс на напукнување според Mullen најмалку 1,47 kRa·m2/g. 

7.  Во смисла на тар. подброј 4810 22, под поимот “хартија со мала маса, премачкана” се 
подразбира хартија, премачкана од обете страни со вкупна маса што не надминува 72 г/м2, со 
маса на премаз што не надминува 15 г/м2 по страна, врз подлога која од вкупното количество 
влакна содржи најмалку 50% по маса влакна добиени со механичка постапка. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4801 00 00 00  Новинска хартија во ролни или листови   сл kg 
4802 Непремачкана хартија и картон, кои се 

употребуваат за пишување, печатење или 
други графички цели, и неперфорирани 
дупчени картички и ленти, во ролни или 
правоаголни листови (вклучувајќи и 
квадратни), со било каква димензија, освен 
хартија од тар. број 4801 или 4803; рачно 
изработена хартија и картон:   

4802 10 00 00 -Рачно изработена хартија и картон   сл kg 
4802 20 00 00 -Хартија и картон што се употребуваат како 

подлога за фото-осетлива, топлотно-осет-
лива или електро-осетлива хартија или 
картон   сл kg 

4802 40  -Подлога од хартија за тапети:   
4802 40 10 00 --Што не содржи влакна добиени со механичка 

постапка или кај која не повеќе од 10% по маса 
од вкупната содржина на влакна се состои од 
такви влакна   сл kg 

4802 40 90 00 --Друго   сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  -Друга хартија и картон, без содржина на 

влакна добиени со механичка или хемиско-
механичка постапка или со содржина на тие 
влакна не поголема од 10% по маса од вкуп-
ната содржина на влакната:   

4802 54 00 00 --Со маса помала од 40 г/м2   сл kg 
4802 55  --Со маса од 40 г/м2 или поголема, но не 

поголема од 150 г/м2, во ролни:   
4802 55 15 00 ---Со маса од 40 г/м2 или поголема, но не пого-

лема од 60 г/м2  10 kg 
4802 55 25 00 ---Со маса од 60 г/м2 или поголема, но не пого-

лема од 75 г/м2   10 kg 
4802 55 30 00 ---Со маса од 75 г/м2 или поголема, но не пого-

лема од 80 г/м2   10 kg 
4802 55 90 00 ---Со маса од 80 г/м2 или поголема   10 kg 
4802 56 --Со маса од 40 г/м2 или поголема но не 

поголема од 150 г/м2 ,во листови со должина 
на едната страна што не надминува 435 мм 
и ширина на другата страна што не над-
минува 297 мм во несклопена состојба:   

4802 56 20 00 ---Со димензии на страни 297мм и 210 мм (А4 
формат)   10 kg 

4802 56 80 00 ---Друго   10 kg 
4802 57 00 00 --Друго, со маса од 40 г/м2 или поголема, но 

не поголема до 150 г/м2   10 kg 
4802 58 --Со маса поголема од 150 г/м2:   
4802 58 10 00 ---Во ролни   10 kg 
4802 58 90 00 ---Друго   10 kg 
  -Друга хартија и картон, што од вкупното 

количество влакна содржат повеќе од 10% 
по маса на влакна добиени со механичка 
или хемиско-механичка постапка:   

4802 61 --Во ролни:   
4802 61 15 00 ---Со маса помала од 72 г/м2, од која повеќе од 

50% по маса од вкупната содржина на влакна 
се состои од влакна добиени по механичка 
постапка   сл kg 

4802 61 80 00 ---Друго   сл kg 
4802 62 00 00 --Во листови со должина на едната страна 

што не надминува 435 мм и ширина на дру-
гата страна што не надминува 297 мм во 
несклопена состојба   сл kg 

4802 69 00 00 --Друго    сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4803 00 Тоалетна хартија, хартија за симнување 

шминка, хартија за крпи, сервиети и 
шамичиња и слична хартија за употреба во 
домаќинството или за санитарни цели, 
целулозна вата, листови и ленти од 
целулозни влакна, вклучувајќи ги 
наборени, крепирани, плисирани, релјефни, 
дупчени, површински бојосани, 
површински украсени или печатени, во 
ролни или листови:   

4803 00 10 00 -Целулозна вата   сл kg 
  -Наборена хартија и вата од целулозни влакна 

со маса, по слој:   
4803 00 31 00 --Не поголема од 25 г/м2   сл kg 
4803 00 39 00 --Поголема од 25 г/м2   сл kg 
4803 00 90 00 -Друга   сл kg 
4804 Крафт-хартија и картон, непремачкани, во 

ролни или листови, освен оние од тар. број 
4802 или 4803:   

  -Крафтлајнер:   
4804 11  --Небелен:    
  ---Со содржина најмалку 80% по маса од вкуп-

ната содржина на иглолисни влакна добиени 
со хемиски сулфатна постапка или со постапка 
на натриум карбонат:   

4804 11 11 00 ----Со маса помала од 150 г/м2   сл kg 
4804 11 15 00 ----Со маса од 150 г/м2 или поголема но помала 

од 175 г/м2   сл kg 
4804 11 19 00 ----Со маса 175 г/м2 или поголема   сл kg 
4804 11 90 00 ---Друго   сл kg 
4804 19  --Друг:   
  ---Со содржина најмалку 80% по маса од вкуп-

ната содржина на иглолисни влакна добиени 
со хемиски сулфатна постапка или со постапка 
на натриум карбонат:   

  ----Составени од еден или повеќе небелени 
слоеви, и надворешен слој, белен, полубелен 
или обоен, со маса по м2:   

4804 19 12 00 -----Помала од 175 г   сл kg 
4804 19 19 00 -----175 г или поголема   сл kg 

4804 19 30 00 ----Друг сл kg 
4804 19 90 00 ---Друг   сл kg 
  -Крафт хартија за вреќи:   
4804 21  --Небелена:   
4804 21 10 00 ---Со содржина најмалку 80% по маса од вкуп-

ната содржина на иглолисни влакна добиени 
со хемиски сулфатна постапка или со постапка 
на натриум карбонат   сл kg 

4804 21 90 00 ---Друга   сл kg 
4804 29  --Друга:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4804 29 10 00 ---Со содржина најмалку 80% по маса од вкуп-

ната содржина на иглолисни влакна добиени 
со хемиски сулфатна постапка или со постапка 
на натриум карбонат   сл kg 

4804 29 90 00 ---Друга   сл kg 
  -Друга крафт хартија и картон, со маса од 

150 гр/м2 или помала:   
4804 31  --Небелени:   
  ---Со содржина најмалку 80% по маса од 

вкупната содржина на иглолисни влакна 
добиени со хемиски сулфатна постапка или со 
постапка на натриум карбонат:   

4804 31 51 00 ----Крафт електротехничка изолирачка хартија  сл kg 
4804 31 58 00 ----Друго   сл kg 
4804 31 80 00 ---Друго   сл kg 
4804 39  --Друго:    
  ---Со содржина најмалку 80% по маса од 

вкупната содржина на иглолисни влакна 
добиени со хемиски сулфатна постапка или со 
постапка на натриум карбонат:   

4804 39 51 00 ----Белена униформно во маса   сл kg 
4804 39 58 00 ----Друго   сл kg 
4804 39 80 00 ---Друго   сл kg 
  -Друга крафт хартија и картон, со маса 

поголема од 150 г/м2 но помала од 225 г/м2:   
4804 41  --Небелени:   
4804 41 91 00 ---Натопен крафт   сл kg 

4804 41 98 00 ---Друго   сл kg 
4804 42 00 00 --Белени униформно во маса, кои содржат 

повеќе од 95% по маса на дрвни влакна 
добиени со хемиска постапка од вкупното 
количество влакна сл kg 

4804 49 00 00  --Друго сл kg 
  -Друга крафт-хартија и картон со маса од 

225 г/м2 или поголема:   
4804 51 00 00  --Небелени сл kg 
4804 52 00 00 --Белени униформно во маса, кои од вкуп-

ното количество влакна содржат повеќе од 
95% по маса на дрвни влакна добиени со 
хемиска постапка сл kg 

4804 59  --Друго:   
4804 59 10 00 ---Со содржина најмалку 80% по маса од вкуп-

ната содржина на иглолисни влакна добиени 
со хемиски сулфатна постапка или со постапка 
на натриум карбонат   сл kg 

4804 59 90 00 ---Друга   сл kg 
4805 Друга непремачкана хартија и картон, во 

ролни или листови, понатаму необратена 
или доработена освен онаа наброена во 
забелешка 3 кон оваа глава:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  -Флутинг хартија:    
4805 11 00 00 --Полухемиска флутинг хартија   сл kg 
4805 12 00 00 --Флутинг хартија од слама   сл kg 
4805 19 --Друго:   
4805 19 10 00 ---Њелленстофф   сл kg 
4805 19 90 00 ---Друго   сл kg 
  -Тестлајнер (рециклиран линер картон):    
4805 24 00 00 --Со маса од 150 г/м2 или помала   сл kg 
4805 25 00 00 --Со маса поголема од 150 г/м2   сл kg 
4805 30 -Сулфитна обвивна хартија:   
4805 30 10 00 --Со маса помала од 30 г/м2   сл kg 
4805 30 90 00 --Со маса 30 г/ м2 или поголема   сл kg 
4805 40 00 00 -Филтер хартија и картон   сл kg 
4805 50 00 00 -Филц хартија и филц картон   сл kg 
  -Друго:   
4805 91 00 00 --Со маса од 150 г/м2 или помала   сл kg 
4805 92 00 00 --Со маса поголема од 150 г/м2, но помала од 

225 г/м2   сл kg 
4805 93 --Со маса од 225 г/м2 или поголема:   
4805 93 20 00 ---Добиена од отпадна хартија   сл kg 
4805 93 80 00 ---Друго   сл kg 
4806 Пергамент хартија, хартја непропустлива за 

маснотии, паус хартија и глазирана хартија 
и други проѕирни или полупроѕирни 
хартии, во ролни или листови:   

4806 10 00 00 -Пергамент хартија   сл kg 
4806 20 00 00 -Хартија непропустлива за маснотии   сл kg 
4806 30 00 00 -Паус хартија   сл kg 
4806 40 -Кристал и други глазирани проѕирни или 

полупроѕирни хартии:   
4806 40 10 00 --Кристал хартија   сл kg 
4806 40 90 00 --Друго   сл kg 
4807 00 Сложена хартија и картон (изработени со 

залепување на рамни слоеви на хартија или 
картон со лепливи материи), површински 
непремачкани ниту импрегнирани, 
одвнатре зајакнати или незајакнати, во 
ролни или листови:   

4807 00 30 00 -Добиена од отпадна хартија, прекриена или 
непрекриена со хартија   сл kg 

4807 00 80 00 -Друго   сл kg 
4808 Хартија и картон, брановидни (со или без 

залепени рамни површински листови), 
наборени, крепирани, плисирани, релјефни 
или дупчени, во ролни или листови, освен 
онаа хартија објаснета во тар. број 4803:   

4808 10 00 00 -Хартија и картон, брановидни, 
вклучувајќи и дупчени   сл kg 
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4808 20 00 00 -Крафт хартија за вреќи, наборена, крепи-

рана или плисирана, вклучувајќи релјефни 
или дупчени   сл kg 

4808 30 00 00 -Друга крафт хартија, наборена, крепирана 
или плисирана, вклучувајќи релјефни или 
дупчени   сл kg 

4808 90 00 00 -Друго   сл kg 
4809 Карбон хартија, самокопирачка хартија и 

други хартии за копирање или пренесување 
(вклучувајќи и премачкана или 
импрегнирана хартија за матрици за 
умножување или офсет плочи), печатена 
или непечатена, во ролни или листови:   

4809 20  -Самокопирачка хартија:   
4809 20 10 00 --Во ролни   сл kg 
4809 20 90 00 --Во листови   сл kg 
4809 90  -Друго:   
4809 90 10 00 --Карбон или слична хартија за копирање   сл kg 
4809 90 90 00 --Друго   сл kg 
4810 Хартија и картон, премачкани од едната 

или од обете страни со каолин или со други 
неоргански материи, со врзивно средство 
или без врзивно средство, а без друг премаз, 
бојосани или небојосани по површината, 
украсени или неукрасени по површината, 
печатени или непечатени, во ролни или 
правоаголни листови (вклучувајќи и 
квадратни), со било каква димензија:   

  -Хартија и картон за пишување, печатење 
или за други графички цели, без влакна, 
добиени со механичка или хемиско-
механичка постапка или кои од вкупното 
количество влакна содржат не повеќе од 
10% по масата такви влакна:   

4810 13 --Во ролни:   
4810 13 20 00 ---Хартија и картон што се користат како ос-

нова за фото, топлотна или електро-осетлива 
хартија или картон, со маса не поголема од 150 
г/м2   сл kg 

4810 13 80 00 ---Друго   сл kg 
4810 14 --Во листови со должина на страна што не 

надминува 435 мм и со ширина што не 
надминува 297 мм во несклопена состојба:   

4810 14 20 00 ---Хартија и картон што се користат како 
основа за фото, топлотна или електро-осетлива 
хартија или картон, со маса не поголема од 150 
г/м2   сл kg 

4810 14 80 00 ---Друго   сл kg 
4810 19 --Друго:   
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4810 19 10 00 ---Хартија и картон што се користат како ос-

нова за фото, топлотна или електро-осетлива 
хартија или картон, со маса не поголема од 150 
г/м2   сл kg 

4810 19 90 00 ---Друго   сл kg 
  -Хартија и картон за пишување, печатење 

или други графички цели, кои од вкупното 
количество влакна содржат повеќе од 10% 
од масата на влакната добиени со меха-
ничка или хемиско-механичка постапка:   

4810 22  --Хартија со мала маса, премачкана:   
4810 22 10 00 ---Во ролни со ширина што надминува 15 см 

или во листови со должина на страна што 
надминува 36 см и ширина на страна што 
надминува 15 см во несклопена состојба   сл kg 

4810 22 90 00 ---Друго   сл kg 
4810 29 --Друго:   
4810 29 30 00 ---Во ролни    сл kg 
4810 29 80 00 ---Друго   сл kg 
  -Крафт хартија и картон, освен оние што се 

употребуваат за пишување, печатење или за 
други графички цели:   

4810 31 00 00 --Белени униформно во маса кои од 
вкупното количество влакна содржат 
повеќе од 95% од масата на дрвните влакна 
добиени со хемиска постапка, со маса од 150 
г/м2 или помала   сл kg 

4810 32 --Белени униформно во маса кои од 
вкупното количество влакна содржат 
повеќе од 95% од масата на дрвните влакна 
добиени со хемиска постапка, со маса 
поголема од 150 г/м2:   

4810 32 10 00 ---Премачкана со каолин   сл kg 
4810 32 90 00 ---Друго   сл kg 
4810 39 00 00 --Друго   сл kg 
  -Друга хартија и картон:   
4810 92 --Повеќеслојни:   
4810 92 10 00 ---Со секој слој белен   сл kg 
4810 92 30 00 ---Само со еден надворешен слој белен   сл kg 
4810 92 90 00 ---Друго   сл kg 
4810 99 --Друго:   
4810 99 10 00 ---Белена хартија и картон, прекриена со 

каолин   сл kg 
4810 99 30 00 ---Прекриена со прав од лискун   сл kg 
4810 99 90 00 ---Друго   сл kg 
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4811 Хартија, картон, целулозна вата и листови 

и ленти од целулозни влакна, премачкани, 
импрегнирани, прекриени, површински 
бојосани, површински украсени или 
печатени, во ролни или правоаголни 
листови (вклучувајќи и квадратни), со било 
каква димензија, освен производите од тар. 
броеви 4803, 4809 или 4810:   

4811 10 00 00 -Хартија и картон обложени со катран, би-
тумен или асфалт   сл kg 

  -Хартија и картон премачкани со гума или 
лепило:   

4811 41  --Самолепливи:   
4811 41 20 00 ---Со ширина што не надминува 10 см, пре-

мачкана со невулканизирана природна или 
синтетичка гума   сл kg 

4811 41 90 00 ---Друго   сл kg 
4811 49 00 00 --Друго   сл kg 
  -Хартија и картон, премачкани, импрегни-

рани или прекриени со пластични маси (ис-
клучувајќи лепила):   

4811 51 00 00 --Белени, со маса поголема од 150 г/м2   сл kg 
4811 59 00 00 --Друго   сл kg 
4811 60 00 00 -Хартија и картон, премачкани, прекриени 

или импрегнирани со восок, парафински во-
сок, стеарин, масло или глѕцерин   сл kg 

4811 90 00 00 -Друга хартија, картон, целулозна вата и 
листови и ленти од целулозни влакна   сл kg 

4812 00 00 00 Филтер блокови, плочи и табли, од хар-
тиена маса   сл kg 

4813 Хартија за цигари, сечена или несечена во 
определени големини или во форма на 
книшки или цевчиња:   

4813 10 00 00 -Во форма на книшки или цевчиња   сл kg 
4813 20 00 00 -Во ролни со ширина што не надминува 5 см сл kg 
4813 90  -Друго     
4813 90 10 00 --Во ролни со ширина што надминува 5 см ,а 

не надминува 15 см   сл kg 
4813 90 90 00 --Друго   сл kg 
4814 Ѕидни тапети и слични поѕидници од 

хартија; витрофании за прозорци од 
хартија:   

4814 10 00 00 -Хартија со зрнеста површина (“Инграин”)  сл p/st/m2/kg 
4814 20 00 00 -Ѕидни тапети и слични поѕидници од хар-

тија, со лице премачкано или покриено со 
слој на пластична маса, што има зрнести, 
релјефни, бојосани, печатени или поинаку 
украсени слоеви од пластични маси   сл p/st/m2/kg 

4814 90  -Друго:    
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4814 90 10 00 --Ѕидни тапети и слични поѕидници, од 

зрнеста, релјефна, бојосана, печатена или 
поинаку украсена хартија, превлечени или 
прекриени со провидна заштитна пластична 
маса   сл p/st/m2/kg 

4814 90 80 00 --Друго   сл p/st/m2/kg 
[4815]     
4816 Карбон хартија, самокопирачка хартија и 

други хартии за копирање или пренесување 
(освен оние од тар. број 4809), матрици за 
умножување и офсет плочи, од хартија, во 
кутии или без кутии:   

4816 20 00 00 -Самокопирачка хартија   10 kg 
4816 90 00 00 -Друго   10 kg 
4817 Пликови, дописници, поштенски картички 

и карти за допишување, од хартија или 
картон; сетови за допишување во кутии, 
кесички, нотеси и слични пакувања, од 
хартија или картон:   

4817 10 00 00 -Пликови   сл p/st/kg 
4817 20 00 00 -Дописници, поштенски картички и карти 

за допишување   сл p/st/kg 
4817 30 00 00 -Сетови за допишување, во кутии, ќесички, 

нотеси и слични пакувања, од хартија или 
картон   сл p/st/kg 

4818 Тоалетна хартија и слична хартија, 
целулозна вата или листови и ленти од 
целулозни влакна, што се употребуваат во 
домаќинствата или за санитарни потреби, 
во ролни со ширина што не надминува 36 
см, или сечени по големина или форма; 
шамивчиња, ливчиња за симнување на 
шминка, крпи, прекривки за маса, 
сервиети, пелени за бебиња, тампони, 
чаршави за кревет и слични предмети за 
домаќинство, санитарна или болничка упо-
треба, предмети за облекување и прибор за 
облекување, од хартиена маса, хартија, 
целулозна вата, од листови или ленти од 
целулозни влакна:   

4818 10 -Тоалетна хартија:   
4818 10 10 00 --Со маса по слој, од 25 г/ м2 или помала   сл kg 
4818 10 90 00 --Со маса по слој, поголема од 25 г/ м2   сл kg 
4818 20 -Шамивчиња, ливчиња за симнување на 

шминка и крпи:   
4818 20 10 00 --Шамивчиња и ливчиња за симнување на 

шминка   сл p/st/kg 
  --Рачни крпи:   
4818 20 91 00 ---Во ролни   сл p/st/kg 
4818 20 99 00 ---Друго   сл p/st/kg 
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4818 30 00 00 -Покривки за маси и сервиети   сл p/st/m2/kg 
4818 40 -Санитарни крпи и тампони, пелени за 

бебиња и слични санитарни предмети:   
  --Санитарни крпи, тампони и слични произ-

води:   
4818 40 11 00 ---Санитарни крпи   сл p/st/kg 
4818 40 13 00 ---Тампони   сл p/st/kg 
4818 40 19 00 ---Друго   сл p/st/kg 
 --Пелени за бебиња и слични санитарни пред-

мети:    
4818 40 91 00 ---Пелени за бебиња  сл p/st/kg 
4818 40 99 00 ---Друго (на пример, производи за нега) сл p/st/kg 

4818 50 00 00 -Облека и прибор за облека   сл p/st/kg 
4818 90 -Друго:   
4818 90 10 00 --Производи за употреба во хируршки, меди-

цински или хигиенски цели, неподготвено за 
продажба на мало   сл 

 
p/st/kg 

4818 90 90 00 --Друго   сл p/st/kg 
4819 Кутии, вреќи и други контејнери за па-

кување од хартија, картони, целулозна вата 
или листови или ленти од целулозни 
влакна; картонажни производи од хартија 
или картон, регистратори и др. што се 
употребуваат во канцеларии, дуќани или 
слично:   

4819 10  -Кутии од брановидна хартија или картон:    
4819 10 00 10 --Во форма на гајби за зеленчук и овошје сл p/st/kg 
4819 10 00 90 --Друго 15 p/st/kg 
4819 20 -Кутии сложиви од небрановидна хартија 

или картон:   
4819 20 00 10 --Комплексна амбалажа (combibloc, pure pack, 

tetra pack и слични производи)    сл p/st/kg 
4819 20 00 90 --Друго   15 p/st/kg 
4819 30 00 00 -Вреќи и кеси, со ширина на основата од 40 

см или поголема   15 p/st/kg 
4819 40 00 00 -Други вреќи и кеси, вклучувајќи фишеци   15 p/st/kg 
4819 50 00 00 -Други контејнери за пакување, 

вклучувајќи обвивки за плочи   сл p/st/kg 
4819 60 00 00 -Картонажни производи од хартија или кар-

тон (регистратори и др.) што се употребу-
ваат во канцеларии, дуќани или слично   15 p/st/kg 
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4820 Регистри, книговодствени книги, нотеси, 

книги за порачки, признанички книги, 
агенди, меморандум блокови, дневници и 
слични производи, тетратки, подметки со 
впивачка хартија, подврски за книги (по 
системот на слободни листови или други), 
подметки за пишување комбинирани, 
кошулки и фасцикли за списи, деловни об-
расци во повеќе примероци, сетови со 
влошка од карбон хартија и слични 
производи за пишување, од хартија или 
картон; акуми за мостри или колекции и 
обвивки за книги, од хартија или картон:   

4820 10  -Регистри, книговодствени книги, нотеси, 
книги за порачки, признанични книги, 
агенди, меморандум блокови, дневници и 
слични производи:   

4820 10 10 00 --Регистри, книговодствени книги, книги за 
порачка и признанични книги   10 p/st/kg 

4820 10 30 00 --Нотеси, агенди и меморандум блокови   10 p/st/kg 
4820 10 50 00 --Дневници   10 p/st/kg 
4820 10 90 00 --Друго   10 p/st/kg 
4820 20 00 00 -Тетратки   10 p/st/kg 
4820 30 00 00 -Класери (освен корици за книги), 

фасцикли и корици за досиеја   10 p/st/kg 
4820 40 00 00 -Деловни обрасци во повеќе примероци и 

сетови со влошки од карбон хартија 10 p/st/kg 
4820 50 00 00 -Албуми за мостри или колекции   10 p/st/kg 
4820 90 00 00 -Друго   10 p/st/kg 
4821 Етикети од хартија или картон, од сите 

видови, печатени или непечатени:   
4821 10 -Печатени:   
4821 10 10 00 --Самолепливи   сл p/st/kg 
4821 10 90 00 --Други   сл p/st/kg 
4821 90 -Други:   
4821 90 10 00 --Самолепливи   сл p/st/kg 
4821 90 90 00 --Други   сл p/st/kg 
4822 Бобини, шпулни, копсови и слични подлоги 

од хартиена маса, хартија или картон 
(дупчени или недупчени, стврднати или 
нестврднати):   

4822 10 00 00 -За намотување на текстилно предиво   сл p/st/kg 
4822 90 00 00 -Друго   сл p/st/kg 
4823 Друга хартија, картон, целулозна вата и 

листови и ленти од целулозни влакна, 
сечени во определена големина или форма; 
други производи од хартиена маса, хартија, 
картон, целулозна вата или листови или 
ленти од целулозни влакна:   

4823 20 00 00 -Филтер хартија и картон   сл kg 
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4823 40 00 00 -Ролни, листови и дискови, печатени за 

саморегистрирачки апарати   сл kg 
  -Послужавници, плитки и длабоки чинии, 

филџани и слично, од хартија или картон:   
4823 61 00 00 --Од бамбус   сл p/st/kg 
4823 69 --Друго:   
4823 69 10 00 ---Послужавници, плитки и длабоки чинии   сл p/st/kg 
4823 69 90 00 ---Друго   сл p/st/kg 
4823 70 -Леани или пресувани производи од 

хартиена маса:   
4823 70 10 00 --Леани послужавници и кутии за пакување на 

јајца   сл p/st/kg 
4823 70 90 00 --Друго   сл p/st/kg 
4823 90 -Друго:   
4823 90 40 00 --Хартија и картон, што се употребува за 

пишување, печатење или други графички цели  сл kg 
  --Друго:   
4823 90 85 10 ---Повеќеслојни перничиња од хартија за бон-

бониери   сл p/st/kg 
4823 90 85 90 ---Друго  сл kg 
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ГЛАВА  4 9  

ПЕЧАТЕНИ КНИГИ, ВЕСНИЦИ, СЛИКИ И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ НА ГРАФИЧКАТА 
ИНДУСТРИЈА; РАКОПИСИ, ЧУКАНИ ТЕКСТОВИ И ПЛАНОВИ 

Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  фотографски негативи или позитиви врз проѕирна подлога (Глава 37); 
(б)  мапи, планови или глобуси во релјефна форма, печатени или непечатени (тар. број 9023); 
(в)  карти за играње или други производи од Глава 95; или 
(г)  оригинални гравури, отпечатоци или литографии (тар. број 9702); поштенски или таксени 

марки, пригодни пликови, пликови од прв ден и други производи што се распоредуваат во 
тар. број 9704; предмети на старини постари од 100 години или други предмети што се 
распоредуваат во Глава 97. 

2.  Во смисла на Глава 49, поимот “печатени” исто така се однесува и на репродукции добиени со 
умножување на машини за умножување, добиени со помош на машини за автоматска обработка 
на податоци, релјефирани, снимени, фотокопирани, термокопирани или чукани на машина. 

3.  Весници, списанија и други периодични публикации што се поврзани поинаку освен во хартија, 
и сетови на весници, списанија или други периодични публикации, кои имаат повеќе од еден 
број во едни корици, се распоредуваат во тар. број 4901, без оглед на тоа дали содржат или не 
содржат рекламен материјал. 

4.  Во тар. број 4901 меѓу другото, се распоредуваат: 
(а)  колекции на печатени репродукции, на пример, уметнички дела или цртежи, со соодветни 

текстови, обележани страници и во форми погодни за поврзување во една или повеќе 
томови; 

(б)  илустрирани придружни прилози што се увезуваат заедно со книгата и претставуваат 
додаток на книгата; и 

(в)  печатени делови на книги или брошури, во форма на составени или поединечни листови 
или книжни блокови, кои претставуваат целина или еден дел од комплетно дело, и се 
наменети за поврзување. 

Меѓутоа, печатените слики или илустрации без текст, во форма на книжни блокови или 
поединечни листови, се распоредуват во тар. број 4911. 

5.  Согласно со забелешката 3 кон оваа глава, тар. број 4901 не опфаќа публикации што се 
наменети првенствено за реклама (на пример, брошури, проспекти, трговски каталози, годишни 
публикации на трговски здруженија, туристички пропаганден материјал). Овие публикации се 
распоредуваат во тар. број 4911. 

6.  Под поимот “детски книги во слики” од тар. број 4903 се подразбираат книги за деца во кои 
сликите имаат суштествен карактер, додека текстот е спореден. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4901 Печатени книги, брошури, летоци и слични 

печатени материјали, вклучувајќи и 
слободни листови:   

4901 10 00 00 
 

-Во слободни листови, непресвиткани или 
пресвиткани   сл p/st/kg 

  -Друго:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4901 91 00 00 --Реченици и енциклопедии, и нивни 

сериски делови што излегуваат во 
продолженија   сл p/st/kg 

4901 99 00 00  --Друго   сл p/st/kg 
4902 Весници, списанија и други периодични 

публикации, илустрирани или не, со или без 
реклама:   

4902 10 00 00 -Што излегуваат најмалку четири пати не-
делно   сл p/st/kg 

4902 90 00 00 -Друго сл p/st/kg 
4903 00 00 00 Детски книги со слики, вклучувајќи книги 

за цртање или боење   сл p/st/kg 
4904 00 00 00 Музички дела, печатени или во ракопис, 

поврзани или неповрзани, илустрирани или 
неилустрирани   сл p/st/kg 

4905 Географски и хидрографски карти или 
слични карти од сите видови, вклучувајќи, 
атласи, ѕидни карти, топографски планови 
и глобуси, печатени:   

4905 10 00 00 -Глобуси   сл p/st/kg 
  -Друго:   
4905 91 00 00 --Во форма на книги   сл p/st/kg 
4905 99 00 00 --Друго   сл p/st/kg 
4906 00 00 00 
 
 
 
 
 

Оригинални планови и цртежи работени со 
рака, за архитектура, машиноградба, 
индустрија, трговија, топографија или 
слични цели; ракописи; карбон копии и 
фотографски репродукции врз осетлива 
хартија за претходно наведените производи  сл p/st/kg 

4907 00 Непоништени поштенски, таксени или 
слични марки кои се во оптек или нови 
изданија во земјата во која тие имаат, или 
ќе имаат призната вредност; таксени 
хартии; банкноти; чекови; акции, делници 
или обврзници и слични документи со 
наслов:   

4907 00 10 00 -Поштенски, таксени и слични марки   сл p/st/kg 
4907 00 30 00 -Банкноти   сл p/st/kg 
4907 00 90 00 -Друго   сл p/st/kg 
4908 Хартии за пресликување (декалкомани):   
4908 10 00 00 -Хартии за пресликување (декалкомани), за 

стакло   сл 
p/st/kg 

4908 90 00 00 -Друго   сл p/st/kg 
4909 00 00 00 Печатени или илустрирани поштенски 

картички (разгледници); честитки и карти 
што имаат печатени лични поздрави, 
пораки или објави, илустрирани или 
неилустрирани, со пликови или без пликови 
или украси сл 

 
 
 
 

p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
4910 00 00 00 Календари од сите видови, печатени, 

вклучувајќи календар блокови   10 p/st/kg 
4911 Друг печатен материјал, вклучувајќи 

печатени слики и фотографии:   
4911 10 -Трговски рекламен материјал, трговски 

каталози и слично:   
4911 10 10 00 --Трговски каталози   10 p/st/kg 
4911 10 90 00 --Друго   10 p/st/kg 
  -Друго:   
4911 91 00 00 --Слики, гравури и фотографии   10 p/st/kg 
4911 99 00 00 --Друго   сл p/st/kg 
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О Д Д Е Л  X I  

ТЕКСТИЛ И ПРОИЗВОДИ ОД ТЕКСТИЛ 
Забелешки: 

1.  Овој оддел не опфаќа: 
(а)  четини или животински влакна за изработка на четини од (тар. број 0502); коњски влакна 

или отпадоци од коњски влакна (тар. број 0511); 
(б)  човечка коса или производи од човечка коса (тар. броеви 0501, 6703 или 6704), освен 

ткаенини за цедење што се користат за преси за масло или за слични цели (тар. број 5911); 
(в)  линтерс од памук или други растителни материјали од Глава 14; 
(г)  азбест од тар. број 2524 или производи од азбест, како и други производи од тар. број 6812 

или 6813; 
(д)  производи од тар. број 3005 или 3006; конец за чистење помеѓу забите (конец за чистење 

заби), во поединечни пакувања за продажба на мало, од тар. број 3306; 
(ѓ)  текстил осетлив на светлост од тар. броеви 3701 до 3704; 
(е)  монофиламенти чија најголема димензија на напречниот пресек надминува 1 мм или ленти 

или слични форми (на пример, вештачка слама) со видлива ширина што надминува 5 мм, 
од пластични маси (Глава 39), или плетенки или ткаенини или други кошничарски или 
плетарски производи од такви монофиламенти или ленти (Глава 46); 

(ж)  ткаени, плетени или кукичани материјали, филц или неткаен текстил, импрегнирани, 
обложени, прекриени или ламинирани со пластична маса или производи од нив, од Глава 
39; 

(з)  ткаени, плетени или кукичани материјали, филц или неткаен текстил, импрегнирани, 
обложени, прекриени или ламинирани со каучук или производи од нив, од Глава 40; 

(ѕ)  крупна и ситна кожа со влакна или волна (Глава 41 или 43) или производи од крзно, 
вештачко крзно или производи од вештачко крзно од тар. број 4303 или 4304; 

(и)  производи од текстилни материјали од тар. број 4201 или 4202; 
(ј)  производи или предмети од Глава 48 (на пример, целулозна вата); 
(к)  обувки или делови на обувки, гамашни или заштитни доколенки или слични производи од 

Глава 64; 
(л)  мрежи за коса или други покривки за глава или нивни делови, од Глава 65; 
(љ)  производи од Глава 67; 
(м)  текстилни материјали обложени со абразивни материјали (тар. број 6805), како и графитни 

влакна или производи од графитни влакна од тар. број 6815; 
(н)  стаклени влакна или производи од стаклени влакна, освен везови работени со стаклени 

нишки на видлива подлога (Глава 70); 
(њ)  производи од Глава 94 (на пример, мебел, постелнина, ламби и светлечки тела); 
(о)  производи од Глава 95 (на пример, играчки, реквизити за игра и спорт и мрежи за спортски 

активности); 
(п)  производи од Глава 96 (на пример, четки, патни сетови за шиење, лизгави патенти и 

рибони за машини за пишување); или  
(р)  производи од Глава 97.  

2.  (А)  Производите од Глава 50 до 55 или од тар. број 5809 или 5902, како и мешаниците од два 
или повеќе текстилни материјали се распоредуваат како да се состојат во целост од оној 
текстилен материјал кој преовладува по маса во однос на кој и да било друг поединечен 
текстилен материјал. 
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Кога ниеден текстилен материјал не преовладува по маса, производот се распоредува како 
во целост да се состои од оној текстилен материјал кој е опфатен со наименувањето на 
тарифниот број кој се појавува последен по ред меѓу оние тарифни броеви кои, поради 
важноста, треба еднакво да се земат предвид. 

(Б)  За примена на претходната одредба: 
(а)  предивото од коњски влакна обвиткано со текстилен материјал (тар. број 5110) и 

метализираното предиво (тар. број 5605) ќе се смета како производ од еден текстилен 
материјал чија маса претставува збир на масите на неговите состојки; при 
распоредувањето на ткаенините, металната нишка ќе се смета како текстилен 
материјал; 

(б)  при изборот на соодветен тарифен број ќе се постапува на следниов начин: најпрвин 
ќе се утврди главата, а потоа соодветниот тарифен број од таа глава, при што не треба 
да се земат предвид текстилните материјали што не се распоредуваат во таа глава; 

(в)  кога двете Глави 54 и 55 се разгледуваат во однос на некоја друга глава, Глава 54 и 55 
ќе се сметаат како една глава; 

(г)  кога една Глава или тарифен број се однесуваат на производи од различни текстилни 
материјали, тие материјали ќе се сметаат како производи од еден текстилен материјал. 

(В)  Одредбите на предните ставови од (А) и (Б) се применуваат, исто така, на предивата 
дефинирани со забелешките 3, 4, 5 или 6 кон овој Оддел. 

3.  (А)  Во смисла на овој Оддел, и освен исклучоците наведени во следниов став под (Б), следниве 
предива (едножични, повеќежични (дублирани) или каблирани) се сметаат како “канапи, 
јажиња, ортоми и кабли”: 
(а)  од свила или од отпадоци од свила, со нумерација поголема од 20 000 децитекси; 
(б)  од вештачки или синтетички влакна (вклучувајќи предиво од два или од повеќе 

монофиламенти од Глава 54) со нумерација поголема од 10 000 децитекси; 
(в)  од коноп или лен: 

(i)  полирани или глазирани, со нумерација 1 429 децитекси и поголема; или 
(ii)  неполирани или неглазирани, со нумерација поголема од 20 000 децитекси; 

(г)  од кокосово влакно, што се состои од три или повеќе стракови;  
(д)  од други растителни влакна, со нумерација поголема од 20 000 децитекси; или 
(ѓ)  зајакнати со метални нишки. 

(Б)  Претходните одредби не се применуваат на: 
(а)  предиво од волна или други животински влакна и предиво од хартија, освен предивото 

зајакнато со метални нишки; 
(б)  каблите од вештачки или синтетички филаменти од Глава 55 и мултифиламент 

предиво без впредување или со впредување помало од 5 навои по метар од Глава 54; 
(в)  свилен кетгут (нестерилизиран) од тар. број 5006, и монофиламенти од Глава 54; 
(г)  метализирано предиво од тар. број 5605; предиво зајакнато со метални нишки од 

претходната одредба (А) (ѓ) на оваа забелешка; и 
(д)  жанила-предиво, обвиткано предиво и ефектно замкесто предиво од тар. број 5606. 

4.  (А)  Во смисла на Глава 50, 51, 52, 54 и 55, освен исклучоците наведени во следниов став под 
(Б), под поимот “приготвено за продажба на мало” се подразбира предиво (едножично, 
повеќежично (дублирано) или каблирано) намотано:  
(а)  на картони, калеми, цевки или слични подлоги, чија маса (вклучувајќи ги и подлогите) 

не надминува: 
(i)  85 г за предивото од свила, отпадоци од свила или предиво од вештачки или 

синтетички филаменти; или 
(ii)  125 г за другите предива; 
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(б)  во клопчиња пасми или пасменца, чија маса не надминува: 
(i)  85 г за предива од вештачки или синтетички филаменти, нумерација помала од 3 

000 децитекси, за предиво од свила или отпадоци од свила; 
(ii)  125 г за сите други предива со нумерација помала од 2 000 децитекси; или 
(iii)  500 г за други предива; 

(в)  во пасми или пасменца составени од повеќе помали пасми или пасменца одвоени со 
конец што ги дели и прави независни едни од други, со тоа што масата на секое пасмо 
или пасменце е иста и да не надминува: 
(i)  85 г за предиво од свила, отпадоци од свила или предиво од вештачки или 

синтетички филаменти; или 
(ii)  125 г за други предива. 

(Б)  Претходните одредби не се применуваат на: 
(а)  едножично предиво од кој и да било текстилен материјал, освен: 

(i)  едножично предиво од волна или фини животински влакна, небелено; и 
(ii)  едножично предиво од волна или фини животински влакна, белени, бојосани или 

печатени, со нумерација поголема од 5 000 децитекси; 
(б)  повеќежично (дублирано) или каблирано предиво, небелено: 

(i)  од свила или од отпадоци од свила, без оглед на начинот на приготвување; или 
(ii)  од друг текстилен материјал, освен од волна или фини животински влакна, во 

пасми или пасменца; 
(в)  повеќежично (дублирано) или каблирано предиво од свила или од отпадоци од свила, 

белено, бојосано или печатено, со нумерација од 133 децитекси или помалку; и  
(г)  едножично, повеќежично (дублирано) или каблирано предиво од кој и да било 

текстилен материјал: 
(i)  на вкрсно намотани пасми или пасменца; или 
(ii)  намотано на подлоги или на некој друг начин кој укажува на нивната употреба во 

текстилната индустрија (на пример, на копсови, предилнички цевки, калеми, 
конични калеми или вретена или намотано на калеми за машини за везење). 

5.  Во смисла на тар. броеви 5204, 5401 и 5508, под поимот “конец за шиење” се подразбира 
повеќежично (дублирано) или каблирано предиво: 
(а)  намотано на подлога (на пример, калеми, цевки) со маса (вклучувајќи ја и подлогата) што 

надминува 1 000 г; 
(б)  апретирано (доработено) за употреба како конец за шиење; и 
(в)  со завршен “Z” навој. 

6.  Во смисла на овој Оддел, поимот “предиво со голема јачина” се подразбира предивото чија 
јачина изразена во cN/tex (центињутни по текс) е поголема од: 

-  за едножично предиво од најлон, од други полиамиди, или полиестри: 60 cN/tex, 
-  за повеќежично (дублирано) или каблирано предиво од најлон или други полиамиди, или 

полиестри: 53 cN/tex, 
-  за едножично, повеќежично (дублирано) или каблирано предиво од вискозен рајон: 27 

cN/tex. 
7.  Во смисла на овој Оддел, под поимот “готови” (конфекционирани) се подразбираат 

производите: 
(а)  сечени во други форми, освен во квадрати или правоаголници; 
(б)  изработени во финална форма, готови за употреба (или треба само да се одвојат со сечење 

на конецот што ги дели) без шиење или друга доработка (на пример, крпи за прашина, 
пешкири, чаршави за маси, марами, кебиња); 

(в)  порабени или со подвиткани рабови или со реси врзани во јазли на кој и да било раб, но 
исклучувајќи го текстилниот материјал во метража чии сечени рабови се заштитени од 
ресење со опшивање или на некој друг едноставен начин; 
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(г)  сечени во определени големини, а стануваат готови производи со извлекување на конец; 
(д)  составени со шиење, лепени или на друг начин (освен стоки на парче што се состојат од 

две или повеќе должини од ист материјал споени на краиштата, или стоки на парче 
составени од два или повеќе текстилни материјали споени во слоеви, вклучувајќи и 
полнети); 

(ѓ)  плетени или кукичани производи во определени форми, без ралика дали се како посебни 
производи или во ленти што имаат поголем број парчиња такви производи. 

8.  Во смисла на Глава 50 до 60: 
(а)  Глава 50 до 55 и 60 и, освен каде што во содржината поинаку не е одредено, Глава 56 до 

59, не се однесуваат на производите изработени во смисла на забелешката 7 погоре; и 
(б)  Глава 50 до 55 и 60 не се однесуваат на производите од Глава 56 до 59. 

9.  Ткаенините од Глава 50 до 55 ги вклучуваат материјалите што се состојат од слоеви на 
паралелни текстилни предива поставени еден врз друг под остар или прав агол. Тие слоеви на 
местата на вкрстување на предивото се споени со лепило или со термичко врзување. 

10. Еластичните производи што се состојат од текстилни материјали комбинирани со гумени 
нишки се распоредуваат во овој Оддел. 

11. Во смисла на овој Оддел поимот “импрегнирање” опфаќа и “потопување”. 
12. Во смисла на овој Оддел, поимот “полиамиди” опфаќа и “арамиди”. 
13. Во смисла на овој Оддел и во други оддели на  Номенклатурата каде е применливо, поимот 

“еластомерно предиво” означува филамент-предиво вклучувајќи монофиламент, од синтетички 
текстилен материјал, освен од текстурирано предиво, кое не се кине при истегнувањето на 
трипати поголема должина од својата првобитна должина и кое, по истегнувањето на двапати 
поголема должина од првобитната должина, во рок од пет минути се враќа на должината до 
еден и пол пати поголема од својата првобитна должина.  

14.Текстилната облека од разни тарифни броеви, освен ако поинаку не е предвидено, се 
распоредува во соодветните тарифни броеви и ако е подготвена во комплети за продажба на 
мало. Во смисла на оваа забелешка, изразот “облека од текстил”, се однесува на производи од 
тар. броеви 6101 до 6114 и тар. броеви 6201 до 6211. 

Забелешки за тарифните подброеви: 

1.  Во овој Оддел и во другите Оддели на оваа номенклатура, под следниве поими се подразбира: 
 (а)  “небелено предиво”: 

Предиво: 
(i)  кое има природна боја на своите влакна и не е белено, бојосано (во маса или не), ниту 

печатено; или 
(ii)  кое има неопределена боја (сиво предиво) произведено од скубени текстилни 

материјали.  
Таквото предиво може да се обработува со безбојна апретура или со привремена боја (што 
исчезнува по обично перење со сапун), а кај вештачките или синтетичките влакна, 
обработено во маса со средство за матирање (на пример, титан диоксид). 

(б)  “белено предиво”: 
Предиво: 
(i)  кое е изложено на постапка на белење, изработено од белени влакна или не, освен ако 

поинаку не е предвидено, бојосано во бело (во маса или не) или обработено со бела 
апретура; 

(ii)  кое се состои од мешаница на небелени и белени влакна; или 
(iii)  кое е повеќежично (дублирано) или каблирано и се состои од небелено и белено 

предиво. 
(в)  “бојосано предиво” (бојосано или печатено): 

Предиво: 
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(i)  кое е бојосано (во маса или не) во друга боја, освен бела или е со привремена боја, или 
печатено или изработено од бојосани или печатени влакна; 

(ii)  кое се состои од мешаница на бојосани влакна од различни бои или мешаница на 
небелени и белени влакна со бојосани влакна (мелирани или мешани предива), или е 
печатено во една или повеќе бои на интервали за да се добијат точкести ефекти; 

(iii)  кое се добива од чешлани ленти или од претпреѓи што се печатени; или 
(iv)  кое е повеќежично (дублирано) или каблирано и се состои од небелено или белено 

предиво и бојосано предиво. 
Претходните одредби се применуваат, исто така, mutatis mutandis на монофилиментите и на 
лентите или сличните производи од Глава 54. 
(г)  “небелени ткаенини”: 

Ткаенини изработени од небелено предиво што не се белени, бојосани или печатени. 
Таквите ткаенини можат да бидат обработени со безбојна апретура или со привремена боја. 

(д)  “белени ткаенини”: 
Ткаенини: 
(i)  што се белени или, ако поинаку не е предвидено, бојосани во бело или имаат бела 

апретура, во метража; 
(ii)  што се состојат од белено предиво; или 
(iii)  што се состојат од небелено и белено предиво. 

(ѓ)  “бојосани ткаенини”: 
Ткаенини: 
(i)  што се бојосани само со една боја освен со бела (ако поинаку не е предвидено) или се 

обработени со бојосана апретура освен бела (ако поинаку не е предвидено), во 
метража; или 

(ii)  што се состојат од предиво рамномерно бојосано со една боја. 
(е)  “ткаенини од предиво со различни бои”: 

Ткаенини (освен печатени ткаенини): 
(i)  што се состојат од предиво со различни бои или од предиво со различни нијанси на 

иста боја (освен природната боја на влакната од кои се состои предивото); 
(ii)  што се состојат од небелено или белено предиво и од бојосано предиво; или 
(iii)  што се состојат од мелирани или мешани предива. 
(При распоредувањето на тие ткаенини не се зема предвид предивото што е вткаено во 
рабовите и краиштата на метражни стоки). 

(ж)  “печатени ткаенини”: 
Ткаенини што се печатени во метража, вклучувајќи ги ткаенините изработени од предиво 
со различни бои. 
(Како печатени ткаенини се сметаат, исто така, ткаенините што се дизајнирани со четка 
или со спреј, со трансфер-печатење, со флокирање или со постапка батик). 

Постапката на мерцеризација не влијае врз распоредување на претходно наведените предива 
или ткаенини. 
Дефинициите под (г) до (ж), погоре наведени, се применуваат mutatis mutandis и за плетени или 
кукичани ткаенини. 
(з)  “платнена преплетка”: 

Структура на ткаенината во која секое предиво на јатокот поминува наизменично над и 
под наредените предива на основата, а секое предиво на основата поминува наизменично 
над и под наредните предива на јатокот. 

2.  (А)  Производите на Глава 56 до 63 што содржат два или повеќе текстилни материјали се 
сметаат дека се состојат во целост од оној текстилен материјал што би бил избран 
сообразно со забелешката 2 кон овој Оддел, за распоредување на производите од главите 
50 до 55 или од тар. број 5809, што ги содржат истите текстилни материјали. 
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(Б)  За примената на оваа одредба: 
(а)  при распоредувањето ќе се земе предвид оној дел од материјалот врз основа на кој се 

врши распоредување во смисла на Основното правило 3 за примена на 
номенклатурата; 

(б)  кај текстилните производи што се состојат од подлоги од текстилен материјал и лице 
со флора или замки подлогата нема да се земе предвид; 

(в)  кај везените производи од тар. број 5810 и произодите од нив, се зема предвид само 
подлогата. Меѓутоа, везените производи без видлива подлога и предметите од нив се 
распоредуваат само според конецот за везење. 
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                                           ГЛАВА  5 0  

СВИЛА 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5001 00 00 00 Кокони на свилени буби подобни за од-

виткување   сл kg 
5002 00 00 00 Сурова свила (невпредена)   сл kg 
5003 00 00 00 Отпадоци од свила (вклучувајќи кокони 

неподобни за одвиткување, отпадоци од 
предиво и скубени текстилни материјали)   сл kg 

5004 00 Свилено предиво (освен предиво од от-
падоци на свила) неподготвено за продажба 
на мало:   

5004 00 10 00 -Небелено, испрано или белено   сл kg 
5004 00 90 00 -Друго   сл kg 
5005 00 Предиво од отпадоци на свила, непод-

готвено за продажба на мало:    
5005 00 10 00 -Небелено, испрано или белено   сл kg 
5005 00 90 00 -Друго   сл kg 
5006 00 Свилено предиво и предиво од отпадоци на 

свила, подготвено за продажба на мало; 
свилен кетгут:   

5006 00 10 00 -Свилено предиво   3 kg 
5006 00 90 00 -Свилено предиво од бурет свила или од други 

отпадоци од свила; свилен кетгут   3 kg 
5007 Ткаенини од свила или од отпадоци на 

свила:   
5007 10 00 00 -Ткаенини од бурет свила   сл m2/kg 
5007 20 -Други ткаенини, што содржат 85% или по-

веќе по маса свила или други отпадоци од 
свила освен бурет свила:   

  --Креп:   
5007 20 11 00  ---Небелени, испрани или белени   сл m2/kg 
5007 20 19 00  ---Друго   сл m2/kg 
  --Понж, хабутаи, хонан, шантунг, корах и 

слични ткаенини од Далечниот Исток, во 
целост од свила (немешани со бурет или друг 
отпадок од свила или други текстилни 
материјали):    

5007 20 21 00 ---Со платнен преплет, небелени или понатаму 
необработени освен испрани   сл m2/kg 

  ---Друго:   
5007 20 31 00 ----Со платнен преплет   сл m2/kg 
5007 20 39 00 ----Друго   сл m2/kg 
  --Друго:   
5007 20 41 00 ---Дијафонични ткаенини (отворен преплет)   сл m2/kg 
  ---Друго:   
5007 20 51 00 ----Небелени, испрани или белени   сл m2/kg 
5007 20 59 00 ----Боени   сл m2/kg 
  ----Од предива со различни бои:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5007 20 61 00 -----Со ширина што надминува 57 см но не 

надминува 75 см   сл m2/kg 
5007 20 69 00 -----Друго   сл m2/kg 
5007 20 71 00 ----Печатени   6 m2/kg 
5007 90  -Други ткаенини:    
5007 90 10 00 --Небелени, испрани или белени   сл m2/kg 
5007 90 30 00 --Боени   сл m2/kg 
5007 90 50 00 --Од предива со различни бои   сл m2/kg 
5007 90 90 00 --Печатени   сл m2/kg 
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ГЛАВА  5 1  

ВОЛНА, ФИНИ ИЛИ ГРУБИ ЖИВОТИНСКИ ВЛАКНА; ПРЕДИВО И ТКАЕНИНИ ОД 
КОЊСКИ ВЛАКНА 

 
Забелешка: 

1.  Во оваа номенклатура: 
(а)  под поимот “волна” се подразбира природно влакно од овци или јагниња; 
(б)  под поимот “фини животински влакна” се подразбираат влакна од алпака, лама, викуња, 

камила(вклучувајќи дромедар), јак, ангорски, тибетски, кашмирски или слични кози (но не 
и од обични кози), од питоми зајаци (вклучувајќи и ангорски зајаци), зајак, дабар, нутрија 
или бизамски стаорец; 

(в)  под поимот “груби животински влакна” се подразбираат влакна од животни што не се 
спомнати во претходниот став, исклучувајќи влакна и четина за изработка на четки (тар. 
број 0502) и коњски влакна (тар. број 0511). 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5101 Волна, невлачена или нечешлана:   
 -Масна волна, вклучувајќи волна перена 

на овцата:   
5101 11 00 00 --Табачка волна  сл kg 
5101 19 00 00 --Друга  сл kg 
  -Одмастена волна, некарбонизирана:   
5101 21 00 00 --Табачка волна   сл kg 
5101 29 00 00 --Друга   сл kg 
5101 30 00 00 -Карбонизирана   сл kg 
5102 Фини или груби животински влакна, нев-

лачени или нечешлани:   
  -Фини животински влакна:    
5102 11 00 00 --Од кашмирски кози   сл kg 
5102 19 --Друго:   
5102 19 10 00 ---Од ангорски зајак   сл kg 
5102 19 30 00 ---Од алпака, лама или викуња   сл kg 
5102 19 40 00 ---Од камила (вклучувајќи дромедар) или јак, 

или од ангорски, тибетски или слични кози   сл kg 
5102 19 90 00 ---Од питом зајак (освен од ангорски зајак), 

зајак, дабар, нутрија или бизамски стаорец   сл kg 
5102 20 00 00 -Груби животински влакна   сл kg 
5103 Отпадоци од волна или од фини или груби 

животински влакна, вклучувајќи отпадоци 
од предиво, но исклучувајќи скубени 
текстилни материјали:   

5103 10 -Ишчешок од волна или од фини 
животински влакна:   

5103 10 10 00 --Некарбонизиран   сл kg 
5103 10 90 00 --Карбонизиран   сл kg 
5103 20 00 00 -Други отпадоци од волна или од фини 

животински влакна сл kg 
5103 30 00 00 -Отпадоци од груби животински влакна   сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5104 00 00 00 Скубени текстилни материјали од волна 

или од фини или од груби животински 
влакна   

 
сл 

 
kg 

5105 Волна и фини или груби животински влак-
на, влачени или чешлани (вклучувајќи 
чешлана волна во растурена состојба во 
прамени):   

5105 10 00 00 -Влачена волна   сл kg 
  -Волнен топс и друга чешлана волна:    
5105 21 00 00 --Чешлана волна во растурена состојба во 

прамени   сл kg 
5105 29 00 00 --Друго   сл kg 
  -Фини животински влакна, влачени или 

чешлани:   
5105 31 00 00 --Од кашмирски кози   сл kg 
5105 39 00 00 --Друго сл kg 
5105 40 00 00 -Груби животински влакна, влачени или 

чешлани   сл kg 
5106 Предиво од влачена волна, неподготвено за 

продажба на мало:   
5106 10 -Што по маса содржи 85% или повеќе 

волна:   
5106 10 10 00 --Небелено   сл kg 
5106 10 90 00 --Друго   сл kg 
5106 20 -Што по маса содржи помалку од 85% 

волна:   
5106 20 10 00 --Што по маса содржи 85% или повеќе 

волнени и фини животински влакна   
 
сл 

 
kg 

  --Друго:   
5106 20 91 00  ---Небелено   сл kg 
5106 20 99 00  ---Друго   сл kg 
5107 Предиво од чешлана волна, неподготвено за 

продажба на мало:   
5107 10 -Што по маса содржи 85% или повеќе 

волна:   
5107 10 10 00 --Небелено   сл kg 
5107 10 90 00 --Друго   сл kg 
5107 20 -Што по маса содржи помалку од 85% 

волна:   
  --Што по маса содржи 85% или повеќе на 

волна и фино животинско влакно:   
5107 20 10 00 ---Небелено   сл kg 
5107 20 30 00 ---Друго   сл kg 
  --Друго:   
  ---Мешано само или главно со сечени син-

тетички влакна:   
5107 20 51 00 ----Небелено   сл kg 
5107 20 59 00 ----Друго   сл kg 
  ---Поинаку мешано:   
5107 20 91 00 ----Небелено   сл kg 



24 декември 2009  СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 155 - Стр. 349 
 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5107 20 99 00 ----Друго   сл kg 
5108 Предиво од фини животински влакна 

(влачено или чешлано), неподготвено за 
продажба на мало:   

5108 10 -Влачено:   
5108 10 10 00 --Небелено   сл kg 
5108 10 90 00 --Друго   сл kg 
5108 20 -Чешлано:   
5108 20 10 00 --Небелено   сл kg 
5108 20 90 00 --Друго   сл kg 
5109 Предиво од волна или од фини животински 

влакна, подготвено за продажба на мало:   
5109 10 -Што по маса содржи 85% или повеќе волна 

или фини животински влакна:   
5109 10 10 00 --Во клопчиња, клабуди или канури со маса 

што надминува 125 г но не надминува 500 г   
 

12 
 

kg 
5109 10 90 00 --Друго   12 kg 
5109 90 00 00 -Друго 12 kg 
5110 00 00 00 Предиво од груби животински влакна или 

од коњски влакна (вклучувајќи обвиткано 
предиво од коњски влакна), подготвено или 
неподготвено за продажба на мало   

 
 

5 

 
 

kg 
5111 Ткаенини од влачена волна или од влачени 

фини животински влакна:   
  -Што по маса содржи 85% или повеќе волна 

или фини животински влакна:   
5111 11 00 00 --Со маса што не надминува 300 г/м2   10 m2/kg 
5111 19  --Други:   
5111 19 10 00 ---Со маса што надминува 300 г/м2 но не 

надминува 450 г/м2     10 m2/kg 
5111 19 90 00 ---Со маса што надминува 450 г/м2   10 m2/kg 
5111 20 00 00 -Други, во мешаница претежно или само со 

вештачки или синтетички филаменти   
 

10 
 

m2/kg 
5111 30 -Други, во мешаница претежно или само со 

сечени вештачки или синтетички влакна:   
5111 30 10 00 --Со маса што не надминува 300 г/м2   10 m2/kg 
5111 30 30 00 --Со маса што надминува 300 г/м2 но не 

надминува 450 г/м2   10 m2/kg 
5111 30 90 00 --Со маса што надминува 450 г/м2   10 m2/kg 
5111 90 -Други:    
5111 90 10 00 --Што содржат по маса повеќе од 10% на 

текстилни материјали од Глава 50   
 

10 
 

m2/kg 
  --Друго:   
5111 90 91 00 ---Со маса што не надминува 300 г/м2   10 m2/kg 
5111 90 93 00 ---Со маса што надминува 300 г/м2 но не над-

минува 450 г/м2   10 m2/kg 
5111 90 99 00 ---Со маса што надминува 450 г/м2   10 m2/kg 
5112 Ткаенини од чешлана волна или од чеш-

лани фини животински влакна:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  -Што по маса содржи 85% или повеќе волна 

или фини животински влакна:   
5112 11 00 00 --Со маса што не надминува 200 г/м2   10 m2/kg 
5112 19 --Други:   
5112 19 10 00 ---Со маса што надминува 200 г/м2 но не над-

минува 375 г/м2   10 m2/kg 
5112 19 90 00 ---Со маса што надминува 375 г/м2   10 m2/kg 
5112 20 00 00 -Други, во мешаница претежно или само со 

вештачки или синтетички филаменти   
 

10 
 

m2/kg 
5112 30 -Други, во мешаница претежно или само со 

сечени вештачки или синтетички влакна:   
5112 30 10 00 --Со маса што не надминува 200 г/м2   10 m2/kg 
5112 30 30 00 --Со маса што надминува 200 г/м2 но не над-

минува 375 г/м2   10 m2/kg 
5112 30 90 00 --Со маса што надминува 375 г/м2   10 m2/kg 
5112 90 -Други:   
5112 90 10 00 --Што содржат вкупно повеќе од 10% по маса 

на текстилни материјали од Глава 50   
 

10 
 

m2/kg 
  --Друго:   
5112 90 91 00 ---Со маса што не надминува 200 г/м2   10 m2/kg 
5112 90 93 00 ---Со маса што надминува 200 г/м2 но не 

надминува 375 г/м2   10 m2/kg 
5112 90 99 00 ---Со маса што надминува 375 г/м2   10 m2/kg 
5113 00 00 00 Ткаенини од груби животински влакна или 

од коњски влакна   10 m2/kg 
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ГЛАВА  5 2  
ПАМУК 

 
Забелешка за тарифните подброеви: 

1.  Во смисла на тар. подбореви 5209 42 и 5211 42, под поимот “деним” се подразбираат ткаенини 
од предиво од различни бои, од трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи кршен кепер, 
кепер по основа, кај кои предивото на кеперот е од една и иста боја, а предивото на јатокот 
небелено, белено, сиво бојосано или бојосано во посветла нијанса од бојата на предивото на 
основата. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5201 00  Памук, невлачен или нечешлан:   
5201 00 10 00 -Абсорбирачки или белен  сл kg 
5201 00 90 00 -Друго  сл kg 
5202 Отпадоци од памук (вклучувајќи отпадоци 

од предиво и од скубени текстилни 
материјали):   

5202 10 00 00 -Отпадоци од предиво (вклучувајќи од 
конец)  сл kg 

 -Друго:    
5202 91 00 00 --Скубени текстилни материјали  сл kg 
5202 99 00 00 --Друго  сл kg 
5203 00 00 00 Памук, влачен или чешлан сл kg 
5204 Конец за шиење од памук, неподготвен или 

подготвен за продажба на мало:   
 -Неподготвен за продажба на мало:   
5204 11 00 00 --Што по маса содржи 85% или повеќе 

памук  сл kg 
5204 19 00 00 --Друго  сл kg 
5204 20  -Подготвен за продажба на мало:   
5204 20 00 10 --Немерцеризиран  12,5 kg 
5204 20 00 90 --Мерцеризиран  12,5 kg 
5205 Предиво од памук (освен конец за шиење), 

што по маса содржи 85% или повеќе памук, 
неподготвено за продажба на мало:   

 -Едножично предиво од нечешлани влакна:   
5205 11 00 00 --Со нумерација од 714,29 децитекси или 

повеќе (метричка нумерација што не 
надминува 14)  сл kg 

5205 12 00 00 --Со нумерација помала од 714,29 
децитекси но не помала од 232,56 (метричка 
нумерација што надминува 14 но не 
надминува 43)  сл kg 

5205 13 00 00 --Со нумерација помала од 232,56 
децитекси но не помала од 192,31 (метричка 
нумерација што надминува 43 но не 
надминува 52)  сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5205 14 00 00 --Со нумерација помала од 192,31 

децитекси но не помала од 125 (метричка 
нумерација што надминува 52 но не 
надминува 80)  сл kg 

5205 15 --Со нумерација помала од 125 децитекси 
(метричка нумерација што надминува 80):   

5205 15 10 00 ---Со нумерација помала од 125 децитекси но 
не помала од 83,33 (метричка нумерација што 
надминува 80 но не надминува 120)  сл kg 

5205 15 90 00 ---Со нумерација помала од 83,33 децитекси 
(метричка нумерација што надминува 120)  сл kg 

 -Едножично предиво, од чешлани влакна:   
5205 21 00 00 --Со нумерација од 714,29 децитекси или 

повеќе (метричка нумерација што не 
надминува 14)  сл kg 

5205 22 00 00 --Со нумерација помала од 714,29 
децитекси но не помала од 232,56 (метричка 
нумерација што надминува 14 но не 
надминува 43)  сл kg 

5205 23 00 00 --Со нумерација помала од 232,56 
децитекси но не помала од 192,31 (метричка 
нумерација што надминува 43 но не 
надминува 52)  сл kg 

5205 24 00 00 --Со нумерација помала од 192,31 
децитекси но не помала од 125 (метричка 
нумерација што надминува 52 но не 
надминува 80) сл kg 

5205 26 00 00 --Со нумерација помала од 125 децитекси, 
но не помала од 106,38 (метричка 
нумерација што надминува 80 но не 
надминува 94)  сл kg 

5205 27 00 00 --Со нумерација помала од 106,38 
децитекси но не помала од 83,33 (метричка 
нумерација што надминува 94 но не 
надминува 120) сл kg 

5205 28 00 00 --Со нумерација помала од 83,33 децитекси 
(метричка нумерација што надминува 120)  сл kg 

 -Повеќежично (дублирано) или каблирано 
предиво, од нечешлани влакна:   

5205 31 00 00 --Со нумерација по една жица од 714,29 
децитекси или повеќе (метричка 
нумерација што не надминува 14 по една 
жица)  сл kg 

5205 32 00 00 --Со нумерација по една жица помала од 
714,29 децитекси но не помала од 232,56 
(метричка нумерација што надминува 14 
но не надминува 43 по една жица)  сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5205 33 00 00 --Со нумерација по една жица помала од 

232,56 децитекси но не помала од 192,31 
(метричка нумерација што надминува 43 
но не надминува 52 по една жица)  сл kg 

5205 34 00 00 --Со нумерација по една жица помала од 
192,31 децитекси но не помала од 125 
(метричка нумерација што надминува 52 
но не надминува 80 по една жица)  сл kg 

5205 35 00 00 --Со нумерација по една жица помалку од 
125 децитекси (метричка нумерација што 
надминува 80 по една жица)  сл kg 

 -Повеќежичено (дублирано) или каблирано 
предиво, од чешлани влакна:   

5205 41 00 00 --Со нумерација по една жица од 714,29 
децитекси или поголема (метричка 
нумерација што не надминува 14 по една 
жица) сл kg 

5205 42 00 00 --Со нумерација по една жица помала од 
714,29 децитекси но не помала од 232,56 
(метричка нумерација што надминува 14 
но не надминува 43 по една жица)  сл kg 

5205 43 00 00 --Со нумерација по една жица помала од 
232,56 децитекси но не помала од 192,31 
(метричка нумерација што надминува 43 
но не надминува 52 по една жица)  сл kg 

5205 44 00 00 --Со нумерација по една жица помала од 
192,31 децитекси но не помала од 125 (мет-
ричка нумерација што надминува 52 но не 
надминува 80 по една жица)  сл kg 

5205 46 00 00 --Со нумерација по една жица помала од 
125 децитекси но не помала од 106,38 (мет-
ричка нумерација што надминува 80 но не 
надминува 94 по една жица)  сл kg 

5205 47 00 00 --Со нумерација по една жица помала од 
106,38 децитекси но не помала од 83,33 
(метричка нумерација што надминува 94 
но не надминува 120 по една жица)  сл kg 

5205 48 00 00 --Со нумерација по една жица помала од 
83,33 децитекси (метричка нумерација што 
надминува 120 по една жица)  сл kg 

5206 Предиво од памук (освен конец за шиење), 
што по маса содржи помалку од 85% 
памук, неподготвено за продажба на мало:   

 -Едножично предиво, од нечешлани 
влакна:   

5206 11 00 00 --Со нумерација од 714,29 децитекси или 
поголема (метричка нумерација што не 
надминува 14) сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5206 12 00 00 --Со нумерација помала од 714,29 

децитекси но не помала од 232,56 (метричка 
нумерација што надминува 14 но не 
надминува 43)  сл kg 

5206 13 00 00 --Со нумерација помала од 232,56 
децитекси но не помала од 192,31 (метричка 
нумерација што надминува 43 но не 
надминува 52)  сл kg 

5206 14 00 00 --Со нумерација помала од 192,31 
децитекси но не помала од 125 (метричка 
нумерација што надминува 52 но не 
надминува 80)  сл kg 

5206 15 00 00 --Со нумерација помала од 125 децитекси 
(метричка нумерација што надминува 80) сл kg 

 -Едножично предиво, од чешлани влакна:   
5206 21 00 00 --Со нумерација од 714,29 децитекси или 

поголема (метричка нумерација што не 
надминува 14)  сл kg 

5206 22 00 00 --Со нумерација помала од 714,29 
децитекси но не помала од 232,56 (метричка 
нумерација што надминува 14 но не 
надминува 43)  сл kg 

5206 23 00 00 --Со нумерација помала од 232,56 
децитекси но не помала од 192,31 (метричка 
нумерација што надминува 43 но не 
надминува 52) сл kg 

5206 24 00 00 --Со нумерација помала од 192,31 
децитекси но не помала од 125 (метричка 
нумерација што надминува 52 но не 
надминува 80) сл kg 

5206 25 00 00 --Со нумерација помала од 125 децитекси 
(метричка нумерација што надминува 80) сл kg 

 -Повеќежично (дублирано) или каблирано 
предиво, од нечешлани влакна:   

5206 31 00 00 --Со нумерација по една жица од 714,29 
децитекси или поголема (метричка 
нумерација што не надминува 14 по една 
жица) сл kg 

5206 32 00 00 --Со нумерација по една жица помала од 
714,29 децитекси но не помала од 232,56 
(метричка нумерација што надминува 14 
но не надминува 43 по една жица)  сл kg 

5206 33 00 00 --Со нумерација по една жица помала од 
232,56 децитекси но не помала од 192,31 
(метричка нумерација што надминува 43 
но не надминува 52 по една жица)  сл kg 

5206 34 00 00 --Со нумерација по една жица помала од 
192,31 децитекси но не помала од 125 
(метричка нумерација што надминува 52 
но не надминува 80 по една жица)  сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5206 35 00 00 --Со нумерација по една жица помала од 

125 децитекси (метричка нумерација што 
надминува 80 по една жица)  сл kg 

 -Повеќежично (дублирано) или каблирано 
предиво, од чешлани влакна:   

5206 41 00 00 --Со нумерација по една жица 714,29 деци-
текси или поголема (метричка нумерација 
што не надминува 14 по една жица)  сл kg 

5206 42 00 00 --Со нумерација по една жица помала од 
714,29 децитекси но не помала од 232,56 
(метричка нумерација што надминува 14 
но не надминува 43 по една жица)  сл kg 

5206 43 00 00 --Со нумерација по една жица помала од 
232,56 децитекси но не помала од 192,31 
(метричка нумерација што надминува 43 
но не надминува 52 по една жица)  сл kg 

5206 44 00 00 --Со нумерација по една жица помала од 
192,31 децитекси но не помала од 125 (мет-
ричка нумерација што надминува 52 но не 
надминува 80 по една жица)  сл kg 

5206 45 00 00 --Со нумерација по една жица помала од 
125 децитекси (метричка нумерација што 
надминува 80 по една жица)  сл kg 

5207 Предиво од памук (освен конец за шиење) 
подготвено за продажба на мало:   

5207 10 00 00 -Што по маса содржи 85% или повеќе 
памук  12,5 kg 

5207 90 00 00 -Друго  12,5 kg 
5208 Ткаенини од памук, што по маса содржат 

85% или повеќе памук, со маса не поголема 
од 200 г/м2:   

 -Небелени:   
5208 11 --Со платнен преплет, со маса не поголема 

од 100 г/м2:   
5208 11 10 00 ---Ткаенини за производство на завои, 

преврски и медицински гази  10 m2/kg 
5208 11 90 00 ---Друго  10 m2/kg 
5208 12 --Со платнен преплет, со маса поголема од 

100 г/м2:   
 ---Со платнен преплет, со маса поголема од 

100 г/м2 но не поголема од 130 г/м2, и со 
ширина:   

5208 12 16 00  ----Што не надминува 165 см  10 m2/kg 
5208 12 19 00  ----Што надминува 165 см  10 m2/kg 
 ---Со платнен преплет, со маса поголема од 

130 г/м2 и со ширина:   
5208 12 96 00  ----Што не надминува 165см  10 m2/kg 
5208 12 99 00  ----Што надминува 165 см  10 m2/kg 
5208 13 00 00 --Трижични или четирижични кепер ткае-

нини, вклучувајќи крстосан кеепер  10 m2/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5208 19 00 00 --Други ткаенини  10 m2/kg 
 -Белени:   
5208 21 --Со платнен преплет, со маса не поголема 

од 100 г/м2:   
5208 21 10 00 ---Ткаенини за производство на завои, гази и 

медицински материјали  10 m2/kg 
5208 21 90 00 ---Друго  10 m2/kg 
5208 22 --Со платнен преплет, со маса поголема од 

100 г/м2:   
 ---Со платнен преплет, со маса поголема од 

100 г/м2 но не поголема од 130 г/м2 и со 
ширина:   

5208 22 16 00  ----Што не надминува 165 см  10 m2/kg 
5208 22 19 00 ----Што надминува 165 см  10 m2/kg 
 ---Со платнен преплет, со маса поголема од 

130 г/м2 и со ширина:   
5208 22 96 00  ----Што не надминува 165 см  10 m2/kg 
5208 22 99 00 ----Што надминува 165 см  10 m2/kg 
5208 23 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, вклу-

чувајќи крстосан кеепер  10 m2/kg 
5208 29 00 00 --Други ткаенини  10 m2/kg 
 -Бојосани:   
5208 31 00 00 --Со платнен преплет, со маса не поголема 

од 100 г/м2  10 m2/kg 
5208 32 --Со платнен преплет, со маса поголема од 

100 г/м2:   
 ---Со платнен преплет со маса поголема од 

100 г/м2 но не поголема од 130 г/м2 и со 
ширина:   

5208 32 16 00  ----Што не надминува 165 см  10 m2/kg 
5208 32 19 00 ----Што надминува 165 см  10 m2/kg 
 ---Со платнен преплет со маса поголема од 

130 г/м2 и со ширина:   
5208 32 96 00  ----Што не надминува 165 см  10 m2/kg 
5208 32 99 00 ----Што надминува 165 см  10 m2/kg 
5208 33 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, 

вклучувајќи крстосан кепер  10 m2/kg 
5208 39 00 00 --Други ткаенини  10 m2/kg 
 -Од предиво со различни бои:   
5208 41 00 00 --Со платнен преплет, со маса не поголема 

од 100 г/м2  10 m2/kg 
5208 42 00 00 --Со платнен преплет, со маса поголема од 

100 г/м2  10 m2/kg 
5208 43 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, 

вклучувајќи крстосан кепер  10 m2/kg 
5208 49 00 00 --Други ткаенини  10 m2/kg 
 -Печатени:   
5208 51 00 00 --Со платнен преплет, со маса не поголема 

од 100 г/м2  10 m2/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5208 52 00 00 --Со платнен преплет, со маса поголема од 

100 г/м2  10 m2/kg 
5208 59 --Други ткаенини:   
5208 59 10 00 ---Трижичен или четирижичен кепер, вклучу-

вајќи крстосан кепер   10 m2/kg 
5208 59 90 00 ---Други  10 m2/kg 
5209 Ткаенини од памук, што по маса содржат 

85% или повеќе памук, со маса поголема од 
200 г/м2:   

 -Небелени:   
5209 11 00 00 --Со платнен преплет  10 m2/kg 
5209 12 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, 

вклучувајќи крстосан кепер  10 m2/kg 
5209 19 00 00 --Други ткаенини  10 m2/kg 
 -Белени:   
5209 21 00 00 --Со платнен преплет  10 m2/kg 
5209 22 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, 

вклучувајќи крстосан кепер  10 m2/kg 
5209 29 00 00 --Други ткаенини  10 m2/kg 
 -Бојосани:   
5209 31 00 00 --Со платнен преплет  10 m2/kg 
5209 32 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, 

вклучувајќи крстосан кепер  10 m2/kg 
5209 39 00 00 --Други ткаенини  10 m2/kg 
 -Од предиво со различни бои:   
5209 41 00 00 --Со платнен преплет  10 m2/kg 
5209 42 00 00 --Ткаенини “деним” (тексас)  20 m2/kg 
5209 43 00 00 --Други ткаенини од трижичен или 

четирижичен кепер, вклучувајќи крстосан 
кепер  10 m2/kg 

5209 49 00 00 --Други ткаенини  10 m2/kg 
 -Печатени:   
5209 51 00 00 --Со платнен преплет  10 m2/kg 
5209 52 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, 

вклучувајќи крстосан кепер  10 m2/kg 
5209 59 00 00 --Други ткаенини  10 m2/kg 
5210 Ткаенини од памук што по маса содржат 

помалку од 85% памук, во мешаница 
претежно или само со вештачки или 
синтетички влакна, со маса не поголема од 
200 г/м2:   

 -Небелени:   
5210 11 00 00 --Со платнен преплет  10 m2/kg 
5210 19 00 00 --Други ткаенини  10 m2/kg 
 -Белени:   
5210 21 00 00 --Со платнен преплет  10 m2/kg 
5210 29 00 00 --Други ткаенини 10 m2/kg 
 -Бојосани:   
5210 31 00 00 --Со платнен преплет  10 m2/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5210 32 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, 

вклучувајќи крстосан кепер  10 m2/kg 
5210 39 00 00 --Други ткаенини 10 m2/kg 
 -Од предиво со различни бои:   
5210 41 00 00 --Со платнен преплет  10 m2/kg 
5210 49 00 00 --Други ткаенини  10 m2/kg 
 -Печатени:   
5210 51 00 00 --Со платнен преплет 10 m2/kg 
5210 59 00 00 --Други ткаенини  10 m2/kg 
5211 Ткаенини од памук, со содржина помалку 

од 85% по маса памук, мешани главно или 
само со вештачки или синтетички влакна, 
со маса поголема од 200 г/м2:   

 -Небелени:   
5211 11 00 00 --Со платнен преплет  10 m2/kg 
5211 12 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, 

вклучувајќи крстосан кепер  10 m2/kg 
5211 19 00 00 --Други ткаенини 10 m2/kg 
5211 20 00 00 -Белени 10 m2/kg 
 -Бојосани:   
5211 31 00 00 --Со платнен преплет 10 m2/kg 
5211 32 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, 

вклучувајќи крстосан кепер  10 m2/kg 
5211 39 00 00 --Други ткаенини  10 m2/kg 
 -Од предиво со различни бои:   
5211 41 00 00 --Со платнен преплет  10 m2/kg 
5211 42 00 00 --Ткаенини “деним” (тексас)  20 m2/kg 
5211 43 00 00 --Други ткаенини од трижичен или 

четирижичен кепер, вклучувајќи крстосан 
кепер  10 m2/kg 

5211 49 --Други ткаенини:    
5211 49 10 00 ---Жакард ткаенини  10 m2/kg 
5211 49 90 00 ---Друго  10 m2/kg 
 -Печатени:   
5211 51 00 00 --Со платнен преплет  10 m2/kg 
5211 52 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, 

вклучувајќи крстосан кепер  10 m2/kg 
5211 59 00 00 --Други ткаенини  10 m2/kg 
5212 Други ткаенини од памук:   
 -Со маса не поголема од 200 г/м2:   
5212 11 --Небелени:   
5212 11 10 00 ---Мешани главно или само со лен 10 m2/kg 
5212 11 90 00 ---Други мешавини  10 m2/kg 
5212 12 --Белени:   
5212 12 10 00 ---Мешани главно или само со лен  10 m2/kg 
5212 12 90 00 ---Други мешавини  10 m2/kg 
5212 13 --Бојосани:   
5212 13 10 00 ---Мешани главно или само со лен 10 m2/kg 
5212 13 90 00 ---Други мешавини  10 m2/kg 
5212 14 --Од предиво со различни бои:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5212 14 10 00 ---Мешани главно или само со лен  10 m2/kg 
5212 14 90 00 ---Други мешавини  10 m2/kg 
5212 15 --Печатени:   
5212 15 10 00 ---Мешани главно или само со лен  10 m2/kg 
5212 15 90 00 ---Други мешавини  10 m2/kg 
 -Со маса поголена од 200 г/м2:   
5212 21 --Небелени:   
5212 21 10 00 ---Мешани главно или само со лен 10 m2/kg 
5212 21 90 00 ---Други мешавини  10 m2/kg 
5212 22 --Белени:   
5212 22 10 00 ---Мешани главно или само со лен  10 m2/kg 
5212 22 90 00 ---Други мешавини  10 m2/kg 
5212 23 --Бојосани:   
5212 23 10 00 ---Мешани главно или само со лен  10 m2/kg 
5212 23 90 00 ---Други мешавини  10 m2/kg 
5212 24 --Од предива со различни бои:   
5212 24 10 00 ---Мешани главно или само со лен  10 m2/kg 
5212 24 90 00 ---Други мешавини  10 m2/kg 
5212 25 --Печатени:   
5212 25 10 00 ---Мешани главно или само со лен  10 m2/kg 
5212 25 90 00 ---Други мешавини  10 m2/kg 
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ГЛАВА  5 3  

 
ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА; ПРЕДИВО ОД ХАРТИЈА И 

ТКАЕНИНИ ОД ПРЕДИВО ОД ХАРТИЈА 
 
Дополнителна забелешка: 

1.  (А) Во смисла на тар. ознаки 5306 10 90 00, 5306 20 90 00 и 5308 20 90 00, изразот “за продажба 
на мало” се однесува на предиво (едножично, повеќежично (дублирано) или каблирано), 
според исклучоците во забелешка (Б) подолу, предиво во форма на: 
(а)  клопчиња или на картони, калеми, цевки или други слични подлоги со маса (заедно со 

подлогата) не поголема од 200 грама; 
(б)  клопчиња пасми или пасменца со маса не поголема од 125 грама; 
(в)  клопчиња пасми или пасменца составени од неколку помали клопчиња пасми или 

пасменца одвоени со конец што ги дели и прави независни едни од други, со тоа што 
масата на секое од нив е иста и не надминува 125 грама. 

(Б)  Исклучоци: 
(а)  повеќежично (дублирано) или каблирано предиво, небелено, во пасми или пасменца; 
(б)  повеќежично (дублирано) или каблирано предиво понудено во форма на: 

(1)  вкрстено намотани пасми или пасменца; или 
(2)  поставено на подлога или на некој друг начин утвреден според употребата на 

предивото во текстилната индустрија (на пример, копсови, предилнички цевки, 
калеми, конусни калеми или вретена или намотано на калеми за машини за 
везење). 

 

Тар. Ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% 

Ед. 
мер. 

1 2 3 4 
5301 Лен, суров или преработуван но непре-

ден; колчишта и отпадоци од лен 
(вклучувајќи и отпадоци од предиво и 
скубени текстилни материјали):   

5301 10 00 00 -Лен, суров или топен   сл kg 
  -Лен, кршен, триен, чешлан или поинаку 

преработуван, но непреден:   
5301 21 00 00 --Кршен или трине   сл kg 
5301 29 00 00 --Друг   сл kg 
5301 30 00 00 -Колчишта и отпадоци од лен сл kg 
5302 Коноп (Cannabis sativa L.), суров или пре-

работуван но непреден; колчишта и 
отпадоци од коноп (вклучувајќи и от-
падоци од предиво и скубен текстилен 
материјал):   

5302 10 00 00 -Коноп, суров или топен   сл kg 
5302 90 00 00 -Друго   сл kg 
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Тар. Ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% 

Ед. 
мер. 

1 2 3 4 
5303 Јута и други текстилни ликовидни влак-

на (исклучувајќи лен, коноп и рамија), 
сурови или преработувани но непредени; 
колчишта и отпадоци од овие влакна 
(вклучувајќи отпадоци од предиво и 
скубен текстилен материјал):   

5303 10 00 00 -Јута и други текстилни ликовидни 
влакна, сурови или топени   сл kg 

5303 90 00 00 -Друго   сл kg 
[5304]     
5305 00 00 00 Кокосово влакно, абака (Manila hemp ili 

Musa textilis Nee), рамија и други 
растителни текстилни влакна, на друго 
место неспомнати ниту опфатени, сурови 
или преработени но непредени; 
колчишта, ишчешок и отпадоци од овие 
влакна (вклучувајќи отпадоци од 
предиво и скубени текстилни 
материјали)   сл kg 

5306 Предиво од лен:   
5306 10  -Едножично:   
  --Неприготвено за продажба на мало:   
5306 10 10 00 ---Со нумерација од 833,33 децитекси или 

повеќе (метричка нумерација што не надми-
нува 12)   сл kg 

5306 10 30 00 ---Со нумерација помала 833,33 децитекси 
но не помала од 277,8 децитекси (метричка 
нумерација што надминува 12 но не над-
минува 36)   сл kg 

5306 10 50 00 ---Со нумерација помала од 277,8 децитекси 
(метричка нумерација што надминува 36)   сл kg 

5306 10 90 00 --Приготвено за продажба на мало   сл kg 
5306 20  -Повеќежично (дублирано) или 

каблирано:    
5306 20 10 00 --Неприготвено за продажба на мало   сл kg 
5306 20 90 00 --Приготвено за продажба на мало   сл kg 
5307 Предиво од јута или други текстилни ли-

ковидни влакна од тар. број 5303:   
5307 10 00 00 -Едножично сл kg 
5307 20 00 00 -Повеќежично (дублирано) или 

каблирано   сл kg 
5308 Предиво од други растителни текстилни 

влакна; предиво од хартија:   
5308 10 00 00 -Предиво од кокосово влакно   сл kg 
5308 20  -Предиво од коноп:    
5308 20 10 00 --Неприготвено за продажба на мало   сл kg 
5308 20 90 00 --Приготвено за продажба на мало   сл kg 
5308 90  -Друго:    
  --Предиво од рамија:   
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Тар. Ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% 

Ед. 
мер. 

1 2 3 4 
5308 90 12 00 ---Со нумерација 277,8 децитекси или пого-

лема (метричка нумерација што не надми-
нува 36)   сл kg 

5308 90 19 00 ---Со нумерација помала од 277,8 
децитекси (метричка нумерација што 
надминува 36)   сл kg 

5308 90 50 00 --Предиво од хартија   сл kg 
5308 90 90 00 --Друго   сл kg 
5309 Ткаенини од лен:   
  -Со содржина по маса 85% или повеќе 

лен:   
5309 11  --Небелени или белени:    
5309 11 10 00 ---Небелени   сл m2/kg 
5309 11 90 00 ---Белени   сл m2/kg 
5309 19 00 00 --Други   сл m2/kg 
  -Со содржина на маса помалку од 85% 

лен:   
5309 21 00 00 --Небелени или белени  сл m2/kg 
5309 29 00 00 --Други   сл m2/kg 
5310 Ткаенини од јута или други текстилни 

ликовидни влакна од тар. број 5303:   
5310 10  -Небелени:    
5310 10 10 00 --Со ширина што не надминува 150 см   сл m2/kg 
5310 10 90 00 --Со ширина што надминува 150 см   сл m2/kg 
5310 90 00 00 -Други   сл m2/kg 
5311 00  Ткаенини од други растителни текс-

тилни влакна; ткаенини од предиво од 
хартија:   

5311 00 10 00 -Од рамија   сл m2/kg 
5311 00 90 00 -Друго   сл m2/kg 
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ГЛАВА  5 4  

ВЕШТАЧКИ ИЛИ СИНТЕТИЧКИ ФИЛАМЕНТИ; ЛЕНТИ И СЛИЧНИ ВЕШТАЧКИ ИЛИ 
СИНТЕТИЧКИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Забелешки: 

1.  Во номенклатурата под поимот “вештачки или синтетички влакна” се подразбираат сечени 
влакна и филаменти од органски полимери добиени од индустриски процеси, и тоа: 
(а)  со полимеризација на органски мономери се произведуваат полимери, како што се 

полиамидите, полиестрите, полиолефините или полиуретаните, или со  хемиска 
модификација на полимерите произведени од овој процес (на пример, поли(винил алкохол) 
добиен со хидролиза на поли(винил ацетат)); или 

(б)  со растворување или хемиско третирање  на природни органски полимери (на пример, 
целулоза) се произведуваат полимери како што се бакарна свила (cupro) или вискозна 
свила, или со хемиска модификација на природни органски полимери (на пример, 
целулозата, казеинот и други  протеини или алгинска киселина), се произведуваат 
полимери како што се целулозниот ацетат или алгинатни влакна. 

Под поимите “синтетички” и “вештачки”, употребени во врска со влакна, се подразбира: 
синтетички: влакна дефинирани под (а); вештачки: влакна дефинирани под (б). Ленти и слични 
производи од тар. број 5404 или 5405 не се сметаат за синтетички или вештачки влакна. 

Поимите “синтетички” и “вештачки” во иста смисла се применуваат кога се употребуваат во 
однос на текстилните материјали. 

2.  Тар. броеви 5402 и 5403 не ги опфаќаат каблите од синтетички или вештачки влакна, што се 
распоредуваат во Глава 55. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5401 Конец за шиење од вештачки или син-

тетички филаменти, неподготвен или 
подготвен за продажба на мало:   

5401 10 -Од синтетички филаменти:   
  --Неподготвен за продажба на мало:   
  ---Конец со срцевина (Core yarn):   
5401 10 12 00 ----Полиестерски филамени обвиткани со 

памучни влакна   сл m/kg 
5401 10 14 00 ----Друго   сл m/kg 
  ---Друго:   
5401 10 16 00 ----Текстурирано предиво   сл m/kg 
5401 10 18 00 ----Друго   сл m/kg 
5401 10 90 00 --Припремен за продажба на мало   сл m/kg 
5401 20 -Од вештачки филаменти:   
5401 20 10 00 --Неподготвен за продажба на мало   сл m/kg 
5401 20 90 00 --Подготвен за продажба на мало   сл m/kg 
5402 Предиво од синтетички филаменти (освен 

конец за шиење), неподготвено за продажба 
на мало, вклучувајќи синтетички 
монофиламенти со нумерација помала од 67 
децитекси:   

  -Предиво со голема јачина од најлон или 
други полиамиди:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5402 11 00 00 --Од арамиди   сл kg 
5402 19 00 00 --Друго   сл kg 
5402 20 00 00 -Предиво со голема јачина од полиестер   сл kg 
  -Текстурирано предиво:   
5402 31 00 00 --Од најлон или други полиамиди, со нуме-

рација по една жица не поголема од 50 текси
 
сл 

 
kg 

5402 32 00 00 --Од најлон или други полиамиди со 
нумерација по една жица поголема од 50 
текси   

 
сл 

 
kg 

5402 33 00 00 --Од полиестер   сл kg 
5402 34 00 00 --Од полипропилен  сл kg 
5402 39 00 00 --Друго   сл kg 
  -Друго предиво, едножично, некончено или 

впредено што не надминува 50 навои по 
метар:   

5402 44 00 00 -- Еластомерични  сл kg 
5402 45 00 00 --Други, од најлон или други полиамиди  сл kg 
5402 46 00 00 --Други, од полиестри, делумно 

ориентирани  сл kg 
5402 47 00 00 --Други, од полиестри  сл kg 
5402 48 00 00 --Други, од полипропилен  сл kg 
5402 49 00 00 --Друго  сл kg 
  -Друго предиво, едножично, впредено со 

повеќе од 50 навои по метар:   
5402 51 00 00 --Од најлон или други полиамиди   сл kg 
5402 52 00 00 --Од полиестер   сл kg 
5402 59 --Други:   
5402 59 10 00 ---Од полипропилен   сл kg 
5402 59 90 00 ---Други   сл kg 
  -Други предива, повеќежични (дублирани) 

или каблирани:   
5402 61 00 00 --Од најлон или други полиамиди   сл kg 
5402 62 00 00 --Од полиестер   сл kg 
5402 69 --Други:   
5402 69 10 00 ---Од полипропилен   сл kg 
5402 69 90 00 ---Други   сл kg 
5403 Предиво од вештачки филаменти (освен 

конец за шиење), неподготвено за продажба 
на мало, вклучувајќи вештачки 
монофиламенти со нумерација помала од 67 
децитекси:   

5403 10 00 00 -Предиво со голема јачина од вискозен 
рајон   сл kg 

  -Друго предиво, едножично:   
5403 31 00 00 --Од вискозен рајон, без навои или што не 

надминува 120 навои по метар   
 
сл 

 
kg 

5403 32 00 00 --Од вискозен рајон, со повеќе од 120 навои 
по метар   сл kg 

5403 33 00 00 --Од целулозен ацетат   сл kg 
5403 39 00 00 --Друго   сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  -Друго предиво, повеќежично (дублирано) 

или каблирано:   
5403 41 00 00 --Од вискозен рајон   сл kg 
5403 42 00 00 --Од целулозен ацетат   сл kg 
5403 49 00 00 --Друго   сл kg 
5404 Синтетички монофиламенти со нумерација 

од 67 децитекси или повеќе и чија димензија 
на напречениот пресек не надминува 1 мм; 
ленти и слично (на пр, вештачка слама) од 
синтетички текстилни материјали со вид-
лива ширина што не надминува 5 мм:   

  -Монофиламенти:   
5404 11 00 00 --Еластомерични   сл kg 
5404 12 00 00 --Други, од полипропилен   сл kg 
5404 19 00 00 --Други   сл kg 
5404 90 -Друго:   
5404 90 10 00 --Од полипропилен сл kg 
5404 90 90 00 --Друго   сл kg 
5405 00 00 00 Вештачки монофиламенти со нумерација од 

67 децитекси или повеќе и чија димензија 
на напречниот пресек не надминува 1 мм; 
ленти и слично (на пр, вештачка слама) од 
вештачки текстилен материјал со видлива 
ширина што не надминува 5 мм   

 
 
 
сл 

 
 
 

kg 
5406 00 00 00 Предиво од вештачки или синтетички 

филаменти (освен конец за шиење), 
подготвено за продажба на мало  

 
5 

 
kg 

5407 Ткаенини од синтетички филамент предива, 
вклучувајќи ткаенини добиени од 
материјалите од тар. број 5404:   

5407 10 00 00 -Ткаенини од предиво со голема јачина, од 
најлон или други полиамиди или од 
полиестри   

 
10 

 
m2/kg 

5407 20 -Ткаенини добиени од ленти или слични 
производи:   

  --Од полиетилен или полипропилен, со 
ширина:   

5407 20 11 00 ---Помала од 3 м   10 m2/kg 
5407 20 19 00 ---3 м или поголема   10 m2/kg 
5407 20 90 00 --Друго   10 m2/kg 
5407 30 00 00 -Ткаенини предвидени со забелешката 9 кон 

Оддел XI   10 m2/kg 
  -Други ткаенини, што по маса содржат 85% 

или повеќе филаменти од најлон или од 
други полиамиди:   

5407 41 00 00 --Небелени или белени   10 m2/kg 
5407 42 00 00 --Бојосани   10 m2/kg 
5407 43 00 00 --Од предиво со различни бои   10 m2/kg 
5407 44 00 00 --Печатени   10 m2/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  -Други ткаенини, што по маса содржат 85% 

или повеќе текстурирани полиестер фила-
менти:   

5407 51 00 00 --Небелени или белени   10 m2/kg 
5407 52 00 00 --Бојосани   10 m2/kg 
5407 53 00 00 --Од предиво со различни бои   10 m2/kg 
5407 54 00 00 --Печатени   10 m2/kg 
  -Други ткаенини, што по маса содржат 85% 

или повеќе полиестер филаменти:    
5407 61 --Што по маса содржат 85% или повеќе 

нетекстурирани полиестер филаменти:   
5407 61 10 00 ---Небелени или белени   10 m2/kg 
5407 61 30 00 ---Бојосани   10 m2/kg 
5407 61 50 00 ---Од предиво со различни бои   10 m2/kg 
5407 61 90 00 ---Печатени   10 m2/kg 
5407 69  --Друго:   
5407 69 10 00 ---Небелени или белени   10 m2/kg 
5407 69 90 00 ---Друго   10 m2/kg 
  -Други ткаенини, што по маса содржат 85% 

или повеќе синтетички филаменти:   
5407 71 00 00 --Небелени или белени   10 m2/kg 
5407 72 00 00 --Бојосани   10 m2/kg 
5407 73 00 00 --Од предиво со различни бои   10 m2/kg 
5407 74 00 00 --Печатени   10 m2/kg 
  -Други ткаенини, што по маса содржат по-

малку од 85% синтетички филаменти, во 
мешаница претежно или само со памук:   

5407 81 00 00 --Небелени или белени   10 m2/kg 
5407 82 00 00 --Бојосани   10 m2/kg 
5407 83 00 00 --Од предива со различни бои   10 m2/kg 
5407 84 00 00 --Печатени   10 m2/kg 
  -Други ткаенини:   
5407 91 00 00 --Небелени или белени   10 m2/kg 
5407 92 00 00 --Бојосани   10 m2/kg 
5407 93 00 00 --Од предиво со различни бои   10 m2/kg 
5407 94 00 00 --Печатени   10 m2/kg 
5408 Ткаенини од вештачко филамент предиво, 

вклучувајќи ткаенини добиени од 
материјалите од тар. број 5405:   

5408 10 00 00 -Ткаенини од предиво со голема јачина од 
вискозен рајон   10 m2/kg 

  -Други ткаенини, што по маса содржат 85% 
или повеќе вештачки филаменти или ленти 
или слични производи:   

5408 21 00 00 --Небелени или белени   10 m2/kg 
5408 22 --Бојосани:   
5408 22 10 00 ---Со ширина што надминува 135 см но не 

надминува 155 см, со платнен преплет, кепер 
преплет, вкрстен кепер преплет или сатен 
преплет   

 
 

10 

 
 

m2/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5408 22 90 00 ---Друго   10 m2/kg 
5408 23 00 00 --Од предиво со различни бои 10 m2/kg 
5408 24 00 00 --Печатени   10 m2/kg 
  -Други ткаенини:   
5408 31 00 00 --Небелени или белени   10 m2/kg 
5408 32 00 00 --Бојосани   10 m2/kg 
5408 33 00 00 --Од предиво со различни бои   10 m2/kg 
5408 34 00 00 --Печатени   10 m2/kg 
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ГЛАВА  5 5  

ВЕШТАЧКИ ИЛИ СИНТЕТИЧКИ ВЛАКНА, СЕЧЕНИ 
Забелешка: 

1.  Под кабли од вештачки или синтетички филаменти од тар. броеви 5501 и 5502 се подразбираат 
производи што се состојат од паралелни филаменти со иста должина која е еднаква на 
должината на кабелот и кои ги исполнуваат следниве услови: 
(а)  должината на кабелот да надминува 2 м; 
(б)  впредувањето на каблите мора да биде помало од 5 навои по метар; 
(в)  нумерацијата на поединечните филаменти мора да биде помала од 67 децитекси; 
(г)  само за кабли од синтетички филаменти: каблите мора да бидат истегнати т.е. да не можат 

да се истегнат повеќе од 100% од својата должина; 
(д)  вкупната нумерација на кабелот мора да биде поголема од 20 000 децитекси. 
Каблите со должина што не надминува 2 м се распоредуваат во тар. број 5503 или 5504. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5501 Кабли од синтетички филаменти:   
5501 10 00 00 -Од најлон или други полиамиди   сл kg 
5501 20 00 00 -Од полиестер   сл kg 
5501 30 00 00 -Акрилни или модакрилни   сл kg 
5501 40 00 00 -Од полипропилен   сл kg 
5501 90 00 00 -Други   сл kg 
5502 00 Кабли од вештачки филаменти:   
5502 00 10 00 -Од вискозен рајон   сл kg 
5502 00 40 00 -Од ацетат   сл kg 
5502 00 80 00 -Други   сл kg 
5503 Синтетички влакна, сечени, невлачени, 

нечешлани, ниту преработувани поинаку за 
предење:   

  -Од најлон или други полиамиди:   
5503 11 00 00 --Од арамиди   сл kg 
5503 19 00 00 --Друго   сл kg 
5503 20 00 00 -Од полиестер   сл kg 
5503 30 00 00 -Акрилни или модакрилни   сл kg 
5503 40 00 00 -Од полипропилен   сл kg 
5503 90 00 00 -Други сл kg 
5504 Вештачки влакна, сечени, невлачени, 

нечешлани ниту преработувани поинаку за 
предење:   

5504 10 00 00 -Од вискозен рајон   сл kg 
5504 90 00 00 -Други   сл kg 
5505 Отпадоци (вклучувајќи кратки влакна 

добиени при чешлање, отпадоци од предиво 
и скубени текстилни отпадоци) од вештачки 
или синтетички влакна:   

5505 10 -Од синтетички влакна:   
5505 10 10 00 --Од најлон или други полиамиди   5 kg 
5505 10 30 00 --Од полиестер   5 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5505 10 50 00 --Акрилни или модакрилни   5 kg 
5505 10 70 00 --Од полипропилен   5 kg 
5505 10 90 00 --Друго   5 kg 
5505 20 00 00 -Од вештачки влакна   5 kg 
5506 Синтетички влакна сечени, влачени, 

чешлани или преработувани поинаку за 
предење:   

5506 10 00 00 -Од најлони или други полиамиди   сл kg 
5506 20 00 00 -Од полиестер   сл kg 
5506 30 00 00 -Акрилни или модакрилни   сл kg 
5506 90 00 00 -Други сл kg 
5507 00 00 00 Вештачки влакна, сечени, влачени, 

чешлани или преработувани поинаку за 
предење   сл kg 

5508 Конец за шиење од вештачки или 
синтетички влакна сечени, подготвен или 
неподготвен за продажба на мало:   

5508 10 -Од синтетички влакна, сечени:   
5508 10 10 00 --Неподготвени за продажба на мало   сл m/kg 
5508 10 90 00 --Подготвени за продажба на мало   5 m/kg 
5508 20 -Од вештачки влакна, сечени:   
5508 20 10 00 --Неподготвени за продажба на мало   сл m/kg 
5508 20 90 00 --Подготвени за продажба на мало   5 m/kg 
5509 Предиво (освен конец за шиење) од 

синтетички влакна сечени, неподготвено за 
продажба на мало:   

  -Што по маса содржи 85% или повеќе 
најлон или други полиамидни влакна, 
сечени:   

5509 11 00 00 --Едножично предиво   сл kg 
5509 12 00 00 --Повеќежично (дублирано) или каблирано 

предиво   сл kg 
  -Што по маса содржи 85% или повеќе 

полиестерски влакна, сечени:   
5509 21 00 00 --Едножично предиво   сл kg 
5509 22 00 00 --Повеќежично (дублирано) или каблирано 

предиво   сл kg 
  -Што по маса содржи 85% или повеќе 

акрилни или модакрилни влакна, сечени:   
5509 31 00 00 --Едножично предиво   сл kg 
5509 32 00 00 --Повеќежично (дублирано) или каблирано 

предиво   сл kg 
  -Друго предиво, што по маса содржи 85% 

или повеќе синтетички влакна, сечени:   
5509 41 00 00 --Едножично предиво   сл kg 
5509 42 00 00 --Повеќежично (дублирано) или каблирано 

предиво   сл kg 
  -Други предива, од полиестерски влакна, 

сечени:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5509 51 00 00 --Во мешаница претежно или само со веш-

тачки сечени влакна   сл kg 
5509 52 00 00 --Во мешаница претежно или само со волна 

или со фини животински влакна   сл kg 
5509 53 00 00 --Во мешаница претежно или само со памук  сл kg 
5509 59 00 00 --Други   сл kg 
  -Други предива, од акрилни или 

модакрилни влакна, сечени:   
5509 61 00 00 --Во мешаница претежно или само со волна 

или со фини животински влакна   сл kg 
5509 62 00 00 --Во мешаница претежно или само со памук  сл kg 
5509 69 00 00 --Други   сл kg 
  -Други предива:   
5509 91 00 00 --Во мешаница претежно или само со волна 

или со фини животински влакна   сл kg 
5509 92 00 00 --Во мешаница претежно или само со памук  сл kg 
5509 99 00 00 --Други   сл kg 
5510 Предиво (освен конец за шиење) од веш-

тачки влакна, сечени, неподготвено за 
продажба на мало:   

  -Што по маса содржи 85% или повеќе веш-
тачки влакна, сечени:   

5510 11 00 00 --Едножично предиво   сл kg 
5510 12 00 00 --Повеќежично (дублирано) или каблирано 

предиво   сл kg 
5510 20 00 00 -Друго предиво, во мешаници претежно или 

само со волна или со фини животински 
влакна   сл kg 

5510 30 00 00 -Друго предиво, во мешаница претежно или 
само со памук   сл kg 

5510 90 00 00 -Друго предиво   сл kg 
5511 Предиво (освен конец за шиење) од 

вештачки или синтетички влакна, сечени, 
подготвено за продажба на мало:   

5511 10 00 00 -Од синтетички влакна, сечени, со содржина 
85% или повеќе по маса такви влакна   12,5 kg 

5511 20 00 00 -Од синтетички влакна, сечени, со содржина 
помалку од 85% по маса такви влакна   12,5 kg 

5511 30 00 00 -Од вештачки влакна, сечени   12,5 kg 
5512 Ткаенини со содржина 85% или повеќе по 

маса синтетички влакна, сечени:   
  -Со содржина 85% или повеќе по маса по-

лиестерски влакна, сечени:   
5512 11 00 00 --Небелени или белени   10 m2/kg 
5512 19 --Други:   
5512 19 10 00 ---Печатени   10 m2/kg 
5512 19 90 00 ---Други   10 m2/kg 
  -Со содржина 85% или повеќе по маса 

акрилни или модакрилни влакна, сечени:   
5512 21 00 00 --Небелени или белени   10 m2/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5512 29 --Други:   
5512 29 10 00 ---Печатени   10 m2/kg 
5512 29 90 00 ---Други   10 m2/kg 
  -Други:   
5512 91 00 00 --Небелени или белени   10 m2/kg 
5512 99 --Други:   
5512 99 10 00 ---Печатени   10 m2/kg 
5512 99 90 00 ---Други   10 m2/kg 
5513 Ткаенини од синтетички влакна сечени, со 

содржина помалку од 85% по маса такви 
влакна, во мешаница претежно или само со 
памук, со маса што не надминува 170 г/м2:   

  -Небелени или белени:   
5513 11 --Од полиестерски влакна, сечени, со плат-

нен преплет:   
5513 11 20 00  ---Со ширина од 165 см или помала   10 m2/kg 
5513 11 90 00 ---Со ширина поголема од 165 см   10 m2/kg 
5513 12 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, вклу-

чувајќи и крстосан кепер, од полиестерски 
влакна, сечени   10 m2/kg 

5513 13 00 00 --Други ткаенини од полиестерски влакна, 
сечени   10 m2/kg 

5513 19 00 00 --Други ткаенини   10 m2/kg 
  -Бојосани:   
5513 21 00 00 --Од полиестерски влакна, сечени, со плат-

нен преплет 10 m2/kg 
5513 23 --Други ткаенини од полиестерски влакна, 

сечени:   
5513 23 10 00 ---Трижичен или четирижичен кепер, вклучу-

вајќи и крстосан кепер    10 m2/kg 
5513 23 90 00 ---Други   10 m2/kg 
5513 29 00 00 --Други ткаенини   10 m2/kg 
  -Од предива со различни бои:   
5513 31 00 00 --Од полиестерски влакна, сечени со 

платнен преплет   10 m2/kg 
5513 39 00 00 --Други ткаенини   10 m2/kg 
  -Печатени:   
5513 41 00 00 --Од полиестерски влакна, сечени, со плат-

нен преплет   10 m2/kg 
5513 49 00 00 --Други ткаенини   10 m2/kg 
5514 Ткаенини од синтетички влакна, сечени, со 

содржина помалку од 85% по маса такви 
влакна, во мешаница претежно или само со 
памук, со маса што надминува 170 г/м2:   

  -Небелени или белени:   
5514 11 00 00 --Од полиестерски влакна, сечени, со плат-

нен преплет   10 m2/kg 
5514 12 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, вклу-

чувајќи и крстосан кепер, од полиестерски 
влакна, сечени   10 m2/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5514 19 --Други ткаенини:   
5514 19 10 00 ---Од полиестерски сечени влакна   10 m2/kg 
5514 19 90 00 ---Други   10 m2/kg 
  -Бојосани:   
5514 21 00 00 --Од полиестерски влакна, сечени, со плат-

нен преплет   10 m2/kg 
5514 22 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, вклу-

чувајќи и крстосан кепер, од полиестерски 
влакна, сечени   10 m2/kg 

5514 23 00 00 --Други ткаенини од полиестерски влакна, 
сечени   10 m2/kg 

5514 29 00 00 --Други ткаенини   10 m2/kg 
5514 30 -Од предива со различни бои:   
5514 30 10 00 --Од полиестерски влакна, сечени, со плат-

нен преплет   10 m2/kg 
5514 30 30 00 --Трижичен или четирижичен кепер, вклу-

чувајќи и крстосан кепер, од полиестерски 
влакна, сечени   10 

 
m2/kg 

5514 30 50 00 --Други ткаенини од полиестерски влакна, 
сечени   10 m2/kg 

5514 30 90 00 --Други ткаенини   10 m2/kg 
  -Печатени:   
5514 41 00 00 --Од полиестерски влакна, сечени, со плат-

нен преплет   10 m2/kg 
5514 42 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, 

вклучувајќи и крстосан кепер, од 
полиестерски влакна, сечени   10 m2/kg 

5514 43 00 00 --Други ткаенини од полиестерски влакна, 
сечени   10 m2/kg 

5514 49 00 00 --Други ткаенини   10 m2/kg 
5515 Други ткаенини од синтетички влакна, 

сечени:   
  -Од полиестерски влакна, сечени:   
5515 11 --Во мешаница претежно или само со сечени 

влакна од вискозен рајон:   
5515 11 10 00 ---Небелени или белени   10 m2/kg 
5515 11 30 00 ---Печатени   10 m2/kg 
5515 11 90 00 ---Други   10 m2/kg 
5515 12 --Во мешаница претежно или само со веш-

тачки или синтетички филаменти:   
5515 12 10 00 ---Небелени или белени   10 m2/kg 
5515 12 30 00 ---Печатени   10 m2/kg 
5515 12 90 00 ---Други   10 m2/kg 
5515 13 --Во мешаница претежно или само со волна 

или со фини животински влакна:   
  ---Во мешаници претежно или само со влечена 

волна или фини животински влакна (woolen):   
5515 13 11 00 ----Небелени или белени   10 m2/kg 
5515 13 19 00 ----Други   10 m2/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  ---Во мешаници претежно или само со чеш-

лана волна или фини животински влакна 
(worsted):   

5515 13 91 00 ----Небелени или белени   10 m2/kg 
5515 13 99 00 ----Други   10 m2/kg 
5515 19 --Други:   
5515 19 10 00 ---Небелени или белени   10 m2/kg 
5515 19 30 00 ---Печатени   10 m2/kg 
5515 19 90 00 ---Други   10 m2/kg 
  -Од акрилни или модакрилни влакна, 

сечени:   
5515 21 --Во мешаница претежно или само со веш-

тачки или синтетички филаменти:   
5515 21 10 00 ---Небелени или белени   10 m2/kg 
5515 21 30 00 ---Печатени   10 m2/kg 
5515 21 90 00 ---Други   10 m2/kg 
5515 22 --Во мешаница претежно или само со волна 

или фини животински влакна:   
  ---Во мешаница претежно или само со влечена 

волна или фини животински влакна (woolen):   
5515 22 11 00 ----Небелени или белени   10 m2/kg 
5515 22 19 00 ----Други   10 m2/kg 
  ---Во мешаница претежно или само со чешлана 

волна или фини животински влакна (worsted):   
5515 22 91 00 ----Небелени или белени   10 m2/kg 
5515 22 99 00 ----Други   10 m2/kg 
5515 29 00 00 --Други   10 m2/kg 
  -Други ткаенини:   
5515 91 --Во мешаница претежно или само со веш-

тачки или синтетички филаменти:   
5515 91 10 00 ---Небелени или белени   10 m2/kg 
5515 91 30 00 ---Печатени   10 m2/kg 
5515 91 90 00 ---Други   10 m2/kg 
5515 99 --Други:   
5515 99 20 00 ---Небелени или белени   10 m2/kg 
5515 99 40 00 ---Печатени   10 m2/kg 
5515 99 80 00 ---Други   10 m2/kg 
5516 Ткаенини од вештачки влакна, сечени:   
  -Со содржина 85% или повеќе по маса веш-

тачки влакна, сечени:   
5516 11 00 00 --Небелени или белени   10 m2/kg 
5516 12 00 00 --Бојосани   10 m2/kg 
5516 13 00 00 --Од предива со различни бои   10 m2/kg 
5516 14 00 00 --Печатени   10 m2/kg 
  -Со содржина помалку од 85% по маса веш-

тачки влакна, сечени, во мешаница пре-
тежно или само со вештачки или синте-
тички филаменти:   

5516 21 00 00 --Небелени или белени   10 m2/kg 
5516 22 00 00 --Бојосани   10 m2/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5516 23 --Од предива со различни бои:   
5516 23 10 00 ---Жакард ткаенини со ширина од 140 см или 

поголема   10 m2/kg 
5516 23 90 00 ---Друго   10 m2/kg 
5516 24 00 00 --Печатени   10 m2/kg 
  -Со содржина помалку од 85% по маса веш-

тачки влакна, сечени, во мешаница пре-
тежно или само со волна или со фини 
животински влакна:   

5516 31 00 00 --Небелени или белени   10 m2/kg 
5516 32 00 00 --Бојосани   10 m2/kg 
5516 33 00 00 --Од предива со различни бои   10 m2/kg 
5516 34 00 00 --Печатени   10 m2/kg 
  -Со содржина помалку од 85% по маса веш-

тачки влакна, сечени, во мешаница прете-
жно или само со памук:   

5516 41 00 00 --Небелени или белени   10 m2/kg 
5516 42 00 00 --Бојосани   10 m2/kg 
5516 43 00 00 --Од предива со различни бои   10 m2/kg 
5516 44 00 00 --Печатени   10 m2/kg 
  -Други:   
5516 91 00 00 --Небелени или белени   10 m2/kg 
5516 92 00 00 --Бојосани   10 m2/kg 
5516 93 00 00 --Од предива со различни бои   10 m2/kg 
5516 94 00 00 --Печатени   10 m2/kg 
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ГЛАВА  5 6   

ВАТА, ФИЛЦ И НЕТКАЕНИ МАТЕРИЈАЛИ; СПЕЦИЈАЛНИ ПРЕДИВА; КАНАПИ, 
ЈАЖИЊА, ОРТОМИ И КАБЛИ И ПРОИЗВОДИ ОД НИВ 

Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  вата, филц, или неткаени материјали, импрегнирани, превлечени или прекриени со материи 

или препарати каде што текстилниот материјал е само како носечки медиум (на пример, 
парфимериски или козметички производи од Глава 33, сапуни или детергенти од тар. број 
3401, политури, кремови или слични препарати од тар. број 3405, смекнувачи за ткаенини 
од тар. број 3809); 

(б)  текстилни производи од тар. број 5811; 
(в)  природни или вештачки абразивни материјали во прав или во зрно, врз подлога од филц 

или неткаен текстил (тар. број 6805); 
(г)  агломериран или реконституриран лискун, врз подлога од филц или неткаен материјал 

(тар. број 6814); или 
(д)  метална фолија врз подлога од филц или неткаени материјали (главно Оддел XIV или XV ). 

2.  Под поимот “филц” се подразбира и иглен филц и материјали што се состојат од тантела од 
текстилни влакна, чија што кохезија е зголемена со преплетување на влакната од тантелата 
(stitch-bonding-постапка), користејќи ги влакната од самата тантела. 

3.  Тар. броеви 5602 и 5603 опфаќаат филц и неткаени материјали, импрегнирани, превлечени, 
прекриени или ламинирани со пластична маса, со каучук или со гума, без оглед на природата 
на самиот материјал (со компактна или целуларна структура). 
Тар. број 5603 опфаќа и неткаени материјали кај кои пластичната маса, каучукот или гумата 
претставуваат врзивен материјал. 
Меѓутоа, тар. броеви 5602 и 5603 не опфаќаат: 
(а)  филц импрегниран, превлечен, прекриен или ламиниран со пластична маса, со гума или 

каучук, што содржат 50% или помалку по маса текстилен материјал или филц, целосно 
обложен со пластична маса, со каучук или гума (Глава 39 или 40);  

(б)  неткаени материјали, било да се целосно обложени со пластична маса, со каучук или гума 
или сосем превлечени или од обете страни прекриени со такви материјали, под услов 
превлекувањето или прекривањето да може да се види со голо око, при што не се зема 
предвид која и да било настаната промена на бојата (Глава 39 или 40); или 

(в)  плочи, листови или ленти од целуларна пластична маса, каучук или гума, комбинирана со 
филц или со неткаен материјал, каде што текстилниот материјал е присутен само заради 
зајакнување (Глава 39 или 40). 

4.  Тар. број 5604 не опфаќа текстилно предиво, ленти и слично од тар. број 5404 или 5405 кај кои 
импрегнацијата, превлекувањето и прекривањето не можат да се видат со голо око (обично 
Глава 50 до 55); во смисла на таа одредба не треба да се зема предвид која и да било настаната 
промена на бојата. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5601 Вата од текстилни материјали и производи 

од вата; текстилни влакна, со должина што 
не надминува 5 мм (флок), прав и нопи од 
текстилен материјал:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5601 10 -Санитарни пешкири и тампони, сервиети и 

пелени за бебиња и слични санитарни 
производи, од вата:   

5601 10 10 00 --Од вештачки или синтетички влакна   10 p/st /kg 
5601 10 90 00 --Од други текстилни материјали   10 p/st /kg 
  -Вата; други производи од вата:   
5601 21 --Од памук:   
5601 21 10 00 ---Абсорбциона   10 p/st /kg 
5601 21 90 00 ---Друго   10 p/st /kg 
5601 22 --Од вештачки или синтетички влакна:   
5601 22 10 00 ---Ролни со дијаметар што не надминува 8 мм  10 p/st /kg 
5601 22 90 00 ---Друго 10 p/st /kg 
5601 29 00 00 --Друго   10 p/st /kg 
5601 30 00 00 -Текстилен флок и прав и нопа   10 p/st /kg 
5602 Филц, вклучувајќи импрегниран, превле-

чен, прекриен или ламиниран:   
5602 10 -Иглен филц и ткаенини добиени со препле-

тување на влакна од тантела (stitch-bonded 
ткаенина):   

  --Неимпрегнирани, непревлечени, непрекрие-
ни или неламинирани:   

  ---Иглен филц:   
5602 10 11 00 ----Од јута или други текстилни ликовидни 

влакна од тар. број 5303   10 
 

m2/kg 
5602 10 19 00 ----Од други текстилни материјали   10 m2/kg 
  ---Ткаенини добиени со преплетување на 

влакна од копрен (stich-bonded ткаенини):   
5602 10 31 00 ----Од волна или фини животински влакна   10 m2/kg 
5602 10 38 00 ----Од други текстилни материјали   10 m2/kg 
5602 10 90 00 --Импрегнирани, превлечени, прекриени или 

импрегнирани   10 m2/kg 
  -Друг филц, неимпрегниран, непревлечен, 

непрекриен или неламиниран:   
5602 21 00 00 --Од волна или фини животински влакна   10 m2/kg 
5602 29 00 00 --Од други текстилни материјали   10 m2/kg 
5602 90 00 00 -Друго   10 m2/kg 
5603 Неткаен текстил, вклучувајќи импрег-

ниран, превлечен, прекриен или лами-
ниран:   

  -Од вештачки или синтетички филаменти:   
5603 11 --Со маса не поголема од 25 г/м2:   
5603 11 10 00 ---Превлечен или прекриен   10 m2/kg 
5603 11 90 00 ---Друг   10 m2/kg 
5603 12  --Со маса поголема од 25 г/м2 но не поголема 

од 70 г/м2:   
5603 12 10 00 ---Превлечен или прекриен   10 m2/kg 
5603 12 90 00 ---Друг   10 m2/kg 
5603 13  --Со маса поголема од 70 г/м2 но не поголема 

од 150 г/м2:   
5603 13 10 00 ---Превлечен или прекриен   10 m2/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5603 13 90 00 ---Друг   10 m2/kg 
5603 14  --Со маса поголема од 150 г/м2:   
5603 14 10 00 ---Превлечен или прекриен   10 m2/kg 
5603 14 90 00 ---Друг   10 m2/kg 
  -Друг:   
5603 91  --Со маса не поголема од 25 г/м2:   
5603 91 10 00 ---Превлечен или прекриен   10 m2/kg 
5603 91 90 00 ---Друг   10 m2/kg 
5603 92  --Со маса поголема од 25 г/м2 но не поголема 

од 70 г/м2:   
5603 92 10 00 ---Превлечен или прекриен   10 m2/kg 
5603 92 90 00 ---Друг   10 m2/kg 
5603 93  --Со маса поголема од 70 г/м2 но не поголема 

од 150 г/м2:   
5603 93 10 00 ---Превлечен или прекриен   10 m2/kg 
5603 93 90 00 ---Друг   10 m2/kg 
5603 94  --Со маса поголема од 150 г/м2:   
5603 94 10 00 ---Превлечен или прекриен   10 m2/kg 
5603 94 90 00 ---Друг   10 m2/kg 
5604 Нишки и корд од гума, прекриени со тек-

стилен материјал; текстилно предиво, ленти 
и слично од тар. број 5404 или 5405, 
импрегнирани, превлечени, прекриени или 
обложени со гума или со плстична маса:   

5604 10 00 00 -Нишки и корд од гума, прекриени со текс-
тилен материјал   5 m/kg 

5604 90 -Друго:   
5604 90 10 00 --Предива со голема јачина од полиестер, од 

најлон или од други полиамиди или од вис-
козен рајон, импрегнирани или превлечени   5 m/kg 

5604 90 90 00 --Друго   5 m/kg 
5605 00 00 00 Метализирано предиво, вклучувајќи об-

виткано предиво, кое се состои од текстилно 
предиво или ленти или слични форми од 
тар. број 5404 или 5405, комбинирано со 
метал во форма на нишки, ленти или прав 
или прекриени со метал   сл kg 

5606 00 Обвиткано предиво, обвиткани ленти и 
слични форми од тар. број 5404 или 5405, 
(освен обвиткани производи од тар. број 
5605 и обвиткано предиво од коњски влакна 
од грива и опашка); жанила предиво 
(вклучувајќи флокирано жанила предиво); 
ефектно замкасто предиво:   

5606 00 10 00 -Ефектно замкасто предиво   5 kg 
  -Друго:   
5606 00 91 00 --Обвиткано предиво   5 kg 
5606 00 99 00 --Друго   5 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5607  Канапи, јажиња, ортоми и кабли, вклу-

чувајќи плетени, вплетени, импрегнирани, 
превлечени, прекриени или обложени со 
гума или со пластична маса:   

  -Од сисал или од други текстилни влакна од 
родот Agave:   

5607 21 00 00 --Канапи за врзување или балирање   5 kg 
5607 29 00 00 --Друго 5 kg 
  -Од полиетилен или полипропилен:   
5607 41 00 00 --Канапи за врзување или балирање   5 kg 
5607 49  --Друго:   
  ---Со нумерација поголема од 50 000 децитек-

си (5 г/м):   
5607 49 11 00 ----Плетени или вплетени   5 kg 
5607 49 19 00 ----Друго   5 kg 
5607 49 90 00 ---Со нумерација од 50 000 децитекси (5 г/м) 

или помала   5 kg 
5607 50 -Од други синтети-ки влакна:   
  --Од најлон или други полиамиди или од по-

лиестри:   
  ---Со нумерација поголема од 50 000 деци-

текси (5 г/м):   
5607 50 11 00 ----Плетени или вплетени   5 kg 
5607 50 19 00 ----Друго   5 kg 
5607 50 30 00 ---Со нумерација од 50 000 децитекси (5 г/м) 

или помала   5 kg 
5607 50 90 00 --Од други синтетички влакна   5 kg 
5607 90  -Друго:    
5607 90 20 00 --Од абака (Manila или Musa tehtilis Nee) или 

други влакна добиени од лисја; од јута или од 
други текстилни ликовидни влакна од тар.број 
5303   5 kg 

5607 90 90 00 --Друго   5 kg 
5608 Јазлирани мрежести производи од канап, 

јажиња или ортоми; готови рибарски 
мрежи и други готови мрежи од текстилни 
материјали:   

  -Од вештачки или синтетички текстилни 
материјали:   

5608 11  --Готови рибарски мрежи:   
5608 11 20 00 ---Од канап, јажиња или ортоми   12,5 kg 
5608 11 80 00 ---Друго  12,5 kg 
5608 19  --Друго:   
  ---Готови мрежи:   
  ----Од најлон или други полиамиди:   
5608 19 11 00 -----Од канап, јажиња или ортоми   12,5 kg 
5608 19 19 00 -----Друго   12,5 kg 
5608 19 30 00 ----Друго   12,5 kg 
5608 19 90 00 ---Друго   12,5 kg 
5608 90 00 00 -Друго   12,5 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5609 00 00 00 Производи од предиво, ленти или слично од 

тар. број 5404 или 5405, канапи, јажиња, 
ортоми или кабли, неспомнати и 
неопфатени на друго место   12,5 p/st/kg 
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ГЛАВА  5 7  

ТЕПИСИ И ДРУГИ ПОДНИ ПОКРИВКИ 
Забелешки: 

1.  Во смисла на оваа глава, под поимот “теписи и други текстилни подни покривки” се 
подразбираат подни покривки кај кои текстилниот материјал служи како лице на производот 
при употребата, а ги опфаќа исто така и производите што имаат карактеристики на текстилни 
подни покривки наменети за други цели. 

2.  Оваа глава не ги опфаќа подлогите на подните покривки. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5701 Теписи и други текстилни покривки за под, 

јазлирани, довршени или недовршени:   
5701 10 -Од волна или од фини животински влакна:   
5701 10 10 00 --Со вкупна содржина на повеќе од 10% по 

маса на свила или отпадоци од свила, освен 
бурет свила   

 
12,5 

 
m2 

5701 10 90 00 --Друго   12,5 m2 

5701 90 -Од други текстилни материјали:   
5701 90 10 00 --Од свила, отпадоци на свила освен бурет 

свила, од синтетички влакна, од предиво од 
тар. број 5605 или од текстилни материјали со 
метални нишки   

 
 

12,5 

 
 

m2 

5701 90 90 00 --Од други текстилни материјали   12,5 m2 

5702 Теписи и други текстилни покривки за под, 
ткаени, но нетафтувани или нефлокирани, 
довршени или недовршени, вклучувајќи 
“Kelem”, “Schumaks”, “Karmanie” и слични 
рачно ткаени простирки:   

5702 10 00 00 -”Kelem”, “Schumaks”, “Karmanie” и слични 
рачно ткаени простирки   

 
12,5 

 
m2 

5702 20 00 00 -Подни покривки од кокосово влакно   12,5 m2 

  -Други, со флор, недовршени:   
5702 31 --Од волна или фини животински влакна:   

5702 31 10 00 ---Axminster теписи   12,5 m2 

5702 31 80 00 ---Друго   12,5 m2 

5702 32 --Од вештачки или синтетички текстилни 
материјали:   

5702 32 10 00 ---Axminster теписи   12,5 m2 

5702 32 90 00 ---Друго   12,5 m2 

5702 39 00 00 --Од други текстилни материјали   12,5 m2 

  -Други, со флор, довршени:   
5702 41 --Од волна или фини животински влакна:   

5702 41 10 00 ---Axminster теписи   12,5 m2 

5702 41 90 00 ---Друго   12,5 m2 

5702 42  --Од вештачки или синтетички текстилни 
материјали:   

5702 42 10 00 ---Axminster теписи   12,5 m2 

5702 42 90 00 ---Друго   12,5 m2 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5702 49 00 00 --Од други текстилни материјали   12,5 m2 

5702 50     -Други, без флор, недовршени:   
5702 50 10 00 --Од волна или фини животински влакна   12,5 m2 

  --Од вештачки или синтетички текстилни ма-
теријали:   

5702 50 31 00 ---Од полипропилен   12,5 m2 

5702 50 39 00 ---Друго   12,5 m2 

5702 50 90 00 --Од други текстилни материјали   12,5 m2 

  -Други, без флор, довршени:   
5702 91 00 00 --Од волна или фини животински влакна   12,5 m2 

5702 92 --Од вештачки или синтетички текстилни 
материјали:   

5702 92 10 00 ---Од полипропилен   12,5 m2 

5702 92 90 00 ---Друго   12,5 m2 

5702 99 00 00 --Од други текстилни материјали   12,5 m2 

5703 Теписи и други подни покривки од текстил, 
тафтувани, довршени или недовршени:   

5703 10 00 00 -Од волна или од фини животински влакна  12,5 m2 

5703 20 -Од најлон или од други полиамиди:   
  --Печатени:    
5703 20 12 00 ---Плочи, со максимална површина до 1 м2   12,5 m2 

5703 20 18 00 ---Друго   12,5 m2 

  --Друго:   
5703 20 92 00 ---Плочи, со максимална површина до 1 м2   12,5 m2 

5703 20 98 00 ---Друго   12,5 m2 

5703 30 -Од други вештачки или синтетички мате-
ријали:   

  --Од полипропилен:   
5703 30 12 00 ---Плочи, со максимална површина до1 м2   12,5 m2 

5703 30 18 00 ---Друго   12,5 m2 

  --Друго:   
5703 30 82 00 ---Плочи, со максимална површина до 1 м2   12,5 m2 

5703 30 88 00 ---Друго   12,5 m2 

5703 90 -Од други текстилни материјали:   

5703 90 20 00 --Плочи, со максимална површина до 1 м2   12,5 m2 

5703 90 80 00 --Друго   12,5 m2 

5704 Теписи и други подни покривки, од филц, 
што не се тафтувани ниту флокирани, 
довршени или недовршени:   

5704 10 00 00 -Плочи, со максимална површина до 0,3 м2  12,5 m2 

5704 90 00 00 -Друго   12,5 m2 

5705 00 Други теписи и други подни покривки од 
текстил, довршени или недовршени:   

5705 00 10 00 -Од волна или фини животински влакна   12,5 m2 

5705 00 30 00 -Од вештачки или синтетички текстилни мате-
ријали   12,5 m2 

5705 00 90 00 -Од други текстилни материјали   12,5 m2 
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ГЛАВА  5 8  

СПЕЦИЈАЛНИ ТКАЕНИНИ; ТАФТУВАНИ ТКАЕНИНИ; ТАНТЕЛИ; 
ТАПИСЕРИИ; ПОЗАМАНТЕРИИ; ВЕЗ 

 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не ги опфаќа текстилните ткаенини од забелешката 1 кон Глава 59, импрегнирани, 
превлечени, прекриени или ламирани, или други производи од Глава 59. 

2.  Тар. број 5801 опфаќа и ткаенини со флор по јатокот, т.н. “јаток-плиш”, кај кои структурните 
влакна не се расечени и немаат исправен флор. 

3.  Во смисла на тар. број 5803, под поимот “газа” се подразбира ткаенина чија основа се состои во 
целост или делумно од издигната (флотирачка) темелна основа и крстосувачка или “лено” 
основа што се крстосува со флотирачката или темелната основа, формирајќи полуобрт, цел 
обрт или повеќе, при што се формираат котелци низ кои минуваат нишките на јатокот. 

4.  Тар. број 5804 не ги опфаќа јазлираните мрежести материјали од канап, јажиња или ортоми од 
тар. број 5608. 

5.  Во смисла на тар. број 5806, под поимот “тесни ткаенини” се подразбираат: 
(а)  ткаенини со ширина што не надминува 30 см, ткаенини или исечени од широки парчиња со 

рабови (вткаени, залепени или на друг начин изработени) од обете страни; 
(б)  цевчести ткаенини, со ширина што не надминува 30 см, во плосната состојба; и 
(в)  коси ленти со свиткани рабови, со ширина во несвиткана состојба што не надминува 30 см. 
Тесните ткаенини со реси изработени при ткаењето се распоредуваат во тар. број 5808. 

6.  Во тар. број 5810, под поимот “вез” се подразбира, покрај другото, и вез работен со нишки од 
метал или од стакло врз подлога од текстилни материјали која е видлива, и со нашиени мотиви, 
монистра или украсни мотиви од текстил или од друг материјал. Овој тарифен број не ги 
опфаќа таписериите работени со игла (тар. број 5805). 

7.  Покрај производите од тар. број 5809, оваа глава исто така, ги опфаќа производите изработени 
со метални нишки што се употребуваат за изработка на облека, за внатрешно опремување или 
за слични цели. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5801 Ткаенини со флор и ткаенини од жанила 

предиво, освен ткаенини од тар. број 5802 
или 5806:   

5801 10 00 00 -Од волна или фини животински влакна   10 m2/kg 
  -Од памук:   
5801 21 00 00 --Ткаенини со неисечен флор по јатокот   10 m2/kg 
5801 22 00 00 --Ребрест сомот (ткаенини со сечен флор по 

јатокот)   10 m2/kg 
5801 23 00 00 --Други ткаенини со сечен флор по јатокот  10 m2/kg 
5801 24 00 00 --Ткаенини со нерасечен флор по основата   10 m2/kg 
5801 25 00 00 --Ткаенини со сечен флор по основата   10 m2/kg 
5801 26 00 00 --Жанила ткаенини   10 m2/kg 
  -Од вештачки или синтетички влакна:   
5801 31 00 00 --Ткаенини со неисечен флор по јатокот   10 m2/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5801 32 00 00 --Ребрест сомот (ткаенини со сечен флор по 

јатокот)   10 m2/kg 
5801 33 00 00 --Други ткаенини со сечен флор по јатокот  10 m2/kg 
5801 34 00 00 --Ткаенини со нерасечен флор по основата   10 m2/kg 
5801 35 00 00 --Ткаенини со сечен флор по основата   10 m2/kg 
5801 36 00 00 --Жанила ткаенини   10 m2/kg 
5801 90 -Од друг текстилен материјал:   
5801 90 10 00 --Од лен   10 m2/kg 
5801 90 90 00 --Друго   10 m2/kg 
5802 Фротир ткаенини за пешкири и слични 

запчести фротир ткаенини, освен тесни 
ткаенини од тар. број 5806; тафтинг 
текстилни ткаенини, освен производите од 
тар. број 5703:   

  -Фротир ткаенини за пешкири и слични 
замкасти фротир ткаенини од памук:   

5802 11 00 00 --Небелени   10 m2/kg 
5802 19 00 00 --Други   10 m2/kg 
5802 20 00 00 -Фротир ткаенини за пешкири и слични 

замкасти фротир ткаенини, од друг 
текстилен материјал   10 m2/kg 

5802 30 00 00 -Тафтинг текстилни ткаенини   10 m2/kg 
5803 00      Гази, освен тесни ткаенини од тар. број 

5806:   
5803 00 10 00 -Од памук   10 m2/kg 
5803 00 30 00 -Од свила или отпадоци од свила   10 m2/kg 
5803 00 90 00 -Друго   10 m2/kg 
5804 Тил и други мрежести материјали, освен 

ткаенини, плетени или хеклувани; тантели 
во метража, ленти или мотиви, освен 
материјалите од тар. броеви 6002 до 6006:   

5804 10 -Тил и други мрежести материјали:   
5804 10 10 00 --Рамен 10 m/kg 
5804 10 90 00 --Друго   10 m/kg 
  -Чипка, машински работена:   
5804 21 --Од вештачки или синтетички влакна:   
5804 21 10 00 ---Работена на машини со механички калеми   10 m/kg 
5804 21 90 00 ---Друго   10 m/kg 
5804 29 --Од други синтетички материјали:   
5804 29 10 00 ---Работена на машини со механички калеми   10 m/kg 
5804 29 90 00 ---Друго   10 m/kg 
5804 30 00 00 -Рачно работена тантела   10 m/kg 
5805 00 00 00 Таписерии, рачно ткаени од видот Gobelins 

(гоблени), Flanders (фландриски боби), 
Aubusson, Beauvais и слично, и таписерии 
работени со игла (на пр: со ситен бод и со 
крстосан бод), вклучувајќи и довршени   

 
 
 

10 

 
 
 

p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5806 Тесни ткаенини, освен производите од тар. 

број 5807; тесни материјали што се состојат 
само од основа чии нишки меѓусебно се 
слепени: (bolducs):   

5806 10 00 00 -Тесни ткаенини од флор (вклучувајќи фро-
тир ткаенини и замкасти фротир ткаенини) 
и жанила ткаенини   

 
10 

 
m/kg 

5806 20 00 00 -Други тесни ткаенини, со содржина 5% по 
маса или повеќе еластично предиво или 
нишки од гума   

 
10 

 
m/kg 

  -Други тесни ткаенини:   
5806 31 00 00 --Од памук   10 m/kg 
5806 32 --Од вештачки или синтетички влакна:   
5806 32 10 00 ---Со прави рабови   10 m/kg 
5806 32 90 00 ---Друго   10 m/kg 
5806 39 00 00 --Од други текстилни материјали   10 m/kg 
5806 40 00 00 -Тесни материјали што се состојат само од 

основа чиишто нишки се меѓусебно слепени 
(bolducs)   

 
10 

 
m/kg 

5807 Етикети, значки и слични производи од 
текстилен материјал, во метража, во ленти 
или сечени со определени форми или 
големини, невезени:   

5807 10 -Ткаени:   
5807 10 10 00 --Со ткаени инскрипции   10 p/st/kg 
5807 10 90 00 --Друго   10 p/st/kg 
5807 90 -Други:   
5807 90 10 00 --Од филц или неткаен текстил   10 p/st/kg 
5807 90 90 00 --Друго   10 p/st/kg 
5808 Плетеници во метража; украсна поза-

мантерија и слични украсни производи во 
метража, невезени, освен плетени или 
хеклувани; пискули, помпони и слични 
производи:   

5808 10 00 00 -Плетеници, во метража   10 m/kg 
5808 90 00 00 -Друго   10 m/kg 
5809 00 00 00 Ткаенини од нишки од метал и ткаенини од 

метализирано предиво од тар. број 5605, 
што се користат за изработка на облека, за 
внатрешно опремување или слични намени, 
неспомнати ниту опфатени на друго место   

 
 
 

10 

 
 
 

m/kg 
5810 Вез во метража, во ленти или во мотиви:   
5810 10  -Вез без видливи подлоги:   
5810 10 10 00 --Со вредност што надминува 35 евра/кг (нето 

маса)   12,5 m/kg 
5810 10 90 00 --Друго   12,5 m/kg 
  -Друг вез:   
5810 91  --Од памук:   
5810 91 10 00 ---Со вредност што надминува 17,50 евра/кг 

(нето маса)   12,5 m/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5810 91 90 00 ---Друго   12,5 m/kg 
5810 92  --Од вештачки или од синтетички влакна:   
5810 92 10 00 ---Со вредност што надминува 17,50 евра/кг 

(нето маса)   12,5 m/kg 
5810 92 90 00 ---Друго   12,5 m/kg 
5810 99  --Од други синтетички материјали:   
5810 99 10 00 ---Со вредност што надминува 17,50 евра/кг 

(нето маса)   12,5 m/kg 
5810 99 90 00 ---Друго   12,5 m/kg 
5811 00 00 00 Проширени текстилни производи во 

метража, што се состојат од еден или од 
повеќе слоеви од текстилни материјали 
споени со материјалот за полнење, со 
прошивање или на друг начин, освен везот 
од тар. број 5810   

 
 
 

12,5 

 
 
 

m/kg 
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ГЛАВА  5 9  

ТЕКСТИЛНИ ТКАЕНИНИ, ИМПРЕГНИРАНИ, ПРЕМАЧКАНИ, ПРЕВЛЕЧЕНИ, 
ПРЕКРИЕНИ ИЛИ ЛАМИНИРАНИ; ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ ПОГОДНИ ЗА 

ТЕХНИЧКИ ЦЕЛИ 
 
Забелешки: 

1.  Во смисла на оваа глава, ако поинаку не е предвидено под поимот “текстилни ткаенини” се 
подразбираат ткаенините од Глава 50 до 55 и тар. броеви 5803 и 5806, плетениците и украсната 
позамантерија во метража од тар. број 5808 и плетените или кукичаните материјали од тар. 
броеви 6002 до 6006. 

2.  Тар. број 5903 опфаќа: 
(а)  текстилни ткаенини, импрегнирани, премачкани, превлечени, прекриени или ламинирани 

со пластични маси, без оглед на масата по квадратен метар и видот на пластичната маса 
(компактна или целуларна), освен: 
(1)  ткаенините кај кои импрегнацијата, премачкувањето, првлекувањето или покривањето 

не може да се види со голо око (обично Глава 50 до 55, 58 или 60); при примената на 
оваа одредба, не треба да се зема предвид која и да било настаната промена на бојата; 

(2)  производите што на температура меѓу 15 оC и 30 оC не можат без кршење рачно да се 
свиткаат околу цилиндер со пречник од 7 мм (главно Глава 39); 

(3)  производите кај кои текстилните ткаенини се обложени целосно со пластична маса 
или се целосно премачкани, превлечени или од обете страни прекриени со таков 
материјал, под услов таквото премачкување, превлекување или прекривање да може да 
се види со голо око, при што не се зема предвид која и да било настаната промена на 
бојата (Глава 39);  

(4)  ткаенините делумно премачкани, превлечени или делумно прекриени со пластична 
маса и со дезени настанати од овие постапки (обично Глава 50 до 55, 58 или 60); 

(5)  плочите, листовите или лентите од целуларни пластични маси, комбинирани со 
текстилни ткаенини, каде што текстилната ткаенина служи само заради зајакнување 
(Глава 39); или 

(6)  текстилните производи од тар. број 5811; 
(б)  ткаенини изработни од предиво, ленти или слично, импрегнирани, премачкани, 

превлечени, прекриени или обложени со пластична маса од тар. број 5604. 
3.  Во смисла на тар. број 5905, под поимот “ѕидни тапети од текстил” се опфатени производите во 

ролни, со ширина не помала од 45 см за украсување на ѕидови и тавани, чие што лице од 
текстил е врз подлога, а во случај да нема подлога, задната страна од текстилот е импрегнирана, 
превлечена или премачкана, за да се овозможи лепење. 
Меѓутоа, овој тарифен број не ги опфаќа ѕидните тапети што се состојат од текстилен фолк или 
текстилен прав фиксиран непосредно врз подлога од хартија (тар. број 4814) или врз текстилна 
подлога (обично тар. број 5907). 

4.  Во смисла на тар. број 5906, под поимот “гумирани текстилни ткаенини” се подразбираат: 
(а)  текстилни ткаенини импрегнирани, премачкани, превлечени, прекриени или ламинирани 

со каучук или со гума: 
(i)  со маса не поголема од 1500 г/м2; или 
(ii)  со маса поголема од 1500 г/м2 и со содржина поголема од 50% по маса на текстилен 

материјал; 
(б)  ткаенини од тар. број 5604 и изработени од предиво, ленти или слично, импрегнирани, 

премачкани, превлечени, прекриени или обложени со каучук или гума; и 



24 декември 2009  СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 155 - Стр. 387 
 

 

(в)  ткаенини изработени од паралелни текстилни предива слепени со каучук или со гума, без 
оглед на масата по еден метар квадратен. 

     Овој тарифен број, меѓутоа, не се однесува на плочи, листови или ленти од целуларна гума, 
комбинирани со текстилна ткаенина, каде што ткаенината служи само заради зајакнување 
(Глава 40), или на текстилните производи од тар. број 5811. 

5.  Тар. број 5907, не опфаќа: 
(а)  ткаенини кај кои импрегнацијата, премачкувањето, превлекувањето или прекривањето не 

може да се види со голо око (обично Глава 50 до 55, 58 или 60); при примената на оваа 
одредба не треба да се зема предвид која и да било настаната промена на бојата; 

(б)  ткаенини со сликани мотиви (освен платно сликано за театарски кулиси, ткаенини за 
ателјеа и сл.); 

(в)  ткаенини делумно прекриени со флок, со текстилен прав, со прав од плута и слично, со 
мотиви произлезени од оваа постапка. Меѓутоа, имитациите на ткаенини со флор се 
распоредуваат во овој тарифен број; 

(г)  ткаенини доработени со обична апретура врз база на скробни или слични материјали; 
(д)  дрвен фурнир врз подлога од текстилни ткаенини (тар. број 4408); 
(ѓ)  природен или вештачки абразивен прав или зрна, врз подлога од текстилна ткаенина (тар. 

број 6805); 
(е)  агломериран или реконституиран лискун, врз подлога од текстилна ткаенина (тар. број 

6814); или 
(ж)  фолија од метал врз подлога од текстилна ткаенина (главно Оддел XIV или XV ). 

6.  Тар. број 5910 не опфаќа: 
(а)  преносни или бескрајни траки од текстилен материјал со дебелина помала од 3 мм; или 
(б)  преносни или бескрајни траки и ремени од текстилни ткаенини, импрегнирани, 

премачкани, превлечени, прекриени или ламинирани со каучук или со гума или изработени 
од текстилно предиво или од корд импрегнирани, премачкани, превлечени, прекриени или 
обложени со каучук или гума (тар. број 4010). 

7.  Тар. број 5911 ги опфаќа следниве производи што не се распоредуваат во ниеден тарифен број 
на Оддел XI: 
(а)  текстилни производи во метража, сечени на определена должина или едноставно сечени во 

правоаголна (вклучувајќи квадратна) форма (освен оние што имаат својство на производи 
од тар. број 5908 до 5910) и тоа само: 
(i)  текстилни ткаенини, филц и ткаенини поставени со филц, премачкани, превлечени, 

прекриени или ламинирани со каучук или со гума, со кожа или со друг материјал, што 
се употребуваат за обложување на карди и слични ткаенини што се користат за други 
технички цели, вклучувајки и тесни ткаенини, направени од сомот импрегниран со 
гума, за покривање на ткајачки вретена (ткајачки греди); 

(ii)  ткаенини за сита; 
(iii)  ткаенини за цедење и пресување што се употребуваат во преси за масло или слично, 

од текстилен материјал или од човечка коса; 
(iv)  рамно ткаени текстилни ткаенини со повеќекратна основа или јаток, вклучувајќи 

филцувани, импрегнирани, премачкани или превлечени, што се употребуваат во 
машини или за други технички цели; 

(v)  текстилни ткаенини зајакнати со метал, што се користат за технички цели; 
(vi)  коноп, плетеници и слично, вклучувајќи премачкани, превлечени, импрегнирани или 

зајакнати со метал, што се употребуваат во индустријата како материјал за затинање 
или подмачкување. 

(б)  текстилни производи (освен оние од тар. број 5908 до 5910) што се користат за технички 
цели (на пример, текстилни ткаенини и филц, бескрајни или опремени со елементи за 
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спојување, ткаенини што се употребуваат во машини за производство на хартија или кај 
слични машини (на пример, за целулоза или азбест-цемент), затиначи, подметки, дискови 
за полирање и други делови за машини. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5901 Текстилни ткаенини превлечени со лепило 

или скробни материи, што се употребуваат 
за надворешно поврзување на книга или за 
слични цели; ткаенини за копирање; канвас 
подготвен за сликање; крути ткаенини 
(буграм) и слични ткаенини што се 
користат за изработка на паларии:   

5901 10 00 00 -Текстилни ткаенини превлечени со лепило 
или со скробни материи, што се употребу-
ваат за надворешно поврзување на книги и 
слични цели   

 
 

10 

 
 

m2/kg 
5901 90 00 00 -Друго   10 m2/kg 
5902 Корд ткаенини за надворешни пневматски 

гуми од предиво со голема јачина, од најлон 
или од други полиамиди, полиестер или од 
вискозен рајон:   

5902 10 -Од најлон или други полиамиди:   
5902 10 10 00 --Импрегнирани со гума   10 m2/kg 
5902 10 90 00 --Друго   10 m2/kg 
5902 20 -Од полиестер:   
5902 20 10 00 --Импрегнирани со гума   10 m2/kg 
5902 20 90 00 --Друго   10 m2/kg 
5902 90 -Други:   
5902 90 10 00 --Импрегнирани со гума   10 m2/kg 
5902 90 90 00 --Друго   10 m2/kg 
5903 Текстилни ткаенини импрегнирани, пре-

мачкани, прекриени, или ламинирани со 
пластични маси, освен оние од тар. број 
5902:   

5903 10 -Со поли(винил хлорид):   
5903 10 10 00 --Импрегнирани   5 m2/kg 
5903 10 90 00 --Превлечени, прекриени или ламинирани   5 m2/kg 
5903 20 -Со полиуретан:   
5903 20 10 00 --Ипрегнирани   5 m2/kg 
5903 20 90 00 --Превлечени, прекриени или ламинирани   5 m2/kg 
5903 90 -Друго:   
5903 90 10 00 --Импрегнирани   5 m2/kg 
  --Превлечени, прекриени или ламинирани:   
5903 90 91 00 ---Со целулозни деривати или други пластични 

маси, со ткаенина што ја формира десната 
страна   

 
5 

 
m2/kg 

5903 90 99 00 ---Друго   5 m2/kg 
5904 Линолеум, вклучувајќи сечен во форми; 

подни покривки врз текстилна подлога, 
премачкана, превлечена или прекриена, 
вклучувајќи сечени во форми:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5904 10 00 00 -Линолеум   12,5 m2 

5904 90 00 00 -Друго   12,5 m2 

5905 00 Ѕидни тапети од текстил:   
5905 00 10 00 -Што се состојат од паралелни предива, фикси-

рани на позадината со било кој материјал   
 

12,5 
 

p/st/m2 

  -Друго:   
5905 00 30 00 --Од лен   12,5 p/st/m2 

5905 00 50 00 --Од јута   12,5 p/st/m2 

5905 00 70 00 --Од вештачки или синтетички влакна   12,5 p/st/m2 

5905 00 90 00 --Друго   12,5 p/st/m2 

5906 Каучукувани или гумирани текстилни 
ткаенини, освен оние од тар. број 5902:   

5906 10 00 00 -Лепливи ленти со ширииа што не 
надминува 20 см   10 m/kg 

  -Друго:   
5906 91 00 00 --Плетени или куки-ани   10 m/kg 
5906 99 --Друго:   
5906 99 10 00 ---Ткаенини споменати во забелешка 4 (в) кон 

оваа глава   10 m/kg 
5906 99 90 00 ---Друго   10 m/kg 
5907 00 00 00 Текстилни ткаенини на друг начин им-

прегнирани, премачкани, превлечени или 
прекриени; платна сликани за театарски 
кулиси, ткаенини за ателјеа или слични 
цели 

 
сл 

 
m/kg 

5908 00 00 00 Фитили од текстил, ткаенини, преплетени 
или плетени, за ламби, печки, запалки, 
свеќи и сл; чорапки за гасно осветление и 
цевчесто плетени ткаенини за чорапки, 
импрегнирани или неимпрегнирани   

 
 

10 

 
 

kg 
5909 00 Цевки и црева за пумпи и слични цевки и 

црева од текстилен материјал, вклучувајќи 
обложени и армирани, со или без прибор од 
друг материјал:   

5909 00 10 00 -Од синтетички влакна   7 m/kg 
5909 00 90 00 -Од други текстилни материјали   7 m/kg 
5910 00 00 00 Ленти и ремени од текстилен материјал за 

транспортни или трансмисиони цели, 
импрегнирани или неимпрегнирани, 
превлечени, прекриени или ламинирани со 
пластика, или зајакнати со метал или со 
друг материјал   

 
 
 

10 

 
 
 

m/p/st/kg 
5911 Текстилни производи и предмети, за 

технички цели, наведени во забелешка 7 кон 
оваа глава:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
5911 10 00 00 -Текстилни ткаенини, филц и ткаенини пос-

тавени со филц, превлечени, прекриени или 
ламинирани со гума, кожа или друг мате-
ријал, што се користат за обложување на 
карди, и слични ткаенини за други 
технички цели, вклучувајќи тесни 
ткаенини направени од сомот импрегниран 
со гума, за покривање на ткајачки вретена 
(ткајачки греди)   

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

m/kg 
5911 20 00 00 -Ткаенини за сита, вклучувајќи конфекцио-

нирани за непосредна употреба   
 

5 
 

m/kg 
  -Текстилни ткаенини и филц, бескраен или 

снабден со елементи за поврзување што се 
користат во машини за производство на 
хартија или кај слични машини (на пр, за 
целулоза или азбест-цемент):   

5911 31 --Со маса помала од 650 г/м2:   
  ---Од свилени или синтетички или вештачки 

влакна:   
5911 31 11 00 ----Ткаенини, што се употребуваат кај машини 

за производство на хартија (на пример, 
ткаенини за формирање)  5 m2/kg 

5911 31 19 00 ----Друго   5 m2/kg 
5911 31 90 00 ---Од други текстилни материјали   5 m2/kg 
5911 32 --Со маса од 650 г/м2 или поголема:   
 ---Од свилени или вештачки или синтетички 

влакна:     
5911 32 11 00 ----Ткаенини кои имаат на нив еден слој 

добиен со иглување, што се употребуваат кај 
машини за производство на хартија (на 
пример, преси од филц) 5 m2/kg 

5911 32 19 00 ----Друго 5 m2/kg 
5911 32 90 00 ---Од други текстилни материјали   5 m2/kg 
5911 40 00 00 -Ткаенини за цедење и пресување што се 

употребуваат во преси за масло или слично, 
вклучувајќи ги и оние ткаенини изработени 
од човечка коса   

 
 

5 

 
 

m/kg 
5911 90 -Друго:   
5911 90 10 00 --Од филц   5 m/kg 
5911 90 90 00 --Друго   5 m/kg 

 
 
 



24 декември 2009  СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 155 - Стр. 391 
 

 

 
ГЛАВА  6 0  

ПЛЕТЕНИ ИЛИ КУКИЧАНИ МАТЕРИЈАЛИ 
 
Забелешки: 
1.  Оваа глава не опфаќа: 

(а)  кукичани тантели од тар. број 5804; 
(б)  етикети, значки и слични производи, плетени или кукичани, од тар. број 5807; или 
(в)  плетени или кукичани материјали, импрегнирани, премачкани, превлечени, прекриени или 

ламинирани од Глава 59. Меѓутоа, плетени или кукичани материјали со флор, 
импрегнирани, премачкани, превлечени, прекриени или ламинирани се распоредуваат во 
тар. број 6001. 

2.  Оваа глава, исто така, ги опфаќа материјалите изработени од нишки од метал, што се 
употребуваат за облека, внатрешно опремување или слични цели. 

3.  Во номенклатурата секое повикување на “плетени производи” се однесува и на производите 
добиени со прошивно плетечка постапка (stitch-bonded постапка) кај кои верижните шевови се 
формирани од текстилно предиво. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6001 Сомот, плиш, вклучувајќи материјал со 

висок флор и букле материјал, плетени или 
кукичани:   

6001 10 00 00 -Материјали со висок флор   10 m2/kg 
 -Букле материјали:   
6001 21 00 00 --Од памук   10 m2/kg 
6001 22 00 00 --Од вештачки или синтетички влакна   10 m2/kg 
6001 29 00 00 --Од други текстилни материјали   10 m2/kg 
 -Други:   
6001 91 00 00 --Од памук   10 m2/kg 
6001 92 00 00 --Од вештачки или синтетички влакна   10 m2/kg 
6001 99 00 00 --Од други текстилни материјали   10 m2/kg 
6002 Плетени или кукичани материјали со ши-

рина што не надминува 30 см, со содржина 
од 5% или повеќе по маса еластомерно 
предиво или нишки од каучук или 
гума,освен оние од тар. број 6001:   

6002 40 00 00 -Со содржина од 5% или повеќе по маса 
еластомерно предиво, но без нишки од гума 
или каучук   

 
10 

 
m/kg 

6002 90 00 00 -Друго   10 m/kg 
6003 Плетени или кукичани материјали со 

ширина што не надминува 30см, освен оние 
од тар. број 6001 или 6002:   

6003 10 00 00 -Од волна или фини животински влакна   10 m/kg 
6003 20 00 00 -Од памук   10 m/kg 
6003 30  -Од синтетички влакна:   
6003 30 10 00 --Рашел тантела   10 m/kg 
6003 30 90 00 --Друго   10 m/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6003 40 00 00 -Од вештачки влакна   10 m/kg 
6003 90 00 00 -Друго   10 m/kg 
6004 Плетени или кукичани материјали со 

ширина што надминува 30см, со содржина 
од 5% или повеќе по маса еластомерно 
предиво или нишки од каучук или 
гума,освен оние од тар. број 6001:   

6004 10 00 00 -Со содржина од 5% или повеќе по маса 
еластомерно предиво, но без нишки од гума 
или каучук   

 
10 

 
m/kg 

6004 90 00 00 -Друго   10 m/kg 
6005 Плетени материјали по основа (вклу-

чувајќи ги и оние изработени на галлон 
машини за плетење на ширити), освен оние 
од тар. броеви 6001 до 6004:   

  -Од памук:   
6005 21 00 00 --Небелени или белени   10 m/kg 
6005 22 00 00 --Бојосани   10 m/kg 
6005 23 00 00 --Од предива со различни бои   10 m/kg 
6005 24 00 00 --Печатени   10 m/kg 
  -Од синтетички влакна:   
6005 31 --Небелена или белена:   
6005 31 10 00 ---За завеси, вклучувајќи и мрежести произ-

води за завеси   10 m/kg 
6005 31 50 00 ---Рашел тантела, освен оние за завеси или 

мрежести производи за завеси   10 m/kg 
6005 31 90 00 ---Друго   10 m/kg 
6005 32 --Бојосани:   
6005 32 10 00 ---За завеси, вклучувајќи и мрежести произ-

води за завеси   10 m/kg 
6005 32 50 00 ---Рашел тантела, освен оние за завеси или 

мрежести производи за завеси   10 m/kg 
6005 32 90 00 ---Друго   10 m/kg 
6005 33 --Од предива со различни бои:   
6005 33 10 00 ---За завеси, вклучувајќи и мрежести произ-

води за завеси   10 m/kg 
6005 33 50 00 ---Рашел тантела, освен оние за завеси или 

мрежести производи за завеси   10 m/kg 
6005 33 90 00 ---Друго   10 m/kg 
6005 34 --Печатени:   
6005 34 10 00 ---За завеси, вклучувајќи и мрежести произ-

води за завеси   10 m/kg 
6005 34 50 00 ---Рашел тантела, освен оние за завеси или 

мрежести производи за завеси   
 

10 
 

m/kg 
6005 34 90 00 ---Друго   10 m/kg 
  -Од вештачки влакна:   
6005 41 00 00 --Небелени или белени   10 m/kg 
6005 42 00 00 --Бојосани   10 m/kg 
6005 43 00 00 --Од предива со различни бои   10 m/kg 
6005 44 00 00 --Печатени   10 m/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6005 90 -Друго:   
6005 90 10 00 --Од волна или фини животински влакна   10 m/kg 
6005 90 90 00 --Друго   10 m/kg 
6006 Други плетени или куки-ани ткаенини:   
6006 10 00 00 -Од волна или фини животински влакна   10 m/kg 
  -Од памук:   
6006 21 00 00 --Небелени или белени   10 m/kg 
6006 22 00 00 --Бојосани   10 m/kg 
6006 23 00 00 --Од предива со различни бои   10 m/kg 
6006 24 00 00 --Печатени   10 m/kg 
  -Од синтетички влакна:   
6006 31 --Небелени или белени:   
6006 31 10 00 ---За завеси, вклучувајќи и мрежести произ-

води за завеси   10 m/kg 
6006 31 90 00 ---Друго   10 m/kg 
6006 32 --Бојосани:   
6006 32 10 00 ---За завеси, вклучувајќи и мрежести произ-

води за завеси   10 m/kg 
6006 32 90 00 ---Друго   10 m/kg 
6006 33 --Од предива со различни бои:   
6006 33 10 00 ---За завеси, вклучувајќи и мрежести произ-

води за завеси   10 m/kg 
6006 33 90 00 ---Друго   10 m/kg 
6006 34 --Печатени:   
6006 34 10 00 ---За завеси, вклучувајќи и мрежести произ-

води за завеси   10 m/kg 
6006 34 90 00 ---Друго   10 m/kg 
  -Од вештачки влакна:   
6006 41 00 00 --Небелени или белени   10 m/kg 
6006 42 00 00 --Бојосани   10 m/kg 
6006 43 00 00 --Од предива соразлични бои   10 m/kg 
6006 44 00 00 --Печатени   10 m/kg 
6006 90 00 00 -Друго   10 m/kg 
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ГЛАВА  6 1  

ОБЛЕКА И ПРИБОР ЗА ОБЛЕКА, ПЛЕТЕНИ ИЛИ КУКИЧАНИ 
 
Забелешки: 
1.  Оваа глава опфаќа само готови плетени или кукичани производи. 
2.  Оваа глава не опфаќа: 

(а)  производи од тар. број 6212; 
(б)  износена-дотраена облека или други дотраени производи од тар. број 6309; или 
(в)  ортопедски справи, хируршки појаси, утеги или слични производи (тар. број 9021). 

3.  Во смисла на тар. број 6103 и 6104: 
(а)  под поимот “костум”, се подразбира сет на предмети за облекување од два или три дела, 

согласно со нивните надворешни лица, изработени од идентичен материјал што ја 
сочинуваат: 
-  едно сако или жакет чие лице, исклучувајќи ги ракавите, се состои од четири или повеќе 

скроени делови, наменет за горниот дел на телото и, понекогаш, елек чиј преден дел е 
изработен од ист материјал како и лицето на другите делови на сетот и чиј заден дел е 
изработен од ист материјал како поставата на сакото или жакетот; и 

-  еден предмет за облекување наменет за долниот дел на телото кој се состои од 
панталони, бриџ-панталони или шорц (освен гаќи за капење или костим), здолница или 
здолница-панталони, без прерамки и пластрон. 

Сите предмети за облека, што влегуваат во составот на “костум”, мораат да бидат од ист 
материјал по изработката, моделот, бојата и составот; мораат исто така да бидат со ист 
стил и со соодветни или усогласени големини. Меѓутоа, сите предмети за облека кои 
влегуваат во составот на облеклото или костумот, можат да имаат пораб (лента од 
материјал опшиена по работ) од различен материјал. 
Ако заедно со костумот се испорачуваат неколку поединечни предмети за облекување за 
долниот дел на телото (на пример, два пара панталони или панталони и шорц, или 
здолница, или здолница-панталони и панталони), како предмети за облекување што 
влегуваат во составот на облеклото или костумот ќе се сметаат еден пар на панталони или, 
кај женски костими, здолница или здолница-панталони, а другите предмети за облекување 
ќе се распоредат во соодветни тарифни броеви. 
Поимот “костум” го опфаќа следниов сет на предмети за облекување, било да ги исполнува 
или да не ги исполнува сите претходни услови: 
-  дневен костум, што се состои од обично сако (жакет), со заоблени предни рабови и со 

продолжен грб и пругави панталони; 
-  вечерен костум (фрак) изработено главно од црн материјал, чие сако однапред е 

релативно кусо, не се закопчува, или има тесен преден дел скратен до појасот и со 
продолжен грб; 

-  смокинг, чие сако има сличен крој како и обичното сако (со поголем отвор на градите), 
но реверите се од сјајна природна свила или од имитација на свила. 

(б)  под поимот “комплет” се подразбира облека (освен костумите и производите од тар. 
броеви 6107, 6108 или 6109), составени од повеќе предмети за облекување изработени од 
идентичен материјал, подготвени за продажба на мало, што се состои од: 
-  само еден предмет за облекување наменет за горниот дел на телото, а во исклучителни 

случаи од два предмета за облекуање од кои вториот предмет за облекување е полувер 
или елек, кога се во комплет, и 

-  еден или два различни предмети за облекување, наменети за долниот дел на телото што 
се состои од панталони, панталони со пластрон и прерамки, бриџ-панталони, шорц 
(освен гаќи за капење или костими), здолница или здолница-панталони. 
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Сите предмети за облекување што влегуваат во состав на комплетот мораат да бидат од ист 
материјал по изработката, моделот, бојата и составот; мораат исто така да бидат во 
соодветни или усогласени големини. Поимот “комплет” не опфаќа тренерки и скијачка 
облека од тар. број 6112. 

4.  Тар. броеви 6105 и 6106 не ја опфаќаат облеката со џебови под појасот, со набрчкан појас или 
со други средства за затегнување на работ од облеката, или облека што во просек има помалку 
од 10 котелци (окциња по должински сантиметар во секој правец) сметајќи површина со 
големина од најмалку 10 см х 10 см. Тар. број 6105 не ја опфаќа облеката без ракави. 

5.  Тар. број 6109 не се однесува на облека со влечна трака, ребрест ремен или други средства за 
затегнување на дното на облеката. 

6.  Во смисла на тар. број 6111: 
(а)  под поимот “облека и прибор за облека, за бебиња” се подразбираат предметите за 

облекување за мали деца чија телесна висина не надминува 86 см; во овој тарифен број се 
распоредуваат и пелените за бебиња; 

(б)  предметите за облекување што на прв поглед можат да се распоредат во тар. број 6111 и во 
други тарифни броеви на оваа глава се распоредуваат во тар. број 6111. 

7.  Во смисла на тар. број 6112, под пимот “скијачка облека” се подразбираат предметите за 
облекување или комплетите за кои, според нивниот општ изглед и состав, може да се утврди 
дека се главно наменети за скијање. Тие се состојат од: 
(а)  “скијачки комбинезон” т.е. едноделен предмет за облекување наменет за горниот и 

долниот дел на телото; додатно кон ракавите и околувратникот, скијачкиот комбинезон 
може да има џебови или ленти за стапалата; или 

(б)  “скијачки комплет” т.е. комплет од два или три предмети за облекување подготвен за 
продажба на мало, кој се состои од: 
-  еден предмет за облекување, како што е ветровка со капуљача “анорак”, ветровка со или 

без постава или влошка или сличен производ што се закачува со помош на патент-
затворачи и понекогаш додатно елек, и 

-  еден пар панталони било да го поминуваат или не го поминуваат појасот, еден пар бриџ-
панталони или панталони со пластрон и прерамки. 

“Скијачки комплет”, исто така, може да се состои од комбинезон сличен на оној од 
претходниот став (а) и полнета јакна без ракави, што се носи преку тој комбинезон. 
Сите предмети за облекување што влегуваат во состав на “скијачки комплет” мораат да 
бидат од ист материјал по изработка, модел и состав, без оглед на бојата; исто така, мораат 
да бидат со соодветни и усогласени големини. 

8.  Облеката што на прв поглед може да се распореди во тар. број 6113 и во други тарифни броеви 
на оваа глава, исклучувајќи го тар. број 6111, се распоредува во тар. број 6113. 

9.  Облеката од оваа глава изработена на закопчување на левата предница преку десната се смета 
како облека за мажи или момчиња, а облеката изработена на закопчување на десната преку 
левата предница, се смета како облека за жени или девојчиња. Овие одредби не важат кога со 
кројот на облеката јасно е нагласено дека е наменета за еден или друг пол.  
Облеката за која не може да се утврди дали е облека за мажи или момчиња, односно облека за 
жени или девојчиња ќе се распореди во тарифните броеви што опфаќаат облека за жени или 
девојчиња. 

10. Произвоводите од оваа глава можат да бидат изработени од метални нишки. 
 
Дополнителни забелешки: 
1.  За примената на забелешка 3 (б) од оваа глава, деловите на комплетот мораат во целост да 

бидат изработени од истоветен материјал, согласно со другите услови поставени во дадената 
забелешка.  
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За оваа цел: 
-  материјалот кој се употребува може да биде небелен, белен, бојосан, од предиво со 

различни бои или пе-атен, 
-  пуловер или елек со вез се сметаат за комплет дури и доколку нема вез на делот за 

покривање на долниот дел од телото, под услов да везот не е зашиен, туку плетен. 
Облеката која се состои од повеќе делови не се смета за комплет кога нејзините делови се 
направени од различни материјали, дури и ако оваа разлика е само во разли-ни бои. 
Сите делови од комплетот мора да бидат заедно при продажбата на мало. Посебното пакување 
или одделното етикетирање на секој дел од комплетот, не влијае врз неговното распоредување 
како целина.  

2.  Кај тар. број 6109, под поимите поткошули или маици се подразбира облека, дури и со модерен 
дизајн, која се носи непосредно до телото, без јака, со или без ракави, вклучувајќи ги и оние со 
прерамки. 
Оваа облека, чија намена е да го покрие горниот дел на телото, често има многу заеднички 
карактеристики со маиците со кратки ракави или со многу традиционални видови на 
поткошули или маици од тар. број 6109. 

3.  Тар. број 6111 и тар. ознаки 6116 10 20 00 и 6116 10 80 00 опфаќаат ракавици, ракавици без 
прсти, ракавици само со еден прст, импрегнирани, превлечени или прекриени со пластични 
маси или гума, дури и ако се: 
-  изработени од плетена или кукичана текстилна ткаенина импрегнирана, превлечена или 

прекриена со пластични маси или гума од тар. броеви 5903 или 5906, или 
-  изработени од неимпрегнирани, непревлечени или непрекриени плетени или кукичани 

текстилни ткаенини и соодветно импрегнирани, превлечени или прекриени со пластични 
маси или гума. 

Таму каде што плетените или кукичаните текстилни ткаенини служат само за зацврстување, 
ракавици, ракавици без прсти, ракавици само со еден прст, импрегнирани, превлечени или 
покриени со целуларни пластични маси или целуларна гума припаѓаат кон Глава 39 или 40, 
дури и ако се изработени од неимпрегнирани, непревлечени или непрекриени плетени или 
кукичани текстилни ткаенини и соодветно импрегнирани, превлечени или прекриени со 
целуларни пластични маси или целуларна гума (забелешка 2(а)(5) и забелешка 4, последен став, 
кон Глава 59).  
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6101 Капути, наметки, пелерини, ветровки со 

капуљача од типот анорак (вклучувајќи 
скијачки јакни), ветровки со или без 
постава или влошки и слични производи за 
мажи или момчиња, плетени или куки-ани, 
освен производите од тар. број 6103:   

6101 20 -Од памук:   
6101 20 10 00 --Капути, наметки, пелерини и слични произ-

води   17,5 p/st 
6101 20 90 00 --Ветровки со капуљача од типот анорак 

(вклучувајќи скијачки јакни), ветровки со или 
без постава или влошки и слични производи   17,5 p/st 

6101 30 -Од вештачки или синтетички влакна:   
6101 30 10 00 --Капути, наметки, пелерини и слични произ-

води   17,5 p/st 



24 декември 2009  СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 155 - Стр. 397 
 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6101 30 90 00 --Ветровки со капуљача од типот анорак 

(вклучувајќи скијачки јакни), ветровки со или 
без постава или влошки и слични производи   17,5 p/st 

6101 90 -Од други текстилни материјали:   
6101 90 20 00 --Капути, наметки, пелерини и слични произ-

води   17,5 p/st 
6101 90 80 00 --Ветровки со капуљача од типот анорак 

(вклучувајќи скијачки јакни), ветровки со или 
без постава или влошка и слични производи   17,5 p/st 

6102 Капути, наметки, пелерини, ветровки со 
капуљача од типот анорак (вклучувајќи 
скијачки јакни), ветровки со или без 
постава или влошка и слични производи за 
жени или девојчиња, плетени или 
кукичани, освен производите од тар. број 
6104:   

6102 10 -Од волна или фини животински влакна:   
6102 10 10 00 --Капути, наметки, пелерини и слични произ-

води   17,5 p/st 
6102 10 90 00 --Ветровки со капуљача од типот анорак (вклу-

чувајќи скијачки јакни), ветровки со или без 
постава или влошки и слични производи   17,5 p/st 

6102 20 -Од памук:   
6102 20 10 00 --Капути, наметки, пелерини и слични произ-

води   17,5 p/st 
6102 20 90 00 --Ветровки со капуљача од типот анорак 

(вклучувајќи скијачки јакни), ветровки со или 
без постава или влошки и слични производи   17,5 p/st 

6102 30 -Од вештачки или синтетички влакна:   
6102 30 10 00 --Капути, наметки, пелерини и слични произ-

води   17,5 p/st 
6102 30 90 00 --Ветровки со капуљача од типот анорак 

(вклучувајќи скијачки јакни), ветровки со или 
без постава или влошки и слични производи   17,5 p/st 

6102 90 -Од други текстилни материјали:   
6102 90 10 00 --Капути, наметки, пелерини и слични произ-

води   17,5 p/st 
6102 90 90 00 --Ветровки со капуљача од типот анорак (вклу-

чувајќи скијачки јакни), ветровки со или без 
постава или влошки и слични производи   17,5 p/st 

6103 Костуми, комплети, јакни, сакоа, пан-
талони, панталони со пластрон и прерамки, 
Бриџ-панталони и шорцеви (освен гаќи за 
капење) за мажи или момчиња, плетени или 
кукичани:   

6103 10 -Костуми:     
6103 10 10 00 --Од волна или од фини животински влакна  17,5 p/st 
6103 10 90 00 --Од други текстилни материјали 17,5 p/st 
  -Комплети:   
6103 22 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
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1 2 3 4 
6103 23 00 00 --Од синтетички влакна   17,5 p/st 
6103 29 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Јакни и сакоа:   
6103 31 00 00 --Од волна или од фини животински влакна  17,5 p/st 
6103 32 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
6103 33 00 00 --Од синтетички влакна   17,5 p/st 
6103 39 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Панталони, панталони со пластрон и пре-

рамки, Бриџ-панталони и шорцеви:   
6103 41 00 00 --Од волна или фини животински влакна   17,5 p/st 
6103 42 00 00 --Од памук    17,5 p/st 
6103 43 00 00 --Од синтетички влакна    17,5 p/st 
6103 49 00 00 --Од други текстилни материјали    17,5 p/st 
6104 Костуми, комплети, јакни, сакоа, фустани, 

здолници, здолници-панталони, панталони, 
панталони со пластрон, Бриџ-панталони и 
шорцеви (освен гаќи за капење и костими), 
за жени или девојчиња, плетени или куки-
ани:   

  -Костуми:   
6104 13 00 00 --Од синтетички влакна   17,5 p/st 
6104 19 -- Од други текстилни материјали:    
6104 19 20 00 ---Од памук   17,5 p/st 
6104 19 90 00 ---Од други текстилни материјали 17,5 p/st 
 -Комплети:   
6104 22 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
6104 23 00 00 --Од синтетички влакна   17,5 p/st 
6104 29  --Од други текстилни материјали:     
6104 29 10 00  ---Од волна или од фини животински 

влакна   17,5 p/st 
6104 29 90 00  ---Од други текстилни материјали 17,5 p/st 
  -Јакни и сакоа:   
6104 31 00 00 --Од волна или од фини животински влакна  17,5 p/st 
6104 32 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
6104 33 00 00 --Од синтетички влакна   17,5 p/st 
6104 39 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Фустани:   
6104 41 00 00 --Од волна или од фини животински влакна  17,5 p/st 
6104 42 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
6104 43 00 00 --Од синтетички влакна   17,5 p/st 
6104 44 00 00 --Од вештачки влакна   17,5 p/st 
6104 49 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Здолници и здолници-панталони:   
6104 51 00 00 --Од волна или од фини животински влакна  17,5 p/st 
6104 52 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
6104 53 00 00 --Од синтетички влакна   17,5 p/st 
6104 59 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Панталони, панталони со пластрон и пре-

рамки, Бриџ-панталони и шорцеви:   
6104 61 00 00 --Од волна или од фини животински влакна  17,5 p/st 
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1 2 3 4 
6104 62 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
6104 63 00 00 --Од синтетички влакна   17,5 p/st 
6104 69 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
6105 Кошули за мажи или момчиња, плетени или 

кукичани:   
6105 10 00 00 -Од памук   17,5 p/st 
6105 20 -Од вештачки или синтетички влакна:   
6105 20 10 00 --Од синтетички влакна   17,5 p/st 
6105 20 90 00 --Од вештачки влакна   17,5 p/st 
6105 90 -Од други текстилни материјали:   
6105 90 10 00 --Од волна или фини животински влакна   17,5 p/st 
6105 90 90 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
6106 Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или 

девојчиња, плетени или кукичани:   
6106 10 00 00 -Од памук   17,5 p/st 
6106 20 00 00 -Од вештачки или синтетички влакна   17,5 p/st 
6106 90 -Од други текстилни материјали:   
6106 90 10 00 --Од волна или фини животински влакна   17,5 p/st 
6106 90 30 00  --Од свила или отпадоци од свила   17,5 p/st 
6106 90 50 00 --Од лен или рамија   17,5 p/st 
6106 90 90 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
6107 Гаќи (долги или кратки), ношници, пи-

жами, наметки за капење, домашни 
наметки и слични производи за мажи или 
момчиња, плетени или кукичани:   

  -Гаќи (долги или кратки):   
6107 11 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
6107 12 00 00 --Од вештачки или синтетички влакна   17,5 p/st 
6107 19 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Ношници и пижами:   
6107 21 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
6107 22 00 00 --Од вештачки или синтетички влакна   17,5 p/st 
6107 29 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Друго:   
6107 91 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
6107 99 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
6108 Комбинезони, подздолници, слип гаќички, 

гаќички, ношници, пижами, неглиже, 
наметки за капење, роби и слични 
производи, за жени или девојчиња, плетени 
или кукичани:   

  -Комбинезони и подздолници:   
6108 11 00 00 --Од вештачки или синтетички влакна   17,5 p/st 
6108 19 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Слип гаќичи и гаќички:   
6108 21 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
6108 22 00 00 --Од вештачки или синтетички влакна   17,5 p/st 
6108 29 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Ношници и пижами:   
6108 31 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
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6108 32 00 00 --Од вештачки или синтетички влакна   17,5 p/st 
6108 39 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Друго:   
6108 91 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
6108 92 00 00 --Од вештачки или синтетички влакна   17,5 p/st 
6108 99 00 00 --Од други текстилни материјали    17,5 p/st 
6109 Поткошули и маици (T-shirts), плетени или 

кукичани:   
6109 10 00 00 -Од памук   17,5 p/st 
6109 90 -Од други текстилни материјали:   
6109 90 20 00 --Од волна или фини животински влакна или 

од вештачки или синтетички влакна     
 

17,5 p/st 
6109 90 90 00 --Од други текстилни материјали 17,5 p/st 
6110 Џемпери со или без закопчување, пуловери, 

елеци и слични производи, плетени или 
кукичани:   

  -Од волна или од фини животински влакна:   
6110 11 --Од волна:   
6110 11 10 00 ---Џемпери и пуловери со содржина од нај-

малку 50% по маса на волна и со маса од 600 г 
или повеќе по производ   17,5 p/st 

  ---Друго:   
6110 11 30 00 ----За мажи или момчиња   17,5 p/st 
6110 11 90 00 ----За жени или девојчиња   17,5 p/st 
6110 12 --Од кашмирски кози:   
6110 12 10 00 ---За мажи или момчиња   17,5 p/st 
6110 12 90 00 ---За жени или девојчиња   17,5 p/st 
6110 19 --Друго:   
6110 19 10 00 ---За мажи или момчиња   17,5 p/st 
6110 19 90 00 ---За жени или девојчиња   17,5 p/st 
6110 20 -Од памук:   
6110 20 10 00 --Лесни фино плетени џемпери и пуловери, со 

ролјака, со поло јака или со рамен изрез   17,5 p/st 
  --Друго:   
6110 20 91 00 ---За мажи или момчиња   17,5 p/st 
6110 20 99 00 ---За жени или девојчиња   17,5 p/st 
6110 30 -Од вештачки или синтетички влакна:   
6110 30 10 00 --Лесни фино плетени џемпери и пуловери, со 

ролјака, поло јака или со рамен изрез   17,5 p/st 
  --Друго:   
6110 30 91 00 ---За мажи или момчиња   17,5 p/st 
6110 30 99 00 ---За жени или девојчиња   17,5 p/st 
6110 90 -Од други текстилни материјали:   
6110 90 10 00 --Од лен или рамија   17,5 p/st 
6110 90 90 00 -- Од други текстилни материјали  17,5 p/st 
6111 Облека и прибор за облека, за бебиња, 

плетени или кукичани:   
6111 20 -Од памук:   
6111 20 10 00 --Ракавици, ракавици без прсти и ракавици со 

еден прст   17,5 pa/st/kg 
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1 2 3 4 
6111 20 90 00 --Друго   17,5 pa/st/kg 
6111 30 -Од синтетички влакна:   
6111 30 10 00 --Ракавици, ракавици без прсти и ракавици со 

еден прст   17,5 pa/st/kg 
6111 30 90 00 --Друго   17,5 pa/st/kg 
6111 90 -Од други текстилни материјали:   
  --Од волна или од фини животински влакна:   
6111 90 11 00 ---Ракавици, ракавици без прсти и ракавици со 

еден прст   17,5 pa/st/kg 
6111 90 19 00 ---Друго   17,5 pa/st/kg 
6111 90 90 00 --Од други текстилни материјали 17,5 pa/st/kg 
6112 Тренерки, скијачка облека и гаќи за капење 

или костими, плетени или куки-ани:   
  -Тренерки:   
6112 11 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
6112 12 00 00 --Од синтетички влакна   17,5 p/st 
6112 19 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
6112 20 00 00 -Скијачка облека   17,5 p/st 
  -Гаќи за капење за мажи или момчиња:   
6112 31 --Од синтетички влакна:   
6112 31 10 00 ---Со содржина по маса од 5% или повеќе на 

нишки од каучук или гума   
 

17,5 p/st 
6112 31 90 00 ---Друго   17,5 p/st 
6112 39 --Од други текстилни материјали:   
6112 39 10 00 ---Со содржина по маса од 5% или повеќе на 

нишки од гума или каучук   
 

17,5 p/st 
6112 39 90 00 ---Друго   17,5 p/st 
  -Гаќи и костими за капење, за жени или 

девојчиња:   
6112 41 --Од синтетички влакна:   
6112 41 10 00 ---Со содржина по маса од 5% или повеќе на 

нишки од каучук или гума   
 

17,5 p/st 
6112 41 90 00 ---Друго   17,5 p/st 
6112 49 --Од други текстилни материјали:   
6112 49 10 00 ---Со содржина по маса од 5% или повеќе на 

нишки од каучук или гума   
 

17,5 p/st 
6112 49 90 00 ---Друго   17,5 p/st 
6113 00 Облека изработена од плетени или 

кукичани материјали од тар. броеви 5903, 
5906 или 5907:   

6113 00 10 00 -Од плетени или куки-ани материјали од тар. 
број 5906   17,5 p/st/kg 

6113 00 90 00 -Друго   17,5 p/st/kg 
6114 Друга облека, плетена или кукичана:   
6114 20 00 00 -Од памук   17,5 p/st/kg 
6114 30 00 00 -Од вештачки или синтетички влакна   17,5 p/st/kg 
6114 90 00 00 -Од други текстилни материјали   17,5 p/st/kg 
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6115       Хула-хоп чорапи, чорапи, и други чорапи, 

вклучувајќи чорапи со означена степен на  
компресија (на пример, чорапи  за вени) и 
калцуни без ѓонови, плетени или кукичани:    

6115 10 -Чорапи со означена степен на компресија 
(на пример, чорапи за вени):   

6115 10 10 00 -- Чорапи за вени   17,5 pa/kg 
6115 10 90 00 -- Друго  17,5 pa/kg 
  -Други хула-хоп чорапи:   
6115 21 00 00 --Од синтетички влакна, со нумерација по 

една жица предиво помалку од 67 децитекси 17,5 pa/kg 
6115 22 00 00 --Од синтетички влакна, со нумерација по 

една жица предиво од 67 децитекси или 
поголема  

 
17,5 pa/kg 

6115 29 00 00 --Од други текстилни материјали  17,5 pa/kg 
6115 30 - Други  женски долги чорапи или 

доколеници, со нумерација по една жица 
предиво помала од 67 децитекси:   

  --Од синтетички влакна:   
6115 30 11 00 ---Доколеници   17,5 pa/kg 
6115 30 19 00 ---Друго   17,5 pa/kg 
6115 30 90 00 --Од други текстилни материјали   17,5 pa/kg 
  -Друго:   
6115 94 00 00 --Од волна или фини животински влакна   17,5 pa/kg 
6115 95 00 00 --Од памук   17,5 pa/kg 
6115 96 --Од синтетички влакна:   
6115 96 10 00 ---Доколеници   17,5 pa/kg 
  ---Друго:   
6115 96 91 00 ----Женски чорапи   17,5 pa/kg 
6115 96 99 00 ----Друго   17,5 pa/kg 
6115 99 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 pa/kg 
6116 Ракавици, ракавици без прсти и ракавици 

со еден прст, плетени или кукичани:   
6116 10 -Импрегнирани, превлечени или прекриени 

со пластична маса или со гума:   
6116 10 20 00 --Раквици, импрегнирани, превлечени или 

прекриени со гума   17,5 pa/kg 
6116 10 80 00 --Други   17,5 pa/kg 
  -Друго:   
6116 91 00 00 --Од волна или фини животински влакна   17,5 pa/kg 
6116 92 00 00 --Од памук   17,5 pa/kg 
6116 93 00 00 --Од синтетички влакна   17,5 pa/kg 
6116 99 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 pa/kg 
6117 Друг готов прибор за облека, плетен или 

кукичан; плетени или кукичани делови на 
облека или прибор за облека:   

6117 10 00 00 -Шалови, ешарпи, марами, шамии, зарови и 
слични производи   17,5 p/st 

6117 80 -Друг прибор:   
6117 80 10 00 --Плетен или кукичан, еластичен или гумиран  17,5 kg 
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6117 80 80 00 --Друг   17,5 kg 
6117 90 00 00 -Делови   17,5 kg 
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ГЛАВА  6 2  

ОБЛЕКА И ПРИБОР ЗА ОБЛЕКА, ОСВЕН ПЛЕТЕНИ ИЛИ 
КУКИЧАНИ ПРОИЗВОДИ 

Забелешки: 

1.  Оваа глава опфаќа само готови производи од кој и да било текстилен материјал, освен од вата. 
Меѓутоа, од оваа глава се исклучени производите од плетени или кукичани материјали, освен 
производите од тар. број 6212. 

2.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  употребувана облека или други употребувани производи од тарифниот број 6309; или 
(б)  ортопедски направи, хируршки појаси, утеги или слични производи (тар. број 9021). 

3.  Во смисла на тар. броеви 6203 и 6204: 
(а)  под поимот “костум” се подразбира сет на предмети за облекување од два или три дела, 

изработени од идентичен материјал што ја сочинуваат: 
-  едно сако или жакет чие лице, исклучувајќи ги ракавите, се состои од четири или повеќе 

скроени делови, наменет за горниот дел на телото, и понекогаш елек чие лице е 
направено од ист материјал како и лицето на другите делови на сетот и чиј заден дел е 
направен од ист материјал како и поставата на сакото или жакетот; и 

-  еден предмет за облекување наменет за долниот дел од телото, кој се состои од 
панталони, бриџ-панталони или шорц (освен гаќи за капење или костим), здолница или 
здолница-панталони, без прерамки и пластрони. 

Сите предмети за облекување што влегуваат во составот на “костум” мораат да бидат од 
ист материјал по изработката, бојата и составот; мораат, исто така да бидат во ист стил и со 
соодветни или усогласени големини. Меѓутоа, сите предмети за облекување што влегуваат 
во состав на “костумот”, можат да имаат пораб (лента од материјал опшиена по работ) од 
друг материјал. 
Ако заедно со “костумот” се испорачуваат повеќе поединечни предмети за облекување за 
долниот дел на телото (на пример, два пара на панталони или панталони и шорц, или 
здолница или здолница-панталони и панталони), како предмети за облекување што 
влегуваат во составот на “костум” ќе се сметаат еден пар на панталоните, или кај женските 
костими, здолницата или здолница-панталоните, а другите предмети за облекување ќе се 
распоредат посебно во соодветни тарифни броеви. 

Поимот “костум” го опфаќа следниов сет на предмети за облекување, било да ги исполнува, 
или да не ги исполнува претходните услови: 

-  дневен костум што се состои од обично сако (жакет) со заоблени предни рабови и со 
продолжен грб и пругави панталони; 

-  вечерен костум (фрак) изработен главно од црн материјал чие сако однапред е 
релативно кусо, не се закопчува, има тесен преден дел скратен во појасот и продолжен 
грб; 

-  смокинг, чие сако има сличен крој како и обичното сако (со голем отвор на градите), но 
реверите се од сјајна природна свила или од имитација на свила. 

(б)  под поимот “комплет” се подзрабира облека (освен оние костуми и производите од тар. 
број 6207 или 6208) од повеќе предмети за облекување и изработени од идентичен 
материјал, подготвена за продажба на мало, што се состои од: 
-  само еден предмет за облекување наменет за горниот дел на телото, а во исклучителни 

случаи од два предмета за облекување, од кои вториот предмет за облекување е елек, 
кога се во комплет; и 

-  еден или два различни предмети за облекување наменети за долниот дел на телото, што 
се состои од панталони, панталони со пластрон и прерамки, бриџ-панталони, шорцеви 
(освен гаќи за капење или костими), здолница или здолница-панталони. 
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Сите предмети за облекување што влегуваат во состав на комплетот мораат да бидат од ист 
материјал по изработка, боја и состав; исто така мораат да бидат во соодветни или 
усогласени големини. Поимот “комплет” не ги опфаќа тренерките или скијачката облека од 
тар. број 6211. 

4.  Во смисла на тар. број 6209: 
(а)  под поимот “облека и прибор за облека за бебиња” се подразбираат предмети за 

облекување на мали деца чија телесна висина не надминува 86 см; во овој тарифен број се 
распоредуваат и пелени за бебиња; 

(б)  предметите за облекување што можат да се распоредат во тар. број 6209 и во други 
тарифни броеви на оваа глава ќе се распоредат во тар. број 6209. 

5.  Облека што може да се распореди во тар. број 6210 и во други тарифни броеви на оваа глава, 
исклучувајќи го тар. број 6209, ќе се распоредат во тар. број 6210. 

6.  Во смисла на тар. број 6211 под поимот “скијачка облека” се подразбираат предмети за облека 
или комплети за кои, според нивниот општ изглед и состав, може да се утврди дека, главно се 
наменети за скијање. Тие се состојат од: 
(а)  “скијачки комбинезон” т.е. едноделен предмет за облекување наменет за горниот и 

долниот дел на телото; освен ракави и јака, скијачкиот комбинезон може да има џебови и 
ленти за стапала; или 

(б)  “скијачки комплет” т.е. комплет од два или три предмети за облекување, подготвен за 
продажба на мало, што се состои од: 
-  еден предмет за облекување како што е ветровка со капуљача “анорак”, ветровка со или 

без постава или влошка или сличен производ што се закопчува со помош на патент-
затворачи и понекогаш елек, и 

-  еден пар панталони, било да го поминуваат или да не го поминуваат појасот, бриџ-
панталони или панталони со пластрон и прерамки. 

“Скијачки комплет” исто така може да се состои од комбинезон сличен на оној од 
претходниот став под (а) и полнета јака без ракави, која се носи преку тој комбинезон. 
Сите предмети за облекување што влегуваат во состав на “скијачкиот комплет” мораат да 
бидат од ист материјал по изработката, стил и состав, без оглед на бојата; исто така мораат 
да бидат во соодветни или усогласени големини. 

7.  Марами и производи од типот марами, во квадратна или приближно квадратна форма, чија ни 
една страна не надминува 60 см, се распоредуваат како шамичиња (тар. број 6213). 
Шамичињата, чија која и да било страна надминува 60 см, се распоредуваат во тар. број 6214. 

8.  Облеката од оваа глава изработена на закопчување на левата предница преку десната се смета 
како облека за мажи или момчиња, а облеката изработена на закопчување на десната преку 
левата предница, се смета како облека за жени или девојчиња. Овие одредби не важат кога со 
кројот на облеката јасно е нагласено дека е наменета за еден или друг пол. 
Облеката за која не може да се утврди дали облеката е за мажи или момчиња, односно облека за 
жени или девојчиња, ќе се распореди во тарифните броеви што ја опфаќаат облеката за жени 
или девојчиња. 

9.  Производите од оваа глава можат да бидат изработени од метални нишки. 
 
Дополнителни забелешки: 

1.  За примена на забелешката 3 (б) кон оваа глава, деловите на комплетот мораат во целост да 
бидат изработени од истоветен материјал, согласно со другите услови поставени во дадената 
забелешка.  
За оваа цел, материјалот кој се употребува може да биде небелен, белен, обоен, од предиво со 
различни бои или печатен. 
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Облеката која се состои од повеќе делови, не се смета за комплет, кога нејзините делови се 
сошиени од различни материјали, дури и ако разликата е само во боите. 
Сите делови од комплетот мора да бидат заедно при продажбата на мало. Посебното пакување 
или одделното етикетирање на секој дел од комплетот, не влијае врз неговното распоредување 
како комплет.  

2.  Тар. броеви 6209 и 6216 опфаќаат ракавици, ракавици без прсти, ракавици со еден прст, 
импрегнирани, превлечени или прекриени со пластични маси или гума, дури и ако се: 
-  изработени од текстилни ткаенини (освен плетени или кукичани), импрегнирани, 

превлечени или прекриени со пластични маси или гума од тар. броеви 5903 или 5906, или 
-  изработени од неимпрегнирани, непревлечени или непрекриени текстилни ткаенини (освен 

плетени или кукичани) и соодветно импрегнирани, превлечени или прекриени со пластични 
маси или гума. 

Таму каде што текстилните ткаенини (освен плетените или кукичаните) служат само за 
зацврстување, ракавици, ракавици без прсти или ракавици со еден прст, импрегнирани, 
превлечени или покриени со целуларни пластични маси или целуларна гума припаѓаат кон 
Глава 39 или 40, дури и ако се изработени од неимпрегнирани, непревлечени или непрекриени 
текстилни ткаенини (освен плетени или кукичани) и соодветно импрегнирани, превлечени или 
прекриени со целуларни пластични маси или целуларна гума (забелешка 2(а)(5) и забелешка 4, 
последен став, кон Глава 59).  
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6201 Капути, наметала, пелерини, ветровки со 

капуљача од типот анорак (вклучувајќи 
скијачки јакни), ветровки со или без 
постава или влошка или слични производи, 
за мажи или момчиња, освен производите 
од тар. број 6203:   

  -Капути, мантили за дожд, наметала, пеле-
рини и слични производи:   

6201 11 00 00 --Од волна или од фини животински влакна  17,5 p/st 
6201 12  --Од памук:    
6201 12 10 00 ---Со маса по облекло, што не надминува 1 кг  17,5 p/st 
6201 12 90 00 ---Со маса по облекло, што надминува 1 кг   17,5 p/st 
6201 13  --Од вештачки или синтетички влакна:    
6201 13 10 00 ---Со маса по облекло, што не надминува 1 кг  17,5 p/st 
6201 13 90 00 ---Со маса по облекло, што надминува 1 кг   17,5 p/st 
6201 19 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Друго:   
6201 91 00 00 --Од волна или од фини животински влакна  17,5 p/st 
6201 92 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
6201 93 00 00 --Од вештачки или синтетички влакна   17,5 p/st 
6201 99 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
6202 Капути, наметала, пелерини, ветровки со 

капуљача од типот анорак (вклучувајќи 
скијачки јакни), ветровки со или без 
постава и влошка и слични производи, за 
жени или за девојчиња, освен производите 
од тар. број 6204:   

  -Капути, мантили за дожд, наметала, пеле-
рини и слични производи:   

6202 11 00 00 --Од волна или фини животински влакна   17,5 p/st 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6202 12  --Од памук:    
6202 12 10 00 ---Со маса по облекло, што не надминува 1 кг  17,5 p/st 
6202 12 90 00 ---Со маса по облекло, што надминува 1 кг   17,5 p/st 
6202 13  --Од вештачки или синтетички влакна:    
6202 13 10 00 ---Со маса по облекло, што не надминува 1 кг  17,5 p/st 
6202 13 90 00 ---Со маса по облекло, што надминува 1 кг   17,5 p/st 
6202 19 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
6202 91 00 00 --Од волна или фини животински влакна   17,5 p/st 
6202 92 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
6202 93 00 00 --Од вештачки или синтетички влакна   17,5 p/st 
6202 99 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
6203 Костуми, комплети, јакни, сакоа, пан-

талони, панталони со пластрон и прерамки, 
Бриџ-панталони и шорцеви (освен гаќи за 
капење), за мажи или момчиња:   

  -Костуми:   
6203 11 00 00 --Од волна или фини животински влакна   17,5 p/st 
6203 12 00 00 --Од синтетички влакна   17,5 p/st 
6203 19 --Од други текстилни материјали:   
6203 19 10 00 ---Од памук   17,5 p/st 
6203 19 30 00  ---Од вештачки влакна   17,5 p/st 
6203 19 90 00 ---Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Комплети:   
6203 22 --Од памук:   
6203 22 10 00 ---Работни   17,5 p/st 
6203 22 80 00 ---Други   17,5 p/st 
6203 23 --Од синтетички влакна:   
6203 23 10 00 ---Работни   17,5 p/st 
6203 23 80 00 ---Други   17,5 p/st 
6203 29 --Од други текстилни материјали:   
  ---Од вештачки влакна:   
6203 29 11 00 ----Работни   17,5 p/st 
6203 29 18 00 ----Други   17,5 p/st 
6203 29 30 00 ---Од волна или фини животински влакна    17,5 p/st 
6203 29 90 00 --- Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Јакни и сакоа:   
6203 31 00 00 --Од волна или фини животински влакна   17,5 p/st 
6203 32 --Од памук:   
6203 32 10 00 ---Работни   17,5 p/st 
6203 32 90 00 ---Други   17,5 p/st 
6203 33 --Од синтетички влакна:   
6203 33 10 00 ---Работни   17,5 p/st 
6203 33 90 00 ---Други   17,5 p/st 
6203 39 --Од други текстилни материјали:   
  ---Од вештачки влакна:   
6203 39 11 00 ----Работни   17,5 p/st 
6203 39 19 00 ----Други   17,5 p/st 
6203 39 90 00 --- Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Панталони, панталони со пластрон и пре-

рамки, Бриџ-панталони и шорцеви:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6203 41 --Од волна или фини животински влакна:   
6203 41 10 00 ---Панталони и Бриџ-панталони   17,5 p/st 
6203 41 30 00 ---Панталони со пластрон и прерамки   17,5 p/st 
6203 41 90 00 ---Друго   17,5 p/st 
6203 42 --Од памук:   
  ---Панталони и Бриџ-панталони:   
6203 42 11 00 ----Работни   17,5 p/st 
  ----Други:   
6203 42 31 00 -----Од деним (тексас)   17,5 p/st 
6203 42 33 00 -----Од ребрест сомот   17,5 p/st 
6203 42 35 00 -----Друго   17,5 p/st 
  ---Панталони со пластрон и прерамки:   
6203 42 51 00 ----Работни   17,5 p/st 
6203 42 59 00 ----Други   17,5 p/st 
6203 42 90 00 ---Друго   17,5 p/st 
6203 43 --Од синтетички влакна:   
  ---Панталони и Бриџ-панталони:   
6203 43 11 00 ----Работни   17,5 p/st 
6203 43 19 00 ----Други   17,5 p/st 
  ---Панталони со пластрон и прерамки:   
6203 43 31 00 ----Работни   17,5 p/st 
6203 43 39 00 ----Други   17,5 p/st 
6203 43 90 00 ---Друго   17,5 p/st 
6203 49 --Од други текстилни материјали:   
  ---Од вештачки влакна:   
  ----Панталони и Бриџ-панталони:    
6203 49 11 00 -----Работни   17,5 p/st 
6203 49 19 00 -----Други   17,5 p/st 
  ----Панталони со пластрон и прерамки, од 

вештачки влакна:   
6203 49 31 00 -----Работни   17,5 p/st 
6203 49 39 00 -----Други   17,5 p/st 
6203 49 50 00 ----Друго   17,5 p/st 
6203 49 90 00 --- Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
6204 Костуми, комплети, јакни, сакоа, фустани, 

здолници, здолници-панталони, панталони, 
панталони со пластрон и премарки и 
шорцеви (освен гаќи и костими за капење) 
за жени или девојчиња:   

  -Костими:   
6204 11 00 00 --Од волна или фини животински влакна   17,5 p/st 
6204 12 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
6204 13 00 00 --Од синтетички влакна   17,5 p/st 
6204 19 --Од други текстилни материјали:   
6204 19 10 00 ---Од вештачки влакна   17,5 p/st 
6204 19 90 00 --- Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Комплети:   
6204 21 00 00 --Од волна или фини животински влакна   17,5 p/st 
6204 22 --Од памук:   
6204 22 10 00 ---Работни   17,5 p/st 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6204 22 80 00 ---Други   17,5 p/st 
6204 23 --Од синтетички влакна:   
6204 23 10 00 ---Работни   17,5 p/st 
6204 23 80 00 ---Други   17,5 p/st 
6204 29 --Од други текстилни материјали:   
  ---Од вештачки влакна:   
6204 29 11 00 ----Работни   17,5 p/st 
6204 29 18 00 ----Други   17,5 p/st 
6204 29 90 00 --- Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Јакни и сакоа:   
6204 31 00 00 --Од волна или фини животински влакна   17,5 p/st 
6204 32 --Од памук:   
6204 32 10 00 ---Работни   17,5 p/st 
6204 32 90 00 ---Други   17,5 p/st 
6204 33 --Од синтетички влакна:   
6204 33 10 00 ---Работни   17,5 p/st 
6204 33 90 00 ---Други   17,5 p/st 
6204 39 --Од други текстилни материјали:   
  ---Од вештачки влакна:   
6204 39 11 00 ----Работни   17,5 p/st 
6204 39 19 00 ----Други   17,5 p/st 
6204 39 90 00 --- Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Фустани:   
6204 41 00 00 --Од волна или фини животински влакна   17,5 p/st 
6204 42 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
6204 43 00 00 --Од синтетички влакна   17,5 p/st 
6204 44 00 00 --Од вештачки влакна   17,5 p/st 
6204 49 --Од други текстилни материјали:     
6204 49 10 00 ---Од свила или отпадоци од свила 17,5 p/st 
6204 49 90 00 --- Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Здолници и здолници-панталони:   
6204 51 00 00 --Од волна или фини животински влакна   17,5 p/st 
6204 52 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
6204 53 00 00 --Од синтетички влакна   17,5 p/st 
6204 59 --Од други текстилни материјали:   
6204 59 10 00 ---Од вештачки влакна   17,5 p/st 
6204 59 90 00 --- Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Панталони, панталони со пластрон и пре-

рамки, Бриџ-панталони и шорцеви:   
6204 61 --Од волна или фини животински влакна:   
6204 61 10 00  ---Панталони и Бриџ-панталони   17,5 p/st 
6204 61 85 00 ---Друго   17,5 p/st 
6204 62 --Од памук:   
  ---Панталони и Бриџ-панталони:   
6204 62 11 00 ----Работни   17,5 p/st 
  ----Друго:   
6204 62 31 00 -----Од деним (тексас)   17,5 p/st 
6204 62 33 00 -----Од ребрест сомот   17,5 p/st 
6204 62 39 00 -----Други   17,5 p/st 
  ---Панталони со пластрон и прерамки:   



Стр. 410 - Бр. 155 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 декември 2009 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6204 62 51 00 ----Работни   17,5 p/st 
6204 62 59 00 ----Други   17,5 p/st 
6204 62 90 00 ---Друго   17,5 p/st 
6204 63 --Од синтетички влакна:   
  ---Панталони и Бриџ-панталони:   
6204 63 11 00 ----Работни   17,5 p/st 
6204 63 18 00 ----Други   17,5 p/st 
  ---Панталони со пластрон и прерамки:   
6204 63 31 00 ----Работни   17,5 p/st 
6204 63 39 00 ----Други   17,5 p/st 
6204 63 90 00 ---Друго   17,5 p/st 
6204 69 --Од други текстилни материјали:   
  ---Од вештачки влакна:   
  ----Панталони и Бриџ-панталони:   
6204 69 11 00 -----Работни   17,5 p/st 
6204 69 18 00  -----Други   17,5 p/st 
  ----Панталони со пластрон и прерамки:   
6204 69 31 00 -----Работни   17,5 p/st 
6204 69 39 00 -----Други   17,5 p/st 
6204 69 50 00 ----Друго   17,5 p/st 
6204 69 90 00 --- Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
6205 Кошули за мажи или момчиња:   
6205 20 00 00 -Од памук   17,5 p/st 
6205 30 00 00 -Од вештачки или синтетички влакна   17,5 p/st 
6205 90 -Од други текстилни материјали:   
6205 90 10 00 --Од лен или од рамија   17,5 p/st 
6205 90 80 00 -- Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
6206 Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или 

девојчиња:   
6206 10 00 00 -Од свила или од отпадоци од свила   17,5 p/st 
6206 20 00 00 -Од волна или од фини животински влакна  17,5 p/st 
6206 30 00 00 -Од памук   17,5 p/st 
6206 40 00 00 -Од вештачки или синтетички влакна   17,5 p/st 
6206 90 -Од други текстилни материјали:   
6206 90 10 00 --Од лен или од рамија   17,5 p/st 
6206 90 90 00 -- Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
6207 Поткошули и други маици, гаќи (кратки 

или долги), ношници, пижами, наметала за 
капење, домашни наметала и слични 
производи, за мажи или момчиња:   

  -Гаќи (кратки или долги):   
6207 11 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
6207 19 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Ношници и пижами:   
6207 21 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
6207 22 00 00 --Од вештачки или синтетички влакна   17,5 p/st 
6207 29 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Друго:   
6207 91 00 00 --Од памук   17,5 p/st/kg 
6207 99 --Од други текстилни материјали:   
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1 2 3 4 
6207 99 10 00 ---Од вештачки или синтетички влакна   17,5 p/st/kg 
6207 99 90 00 --- Од други текстилни материјали   17,5 p/st/kg 
6208 Поткошули и други маици, комбинезони, 

здолници, слип-гаќички, гаќички, 
ношници, пижами, неглиже, наметала за 
капење, роби и слични производи, за жени 
или девојчиња:   

  -Комбинезони и здолници:   
6208 11 00 00 --Од вештачки или синтетички влакна   17,5 p/st 
6208 19 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Ношници и пижами:       
6208 21 00 00 --Од памук   17,5 p/st 
6208 22 00 00 --Од вештачки или синтетички влакна   17,5 p/st 
6208 29 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
  -Друго:   
6208 91 00 00 --Од памук   17,5 p/st/kg 
6208 92 00 00 --Од вештачки или синтетички влакна   17,5 p/st/kg 
6208 99 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st/kg 
6209 Облека и прибор за облека, за бебиња:   
6209 20 00 00 -Од памук   17,5 p/st/kg 
6209 30 00 00 -Од синтетички влакна   17,5 p/st/kg 
6209 90 -Од други текстилни материјали:   
6209 90 10 00 -- Од волна или фини животински влакна  17,5 p/st/kg 
6209 90 90 00 -- Од други текстилни материјали     17,5 p/st/kg 
6210 Облека, изработена од материјали од тар. 

броеви 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907:   
6210 10 -Од материјали од тар. број 5602 или 5603:   
6210 10 10 00 --Од материјали од тар. број 5602   17,5 p/st/kg 
6210 10 90 00 --Од материјали од тар. број 5603   17,5 p/st/kg 
6210 20 00 00 -Друга облека, опишана во тар. подброеви 

6201 11 до 6201 19   17,5 p/st 
6210 30 00 00 -Друга облека, опишана во тар. подброеви 

6202 11 до 6202 19   17,5 p/st 
6210 40 00 00 -Друга облека за мажи или момчиња   17,5 p/st/kg 
6210 50 00 00 -Друга облека за жени или девојчиња   17,5 p/st/kg 
6211 Тренерки, скијачка облека и гаќи или 

костими за капење; друга облека:   
  -Гаќи и костими за капење:   
6211 11 00 00 --За мажи или момчиња   17,5 p/st 
6211 12 00 00 --За жени или девојчиња   17,5 p/st 
6211 20 00 00 -Скијачка облека   17,5 p/st 
  -Друга облека за мажи или момчиња:   
6211 32 --Од памук:   
6211 32 10 00 ---Работна   17,5 p/st/kg 
  ---Тренерки со постава:   
6211 32 31 00 ----Со лице од единичен истоветен материјал   17,5 p/st/kg 
  ----Друга:   
6211 32 41 00 -----Горни делови   17,5 p/st/kg 
6211 32 42 00 -----Долни делови     17,5 p/st/kg 
6211 32 90 00 ---Друга   17,5 p/st/kg 
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1 2 3 4 
6211 33 --Од вештачки или синтетички влакна:   
6211 33 10 00 ---Работна   17,5 p/st/kg 
  ---Тренерки со постава:   
6211 33 31 00 ----Со лице од единечен истоветен материјал   17,5 p/st/kg 
  ----Друга:   
6211 33 41 00 -----Горни делови   17,5 p/st/kg 
6211 33 42 00 -----Долни делови   17,5 p/st/kg 
6211 33 90 00 ---Друга   17,5 p/st/kg 
6211 39 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st/kg 
  -Друга облека за жени или девојчиња:   
6211 41 00 00 --Од волна или фини животински влакна   17,5 p/st/kg 
6211 42 --Од памук:   
6211 42 10 00 ---Престилки, наметки и друга работна облека 

(погодна или не за домашна употреба)   
 

17,5 
 

p/st/kg 
  ---Тренерки со постава:   
6211 42 31 00 ----Со лице од единечен истоветен материјал   17,5 p/st/kg 
  ----Друга:   
6211 42 41 00 -----Горни делови   17,5 p/st/kg 
6211 42 42 00 -----Долни делови   17,5 p/st/kg 
6211 42 90 00 ---Друга   17,5 p/st/kg 
6211 43 --Од вештачки или синтетички влакна:   
6211 43 10 00 ---Престилки, наметки и друга работна облека 

(погодна или не за домашна употреба)   
 

17,5 
 

p/st/kg 
  ---Тренерки со постава:   
6211 43 31 00 ----Со лице од единечен истоветен материјал   17,5 p/st/kg 
  ----Друга:   
6211 43 41 00 -----Горни делови   17,5 p/st/kg 
6211 43 42 00 -----Долни делови   17,5 p/st/kg 
6211 43 90 00 ---Друго   17,5 p/st/kg 
6211 49 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st/kg 
6212 Градници, мидери, стезници, прерамки, 

држачи за чорапи, подврски и слични 
производи, како и нивни делови, 
вклучувајќи плетени или кукичани:   

6212 10  -Градници:   
6212 10 10 00 --Во сет приготвен за продажба на мало што се 

состои од градниг и гаќички   
 

17,5 
 

p/st/kg 
6212 10 90 00 --Друго   17,5 p/st/kg 
6212 20 00 00 -Мидери и мидер-гаќички   17,5 p/st/kg 
6212 30 00 00 -Стезници (корсети)   17,5 p/st/kg 
6212 90 00 00 -Друго   17,5 p/st/kg 
6213 Шамичиња:   
6213 20 00 00 -Од памук   17,5 p/st/kg 
6213 90 00 00 -Од други текстилни материјали   17,5 p/st/kg 
6214 Шалови, ешарпи, марами, шамии, превези и 

слични производи:   
6214 10 00 00 -Од свила или од отпадоци од свила   17,5 p/st 
6214 20 00 00 -Од волна или фини животински влакна   17,5 p/st 
6214 30 00 00 -Од синтетички влакна   17,5 p/st 
6214 40 00 00 -Од вештачки влакна   17,5 p/st 
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1 2 3 4 
6214 90 00 00 -Од други текстилни материјали   17,5 p/st 
6215 Врски, пеперудести врски и кравати:   
6215 10 00 00 -Од свила или од отпадоци од свила   17,5 p/st/kg 
6215 20 00 00 -Од вештачки или синтетички влакна   17,5 p/st/kg 
6215 90 00 00 -Од други текстилни материјали   17,5 p/st/kg 
6216 00 00 00 Раквици, ракавици без прсти и ракавици со 

еден прст   17,5 pa/kg 
6217 Друг готов прибор за облека; делови на 

облека или на прибор за облека, освен оние 
од тар. број 6212:   

6217 10 00 00 -Прибор   17,5 p/st/kg 
6217 90 00 00 -Делови   17,5 p/st/kg 
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ГЛАВА  6 3  

ДРУГИ ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ ОД ТЕКСТИЛ; СЕТОВИ; 
ИЗНОСЕНА-ДОТРАЕНА ОБЛЕКА И ДОТРАЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ТЕКСТИЛ; КРПИ 

 
Забелешки: 

1.  Разделот I од оваа глава ги опфаќа само готовите производи, од кој и да било текстилен 
материјал. 

2.  Разделот I од оваа глава не опфаќа: 
(а)  производи од Глава 56 до 62; или 
(б)  износена-дотраена облека или други дотраени производи од тар. број 6309. 

3.  Тар. број 6309 ги опфаќа само следниве стоки: 
(а)  производи од текстилен материјал: 

-  облека и прибор за облека и нивни делови, 
-  ќебиња и слични покривки, 
-  рубелина за постела, за маса, за тоалет и за кујна, 
-  производи за внатрешно опремување, освен теписи од тар. броеви 5701 до 5705 и 

таписерии од тар. број 5805; 
(б)  обувки и покривки за глава од кој и да било материјал, освен од азбест. 

За да бидат распоредени во овој тарифен број, наведените производи мораат да ги 
исполнуваат следниве услови: 
-  да имаат видни знаци на употреба, и 
-  да се испорачани во растурена состојба или во бали, вреќи или слично пакување. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
 I. ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД ТЕКСТИЛ   
6301 Ќебиња и слични покривки:   
6301 10 00 00 -Електрични ќебиња   17,5 p/st 
6301 20 -Ќебиња (освен електрични ќебиња) и 

слични покривки, од волна или фини 
животински влакна:   

6301 20 10 00 --Плетени или кукичани   17,5 p/st/kg 
6301 20 90 00 --Друго   17,5 p/st/kg 
6301 30 -Ќебиња (освен електрични ќебиња) и 

слични покривки, од памук:   
6301 30 10 00 --Плетени или кукичани   17,5 p/st/kg 
6301 30 90 00 --Друго   17,5 p/st/kg 
6301 40 -Ќебиња (освен електрични ќебиња) и 

слични покривки, од синтетички влакна:   
6301 40 10 00 --Плетени или кукичани   17,5 p/st/kg 
6301 40 90 00 --Друго   17,5 p/st/kg 
6301 90 -Други ќебиња и слични покривки:   
6301 90 10 00 --Плетени или кукичани   17,5 p/st/kg 
6301 90 90 00 --Друго   17,5 p/st/kg 
6302 Рубелина за постела, за маса, тоалетна 

рубелина и рубелина за кујна:   
6302 10 00 00 -Рубелина за постела, плетена или кукичана 15 p/st/kg 
  -Друга постелна рубелина, печатена:   
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1 2 3 4 
6302 21 00 00 --Од памук   15 p/st/kg 
6302 22 --Од вештачки или синтетички влакна:   
6302 22 10 00 ---Неткаена   15 p/st/kg 
6302 22 90 00 ---Друга   15 p/st/kg 
6302 29 --Од други текстилни материјали:   
6302 29 10 00 ---Од лен или од рамија   15 p/st/kg 
6302 29 90 00 ---Од други текстилни материјали   15 p/st/kg 
  -Друга рубелина за постела:   
6302 31 00 00 --Од памук   15 p/st/kg 
6302 32 --Од вештачки или синтетички влакна:   
6302 32 10 00 ---Неткаена   15 p/st/kg 
6302 32 90 00 ---Друга   15 p/st/kg 
6302 39 --Од други текстилни материјали:   
6302 39 20 00 ---Од лен или рамија   15 p/st/kg 
6302 39 90 00 ---Од други текстилни материјали   15 p/st/kg 
6302 40 00 00 -Рубелина за маса, плетена или кукичана   15 p/st/kg 
  -Друга рубелина за маса:   
6302 51 00 00 --Од памук   15 p/st/kg 
6302 53 --Од вештачки или синтетички влакна:   
6302 53 10 00 ---Неткаена   15 p/st/kg 
6302 53 90 00 ---Друга   15 p/st/kg 
6302 59 --Од други текстилни материјали:   
6302 59 10 00 ---Од лен    15 p/st/kg 
6302 59 90 00 ---Друга   15 p/st/kg 
6302 60 00 00 -Тоалетна или кујнска рубелина, од фротир 

или слични ткаенини, од памук   
 

15 
 

p/st/kg 
  -Друго:   
6302 91 00 00 --Од памук   15 p/st/kg 
6302 93 --Од вештачки или синтетички влакна:   
6302 93 10 00 ---Неткаени   15 p/st/kg 
6302 93 90 00 ---Друго   15 p/st/kg 
6302 99 --Од други текстилни материјали:   
6302 99 10 00 ---Од лен    15 p/st/kg 
6302 99 90 00 ---Друга   15 p/st/kg 
6303 Завеси (вклучувајќи драперии) и внат-

решни платнени ролетни; кратки украсни 
драперии за прозорци или кревети:   

  -Плетени или кукичани:   
6303 12 00 00 --Од синтетички влакна   17,5 p/st/kg 
6303 19 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st/kg 
  -Друго:   
6303 91 00 00 --Од памук   17,5 p/st/kg 
6303 92 --Од синтетички влакна:   
6303 92 10 00 ---Неткаени   17,5 p/st/kg 
6303 92 90 00 ---Друго   17,5 p/st/kg 
6303 99 --Од други текстилни материјали:   
6303 99 10 00 ---Неткаени   17,5 p/st/kg 
6303 99 90 00 ---Друго   17,5 p/st/kg 
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1 2 3 4 
6304 Други производи за внатрешно опремување, 

исклучувајќи ги производите од тар. број 
9404:   

  -Покривки за кревети:   
6304 11 00 00 --Плетени или кукичани   17,5 p/st/kg 
6304 19 --Други:   
6304 19 10 00 ---Од памук   17,5 p/st/kg 
6304 19 30 00 ---Од лен или рамија   17,5 p/st/kg 
6304 19 90 00 ---Од други текстилни материјали   17,5 p/st/kg 
  -Други:   
6304 91 00 00 --Плетени или кукичани   17,5 p/st/kg 
6304 92 00 00 --Од памук, освен плетени или кукичани   17,5 p/st/kg 
6304 93 00 00 --Од синтетички влакна, освен плетени или 

кукичани   17,5 p/st/kg 
6304 99 00 00 --Од други текстилни материјали, освен 

плетени или кукичани   17,5 p/st/kg 
6305 Вреќи и врекички, за пакување на стоки:   
6305 10 -Од јута или други ликовидни текстилни 

влакна од тар. број 5303:   
6305 10 10 00 --Употребувани   17,5 p/st/kg 
6305 10 90 00 --Друго   17,5 p/st/kg 
6305 20 00 00 -Од памук   17,5 p/st/kg 
  -Од вештачки или синтетички материјали:   
6305 32  --Свитливи средни контејнери за 

растурливи стоки:    
  ---Од полиетиленска или полипропиленска 

лента или слично:   
6305 32 11 00 ----Плетени или кукичани   17,5 p/st/kg 
6305 32 19 00 ----Друго 17,5 p/st/kg 
6305 32 90 00 ---Друго   17,5 p/st/kg 
6305 33 --Друго, од полиетиленски или 

полипропиленски ленти или слични форми:   
6305 33 10 00 ---Плетени или кукичани   17,5 p/st/kg 
6305 33 90 00 ---Друго 17,5 p/st/kg 
6305 39 00 00 --Друго   17,5 p/st/kg 
6305 90 00 00 -Од други текстилни материјали   17,5 p/st/kg 
6306 Церади, платнени покриви и надворешни 

платнени ролетни (тенди); шатори; едра за 
пловила, за штици за едрење или за 
сувоземни возила; производи за кампување:   

  -Церади, платнени покриви и надворешни 
платнени ролетни (тенди):   

6306 12 00 00 --Од синтетички влакна   17,5 p/st/kg 
6306 19 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st/kg 
  -Шатори:   
6306 22 00 00 --Од синтетички влакна   17,5 p/st/kg 
6306 29 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st/kg 
6306 30 00 00 -Едра 17,5 p/st/kg 
6306 40 00 00 -- Душеци на надувавање   17,5 p/st/kg 
  -Друго:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6306 91 00 00 --Од памук   17,5 p/st/kg 
6306 99 00 00 --Од други текстилни материјали   17,5 p/st/kg 
6307 Други готови производи, вклучувајќи 

модни кроеви за облека:   
6307 10 -Крпи за под, за садови, прав и слични крпи 

за чистење:   
6307 10 10 00 --Плетени или кукичани   17,5 p/st/kg 
6307 10 30 00 --Од неткаен текстил   17,5 p/st/kg 
6307 10 90 00 --Други   17,5 p/st/kg 
6307 20 00 00 -Елеци и појаси за спасување   17,5 p/st/kg 
6307 90 -Друго:   
6307 90 10 00 --Плетени или кукичани   17,5 p/st/kg 
  --Друго:   
6307 90 91 00 ---Од филц   17,5 p/st/kg 
6307 90 99 00 ---Друго   17,5 p/st/kg 
  II.СЕТОВИ   
6308 00 00 00 Сетови што се состојат од парчиња 

ткаенини и предива, со прибор или без 
прибор, за изработка на простирки, та-
писерии, везени чаршави или сервиети, или 
слични производи од текстил, подготвени во 
пакувања за продажба на мало   

 
 
 

13 

 
 
 

p/st/kg 
  III. ИЗНОСЕНА-ДОТРАЕНА ОБЛЕКА И 

ДРУГИ ДОТРАЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД 
ТЕКСТИЛ; КРПИ ВО ФОРМА НА 

ОТПАДОЦИ   
6309 00 00 00 Износена-дотраена облека и други дотраени 

производи од текстил   20 кg 
6310 Употребувани или нови крпи, канапи, 

јажиња, ортоми и кабли, во форма на 
отпадоци или неупотребливи производи од 
канапи, јажиња, ортоми или кабли, од 
текстилен материјал:   

6310 10 00 00 -Сортирани 13 кg 
6310 90 00 00 -Друго   13 кg 
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О Д Д Е Л  X I I  

ОБУВКИ, ШЕШИРИ, КАПИ И ДРУГИ ПОКРИВКИ ЗА ГЛАВА, ЧАДОРИ, СОНЦОБРАНИ, 
СТАПОВИ, КАМШИЦИ, КОРБАЧИ И НИВНИ ДЕЛОВИ; ПРЕПАРИРАНИ ПЕРДУВИ И 
ПРОИЗВОДИ ОД ПЕРДУВИ; ВЕШТАЧКО ЦВЕЌЕ; ПРОИЗВОДИ ОД ЧОВЕЧКА КОСА 

 
ГЛАВА  6 4  

ОБУВКИ, ГАМАШНИ И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ; 
ДЕЛОВИ ОД ТИЕ ПРОИЗВОДИ 

Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  влошки за обувки за една употреба или покривки за обувки од слаб материјал (на пример, 

хартија, листови од пластични маси) без додадени ѓонови. Овие производи се 
распоредуваат согласно со материјалот од кој се изработени; 

(б)  обувки од текстилни материјали, без надворешен залепен ѓон, опшиен или поинаку 
прицврстен или споени кон горништето (Оддел XI); 

(в)  износени-дотраени обувки од тар. број 6309; 
(г)  производи од азбест (тар. број 6812); 
(д)  ортопедски обувки или други ортопедски направи или нивни делови (тар. број 9021); или 
(ѓ)  обувки за играчки или обувки со прицврстени лизгалки или тркалца; штитници за 

потколеници или слични заштитни производи за спорт (Глава 95). 

2.  Во смисла на тар. број 6406, под поимот “делови” не се подразбираат клинови, блокеи, окца, 
копци, шноли, украси, гајтани, врвки, помпони или други додатоци (што се распоредуваат во 
соодветни тарифни броеви) или копчиња или други производи од тар. број 9606. 

3.  Во смисла на оваа глава:  
(а)  под поимот “каучук, гума или палстична маса”, се подразбира ткаен материјал или друг 

текстилни производи, превлечени или прекриени однадвор со надворешен слој од каучук, 
гума или пластични маси видливи со голо око; во смисла на оваа одредба не се зема во 
предвид било која промена на бојата; и 

(б)  поимот “кожа” се однесува на производите од тар. броеви 4107 и 4112 до 4114. 

4.  Сообразно со забелешката 3 кон оваа глава: 
(а)  под поимот “лице” (горниште) се подразбира оној составен материјал што има најголема 

надворешна површина, не сметајќи ги приборот или зајакнувањата, како што се вметки 
околу глуждот, опшивка, украси, шноли, ремени, основи за окца и слични додатоци; 

(б)  под поимот “ѓон” се подразбира материјал што има најголема површина во допир со 
почвата, не сметајќи ги приборот или зајакнувањата, како што се крампони, прачки, шајки, 
блокеи или слични производи. 

 
Забелешка за тарифните подброеви: 

1.  Во смисла на тар. подброеви 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 и 6404 11, под поимот 
“спортски обувки” се подразбираат само: 
(а)  обувки наменети за спортски активности, што имаат или на кои можат да се постават: 

крампони, шајки, куки, прачки или слични производи; 
(б)  чевли за лизгање, чевли за скијање, обувки за ски-крос и чизми за снежни даски, ролшуи, 

обувки за бокс, за борење и велосипедизам. 
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Дополнителни забелешки: 

1.  Во рамките на значењето на забелешката 4 (а) под “зајакнување” се подразбираат сите делови 
на материјал (пример, пластика или кожа), кои се наоѓаат на надворешната површина од лицето 
за да дадат дополнителна цврстина, без разлика дали се или не се прицврстени на ѓонот. По 
отстранувањето на зајакнувањето, видливиот материјал треба да има карактеристика на лицето, 
а не на поставата. 
Треба да се води сметка за деловите покриени со дополнителни делови или зајакнување кога се 
решава околу составот на лицето. 

2. Во рамките на значењето на забелешката 4 (б), еден или повеќе слоеви на текстилен материјал 
кои ги немаат карактеристиките кои вообичено се бараат за нормална употреба на 
надворешниот ѓон (на пример, трајноста, цврстината, итн) не треба да се земат предвид при 
распоредувањето. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6401 Водонепропустливи обувки со ѓонови и со 

лице (горниште) од каучук, гума или 
пластична маса, чие што лице не е 
прицврстено за ѓонот ниту споено со него со 
шиење, ковење со заковки или шајки, со 
помош на шрафови, чепови или со слични 
постапки:   

6401 10 00 00 -Обувки со заштитна метала капна 25 pa 
  -Други обувки:   
6401 92 --Што го покриваат глуждот, но не и ко-

лената:   
6401 92 10 00 ---Со лице од гума   20 pa 
6401 92 90 00 ---Со лице од пластични маси   20 pa 
6401 99 --Други:   
  ---Со лице од гума:   
6401 99 00 05 ----Што ги покриваат колената   20 pa 
6401 99 00 10 ----Други   10 pa 
6401 99 00 90 ---Со лице од пластични маси   20 pa 
6402 Други обувки со ѓонови и со лице (гор-

ниште) од каучук, гума или пластична 
маса:   

  -Спортски обувки:   
6402 12  --Обувки за скијање, обувки за ски-крос и 

чизми за снежни даски:   
6402 12 10 00 ---Обувки за скијање и обувки за ски-крос   15 pa 
6402 12 90 00 ---Чизми за снежни даски   15 pa 
6402 19 00 00 --Друго   15 pa 
6402 20 00 00 -Обувки со лице (горниште) од ленти или 

ремени споени со ѓонот со ковање на чепови  15 pa 
  -Други обувки:   
6402 91 --Што го покриваат глуждот:   
6402 91 10 00 ---Со заштитна метала капна   25 pa 
6402 91 90 00 ---Други   25 pa 
6402 99 --Други:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6402 99 05 00 ---Со заштитна метала капна   25 pa 
  ---Други:   
6402 99 10 00 ----Со лице од гума   20 pa 
  ----Со лице од пластични маси:   
  -----Обувки со преден лаб изработен од лице 

од ремени или кои имаат еден или повеќе 
делови отсечени:   

6402 99 31 00 ------Со ѓон и топук, кои заедно се повисоки од 
3 см   25 pa 

6402 99 39 00 ------Друго   25 pa 
6402 99 50 00 -----Влечки и други домашни обувки   25 pa 
  -----Друго, со внатрешни ѓонови со должина:   
6402 99 91 00 ------Помала од 24 см   25 pa 
  ------Од 24 см или поголема:   
6402 99 93 00 -------Обувки кои не можат да се препознаат 

како обувки за мажи или обувки за жени   25 pa 
  -------Друго:   
6402 99 96 00 --------За мажи   25 pa 
6402 99 98 00 --------За жени   25 pa 
6403 Обувки со ѓонови од каучук, гума, плас-

тична маса, кожа или вештачка кожа и со 
лице (горниште) од кожа:   

  -Спортски обувки:   
6403 12 00 00 --Обувки за скијање, обувки за ски-крос и 

чизми за снежни даски   25 pa 
6403 19 00 00 --Други   25 pa 
6403 20 00 00 -Обувки со ѓонови од кожа, со лице (гор-

ниште) од кожни ремени, што одат преку 
рисот и околу палецот   25 pa 

6403 40 00 00 -Други обувки, со заштитна метала капна   20 pa 
  -Други обувки со ѓонови од кожа:   
6403 51  --Што го покриваат глуждот:    
6403 51 05 00 ---Изработени од дрвен ѓон и без табаница   25 pa 
  ---Други:   
  ----Што го покриваат глуждот но не и делот од 

листот, со внатрешни ѓонови со должина:   
6403 51 11 00 -----Помала од 24 см   25 pa 
  -----Од 24 см или поголема:   
6403 51 15 00 ------За мажи   25 pa 
6403 51 19 00 ------За жени   25 pa 
  ----Друго, со внатрешни ѓонови со должина:   
6403 51 91 00 -----Помала од 24 см   25 pa 
  -----Од 24 см или поголема:   
6403 51 95 00 ------За мажи   25 pa 
6403 51 99 00 ------За жени   25 pa 
6403 59  --Други:   
6403 59 05 00 ---Изработени од дрвен ѓон и без табаница   25 pa 
  ---Други:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  ----Обувки со преден лаб изработен од лице од 

ремени или кои имаат еден или повеќе делови 
отсечени:   

6403 59 11 00 -----Со ѓон и гумена пета, кои заедно се 
повисоки од 3 см   25 pa 

  -----Друго, со внатрешни ѓонови со должина:   
6403 59 31 00 ------Помала од 24 см   25 pa 
  ------Од 24 см или поголема:   
6403 59 35 00 -------За мажи   25 pa 
6403 59 39 00 -------За жени   25 pa 
6403 59 50 00 ----Влечки и други домашни обувки   25 pa 
  ----Друго, со внатрешни ѓонови со должина:   
6403 59 91 00 -----Помала од 24 см   25 pa 
  -----Од 24 см или поголема:   
6403 59 95 00 ------За мажи   25 pa 
6403 59 99 00 ------За жени   25 pa 
  -Други обувки:   
6403 91  --Што го покриваат глуждот:   
6403 91 05 00 ---Изработени од дрвен ѓон и без табаница   25 pa 
  ---Други:   
  ----Што го покриваат глуждот но не и делот од 

листот, со внатрешни ѓонови со должина:   
6403 91 11 00 -----Помала од 24 см   25 pa 
  -----Од 24 см или поголема:   
6403 91 13 00 ------Обувки кои не можат да се препознаат 

како обувки за мажи или обувки за жени   25 pa 
  ------Друго:   
6403 91 16 00 -------За мажи   25 pa 
6403 91 18 00 -------За жени   25 pa 
  ----Друго, со внатрешни ѓонови со должина:   
6403 91 91 00 -----Помала од 24 см   25 pa 
  -----Од 24 см или поголема:   
6403 91 93 00 ------Обувки кои не можат да се препознаат 

како обувки за мажи или обувки за жени   25 pa 
  ------Друго:   
6403 91 96 00 -------За мажи   25 pa 
6403 91 98 00 -------За жени   25 pa 
6403 99  --Други:   
6403 99 05 00 ---Изработени од дрвен ѓон и без табаница   25 pa 
  ---Други:   
  ----Обувки со преден лаб изработен со лице од 

ремени или кои имаат еден или повеќе делови 
отсечени:   

6403 99 11 00 -----Со ѓон и гумена пета, кои заедно се 
повисоки од 3 см   25 pa 

  -----Друго, со внатрешни ѓонови со должина:   
6403 99 31 00 ------Помала од 24 см   25 pa 
  ------Од 24 см или поголема:   
6403 99 33 00 -------Обувки кои не можат да се препознаат 

како обувки за мажи или обувки за жени   25 pa 



Стр. 422 - Бр. 155 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 декември 2009 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  -------Друго:   
6403 99 36 00 --------За мажи   25 pa 
6403 99 38 00 --------За жени   25 pa 
6403 99 50 00 ----Влечки и други домашни обувки   25 pa 
  ----Друго, со внатрешни ѓонови со должина:   
6403 99 91 00 -----Помала од 24 см   25 pa 
  -----Од 24 см или поголема:   
6403 99 93 00 ------Обувки кои не можат да се препознаат 

како обувки за мажи или обувки за жени   25 pa 
  ------Друго:   
6403 99 96 00 -------За мажи   25 pa 
6403 99 98 00 -------За жени   25 pa 
6404 Обувки со ѓонови од каучук, гума, плас-

тична маса од кожа или вештачка кожа и со 
лице (горниште) од текстилни материјали:   

  -Обувки со ѓонови од каучук, гума или 
пластична маса:   

6404 11 00 00 --Спортски обувки; патики за тенис, ко-
шарка, гимнастика, тренинг и слично   25 pa 

6404 19 --Други:   
6404 19 10 00 ---Влечки и други домашни обувки   25 pa 
6404 19 90 00 ---Друго   25 pa 
6404 20  -Обувки со ѓонови од кожа или вештачка 

кожа:   
6404 20 10 00 --Влечки и други домашни обувки   25 pa 
6404 20 90 00 --Друго   25 pa 
6405 Други обувки:   
6405 10 00 00 -Со лице (горниште) од кожа или вештачка 

кожа   25 pa 
6405 20 -Со лице (горниште) од текстилни мате-

ријали:   
6405 20 10 00 --Со ѓонови од дрво или плута   25 pa 
  --Со ѓонови од други материјали:   
6405 20 91 00 ---Влечки и други обувки за во соба   25 pa 
6405 20 99 00 ---Друго   25 pa 
6405 90 -Други:   
6405 90 10 00 --Со ѓонови од каучук, гума, пластична маса, 

кожа или вештачка кожа   25 pa 
6405 90 90 00 --Со ѓонови од други материјали   25 pa 
6406 Делови на обувки (вклучувајќи горништа 

што се споени или неспоени со внатрешните 
ѓонови); влошки за обувки, вметки за пети 
и слични производи; гамашни, увиткувани 
и слични производи, и нивни делови:   

6406 10 -Лице (горниште) и делови на лицето (гор-
ништето), освен вметката за зајакнување:   

6406 10 10 00 --Од кожа 23 pa/kg 
6406 10 90 00 --Од други материјали   23 pa/kg 
6406 20 -Ѓонови и топуци, од каучук, гума или плас-

тична маса:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6406 20 10 00 --Од каучук или гума   10 pa/kg 
6406 20 90 00 --Од пластични маси   10 pa/kg 
  -Друго   
6406 91 00 00 --Од дрво   10 pa/kg 
6406 99 --Од други материјали: 10  
6406 99 30 00 ---Делови, на горништа прицврстени со внат-

решните ѓонови или со други компоненти од 
ѓоновите, но без надворешни ѓонови   10 pa/kg 

6406 99 50 00 ---Влошки за обувки и други изменливи де-
лови  10 pa/kg 

6406 99 60 00 ---Надворешни ѓонови од кожа или вештачка 
кожа   10 pa/kg 

6406 99 85 00 ---Друго   10 pa/kg 
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ГЛАВА  6 5  

 ШЕШИРИ, КАПИ И ДРУГИ ПОКРИВКИ ЗА ГЛАВА И НИВНИ ДЕЛОВИ 
 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  износени-дотраени шешири, капи и други покривки за глава од тар. број 6309; 
(б)  шешири, капи и други покривки за глава од азбест (тар. број 6812); или 
(в)  шешири за кукли или шешири за други играчки или карневалски производи од Глава 95. 

2.  Тар. број 6502 не опфаќа тулци изработени со шиење, освен тулци изработени со спирално 
шиење на ленти. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6501 00 00 00 Тулци, конуси и слични производи од филц, 

невообличени и без обод; кругови и 
цилиндри (вклучувајќи сечени цилиндри), 
од филц   15 p/st/kg 

6502 00 00 00 Тулци, конуси и слични производи плетени 
или изработени со составување на ленти од 
каков и да било материјал, невообличени и 
без обод, непоставени и неукрасени   15 p/st/kg 

[6503]     
6504 00 00 00 Шешири и други покривки за глава, 

плетени или изработени со составување на 
ленти од кој и да било материјал, 
вклучувајќи и поставени или украсени   15 p/st/kg 

6505 Шешири и други покривки за глава, 
плетени или хеклани, или изработени од 
тантела, филц или други текстилни 
материјали (освен од ленти), вклучувајќи 
поставени или украсени; мрежи за коса од 
кој и да било материјал, вклучувајќи 
поставени или украсени:   

6505 10 00 00 -Мрежи за коса   15 p/st/kg 
6505 90 -Друго:   
6505 90 05 00 --Од крзнен филц или од филц од волна и 

крзно, изработени од тулци, конуси или други 
производи од тар. број 6501   15 p/st/kg 

  --Друго:   
6505 90 10 00 ---Беретки, шапки, капчиња, фесови и слични 

производи   15 p/st/kg 
6505 90 30 00 ---Капуљача   15 p/st/kg 
6505 90 80 00 ---Друго   15 p/st/kg 
6506 Други покривки за глава, вклучувајќи 

поставени или украсени:   
6506 10 -Заштитни (кациги, шлемови и сл.):   
6506 10 10 00 --Од пластични маси   15 p/st/pa 
6506 10 80 00 --Од други материјали   15 p/st/pa 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  -Друго:   
6506 91 00 00 --Од каучук, гума или пастична маса   15 p/st/kg 
6506 99 --Од други материјали:   
6506 99 10 00 ---Од крзнен филц или од филц од волна и 

крзно, изработени од тулци, конуси или други 
производи од тар. број 6501   15 p/st/kg 

6506 99 90 00 ---Друго  15 p/st/kg 
6507 00 00 00 Ленти за внатрешно опишивање, постави, 

навлаки, основи и скелети, штитници и 
подбрадници, за покривки за глава   15 p/st/kg 
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ГЛАВА  6 6  

ЧАДОРИ, СОНЦОБРАНИ, СТАПОВИ, СТАПОВИ-СТОЛОВИ, 
КАМШИЦИ, КОРБАЧИ И НИВНИ ДЕЛОВИ 

Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  бастуни за мерење или слично (тар. број 9017); 
(б)  бастуни-пушки, бастуни-мечеви, бастуни со набој или слично (Глава 93); или 
(в)  производи од Глава 95 (на пример, чадори-играчки, сонцобрани-играчки). 

2.  Тар. број 6603 не опфаќа делови, украси или прибор од текстилен материјал, или навлаки, 
пискули, ремени, футроли за чадори или слично, од кој и да било материјал. Овие производи 
кога се пријавени за царинење заедно, но не прицврстени со предметите од тар. број 6601 или 
6602, се распоредуваат одвоено и нема да се сметаат како составни делови на овие производи. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6601 Чадори и сонцобрани (вклучувајќи ста-

пови-чадори, градински чадори и слични 
чадори):   

6601 10 00 00 -Градински чадори и слични чадори-сон-
цобрани   15 p/st 

  -Друго:   
6601 91 00 00 --Телескопски   15 p/st 
6601 99 --Друго:   
  ---Со покрив од ткаени текстилни материјали:   
6601 99 11 00 ----Од вештачки или синтетички влакна   15 p/st 
6601 99 19 00 ----Од други текстилни материјали   15 p/st 
6601 99 90 00 ---Друго   15 p/st 
6602 00 00 00 Бастуни, стапови-столови, камшици, 

корбачи и слично   15 p/st 
6603 Делови, украси и прибор за производи од 

тар. број 6601 или 6602:   
6603 20 00 00 -Костури за чадори, вклучувајќи монтирани 

костури на прачки (стапови)   5 p/st/kg 
6603 90 -Друго:   
6603 90 10 00 --Рачки   5 p/st/kg 
6603 90 90 00 --Друго   5 p/st/kg 
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ГЛАВА  6 7  

ПЕРЈЕ И ПЕРДУВ, ПРЕПАРИРАНИ И ПРОИЗВОДИ ИЗРАБОТЕНИ ОД ПЕРЈЕ И 
ПЕРДУВ; ВЕШТАЧКО ЦВЕЌЕ; ПРОИЗВОДИ ОД ЧОВЕЧКА КОСА 

Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  ткаенини за цедење од човечка коса (тар. број 5911); 
(б)  цветни мотиви од тантели, вез или други текстилни материјали (Оддел XI); 
(в)  обувки (Глава 64); 
(г)  покривки за глава или мрежи за коса (Глава 65); 
(д)  играчки, спортски реквизити или карневалски производи (Глава 95); или 
(ѓ)  пафтала за прав од перје, пуфни за пудрење или сита од човечка коса (Глава 96). 

2. Тар. број 6701 не опфаќа: 
(а)  производи во кои перјето или пердувот се застапени само како материјал за полнење или 

поставување (на пример, постелнина од тар. број 9404); 
(б)  предмети за облекување или прибор за облека во кои перјето или пердувот претставуваат 

само украс или постава, односно исполнување; или 
(в)  вештачко цвеќе, вештачки лисја и нивни делови или производи изработени од нив од тар. 

број 6702. 

3.  Тар. број 6702 не опфаќа: 
(а)  производи од стакло (Глава 70); или 
(б)  вештачко цвеќе, лисја или плодови од керамика, камен, метал, дрво или други материјали, 

добиени во едно парче со леење, ковање, резбање, пресување или по друга постапка, или 
што се состојат од делови составени на друг начин освен со врзување, лепење, вметнување 
на еден дел во друг или слични методи. 

 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6701 00 00 00 Кожи и други делови од птици со нивното 

перје или пердуви, перје, делови од перје, 
пердуви и производи од нив (освен 
производите од тар. број 0505 и 
обработените срцевини на перје)  15 kg 

6702 Вештачко цвеќе, лисје и плодови и нивни 
делови; производи изработени од вештачко 
цвеќе, лисје или плодови:   

6702 10 00 00 -Од пластични маси  15 p/st/kg 
6702 90 00 00 -Од други материјали  15 p/st/kg 
6703 00 00 00 Човечка коса, уредена, истенчена, белена 

или поинаку обработена; волна или други 
животински влакна или други текстилни 
материјали, подготвени за употреба во 
изработката на перики или слични 
производи  13 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6704 Перики, лажни бради, веѓи и трепки, 

плетенки и слично, од човечка коса, жи-
вотински влакна или од текстилни 
материјали; производи од човечка коса на 
друго место неспомнати ниту опфатени:   

 -Од синтетички текстилни материјали:   
6704 11 00 00 --Перики  15 p/st/kg 
6704 19 00 00 --Друго  15 p/st/kg 
6704 20 00 00 -Од човечка коса  15 p/st/kg 
6704 90 00 00 -Од други материјали  15 p/st/kg 
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ОДДЕЛ  X I I I  

ПРОИЗВОДИ ОД КАМЕН, ОД ГИПС, ОД ЦЕМЕНТ, ОД АЗБЕСТ, ОД ЛИСКУН ИЛИ ОД 
СЛИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ; КЕРАМИЧКИ ПРОИЗВОДИ; СТАКЛО И ПРОИЗВОДИ ОД 

СТАКЛО 
 

ГЛАВА  6 8  
ПРОИЗВОДИ ОД КАМЕН, ОД ГИПС, ОД ЦЕМЕНТ, ОД БЕТОН, ОД АЗБЕСТ, ОД 

ЛИСКУН ИЛИ ОД СЛИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  производи од Глава 25; 
(б)  хартија и картон, премачкани, превлечени, импрегнирани или прекриени од тар. број 4810 

или 4811 (на пример, хартија и картон превлечени со прав од лискун или графит, хартија 
превлечена или премачкана со битумен и хартија превлечена или премачкана со асфалт);  

(в)  премачкани, превлечени, импрегнирани или прекриени текстилни ткаенини од Глава 56 
или 59 (на пример, ткаенини, превлечени, премачкани или прекриени со прав од лискун со 
битумен или со асфалт); 

(г)  производи од Глава 71; 
(д)  алати или делови од алати од Глава 82; 
(ѓ)  литографски камења од тар. број 8442; 
(е)  електрични изолатори (тар. број 8546) или делови (фитинзи) од изолирачки материјали за 

електрика од тар. број 8547; 
(ж)  забарски точила (тар. број 9018); 
(з)  производи од Глава 91 (на пример, часовници и куќишта за часовници); 
(ѕ)  производи од Глава 94 (на пример, мебел, ламби и светлечки тела, монтажни згради); 
(и)  производи од Глава 95 (на пример, играчки, реквизити за спорт и игри); 
(ј)  производи од тар. број 9602, ако се изработени од материјал наведен во забелешката 2 (б) 

кон Глава 96, или од тар. број 9606 (на пример, копчиња), тар. број 9609 (на пример, 
моливи од шкрилци), или од тар. број 9610 (на пример, таблици за пишување и цртање од 
шкрилци); или 

(к)  предмети од Глава 97 (на пример, уметнички предмети). 

2.  Во тар. број 6802 под поимот “обработен камен за споменици или градби” се подразбира не 
само каменот наведен во тар. број 2515 или 2516, туку и сите други видови природен камен (на 
пример, кварцит, кремен, доломит и стеатит) слично обработени; освен шкрилци. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6801 00 00 00 Коцки за калдрма, рабници и плочи за 

тротоари, од природен камен (освен од 
шкрилци)  15 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6802 Обработен камен за споменици и градби 

(освен шкрилци) и производи од нив, освен 
производи од тар. број 6801; коцки за 
мозаик и слично, од природен камен 
(вклучувајќи и од шкрилци), врз подлога 
или без подлога; вештачки бојосани 
гранули, лушпи и прав, од природен камен 
(вклучувајќи од шкрилци):   

6802 10 00 00 -Плочи, коцки и слични производи, со или 
различна од правоаголна (вклучувајќи 
квадратна) форма, во која може да се 
впише квадрат со страна помала од 7 см; 
вештачки бојосани гранули, лушпи и прав  20 kg 

 -Други камења за споменици и градби и 
производи од нив, просто сечени или 
бичени со пила, во рамна или израмнета 
површина:   

6802 21 00 00 --Мермер, травертин и алабастер  18 m2/kg 
6802 23 00 00 --Гранит 18 m2/kg 
6802 29 00 00 --Друг камен  20 m2/kg 
 -Друго:   
6802 91 --Мермер, травертин и алабастер:   
6802 91 10 00 ---Полиран алабастер, декориран или поинаку 

обработен, но негравиран  18 m2/kg 
6802 91 90 00 ---Друго  18 m2/kg 
6802 92 --Друг варовнички камен:   
6802 92 10 00 ---Полиран, декориран или поинаку обрабо-

тен, но негравиран  20 m2/kg 
6802 92 90 00 ---Друг  20 m2/kg 
6802 93 --Гранит:   
6802 93 10 00 ---Полиран, декориран или поинаку обрабо-

тен, но негравиран, со нето маса од 10 кг или 
поголема  20 

 
m2/kg 

6802 93 90 00 ---Друго  20 m2/kg 
6802 99 --Друг камен:   
6802 99 10 00 ---Полиран, декориран или поинаку обрабо-

тен, но негравиран, со нето маса од 10 кг или 
поголема  20 

 
m2/kg 

6802 99 90 00 ---Друго  20 m2/kg 
6803 00  Обработен шкрилец, и производи од 

шкрилци или од агломериран шкрилец:    
6803 00 10 00 -Шкрилец за покривање и шкрилец за ѕидови  7 kg 
6803 00 90 00 -Друго  7 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6804 Мелнички камења, точила, точилни плочи 

и слично, без постамент, за мелење, точење, 
острење, полирање, израмнување или 
сечење, точила за рачно острење или 
полирање, и нивни делови, од природен 
камен, од агломериран природен или 
вештачки абразивен материјал, или од 
керамика, со или без делови од други 
материјали:   

6804 10 00 00 -Мелнички камења и точила за мелење, то-
чење или гмечење  15 p/st/kg 

 -Други мелнички камења, точила, точилни 
плочи и слично:   

6804 21 00 00 --Од агломериран синтетички или 
природен дијамант  15 p/st/kg 

6804 22 --Од други агломерирани абразивни 
материјали или од керамика:   

 ---Од вештачки абразиви, со сврзувачки сред-
ства:   

 ----Од синтетичка или вештачка смола:   
6804 22 12 00 -----Незајакнати  15 p/st/kg 
6804 22 18 00 -----Зајакнати  15 p/st/kg 
6804 22 30 00 ----Од керамика или силикати  15 p/st/kg 
6804 22 50 00 ----Од други материјали  15 p/st/kg 
6804 22 90 00 ---Друго  15 p/st/kg 
6804 23 00 00 --Од природен камен  15 p/st/kg 
6804 30 00 00 -Точила за рачно острење или полирање  15 p/st/kg 
6805 Абразивни материјали, природни или 

вештачки, во форма на прав или зрна, 
нанесени врз подлога од текстил, хартија, 
картон или на други материјали, 
вклучувајќи исечени во определени форми, 
прошиени или поинаку составени:   

6805 10 00 00 -Врз подлога од текстилни ткаенини  15 kg 
6805 20 00 00 -Врз подлога од хартија или картон  15 kg 
6805 30 -Врз подлога од други материјали:   
6805 30 10 00 --Врз подлога од ткаени текстилни ткаенини 

комбинирани со хартија или картон  15 kg 
6805 30 20 00 --Врз подлога од вулканизирана ткаенина  15 kg 
6805 30 80 00 --Друго  15 kg 
6806 Волна од згура, волна од камен и слична 

минерална волна; експандиран или 
листовиден вермикулит, експандирана 
глина, пенлива згура и слични 
експандирани минерални материјали; 
мешаници и производи од минерални 
материјали за термичка или звучна 
изолација или за апсорбирање на звук, 
освен оние од тар. број 6811 или 6812 или од 
Глава 69:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6806 10 00 00 -Волна од згура, волна од камен и слична 

минерална волна (вклучувајќи меѓусебни 
мешаници), во растурена состојба, листови, 
плочи или ролни  5 kg 

6806 20 -Експандиран или листоводен вермикулит, 
експандирана глина, пенлива згура и 
слични експандирани минерални 
материјали (вклучувајќи меѓусебни 
мешаници):   

6806 20 10 00 --Експандирана глина  5 kg 
6806 20 90 00 --Друго  5 kg 
6806 90 00 00 -Друго  5 kg 
6807 Производи од битумен или од слични 

материјали (на пр, од битумен од нафта или 
од смола на катран од камен јаглен):   

6807 10 -Во ролни:   
6807 10 10 00 --Материјали за покривање на покриви и за 

первази  15 m2/kg 
6807 10 90 00 --Друго  15 m2/kg 
6807 90 00 00 -Друго  15 kg 
6808 00 00 00 Плочи, табли, плочки, блокови и слични 

производи од растителни влакна, од слама, 
шушки, отпадоци, струганици или други 
отпадоци од дрво агломерирани со цемент, 
гипс или со други минерални средства за 
врзување  13 m2/kg 

6809 Производи од гипс или од мешаница врз 
база на гипс:   

 -Табли, листови, плочи, плочки и слични 
производи, неукрасени:   

6809 11 00 00 --Превлечени или зајакнати само со 
хартија или картон  20 m2/kg 

6809 19 00 00 --Друго  20 m2/kg 
6809 90 00 00 -Други производи  20 p/st/kg 
6810 Производи од цемент, бетон или вештачки 

камен, армирани или неармирани:   
 -Ќерамиди, камени плочи, тули и слични 

производи:   
6810 11 --Градежни блокови и тули:   
6810 11 10 00 ---Од лесен бетон (со основа од ситнет, мазен 

или иситнет песок)  18 p/st/kg 
6810 11 90 00 ---Друго 20 p/st/kg 
6810 19 --Друго:   
6810 19 10 00 ---Ќерамиди за покриви  18 p/st/kg 
 ---Други ќерамиди и материјали за попло-

чување:   
6810 19 31 00 ----Од бетон  18 p/st/kg 
6810 19 39 00 ----Друго  18 p/st/kg 
6810 19 90 00 ---Друго  18 p/st/kg 
 -Други производи:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6810 91 --Монтажни елементи, градежни:   
6810 91 10 00 ---Монтажни елементи за под  18 p/st/ m2/kg 
6810 91 90 00 ---Друго  20 p/st/ m2/kg 
6810 99 00 00 --Друго  20 p/st/ m2/kg 
6811 Азбестно-цементни производи, производи 

од цемент со целулозни влакна и слично:   
6811 40 -Со содржина на  азбест:   
6811 40 00 05 --Брановидни плочи  18 p/st/ m2/kg 
 --Други камени плочи, керамиди, плочки и 

слични производи:   
6811 40 00 10 ---Плочи за покриви или фасади со димензии 

не поголеми од 40 x 60 см 18 p/st/ m2/kg 
6811 40 00 20 ---Други  20 p/st/ m2/kg 
6811 40 00 90 --Друго  18 p/st/ m2/kg 
 -Без  содржина на  азбест:    
6811 81 00 00 --Брановидни плочи  18 p/st/kg 
6811 82 --Други камени плочи, керамиди, плочки и 

слични производи:   
6811 82 10 00 ---Плочи за покриви или фасади со димензии 

не поголеми од 40 x  60 см  18 p/st/kg 
6811 82 90 00 ---Друго  20 p/st/kg 
6811 83 00 00 --Цевки и прибор за цевки  18 p/st/kg 
6811 89 00 00 --Други производи  18 p/st/kg 
6812 Преработени азбестни влакна; мешаници 

врз база на азбест или врз база на азбест и 
магнезиум карбонат; производи од тие 
мешаници или од азбест (на пр, нишки, 
ткаенини, облека, покривка за глава, 
обувки, затиначи), зајакнати или 
незајакнати, освен производите од тар. број 
6811 или 6813:   

6812 80 -Од крокидолит (“crocidolite”):   
6812 80 00 05 --Облека, прибор за облека, обувки и 

покривки за глава  8 p/st/kg 
 --Друго:   
6812 80 10 00 ---Обработени влакна; мешаници врз база на 

азбест или врз база на азбест и магнезиум 
карбонат  15 p/st/kg 

6812 80 90 00 ---Друго  15 p/st/kg 
 -Друго:   
6812 91 00 00 --Облека, прибор за облека, обувки и 

покривки за глава  8 p/st/kg 
6812 92 00 00 --Хартија, картон и филц  15 kg 
6812 93 00 00 --Затиначки материјали од пресувани аз-

бестни влакна во форма на листови, плочи 
или ролни  15 kg 

6812 99 --Друго:   
6812 99 10 00 ---Обработени азбестни влакна; мешаници 

врз база на азбест или врз база на азбест и 
магнезиум карбонат  15 kg 
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1 2 3 4 
6812 99 90 00 ---Друго 15 kg 
6813 Фрикциони материјали и производи од 

фрикциони материјали (на пр, плочи, 
валјаци, ленти, сегменти, дискови, 
подметки, облоги), немонтирани, за 
кочници, спојки или слично, врз база на 
азбест, други минерални материјали или 
целулоза, комбинирани или 
некомбинирани со текстил или со други 
материјали:   

6813 20 00 00 -Со содржина на  азбест  15 p/st/kg 
 -Без  содржина на  азбест:    
6813 81 00 00 --Облоги и плочки за кочници  15 p/st/kg 
6813 89 00 00 --Друго  15 p/st/kg 
6814 Обработен лискун и производи од лискун, 

вклучувајќи агломериран или рекон-
ституиран лискун врз подлога или без 
подлога од хартија, картон или други 
материјали:   

6814 10 00 00 -Плочи, листови и ленти од агломериран 
или реконституиран лискун, врз подлога 
или без подлога  8 kg 

6814 90 00 00 -Друго  8 kg 
6815 Производи од камен или од други ми-

нерални материјали (вклучувајќи јагле-
родни влакна, производи од јаглеродни 
влакна и производи од тресет), на друго 
место неспомнати или опфатени:   

6815 10 -Производи од графит или друг јаглерод, 
што не се за електротехнички цели:   

6815 10 10 00 --Јаглеродни влакна и производи од 
јаглеродни влакна  15 kg 

6815 10 90 00 --Друго  15 kg 
6815 20 00 00 -Производи од тресет  15 kg 
 -Други производи:   
6815 91 00 00 --Со содржина на магнезит, доломит или 

хромит  15 kg 
6815 99 --Друго:   
6815 99 10 00 ---Од огноноотпорени материјали, агломери-

рани со хемиски врзивно средство  15 kg 
6815 99 90 00 ---Друго  15 kg 
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ГЛАВА  6 9  

КЕРАМИЧКИ ПРОИЗВОДИ 
 
Забелешки: 

1.  Оваа глава ги опфаќа керамичките производи што се печени по обликувањето. Тар. броеви 6904 
до 6914 ги опфаќаат само таквите производи освен оние што се распоредуваат во тар. броеви 
6901 до 6903. 

2.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  производи од тар. број 2844; 
(б)  производи од тар. број 6804; 
(в)  производи од Глава 71 (на пример, имитација на накит); 
(г)  кермети од тар. број 8113; 
(д)  производи од Глава 82; 
(ѓ)  електрични изолатори (тар. број 8546) или делови од изолирачки материјали од тар. број 

8547; 
(е)  вештачки заби (тар. број 9021); 
(ж)  производи од Глава 91 (на пример, часовници и куќишта за часовници); 
(з)  производи од Глава 94 (на пример, мебел, ламби, светлечки тела, монтажни згради); 
(ѕ)  производи од Глава 95 (на пример, играчки, реквизити за игри и спортови); 
(и)  производи од тар. број 9606 (на пример, копчиња) или од тар. број 9614 (на пример, 

лулиња за пушење); или 
(ј)  производи од Глава 97 (на пример, уметнички предмети). 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 

 I. ПРОИЗВОДИ ОД СИЛИКАТНО 
ФОСИЛНО БРАШНО ИЛИ ОД СЛИЧНИ 
СИЛИКАТНИ ЗЕМЈИ, И ОГНООТПОРНИ 

ПРОИЗВОДИ   
6901 00 00 00 Тули, блокови, плочки и други керамички 

производи од силикатно фосилно брашно 
(на пр, од киселгур, триполит или 
дијатомит) или од слични силикатни земји   15 p/st/kg 

6902 Огноотпорни тули, блокови, плочки и 
слични огноотпорни керамички производи 
за вградување, освен оние од силикатно 
фосилно брашно или од слични силикатни 
земји:   

6902 10 00 00 -Со содржина по маса, поединечно или 
вкупно, поголема од 50% на елементите Mg, 
Ca или Cr, изразени како MgO, CaO или 
Cr2O3   5 p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6902 20 -Со содржина по маса поголема од 50% 

алуминиум оксид (Al2O3), силициум диоксид 
(SiO2) или мешаници или соединенија на 
овие производи:   

6902 20 10 00 --Со содржина, по маса 93% или поголема на 
силициум диоксид (SiO2)   5 p/st/kg 

  --Друго:   
6902 20 91 00 ---Со содржина, по маса поголема од 7% но 

помала од 45% на алуминиум оксид (Al2O3)   5 
 

p/st/kg 
6902 20 99 00 ---Друго   5 p/st/kg 
6902 90 00 00 -Друго   5 p/st/kg 
6903 Други огноотпорни керамички производи 

(на пр, реторти, топилнички лонци, тави, 
млазници, изливници, чепови, подлоги, 
купели, цевки, облоги и прачки), освен од 
силикатно фосилно брашно или од слична 
силикатна земја:   

6903 10 00 00 -Со содржина, по маса, поголема од 50% 
графит или друг јаглен или од мешаници од 
овие производи   3 p/st/kg 

6903 20  -Со содржина, по маса, поголема од 50% 
алуминиум оксид (Al2O3) или мешаница или 
соединение на алуминиум оксид и силициум 
оксид (SiO2):   

6903 20 10 00 --Со содржина по маса, помала од 45% на 
алуминиум оксид (Al2O3)   3 p/st/kg 

6903 20 90 00 --Со содржина по маса, 45% или поголема на 
алуминиум оксид (Al2O3)   3 p/st/kg 

6903 90  -Друго:    
6903 90 10 00 --Со содржина по маса, поголема од 25% но не 

поголема од 50% графит или друг јаглен, или 
од мешаница од овие производи   3 p/st/kg 

6903 90 90 00 --Друго   3 p/st/kg 
  II. ДРУГИ КЕРАМИЧКИ ПРОИЗВОДИ   

6904 Керамички ѕидарски тули, блокови за 
подови, блокови носачи, филтер плочки и 
слично:   

6904 10 00 00 -Ѕидарски тули   20 p/st 
6904 90 00 00 -Друго   20 p/st/kg 
6905 Керамиди, делови на оџаци, украси и други 

производи за градежништвото, од 
керамика:   

6905 10 00 00 -Керамиди   20 p/st/kg 
6905 90 00 00 -Друго   20 p/st/kg 
6906 00 00 00 Керамички цевки, одводи, олуци и прибор 

за цевки   15 p/st/kg 
6907 Неглазирани керамички плочки за поп-

лочување или ѕидно обложување; негла-
зирани керамички коцки за мозаик и 
слично, врз подлога или без подлога:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
6907 10 00 00 -Плочки, коцкички и слични производи, со 

правоаголни или други форми, кај кои нај-
големата површината може да се вклопи во 
квадрат со страна помала од 7 см   15 m2 

6907 90  -Друго:    
6907 90 10 00 --Двојни плочки од типот "Spaltplatten"   15 m2 

  --Друго:   
6907 90 91 00 ---Кременеста глина   15 m2 

6907 90 93 00 ---Фајанс или фина керамика   15 m2 

6907 90 99 00 ---Друго   15 m2 

6908 Глазирани керамички плочки за поп-
лочување и ѕидно обложување; глазирани 
керамички коцкички и слично, за мозаик 
врз подлога или без подлога:   

6908 10 -Плочки, коцкички и слични производи, со 
правоаголни или други форми, кај кои 
најголемата површината може да се вклопи 
во квадрат со страна помала од 7 см:   

6908 10 10 00 --Од обична керамика   20 m2 

6908 10 90 00 --Други   20 m2 

6908 90  -Друго:    
  --Од обична керамика:   
6908 90 11 00 ---Двојни плочки од типот "Spaltplatten"   20 m2 

  ---Друго, со максимална дебелина:   
6908 90 21 00 ----Што не надминува 15 мм   20 m2 

6908 90 29 00 ----Што надминува 15 мм   20 m2 

  --Друго:   
6908 90 31 00 ---Двојни плочки од типот "Spaltplatten"   20 m2 

  ---Друго:   
6908 90 51 00 ----Со површина не поголема од 90 см2   20 m2 

  ----Друго:   
6908 90 91 00 -----Кременеста глина   20 m2 

6908 90 93 00 -----Фајанс или фина керамика   20 m2 

6908 90 99 00 -----Друго   20 m2 

6909 Керамички производи за лабораториска, 
хемиска или друга техничка употреба; 
корита, кади и слични садови што се 
употребуваат во земјоделството; керамички 
лонци, тегли и слични производи што се 
употребуваат за транспорт или за пакување 
на стоки:   

  -Керамички производи за лабораториска, 
хемиска или друга техничка употреба:   

6909 11 00 00 --Од порцелан   13 p/st/kg 
6909 12 00 00 --Производи кои имаат тврдина еднаква на 

9 или повеќе на Мосовата скала  13 p/st/kg 
6909 19 00 00 --Друго   13 p/st/kg 
6909 90 00 00 -Друго   13 p/st/kg 
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1 2 3 4 
6910 Мијалници, лавабоа, столбови за лавабоа, 

кади, бидеа, клозетски шолји, котлиња за 
вода, писоари и слични санитарни 
производи:   

6910 10 00 00 -Од порцелан   20 p/st 
6910 90 00 00 -Друго   20 p/st 
6911 Трпезни садови, кујнски садови, други 

предмети за домаќинство или за тоалетна 
употреба, од порцелан:   

6911 10 00 00 -Трпезни садови и кујнски садови   20 p/st/kg 
6911 90 00 00 -Друго   20 p/st/kg 
6912 00 Керамички трпезни садови, кујнски садови, 

други предмети за домаќинството и за 
тоалетна употреба, освен од порцелан:   

6912 00 10 00 -Од обична керамика   15 p/st/kg 
6912 00 30 00 -Кременаста глина   15 p/st/kg 
6912 00 50 00 -Фајанс или фина керамика   15 p/st/kg 
6912 00 90 00 -Друго   15 p/st/kg 
6913 Статуети и други украсни производи од 

керамика:   
6913 10 00 00 -Од порцелан   15 p/st/kg 
6913 90 -Друго:   
6913 90 10 00 --Од обична керамика   15 p/st/kg 
  --Друго:   
6913 90 91 00 ---Кременаста глина   15 p/st/kg 
6913 90 93 00 ---Фајанс или фина керамика   15 p/st/kg 
6913 90 99 00 ---Друго   15 p/st/kg 
6914 Други производи од керамика:   
6914 10 00 00 -Од порцелан   15 p/st/kg 
6914 90 -Друго:   
6914 90 10 00 --Од обична керамика   15 p/st/kg 
6914 90 90 00 --Друго   15 p/st/kg 
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ГЛАВА  7 0  

СТАКЛО И ПРОИЗВОДИ ОД СТАКЛО 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  производи од тар. број 3207 (на пример, стаклести емајли и глазури, стаклена фрита, друго 

стакло во форма на прав, гранули или лушпи); 
(б)  производи од Глава 71 (на пример, имитација на накит); 
(в)  кабли од оптички влакна од тар. број 8544, електрични изолатори (тар. број 8546) или 

делови од изолационен материјал за електротехника од тар. број 8547; 
(г)  оптички влакна, оптички обработени оптички делови, шприцеви за инјекции, вештачки 

очи, термометри, барометри, хидрометри или други производи од Глава 90; 
(д)  ламби или други светлечки тела, светлечки знаци, светлечки реклами, светлечки плочки со 

имиња или слично, што имаат фиксиран постојан извор на светлина, или нивни делови од 
тар. број 9405; 

(ѓ)  играчки, реквизити за игра и спортови, украси за новогодишни елки или други производи 
од Глава 95 (исклучувајќи стаклени очи без механизам за кукли или за други производи од 
Глава 95); или 

(е)  копчиња, термос-шишиња, прскалки за мирис или сл. или други производи од Глава 96. 

2.  Во смисла на тар. броеви 7003, 7004 и 7005: 
(а)  стакло што е подложено на која и да било постапка пред калењето не се смета како 

обработено; 
(б)  исечувањето на стаклото во определени форми не влијае врз распоредувањето на стаклото 

во форма на плочи или листови; 
(в)  под поимот “апсорбирачки, рефлектирачки или нерефлектирачки слој” се подразбира 

микроскопски тенок премаз-превлека од метал или од хемиско соединение (на пример, 
метал оксид) што ја апсорбира, на пример, инфрацрвената светлост или го подобрува 
рефлектирачкиот квалитет на стаклото, при задржување на степенот на проѕирност или 
прозрачност; или кој ја спречува светлоста да биде рефлектирана на површината на 
стаклото. 

3.  Производите наведени во тар. број 7006 се распоредуваат во тој тарифен број, без оглед на тоа 
дали имаат или немаат карактер на готов производ. 

4.  Во смисла на тар. број 7019, под поимот “стаклена волна”, се подразбира: 
(а)  минерална волна со содржина на силициум диоксид (SiO2) не помалку од 60% по маса; 
(б)  минерална волна со содржина на силициум диоксид (SiO2) помалку од 60% по маса, но со 

содржина на некој алкален оксид (K2O или Na2O) што надминува 5% по маса или со 
содржина на бор оксид (B2O3) што надминува 2% по маса. 

Минералната волна што не ги исполнува предходните услови се распоредува во тар. број 6806. 

5.  Под поимот “стакло” во оваа номенклатура се подразбира и топен кварц и друг топен силициум 
диоксид. 

 
Забелешка за тарифните подброеви: 

1. Во смисла на тар. подброеви 7013 22, 7013 33, 7013 34 и 7013 91 под поимот “оловно 
кристално стакло” се подразбира само стаклото кое има содржина по маса минимум 24% 
на оловеноксид (PbO). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7001 00 Стаклен крш и други отпадоци и остатоци 

од стакло; стакло во маса:   
7001 00 10 00 -Стаклен крш и други остатоци и отпадоци од 

стакло   3 kg 
  -Стакло во маса:   
7001 00 91 00 --Оптичко стакло   3 kg 
7001 00 99 00 --Друго   3 kg 
7002 Стакло во форма на топки (освен мик-

росферите од тар. број 7018), прачки или 
цевки, необработени:   

7002 10 00 00 -Топки   3 kg 
7002 20 -Прачки:   
7002 20 10 00 --Од оптичко стакло   3 kg 
7002 20 90 00 --Други   3 kg 
  -Цевки:   
7002 31 00 00 --Од топен кварц или друг топен сили-

циумдиоксид    3 kg 
7002 32 00 00 --Од друго стакло што има линеарен коефи-

циент на ширење-дилатација што не над-
минува 5 х 10-6 според Келвин, на темпера-
тура меѓу 0ºC и 300ºC   3 kg 

7002 39 00 00 --Друго   3 kg 
7003 Леано и валано стакло, во форма на 

листови, плочи или профили, со или без слој 
за апсорпција, со или без слој за рефлексија, 
но поинаку необработено:   

  -Неармирани листови и плочи:   
7003 12 --Бојосани во маса, непроѕирни, лакирани 

или со слој за апсорпција, со или без слој за 
рефлексија:   

7003 12 10 00 ---Од оптичко стакло   3 m2 

  ---Друго:    
7003 12 91 00 ----Без слој за рефлексија   5 m2 

7003 12 99 00 ----Друго   5 m2 

7003 19 --Друго:   
7003 19 10 00 ---Од оптичко стакло   3 m2 

7003 19 90 00 ---Друго   5 m2 

7003 20 00 00 -Армирани листови и плочи   5 m2 

7003 30 00 00 -Профили   5 m2 

7004 Влечено и дувано стакло, во форма на 
листови или плочи, со или без слој за 
апсорпција, со или без слој за рефлексија, 
но поинаку необработено:   

7004 20 -Бојосани во маса, непроѕирни, лакирани 
или со слој за апсорпција, со или без слој за 
рефлексија:   

7004 20 10 00 --Оптичко стакло   3 m2 

  --Друго:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7004 20 91 00 ---Без слој за рефлексија   5 m2 

7004 20 99 00 ---Друго   5 m2 

7004 90 -Друго стакло:   
7004 90 10 00 --Оптичко стакло   3 m2 

7004 90 80 00 --Друго 5 m2 

7005 Флоат стакло и површински брусено или 
полирано стакло, во форма на листови или 
плочи, со или без слој за апсорпција, со или 
без слој за рефлексија, но поинаку 
необработено:   

7005 10 -Неармирано стакло, со слој за апсорпција, 
со или без слој за рефлексија:   

7005 10 05 00 --Без слој за рефлексија   4 m2 

  --Друго, со дебелина:   
7005 10 25 00 ---Што не надминува 3,5 мм   4 m2 

7005 10 30 00 ---Што надминува 3,5 мм но не надминува  
4,5 мм   4 m2 

7005 10 80 00 ---Што надминува 4,5 мм   4 m2 

  -Друго неармирано стакло:   
7005 21 --Бојосано во маса, неспроѕирно, лакирано 

или само површински брусено:   
7005 21 25 00 ---Со дебелина што не надминува 3,5 мм   4 m2 

7005 21 30 00 ---Со дебелина што надминува 3,5 мм но не 
надминува 4,5 мм   4 m2 

7005 21 80 00 ---Со дебелина што надминува 4,5 мм   4 m2 

7005 29 --Друго:   
7005 29 25 00 ---Со дебелина што не надминува 3,5 мм   4 m2 

7005 29 35 00 ---Со дебелина што надминува 3,5 мм но не 
надминува 4,5 мм   4 m2 

7005 29 80 00 ---Со дебелина што надминува 4,5 мм   4 m2 

7005 30 00 00 -Армирано стакло   4 m2 

7006 00 Стакло од тар. броеви 7003, 7004 или 7005, 
свиткано, со обработени рабови, гравирано, 
дупчено, емајлирано или поинаку 
обработено, неврамено ниту споено со други 
материјали:   

7006 00 10 00 -Оптичко стакло   4 m2/kg 
7006 00 90 00 -Друго   13 m2/kg 
7007 Сигурносно стакло, од калено или слоевито 

стакло:   
  -Калено сигурносно стакло:   
7007 11 --Со големина и форма погодна за 

вградување во возила, воздухоплови, 
вселенски бродови или пловила:   

7007 11 10 00 ---Со големина и форма погодни за вградување 
во моторни возила   15 p/st/kg 

7007 11 90 00 ---Друго   15 p/st/kg 
7007 19 --Друго:   
7007 19 10 00 ---Емајлирано   15 m2 
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1 2 3 4 
7007 19 20 00 ---Боено во маса, непровидно, лакирано или со 

слој на рефлексија или апсорпција   15 m2 

7007 19 80 00 ---Друго   15 m2 

  -Слоевито сигурносно стакло:   
7007 21 --Со големина и форма погодна за 

вградување во возила, воздухоплови, 
вселенски бродови или пловила:   

7007 21 20 00 ---Со големина и форма погодни за вградување 
во моторни возила   15 p/st/kg 

7007 21 80 00 ---Друго   15 p/st/kg 
7007 29 00 00 --Друго   15 m2 

7008 00  Повеќеѕидни панел-елементи за изолација, 
од стакло:    

7008 00 20 00 -Боено во маса, непровидно, лакирани или со 
слој на апсорпција или рефлексија   15 p/st/kg 

  -Друго:   
7008 00 81 00 --Што се состои од две стаклени плочи споени 

по рабовите со херметички затворач и 
раздвоени со слој од воздух, други гасови или 
вацуум   15 p/st/kg 

7008 00 89 00 --Друго   15 p/st/kg 
7009 Огледала од стакло, врамени или нев-

рамени, вклучувајќи и ретровизори:   
7009 10 00 00 -Ретровизори (огледала) за моторни возила  15 p/st/kg 
  -Друго:   
7009 91 00 00 --Неврамени   10 p/st/kg 
7009 92 00 00 --Врамени   10 p/st/kg 
7010 Балони, шишиња, тегли, лонци, фиоли, 

ампули и други контејнери, од стакло, за 
транспорт или пакување на стоки; тегли од 
стакло за конзервирање; затки, поклопки и 
други затворачи од стакло:   

7010 10 00 00 -Ампули   2 p/st/kg 
7010 20 00 00 -Затки, поклопки и други затворачи   2 p/st/kg 
7010 90 -Друго:   
7010 90 10 00 --Тегли за конзервирање (тегли за стерилизи-

рање)   2 p/st/kg 
  --Друго:   
7010 90 21 00 ---Изработени од стаклени цевки   2 p/st/kg 
  ---Друго, со номинална зафатнина од:   
7010 90 31 00 ----2,5 л или поголема   2 p/st/kg 
  ----Помала од 2,5 л:   
  -----За пијалаци и храна:   
  ------Шишиња:   
  -------Од безбојно стакло, со номинална 

зафатнина од:   
7010 90 41 00 --------1л или поголема   2 p/st/kg 
7010 90 43 00 --------Поголема од 0,33 л, но помала од 1л   2 p/st/kg 
7010 90 45 00 --------0,15л или поголема, но не поголема од 

0,33л   2 p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7010 90 47 00 --------Помала од 0,15 л   2 p/st/kg 
  -------Од обоено стакло, со номинална зафат-

нина од:   
7010 90 51 00 --------1 л или поголема   2 p/st/kg 
7010 90 53 00 --------Поголема од 0,33 л, но помала од 1л   2 p/st/kg 
7010 90 55 00 --------0,15л или поголема, но не поголема од 

0,33 л   2 p/st/kg 
7010 90 57 00 --------Помал од 0,15 л   2 p/st/kg 
  ------Друго, со номиналена зафатнина од:   
7010 90 61 00 -------0,25 л или поголем   2 p/st/kg 
7010 90 67 00 -------Помала од 0,25 л   2 p/st/kg 
  -----За фармацевтски производи, со номинала 

зафатнина:   
7010 90 71 00 ------Што надминува 0,055 л   2 p/st/kg 
7010 90 79 00 ------Што не надминува 0,055 л   2 p/st/kg 
  -----За други производи:   
7010 90 91 00 ------Од безбојно стакло   2 p/st/kg 
7010 90 99 00 ------Од обоено стакло   2 p/st/kg 
7011 Стаклени обвивки (вклучувајќи балони и 

цевки), отворени, и нивни стаклени делови, 
без фитинзи, за електрични сијалици, 
катодни цевки или слично:   

7011 10 00 00 -За електрично осветление   4 p/st/kg 
7011 20 00 00 -За катодни цевки   15 p/st/kg 
7011 90 00 00 -Друго   15 p/st/kg 
[7012]     
7013 Производи од стакло од видови што се 

употребуваат за на маса, во кујна, за 
тоалетни цели, во канцеларии, производи за 
внатрешна декорација или за слични цели 
(освен оние од тар. број 7010 или 7018):   

7013 10 00 00 -Од стакло-керамика   15 p/st/kg 
  -Чаши со столче (“stemware”), освен од 

стакло-керамика:   
7013 22 --Од оловно кристално стакло:   
7013 22 10 00 ---Рачно обработени 15 p/st/kg 
7013 22 90 00 --- Механички обработени   15 p/st/kg 
7013 28 --Други:   
7013 28 10 00 ---Рачно обработени 15 p/st/kg 
7013 28 90 00 --- Механички обработени   15 p/st/kg 
  -Други чаши за пиење, освен од стакло-

керамика:   
7013 33 --Од оловно кристално стакло:   
  ---Рачно обработени:   
7013 33 11 00 ----Брусени или поинаку декорирани   15 p/st/kg 
7013 33 19 00 ----Други   15 p/st/kg 
  ---Механички обработени:   
7013 33 91 00 ----Брусени или поинаку декорирани   15 p/st/kg 
7013 33 99 00 ----Други   15 p/st/kg 
7013 37 --Други:   
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% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7013 37 10 00 ---Од калено сигурносно стакло   15 p/st/kg 
  ---Други:   
  ----Рачно обработени:   
7013 37 51 00 -----Брусени или поинаку декорирани   15 p/st/kg 
7013 37 59 00 -----Други   15 p/st/kg 
  ----Механички обработени:   
7013 37 91 00 -----Брусени или поинаку декорирани   15 p/st/kg 
7013 37 99 00 -----Други   15 p/st/kg 
  -Производи од стакло што се употребуваат 

за на маса (освен чаши за пиење) или за куј-
нски цели, освен од стакло-керамика:   

7013 41 --Од оловно кристално стакло:   
7013 41 10 00 ---Рачно обработени   15 p/st/kg 
7013 41 90 00 ---Механички обработени   15 p/st/kg 
7013 42 00 00 --Од стакло што има линеарен коефициент 

на ширење-дилатација што не надминува 5 
x 10-6 според Келвин, на температура меѓу 
0ºС и 300ºС   15 p/st/kg 

7013 49  --Друго:    
7013 49 10 00 ---Од калено сигурносно стакло   15 p/st/kg 
  ---Друго:   
7013 49 91 00 ----Рачно обработени   15 p/st/kg 
7013 49 99 00 ----Механички обработени   15 p/st/kg 
  -Други производи од стакло:   
7013 91 --Од оловно кристално стакло:   
7013 91 10 00 ---Рачно обработени   15 p/st/kg 
7013 91 90 00 ---Механички обработени   15 p/st/kg 
7013 99 00 00 --Други   15 p/st/kg 
7014 00 00 00 Производи од стакло за сигнализација и 

оптички делови од стакло (освен оние од 
тар. број 7015), оптички необработени   10 p/st/kg 

7015 Стакло за часовници и слични стакла, 
стакла за некорективни или корективни 
очила, искривени, свиткани, издлабени или 
слично обработени, оптички необработени; 
издлабени сферни стакла и сегменти, за 
производство на такви стакла:   

7015 10 00 00 -Стакло за корективни очила   4 p/st/kg 
7015 90 00 00 -Друго   15 p/st/kg 
7016 Блокови, тули, коцки, плочки, и други 

производи од пресувано или леано стакло, 
армирани или неармирани, што се 
употребуваат во градежништвото; стаклени 
коцки и други ситни стаклени стоки, врз 
подлога или без подлога, за мозаик или 
слични украсни цели; стакло составено во 
витраж и слично; мултицелуларно или 
пенесто стакло во форма на блокови, 
панели, плочи, школки или слични форми:   
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1 2 3 4 
7016 10 00 00 -Стаклени коцкички и други ситни 

стаклени стоки, врз подлога или без 
подлога, за мозаици или слични 
декоративни цели   15 p/st/kg 

7016 90 -Друго:   
7016 90 10 00 --Стакло составено во витраж и слично   8 p/st/ 

m2/kg 
7016 90 40 00 --Блокови и коцки за градежништво или 

конструкциски цели 8 
p/st/ 

m2/kg 
7016 90 70 00 --Друго   8 p/st/ 

m2/kg 
7017 Производи од стакло за лабораториски, 

хигиенски или фармацевтски цели, 
градуирани или неградуирани, баждарени 
или небаждарени:   

7017 10 00 00 -Од топен кварц или од друг топен сили-
циумдиоксид   сл p/st/kg 

7017 20 00 00 -Од друго стакло, што има линеарен кое-
фициент на ширење-дилатација до 5 x 10-6 
според Келвин, на температура меѓу 0ºС и 
300ºС   сл p/st/kg 

7017 90 00 00 -Друго   сл p/st/kg 
7018 Перли од стакло, имитации на бисер, 

имитации на бесценети или полубесценети 
камења и слични ситни стаклени стоки и 
предмети и од тие производи, освен 
имитација на накит; очи од стакло освен 
протетички предмети; статуети и други 
украси од стакло изработени на дувалки, ос-
вен имитации на накит; стаклени мик-
росфери со пречник што не надминува 1 
мм:   

7018 10 -Перли од стакло, имитации на бисер, ими-
тации на бесценети или полубесценети ка-
мења и слични ситни стаклени стоки:   

  --Перли од стакло:   
7018 10 11 00 ---Брусени и механички полирани   15 kg 
7018 10 19 00 ---Други   15 kg 
7018 10 30 00 --Имитации на бисери   15 kg 
  --Имитации на бесценети и полубесценети ка-

мења:   
7018 10 51 00 ---Брусени и механички полирани   15 kg 
7018 10 59 00 ---Други   15 kg 
7018 10 90 00 --Друго   15 kg 
7018 20 00 00 -Стаклени микросфери со пречник што не 

надминува 1 мм   15 kg 
7018 90 -Друго:   
7018 90 10 00 --Очи од стакло; ситни стаклени производи   сл p/st/kg 
7018 90 90 00 --Друго   15 p/st/kg 
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7019 Стаклени влакна (вклучувајќи стаклена 

волна) и производи од нив (на пр, предиво, 
ткаенина):   

  -Тракови на стаклени влакна, ровинг, 
предиво и сечени нишки:   

7019 11 00 00 --Сечени нишки, со должина не поголема од 
50 мм   5 kg 

7019 12 00 00 --Ровинг   5 kg 
7019 19  --Друго:    
7019 19 10 00 ---Од филаменти   5 kg 
7019 19 90 00 ---Од сечени влакна   5 kg 
  -Тенки листови (воал), мрежи, мат, асури, 

плочи и слични неткаени производи:   
7019 31 00 00 --Мат   5 kg 
7019 32 00 00 -- Тенки листови (воал) 3 kg 
7019 39 00 00 --Друго   5 kg 
7019 40 00 00 -Ткаенини од ровинг   5 kg 
  -Други ткаенини:   
7019 51 00 00 --Со ширина што не надминува 30 см   5 kg 
7019 52 00 00 --Со ширина што надминува 30 см, со пла-

тнен преплет, со маса помала од 250 г/м2, од 
филаменти со нумерација по една жица не 
поголема од 136 текса   5 kg 

7019 59 00 00 --Друго   5 kg 
7019 90  -Друго:    
7019 90 10 00 --Нетекстилни влакна во растурлива состојба 

или флок   5 kg 
7019 90 30 00 --Перничиња и облоги за изолирање на цевки  5 kg 
  --Друго:   
7019 90 91 00 ---Од текстилни влакна   5 kg 
7019 90 99 00 ---Друго   5 kg 
7020 00  Други производи од стакло:    
7020 00 05 00 -Кварц реакторни цевки и држачи наменети за 

вметнување во печки за дифузија и оксидација, 
за производство на полупроводнички матери-
јали   сл kg 

  -Влошки за термос шишиња или за други 
вакуум садови:    

7020 00 07 00 --Недовршени   15 p/st/kg 
7020 00 08 00 --Довршени   15 p/st/kg 
  -Друго:   
7020 00 10 00 --Од топен кварц или од друг топен силициум 

диоксид   15 kg 
7020 00 30 00 
 

--Од стакло со линеарен коефициент на шире-
ње што не надминува 5 х 10-6 според Келвин на 
температура меѓу  00 C и 3000 C   15 kg 

7020 00 80 00 --Друго   15 kg 
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О Д Д Е Л  X I V  
 

ПРИРОДНИ ИЛИ ОДГЛЕДУВАНИ БИСЕРИ, БЕСЦЕНЕТИ ИЛИ ПОЛУБЕСЦЕНЕТИ 
КАМЕЊА, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, МЕТАЛИ ПЛАТИНИРАНИ СО БЛАГОРОДНИ 
МЕТАЛИ, И ПРОИЗВОДИ ОД НИВ; ИМИТАЦИИ НА НАКИТ; МЕТАЛНИ ПАРИ 

 
ГЛАВА  7 1  

ПРИРОДНИ ИЛИ ОДГЛЕДУВАНИ БИСЕРИ, БЕСЦЕНЕТИ ИЛИ ПОЛУБЕСЦЕНЕТИ 
КАМЕЊА, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, МЕТАЛИ ПЛАТИНИРАНИ СО БЛАГОРОДНИ 

МЕТАЛИ, И 
ПРОИЗВОДИ ОД НИВ; ИМИТАЦИИ НА НАКИТ; МЕТАЛНИ ПАРИ 

 
Забелешки: 

1.  Согласно со забелешката 1 (а) кон Оддел VI и исклучоците предвидени во следниве забелешки, 
сите производи што во целост или делумно, се состојат од: 
(а)  природни или одгледувани бисери или од бесценети или полубесценети камења (природни, 

синтетички или реконституирани); или 
(б)  од благородни метали или од метали платинирани со благородни метали, се распоредуваат 
во оваа глава. 

2.  (А)  Тар. броеви 7113, 7114 и 7115 не ги опфаќаат производите во кои благородниот метал или 
металот платиниран со благородни метали се наоѓа само како незначителен составен дел, 
како што се помали делови или помали орнаменти (на пример, монограми, алки и рамки), а 
и ставот (б) од претходната забелешка не се применува на таквите производи. 

(Б)  Тар. број 7116 не ги опфаќа производите што се состојат од благородни метали или од 
метали платинирани со благороден метал (освен како незначителни составни делови). 

3.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  амалгами на благородни метали, или благородни метали во колоидна состојба (тар. број 

2843); 
(б)  стерилен хируршки материјал за зашивање, забарски материјал за исполнување или други 

производи од Глава 30; 
(в)  производи од Глава 32 (на пример, средства за сјај); 
(г)  катализатори врз подлога (тар. број 3815);  
(д)  производи од тар. број 4202 или 4203, спомнати во забелешката 2 (Б) кон Глава 42; 
(ѓ)  производи од тар. број 4303 или 4304; 
(е)  производи од Оддел XI (текстил и производи од текстил); 
(ж)  обувки, покривки за глава или други производи од Глава 64 или 65; 
(з)  чадори, бастуни или други производи од Глава 66; 
(ѕ)  производи од абразивни материјали од тар. број 6804 или 6805 или од Глава 82, кои 

содржат прав од бесценети или полубесценети камења (природни или синтетички); 
производи од Глава 82 со работен дел од бесценети или полубесценети камења (природни, 
синтетички или реконституирани); машини, апарати или електрична опрема или нивни 
делови од Оддел XVI. Меѓутоа, производите и нивните делови, изработени во целина од 
бесценети или полубесценети камења (природни, синтетички или реконституирани) се 
распоредуваат во оваа глава, освен обработените сафири и дијаманти, немонтирани, за 
грамофонски игли (тар. број 8522); 
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(и)  производи од Глава 90, 91 или 92 (научни инструменти, часовници и музички 
инструменти); 

(ј)  оружје или негови делови (Глава 93); 
(к)  производи опфатени со забелешката 2 кон Глава 95; 
(л)  Производите што се распоредуваат во Глава 96 со примена на забелешката 4 кон таа глава; 

или 
(љ)  оригинални скулптури или други скулптурски дела (тар. број 9703), колекциски предмети 

(тар. број 9705) или предмети на старини постари од 100 години (тар. број 9706), освен од 
природен или одгледуван бисер или од бесценети или полубесценети камења. 

4.  (А)  Под поимот “благородни метали” се подразбираат сребро, злато и платина. 
(Б)  Под поимот “платина” се подразбираат платина, иридиум, осмиум, паладиум, родиум и 

рутениум. 
(В)  Под поимот “бесценети или полубесценети камења” не се подразбираат материи наведени 

во забелешката 2 (б) кон Глава 96. 

5.  Во смисла на оваа глава, под поимот “легури на благородни метали” се подразбираат легурите 
(вклучувајќи синтерувани мешаници и интерметални соединенија) што содржат еден или 
повеќе благородни метали, под услов кој и да било од благородните метали да сочинува 2% или 
повеќе по маса од легурата. Легурите на благородни метали се распоредуваат според следниве 
правила: 
(а)  Легура која по маса има 2% или повеќе платина се смета како легура на платина. 
(б)  Легура која по маса има 2% или повеќе злато, но нема платина, или која по маса има 

помлку од 2% платина, се смета како легура на злато. 
(в)  Другите легури кои по маса имаат 2% или повеќе сребро се сметаат како легура на сребро. 

6.  Освен ако тоа со одредбите поинаку не е предвидено, која и да било одредба што се однесува 
на благородните метали или на кој било поединечен благороден метал ги вклучува и одредбите 
што се однесуваат на легурите на благородни метали или на поединечен благороден метал, 
согласно со правилата од забелешката 5 кон оваа глава, но не и на металите платинирани со 
благородни метали или на простите метали или неметалите платинирани со благородни метали. 

7.  Во номенклатурата под поимот “метал платиниран со благородни метали” се подразбира 
материјал изработен врз подлога од метал на кој од едната или од повеќе страни, е прицврстен 
слој од благороден метал со меко или тврдо лемење, со заварување, топло вадење или со сличен 
механички процес. Освен ако тоа со одредбите не е поинаку предвидено, овој поим го опфаќа и 
простиот метал со вметнат благороден метал. 

8.  Согласно со забелешката 1 (А) кон Оддел VI, производите кои одговараат на наименованието 
на  тар. број 7112 се распоредуваат во тој тарифен број и во ниеден друг тарифен број од 
Номенклатурата. 

9.  Во смисла на тар. број 7113, под поимот “предмети на накит” се подразбираат: 
(а)  мали предмети за лично украсување (на пример, прстење, бразлетни, ѓердани, брошеви, 

обетки, синџири за часовници, украси за синџири, приврски, игли за кравати, копчиња за 
манжетни, украсни “копчиња”, религиозни или други медали и ознаки); и 

(б)  предмети за лична употреба што обично се носат во џеб, во чанта или на себе (на пример ,  
кутии за цигари, кутии за тутун за шмркање, кутии за пилули , пудриери, кутии за ситни 
пари или бројаници). 

Овие предмети може да бидат комбинирани или приготвени во сет , на пример, со природни 
или култивирани бисери, бесценети или полубесценети камења, синтетички или 
реконструирани бесценети или полубесценети камења, желковина,седеф, слонова коска, 
природен или реконструиран килибар, гагат или корал. 
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10. Во смисла на тар. број 7114 под поимот “предмети на златарството или кујунџиството”, се 
подразбираат производи како што се: предмети за украсување, предмети за служење за на маса-
трпезен прибор, прибор за тоалетни потреби, прибор за пушење и други предмети за 
домаќинство, канцеларии или за религиозни потреби. 

11. Во смисла на тар. број 7117, под поимот “имитации на накит” се подразбира накит според 
објаснувањето од став (а) на забелешката 9 кон оваа глава (исклучувајќи ги копчињата и 
другите предмети од тар. број 9606 или чешлите, шнолите или слично, или иглите за коса, од 
тар. број 9615), без вградени природни или одгледувани бисери, бесценети или полубесценети 
камења (природни, синтетички или реконституирани), како и без благороден метал или метал 
платиниран со благороден метал, освен каде што превлекувањето или состојката на благороден 
метал е незначителна. 

 
Забелешки за тарифните подброеви: 

1.  Во смисла на тар. подброеви 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 и 7110 41, под поимите 
“прав” и “во форма на прав” се подразбираат производи од кои 90% по маса или повеќе 
минуваат низ сито со отвор од 0,5 мм. 

2.  Наспроти одредбите на забелешката 4 под (Б) кон оваа глава, во смисла на тар. подброеви 7110 
11 и 7110 19, поимот “платина” не опфаќа иридиум, осмиум, паладиум, родиум или рутениум. 

3.  Распоредувањето на легурите во подброевите од тар. број 7110 ќе се врши според металот што 
преовладува по маса во однос на секој од тие метали т.е. како платина, паладиум, родиум, 
иридиум, осмиум или рутениум. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
 I. ПРИРОДНИ ИЛИ ОДГЛЕДУВАНИ 

БИСЕРИ И БЕСЦЕНЕТИ ИЛИ 
ПОЛУБЕСЦЕНЕТИ КАМЕЊА   

7101 Бисери, природни или одгледувани обра-
ботени или необработени, несортирани, 
сортирани но ненанижани, немонтирани 
или невглавени; бисери, природни или 
одгледувани, привремено нанижани заради 
полесен транспорт:   

7101 10 00 00 -Бисери, природни   15 g/kg 
 -Бисери, одгледувани:   
7101 21 00 00 --Необработени   15 g/kg 
7101 22 00 00 --Обработени   15 g/kg 
7102 Дијаманти, необработени или обработени, 

но немонтирани ниту вглавени:   
7102 10 00 00 -Несортирани   15 c/k 
 -Индустриски:   
7102 21 00 00 --Необработени или само сечени со пила, 

цепени или делкани   сл c/k 
7102 29 00 00 --Други   сл c/k 
  -Неиндустриски:   
7102 31 00 00 --Необработени или само сечени со пила, 

цепени или делкани   15 c/k 
7102 39 00 00 --Други   15 c/k 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7103 Бесеценети камења (освен дијаманти) и 

полубесценети камења, необработени или 
обработени, несортирани или сортирани но 
ненанижани, немонтирани ниту вглавени; 
несортирани бесценети камења (освен 
дијаманти) и полубесценети камења, 
привремено нанижани заради полесен 
транспорт:   

7103 10 00 00 -Необработени или само сечени со пила или 
грубо обликувани   15 kg 

  -Поинаку обработени:   
7103 91 00 00 --Рубини, сафири и смарагди   15 g/c/k 
7103 99 00 00 --Друго   15 g/c/k 
7104 Синтетички или реконституирани бес-

ценети или полубесценети камења, 
обработени или необработени, несортирани 
или сортирани но ненанижани, 
немонтирани, невглавени; несортирани 
синтетички или реконституирани бесценети 
или полубесценети камења, привремено 
нанижани заради полесен транспорт:   

7104 10 00 00 -Кварц, пиезо-електричен   15 g/kg 
7104 20 00 00 -Други, необработени или само сечени со 

пила или грубо обликувани   15 g/kg 
7104 90 00 00 -Друго   10 g/kg 
7105 Прашина и прав од природни или син-

тетички бесценети или полубесценети 
камења:   

7105 10 00 00 -Од дијаманти   7 g/c/k 
7105 90 00 00 -Друго   7 g/kg 
  II. БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И МЕТАЛИ 

ПЛАТИНИРАНИ СО БЛАГОРОДЕН 
МЕТАЛ   

7106 Сребро (вклучувајќи сребро позлатено или 
платинирано) необработено или во форма 
на полупроизводи, или во прав:   

7106 10 00 00 -Прав   7 g/kg 
  -Друго:   
7106 91 --Необработено:   
7106 91 10 00 ---Со финост не помала од 999 промили   12 g/kg 
7106 91 90 00 ---Со финост помала од 999 промили   20 g/kg 
7106 92 --Полупроизводи:   
7106 92 20 00 ---Со финост не помала од 750 промили   7 g/kg 
7106 92 80 00 ---Со финост помала од 750 промили   10 g/kg 
7107 00 00 00 Прости метали платинирани со сребро, 

натаму необработени освен полупроизводи  
 

15 
 

g/kg 
7108 Злато (вклучувајќи платинирано) нео-

бработено или во форма на полупроизводи, 
или во форма на прав:   

  -Немонетарно:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7108 11 00 00 --Прав   7 g/kg 
7108 12 00 00 --Други необработени форми   7 g/kg 
7108 13 --Други полупроизводи:   
7108 13 10 00 ---Шипки, жици и отсечоци; табли; листови и 

ленти со дебелина што надминува 0,15 мм, 
изземајќи било каква подлога   7 g/kg 

7108 13 80 00 ---Друго   7 g/kg 
7108 20 00 00 -Монетарно   15 g/kg 
7109 00 00 00 Прости метали или сребро, платинирано со 

злато, натаму необработени, освен како 
полупроизводи   

 
15 

 
g/kg 

7110 Платина, необработена, полупроизводи или 
во прав:   

  -Платина:   
7110 11 00 00 --Необработена или во прав   7 g/kg 
7110 19 --Друго:   
7110 19 10 00 ---Шипки, жици и отсечоци; табли; листови и 

ленти со дебелина што надминува 0,15 мм, 
изземајќи било каква подлога   7 g/kg 

7110 19 80 00 ---Друго   7 g/kg 
  -Паладиум:   
7110 21 00 00 --Необработен или во прав   7 g/kg 
7110 29 00 00 --Друго   7 g/kg 
  -Родиум:   
7110 31 00 00 --Необработен или во прав   7 g/kg 
7110 39 00 00 --Друго   7 g/kg 
  -Иридиум, осмиум и рутениум:   
7110 41 00 00 --Необработени или во прав   7 g/kg 
7110 49 00 00 --Друго   7 g/kg 
7111 00 00 00 Прости метали, сребро или злато, пла-

тинирани со платина, понатаму 
необработени, освен во форма на 
полупроизводи   

 
7 

 
g/kg 

7112 Отпадоци и остатоци од благородни метали 
или од метал платиниран со благородни 
метали; други отпадоци и остатоци што 
содржат благородни метали или благородни 
метални соединенија, од видот кои главно 
се употребуваат за обновување на благо-
родни метали:   

7112 30 00 00 -Пепел што содржи благородни метали или 
благородни метални соединенија   

 
7 

 
g/kg 

  -Друго:   
7112 91 00 00 --Од злато, вклучувајќи и од метал пла-

тиниран со злато, ислучувајќи отпадоци 
што содржат други благородни метали   

 
7 

 
g/kg 

7112 92 00 00 --Од платина, вклучувајќи од метали пла-
тинирани со платина, но исклучувајќи от-
падоци што содржат други благородни ме-
тали   

 
7 

 
g/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7112 99 00 00 --Друго   7 g/kg 
  III. НАКИТ, ЗЛАТАРСКИ, КУЈУНЏИСКИ 

И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ   
7113 Накит и делови од накит; од благородни 

метали или од метали платинирани со 
благородни метали:   

  -Од благородни метали, вклучувајќи ги и 
оние што се превлечени или платинирани со 
благородни метали:   

7113 11 00 00 --Од сребро, вклучувајќи ги и оние што се 
превлечени или платинирани со други 
благородни метали   

 
15 

 
p/st/g/kg 

7113 19 00 00 --Од други благородни метали, вклучувајќи 
ги и оние што се превлечени или платини-
рани со благородни метали   

 
15 

 
p/st/g/kg 

7113 20 00 00 -Од прости метали платинирани со благо-
родни метали   15 p/st/g/kg 

7114 Предмети на златарството или ку-
јунџиството и нивни делови, од благородни 
метали или од метали платинирани со 
благородни метали:   

  -Од благородни метали вклучувајќи ги и 
оние што се превлечени или платинирани со 
благородни метали:   

7114 11 00 00 --Од сребро, вклучувајќи ги и оние што се 
превлечени или платинирани со други бла-
городни метали   

 
15 

 
p/st/g/kg 

7114 19 00 00 --Од други благородни метали, вклучувајќи 
ги и оние што се превлечени или плати-
нирани со благородни метали   

 
15 

 
p/st/g/kg 

7114 20 00 00 -Од прости метали платинирани со благо-
родни метали   15 p/st/g/kg 

7115 Други предмети од благородни метали или 
од метали платинирани со благородни 
метали:   

7115 10 00 00 -Катализатори во форма на жичена ткае-
нина, решетка или мрежи, од платина   

 
15 

 
p/st/g/kg 

7115 90 -Друго:   
7115 90 10 00 --Од благородни метали   15 p/st/g/kg 
7115 90 90 00 --Од метали платинирани со благородни ме-

тали   15 p/st/g/kg 
7116 Предмети од природни или одгледувани 

бисери, од бесценети или полубесценети 
камења (природни, синтетички или 
реконструирани):   

7116 10 00 00 -Од природни или одгледувани бисери   15 p/st/g/kg 
7116 20 -Од бесценети или полубесценети камења 

(природни, синтетички или реконструи-
рани):   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  --Изработени целосно од бесценети или 

полубесценети камења:   
7116 20 11 00 ---Ѓердани, нараквици и други предмети од 

природни бесценети или полубесценети ка-
мења, во низи, без копчиња или друг прибор   

 
15 

 
p/st/g/kg 

7116 20 19 00 ---Друго   15 p/st/g/kg 
7116 20 90 00 --Друго   15 p/st/g/kg 
7117 Имитации на накит:   
  -Од прости метали, вклучувајќи ги и оние 

што се превлечени со благородни метали:   
7117 11 00 00 --Копчиња за манжетни и слични копчиња  15 p/st/g/kg 
7117 19 --Друго:   
7117 19 10 00 ---Со делови од стакло   15 p/st/g/kg 
  ---Без делови од стакло:   
7117 19 91 00 ----Позлатени, посребрени или платинирани   15 p/st/g/kg 
7117 19 99 00 ----Друго   15 p/st/g/kg 
7117 90 00 00 -Друго   15 p/st/g/kg 
7118 Метални пари:   
7118 10 -Метални пари (освен златни метални 

пари), кои не се законско средство за 
плаќање:   

7118 10 10 00 --Од сребро   сл p/st/g/kg 
7118 10 90 00 --Друго   сл p/st/g/kg 
7118 90 00 00 -Друго   сл p/st/g/kg 
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О Д Д Е Л  X V  

ПРОСТИ МЕТАЛИ И ПРОИЗВОДИ ОД ПРОСТИ МЕТАЛИ 
Забелешки: 

1.  Овој Оддел не опфаќа: 
(а)  подготвени премачкувачки средства, печатарски бои и мастила или други производи врз 

база на лушпи или прав од метал (тар. броеви 3207 до 3210, 3212, 3213 или 3215); 
(б)  фероцериум или други пирофорни легури (тар. број 3606); 
(в)  шешири и други покривки за глава или нивни делови од тар. број 6506 или 6507; 
(г)  костури за чадори или други производи од тар. број 6603; 
(д)  производи од Глава 71 (на пример, легура на благородни метали, прости метали 

платинирани со благороден метал, имитации на накит); 
(ѓ)  производи од Оддел XVI (машини, механички уреди и електрични стоки); 
(е)  составени железнички или трамвајски шини (тар. број 8608) или други производи од Оддел 

XVII (возила, бродови и чамци, воздухоплови); 
(ж)  инструменти или апарати што спаѓаат во Оддел XVIII, вклучувајќи пружини за часовници; 
(з)  оловна сачма подготвена за муниција (тар. број 9306) или други производи од Оддел XIX 

(оружје и муниција); 
(ѕ)  производи од Глава 94 (на пример, мебел, носачи на мадраци, ламби и светлечки тела, 

осветлени знаци, монтажни згради); 
(и)  производи што спаѓаат во Глава 95 (на пример, играчки, реквизити за игра и спорт); 
(ј)  рачни сита, копчиња, пенкала, држачи за моливи, перца или други производи од Глава 96 

(разни производи); или 
(к)  предмети од Глава 97 (на пример, уметнички предмети). 

2.  Во оваа номенклатура, под поимот “делови за општа употреба” се подразбираат: 
(а)  производите од тар. броеви 7307, 7312, 7315, 7317 или 7318 и слични производи од други 

прости метали; 
(б)  пружини и листови за пружини, од прости метали, освен пружини за часовници (тар. број 

9114); и 
(в)  производи од тар. броеви 8301, 8302, 8308, 8310 и рамки и огледала, од прости метали, од 

тар. број 8306. 
Во Глава 73 до 76 и 78 до 82 (освен тар. број 7315) одредбите за “делови на производите” не се 
однесуваат на “деловите за општа употреба”. 
Согласно со претходниот став и забелешка 1 кон Глава 83, производите од Глава 82 или 83 се 
исклучуваат од Глава 72 до 76 и 78 до 81. 

3.  Во Номенклатурата под поимот “прости метали” се подразбира: железо и челик, бакар, никел, 
алуминиум, олово, цинк, калај, тунгстен (волфрам), молибден, тантал, магнезиум, кобалт, 
бизмут, кадмиум, титан, циркониум, антимон, манган, берилиум, хром, германиум, ванадиум, 
галиум, хафниум, индиум, ниобиум (колумбиум), рениум и талиум. 

4.  Во Номенклатурата под поимот “кермети” се подразбираат, производи кои содржат 
микроскопски хетерогена комбинација на метални соединенија и керамички соединенија. 
Изразот “кермети”, ги опфаќа и синтерувани метални карбиди (метални карбиди синтерувани 
со метал). 

5.  Распоредување на легурите (освен феролегури и предлегури, дефинирани во Глава 72 и 74): 
(а)  Легурата од прост метал се распоредува како легура од оној метал што преовладува по 

маса над било кој друг метал. 
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(б)  Легурата составена од прости метали од овој Оддел, како и од елементи што не спаѓаат во 
тој Оддел, се смета како легура од прости метали од овој Оддел, ако вкупната маса на 
таквите метали е еднаква или поголема од вкупната маса на другите застапени елементи. 

(в)  Во овој Оддел поимот “легура” ги опфаќа и синтерираните мешаници на метален прав, 
хетерогени мешаници добиени со топење (освен кермети) и меѓуметални соединенија. 

6.  Легурите од прости метали во номенклатурата, освен ако тоа поинаку не е регулирано, се 
распоредуваат како прости метали, согласно со одредбите од забелешката 5. 

7.  Распоредување на сложени производи: 
  Ако од тарифните броеви не произлегува поинаку, производите од прости метали (вклучувајќи 

ги и производите од мешани материјали што се распоредуваат како производи од прости 
метали според основните правила) што се состојат од два или повеќе прости метали ќе се 
распоредат како производи од оној прост метал кој преовладува по маса над секој друг метал. 

  За примена на овие одредби: 
(а)  Железо и челик, или разни видови железо или челик се сметаат како еден ист метал. 
(б)  Легура се смета како да е во целост составена од оној метал за чија легура се смета врз 

основа на забелешката 5. 
(в)  Кермет од тар. број 8113 се смета како единичен прост метал. 

8.  Во овој оддел, под следниве поими се подразбираат: 
(а)  Отпадоци и остатоци 

Метални отпадоци и остатоци од производството или од механичката обработка на метали 
и метални стоки, конечно неупотребливи поради кршење, режење, истрошеност или од 
други причини. 

(б)  Прав 
Производи кои 90% или повеќе по маса, поминуваат низ сито со отвори од 1 мм. 
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ГЛАВА  7 2  

ЖЕЛЕЗО И ЧЕЛИК 
Забелешки: 

1.  Во оваа глава, како и во случаите што се наведени во оваа забелешка под одредбите (г), (д) и 
(ѓ), под следниве поими во оваа номенклатура се подразбираат: 

(а)  Сурово железо 
Легури на железо и јаглерод што не можат да се коваат, со содржина поголема од 2% по 
маса јаглерод и кои можат да содржат по маса еден или повеќе други елементи во следниве 
граници: 
-   не повеќе од 10% хром, 
-   не повеќе од 6% манган, 
-   не повеќе од 3% фосфор, 
-   не повеќе од 8% силициум, 
-   вкупно не повеќе од 10% на други елементи. 

(б)  Манганово (огледално железо) 
Легури на железо и јаглерод што по маса содржат повеќе од 6% , но не повеќе од 30% по 
маса манган, а другите карактеристики им одговараат на одредбите под (а) на оваа 
забелешка. 

(в)  Феролегури 
Легури во блокови, парчиња или слични примарни форми, во форми добиени со 
континуирано леење и во форма на гранули или прав, вклучувајќи ги агломерираните што 
се користат како додатоци во производството на други легури или како антиоксиденти, 
средства за отсулфурирање или за слични употреби во црната металургија и кои не можат 
да се коват, а по маса содржат 4% или повеќе железо и еден или повеќе од следниве 
елементи: 
-   повеќе од 10% хром, 
-   повеќе од 30% манган, 
-   повеќе од 3% фосфор, 
-   повеќе од 8% силициум, 
-   вкупно повеќе од 10% други елементи, освен јаглерод, при што содржината на бакар 

не може да биде поголема од 10%. 

(г)  Челик 
Производите од железо освен оние од тар. број 7203 кои (изземајќи ги извесните видови 
произведени во форма на одливки) можат пластично да се обликуваат и кои содржат 2% по 
маса или помалку јаглерод. Меѓутоа, хромните челици можат да имаат поголем процент на 
јаглерод. 

(д)  Не'рѓосувачки челик 
Легирани челици со содржина од 1,2% или помалку по маса јаглерод и 10,5% или повеќе 
хром, со или без други елементи. 

(ѓ)  Други легирани челици 
Челици што не одговараат на дефиницијата на не'рѓосувачки челици и содржат еден или 
повеќе елементи во следниве граници: 
-   0,3% или повеќе алуминиум, 
-   0,0008% или повеќе бор, 
-   0,3% или повеќе хром, 
-   0,3% или повеќе кобалт, 
-   0,4% или повеќе бакар, 
-   0,4% или повеќе олово, 
-   1,65% или повеќе манган, 
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-   0,08% или повеќе молибден, 
-   0,3% или повеќе никел, 
-   0,06% или повеќе ниобиум, 
-   0,6% или повеќе силициум, 
-   0,05% или повеќе титан, 
-   0,3% или повеќе волфрам (тунгстен), 
-   0,1% или повеќе ванадиум, 
-   0,05% или повеќе циркониум, 
-   0,1% или повеќе поединечно други елементи (освен сулфур, фосфор, јаглерод и азот). 

(е)  Отпадни инготи од железо или челик предвидени за претопување  
Производи грубо одлеани во форма на инготи без кокилно продолжение (глава на ингот), 
со очигледни површински грешки, а не одговараат на хемискиот состав на сурово железо, 
манганово железо или феролегури. 

(ж)  Гранули 
Производи од кои помалку од 90% по маса поминува низ сито со отвори од 1 мм, а 90% 
или повеќе по маса поминува низ сито со отвори од 5 мм. 

(з)  Полупроизводи 
Производи со полн пресек добиени со континуирано леење, вклучувајќи ги оние изложени 
на примарно топло валање; и други производи, освен производите добиени со 
континуирано леење, со полн пресек, што се топло валани или грубо обликувани со 
ковање, вклучувајќи и грубо обликувани полупроизводи за профили. 

Овие производи не се испорачуваат во макари. 

(ѕ)  Плоснати валани производи 
Валани производи со правоаголен полн напречен пресек (освен квадратен), кои не и 
одговараат на претходната дефиниција под (з) во форма: 

-   на цврсто намотани макари (слоевите лежат еден врз друг), или 

-   на прави должини (ненамотани), кои ако дебелината им е помала од 4,75 мм имаат 
ширина еднаква на најмалата десетократна дебелина, или ако дебелината им е 4,75 мм 
или поголема, имаат ширина поголема од 150 мм и најмалку двапати поголема од 
дебелината. 

Под плоснати валани производи се подразбираат и производите со релјефна површина која 
потекнува директно од валањето (на пример, жлебови, ребра, потоа во форма на солзи и 
др.), и оние што се дупечни, набрани или полирни, под услов со тоа да не добијат карактер 
на предмети или производи од други тарифни броеви. 
Плоснатите валани производи во форма која се разликува од правоаголната или 
квадратната форма, со која и да било големина, се распоредуваат како производи со 
ширина од 600 мм или повеќе, под услов да немаат својство на предмети или производи од 
други тарифни броеви. 

(и)  Прачки, топло валани, во форма на лабаво намотани макари 
Топло валани производи во форма на лабаво намотани макари, со полн напречен пресек во 
форма на круг, сегмент на круг, валчеста форма, правоаголник (вклучувајќи квадрат), 
триаголник или други испупчени многуаголници (вклучувајќи “плоснати кругови” и 
“модификувани правоаголници”, кај кои двете спротивни страни се испупчени лакови, а 
другите две страни се прави, со еднаква должина и паралелни). Овие производи можат да 
имаат вдлабнатини, ребра, жлебови или други деформации добиени за време на валањето 
(прачки за армирање на бетон). 

(ј)  Други прачки 
Производите што не одговараат ниту на една од дефинициите под (з), (ѕ) или (и) или на 
дефиницијата за ладно добиена жица, а по целата своја должина имаат ист напречен пресек 
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во форма на круг, сегмент на круг, валчеста форма, правоаголник (вклучувајќи квадрат), 
триаголник или други испупчени многуаголници (вклучувајќи “плоснати кругови” и 
“модификувани правоаголници”, кај кои двете спротивни страни се испупчени лакови, а 
другите две страни се прави, со еднаква должина и паралелни. 
Тие производи можат: 
-   да имаат вдлабнатини, ребра, жлебови или други деформации добиени за време на 

валањето (прачки за армирање на бетон), 
-   да бидат усукани по валањето. 

(к)  Профили 
Производи кои по целата своја должина имаат ист полн напречен пресек, а кои не им 
одговараат на претходните дефиниции под (з), (ѕ), (и) или (ј), или на дефиницијата за ладно 
добиена жица. 
Глава 72 не ги опфаќа производите од тар. број 7301 или 7302. 

(л)  Жица 
Ладно добиени производи во макари, кои по целата своја должина имаат ист полн 
напречен пресек, а не одговараат на дефиницијата за плоснати валани производи. 

(љ)  Шуплив прачки за дупчење 
Шупливи прачки од кој и да било напречен пресек, подобни за производство на бургии, 
чија најголема надворешна димензија на напречниот пресек надминува 15 мм, но не 
надминува 52 мм, а најголемата внатрешна димензија не ја надминува половината од 
најголемата надворешна димензија. Шупливите прачки од железо или челик што не и 
одговараат на оваа дефиниција се распоредуваат во тар. број 7304. 

2.  Производите од железо или челик, платинирани со друг вид железо или челик, се 
распоредуваат според производот од железо или челик кој преовладува по маса. 

3.  Производите од железо или челик добиени со електролитичко нанесување, со леење под 
притисок или со синтерирање се распоредуваат според нивната форма, нивниот состав и 
изглед, во тарифните броеви на оваа глава, според сличните топло валани производи.  

 
Забелешки за тарифните подброеви: 

1.  Во оваа глава, под следниве поими се подразбираат: 

(а)  Легирано сурово железо 
Сурово железо кое по маса, содржи еден или повеќе елементи во наведените пропорции: 
-   повеќе од 0,2% хром, 
-   повеќе од 0,3% бакар, 
-   повеќе од 0,3% никел, 
-   повеќе од 0,1% кој и да било од следниве елементи: алуминиум, молибден, титан, 

волфрам (тунгстен), ванадиум. 

(б)  Нелегиран челик за автомати 
Нелегиран челик кој, по маса, содржи еден или повеќе од елементите во следниве граници: 
-   0,8% или повеќе сулфур, 
-   0,1% или повеќе олово, 
-   повеќе од 0,05% селен, 
-   повеќе од 0,01% телур, 
-   повеќе од 0,05% бизмут. 

(в)  Силициумски електрочелици 
Легирани челици со содржина најмалку 0,6%, но не повеќе од 6% по маса силициум и не 
повеќе од 0,08% јаглерод. Тие, исто така можат да содржат не повеќе од 1% по маса 
алуминиум, но не други елементи во количество кое на челикот би му дало карактеристика 
на друг легиран челик. 



24 декември 2009  СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 155 - Стр. 459 
 

 

(г)  Брзорезни челици 
Легирани челици кои содржат, со или без други елементи, најмалку два од следниве три 
легирачки елементи: молибден, волфрам (тунгстен) и ванадиум со комбинирана содржина 
по маса 7% или повеќе, како и 0,6% или повеќе јаглерод и 3 до 6% хром. 

(д)  Силициум-мангански челици 
Легирани челици кои по маса содржат: 
-   не повеќе од 0,7% јаглерод, 
-   0,5% или повеќе, но не повеќе од 1,9% манган; и 
-   0,6% или повеќе, но не повеќе од 2,3% силициум, но кои не содржат било кој друг 

елемент во количество кое на челикот би му дало карактеристики на друг легиран 
челик. 

2.  При распоредувањето на феролегурите во подброевите на тар. број 7202 треба да се почитуваат 
следниве правила: 
Феролегурата се смета како двојна (бинарна) и се распоредува во соодветен подброј (ако таков 
постои), ако само еден од легирачките елементи го надминува минималниот процентен износ 
даден во забелешката 1 (в) од оваа глава; слично на тоа, ќе се смета како тројна (тернарна) 
односно четворна (кватернарна) ако два или три легирачки елементи го надминуваат 
споменатиот минимален процентен износ.  
За примената на ова правило, содржината на “други елементи” од забелешката 1 (в) кон оваа 
глава (кои не се изрично спомнати) мора да изнесуваат поединечно над 10% по маса. 

 
Дополнителна забелешка: 
1.  Следниве изрази го имаат следново значење: 

-   “Електро” во смисла на тар. ознаки 7209 16 10 00, 7209 17 10 00, 7209 18 10 00, 7209 26 10 
00, 7209 27 10 00, 7209 28 10 00 и 7211 23 20 00, рамно валани производи кои под струја од 
50 Hz и магнетен флукс од 1 T имаат watt-загуба по килограм пресметани според Епстеин 
методата, од: 

-   2,1 W или помалку, кога нивната дебелина не надминува 0,20 мм, 
-   3,6 W или помалку, кога нивната дебелина не е помала од 0,20 мм, но е помала од 0,60 

мм, 
-   6 W или помалку, кога нивната дебелина не е помалку од 0,60 мм, но не повеќе од 1,50 

мм. 
-   “Бел лим” во смисла на тар. ознаки 7210 12 20 00, 7210 70 10 00,  7212 10 10 00 и 7212 40 

20 00, рамно валани производи (со дебелина помала од 0,5 мм) превлечена со слој на метал 
кој содржи 97% по маса или повеќе калај. 

-   “Алатен челик” во смисла на тар. ознаки 7224 10 10 00, 7224 90 02 00, 7225 30 10 00, 7225 
40 12 00, 7226 91 20 00, 7228 30 20 00, 7228 40 10 00, 7228 50 20 00 и 7228 60 20 00, легури 
на челик, освен не'рѓосувачки или брзорезен челик (high speed steel), кој содржи по маса, 
еден од следниве составни елементи, со или без други елемнети: 

-   помалку од 0,6% јаглерод 
и 
0,7% или повеќе силициум и 0,05 % или повеќе ванадиум 
или  
4% или повеќе волфрам, 

-   0,8% или повеќе јаглерод 
и 
0,05% или повеќе ванадиум, 

-   повеќе од 1,2% јаглерод 
и 
не помалку од 11%, но не повеќе од 15% хром, 
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-   0,16% или повеќе, но не повеќе од 0,5% јаглерод 
и 
3,8% или повеќе, но не повеќе од 4,3% никел 
и 
1,1% или повеќе, но не повеќе од 1,5 % хром 
и 
0,15% или повеќе, но не повеќе од 0,5% молибден, 

-   0,3% или повеќе, но не повеќе од 0,5% јаглерод 
и 
1,4% или повеќе, но не повеќе од 2,1% хром 
и  
0,15% или повеќе, но не повеќе од 0,5% молибден 
и 
помалку од 1,2% никел, 

-   0,3% или повеќе јаглерод 
и 
помалку од 5,2% хром 
и 
0,65% или повеќе молибден или 0,4% или повеќе волфрам, 

-   0,5% или повеќе, но не повеќе од 0,6% јаглерод 
и 
1,25% или повеќе, но не повеќе од 1,8% никел 
и 
0,5% или повеќе, но не повеќе од 1,2% хром 
и 
0,15% или повеќе, но не повеќе од 0,5% молибден. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
 I. ПРОИЗВОДИ ВО ПРИМАРНИ ФОРМИ; 

ПРОИЗВОДИ ВО ГРАНУЛИ ИЛИ ВО 
ПРАВ   

7201 Сурово железо и манганово (огледално) 
железо, во блокови или други примарни 
форми:   

7201 10 -Нелегирано сурово железо со содржина од 
0,5% или помалку по маса фосфор:   

  --Со содржина по маса на манган не помала од 
0,4%:   

7201 10 11 00 ---Со содржина по маса од 1% или помалку на 
силициум   2 kg 

7201 10 19 00 ---Со содржина по маса поголема од 1% на 
силициум   2 kg 

7201 10 30 00 --Со содржина по маса не помала од 0,1% но 
помала од 0,4% на манган   

 
2 

 
kg 

7201 10 90 00 --Со содржина по маса помала од 0,1% на 
манган   2 kg 

7201 20 00 00 -Нелегирано сурово железо со содржина по 
маса поголема од 0,5% фосфор   

 
2 

 
kg 

7201 50  -Легирано сурово железо; манганово (огле-
дално) железо:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7201 50 10 00 --Легирано сурово железо, со содржина по 

маса не помала од 0,3% но не поголема од 1% 
на титан и не помала од 0,5% но не поголема 
од 1% на ванадиум   

 
2 

 
kg 

7201 50 90 00 --Друго   2 kg 
7202 Феро-легури:   
  -Феро-манган:   
7202 11 --Со содржина по маса поголема од 2% јаг-

лерод:   
7202 11 20 00 ---Со гранулација што не надминува 5 мм и со 

содржина на манган по маса што надминува 
65%   

 
2 

 
kg 

7202 11 80 00 ---Друго   2 kg 
7202 19 00 00 --Друго   2 kg 
  -Феро-силициум:   
7202 21 00 00 --Со содржина по маса поголема од 55%  

силициум     2 kg 
7202 29  --Друго:   
7202 29 10 00 ---Со содржина по маса од 4% или поголема но 

не поголема од 10% на магнезиум   
 

2 
 

kg 
7202 29 90 00 ---Друго   2 kg 
7202 30 00 00 -Феро-силико-манган   2 kg 
  -Феро-хром:   
7202 41 --Со содржина по маса поголема од 4% јаг-

лерод:   
7202 41 10 00 ---Со содржина по маса поголема од 4% но не 

поголема од 6% на јаглерод   
 

2 
 

kg 
7202 41 90 00 ---Со содржина по маса поголема од 6% на 

јаглерод   2 kg 
7202 49 --Друго:   
7202 49 10 00 ---Со содржина по маса не поголема од 0,05% 

на јаглерод   2 kg 
7202 49 50 00 ---Со содржина по маса поголема од 0,05% но 

не поголема од 0, 5% на јаглерод   
 

2 
 

kg 
7202 49 90 00 ---Со содржина по маса поголема од 0,5% но 

не поголема од 4% на јаглерод   
 

2 
 

kg 
7202 50 00 00 -Феро-силико-хром   2 kg 
7202 60 00 00 -Феро-никел   2 kg 
7202 70 00 00 -Феро-молибден   2 kg 
7202 80 00 00 -Феро-волфрам (тунгстен) и феро-силико-

волфрам (тунгстен)   2 kg 
 -Друго:   
7202 91 00 00 --Феро-титан и феро-силико-титан   2 kg 
7202 92 00 00 --Феро-ванадиум   2 kg 
7202 93 00 00 --Феро-ниобиум   2 kg 
7202 99 --Друго:   
7202 99 10 00 ---Феро-фосфор   2 kg 
7202 99 30 00 ---Феро-силико-магнезиум   2 kg 
7202 99 80 00 ---Друго   2 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7203 Производи од железо добиени со директна 

редукција на железна руда и други 
сунѓерасти производи од железо, во 
парчиња, пелети или слични форми; железо 
со минимална чистота 99,94% по маса, во 
парчиња, пелети или слични форми:   

7203 10 00 00 -Производи од железо добиени со директна 
редукција на железна руда   2 kg 

7203 90 00 00 -Друго   2 kg 
7204  Отпадоци и остатоци од железо или челик; 

отпадни инготи, слабови и др, од железо или 
челик, за претопување:   

7204 10 00 00 -Отпадоци и остатоци од леано железо  сл kg 
 -Отпадоци и остатоци од легиран челик:   
7204 21 --Од не'рѓосувачки челик:   
7204 21 10 00 ---Со содржина по маса од 8% или поголема на 

никел   сл kg 
7204 21 90 00 ---Друго   сл kg 
7204 29 00 00 --Друго   сл kg 
7204 30 00 00 -Отпадоци и остатоци од калаисано железо 

или челик   сл kg 
  -Други отпадоци и остатоци:   
7204 41 --Струганици, опилки, отсечоци и исечоци и 

слично, вклучувајќи ги и оние во бали:   
7204 41 10 00 ---Струганици, опилки   сл kg 
  ---Отсечоци, исечоци и слично:   
7204 41 91 00 ----Во бали   сл kg 
7204 41 99 00 ----Друго   сл kg 
7204 49 --Друго:   
7204 49 10 00 ---Фрагментирано   сл kg 
  ---Друго:   
7204 49 30 00 ----Во бали   сл kg 
7204 49 90 00 ----Друго   сл kg 
7204 50 00 00 -Отпадни инготи, слабови и др, за претопу-

вање   сл kg 
7205 Гранули и прав, од сурово железо, ман-

ганово огледално железо, железо или челик:   
7205 10 00 00 -Гранули   сл kg 
  -Прав:   
7205 21 00 00 --Од легиран челик   сл kg 
7205 29 00 00 --Друго   сл kg 
  II. ЖЕЛЕЗО И НЕЛЕГИРАН ЧЕЛИК   
7206 Железо и нелегиран челик во инготи или 

други примарни форми (исклучувајќи го 
железото од тар. број 7203):   

7206 10 00 00 -Инготи   сл kg 
7206 90 00 00 -Друго   сл kg 
7207 Полупроизводи од железо или нелегиран 

челик:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  -Со содржина помала од 0,25% по маса јаг-

лерод:   
7207 11 --Со правоаголен (вклучувајќи квадратен) 

напречен пресек, со ширина помала од двој-
ната дебелина:   

  ---Валани или добиени со континуирано ле-
ење:   

7207 11 11 00 ----Од челик за автомати   сл kg 
  ----Друго:   
7207 11 14 00 -----Со дебелина што не надминува 130 мм   сл kg 
7207 11 16 00 -----Со дебелина што надминува 130 мм   сл kg 
7207 11 90 00 ---Ковани   сл kg 
7207 12 --Друго, со правоаголен (освен квадратен) 

напречен пресек:   
7207 12 10 00 ---Валани или добиени со континуирано леење  сл kg 
7207 12 90 00 ---Ковани   сл kg 
7207 19 --Друго:   
  ---Со кружен или многуаголен напречен пре-

сек:   
7207 19 12 00 ----Валани или добиени со континуирано ле-

ење    сл kg 
7207 19 19 00 ----Ковани   сл kg 
7207 19 80 00 ---Друго   сл kg 
7207 20 -Со содржина 0,25% по маса или повеќе јаг-

лерод:   
  --Со правоаголен (вклучувајќи квадратен) нап-

речен пресек, со ширина помала од двократ-
ната дебелина:   

  ---Валани или добиени со континуирано ле-
ење:   

7207 20 11 00 ----Од челик за автомати   сл kg 
  ----Друго, со содржина по маса:   
7207 20 15 00 -----0,25% или поголема но помала од 0,6% на 

јаглерод   сл kg 
7207 20 17 00 -----0,6% или поголема на јаглерод   сл kg 
7207 20 19 00 ---Ковани   сл kg 
  --Друго, со правоаголен (освен квадратен) нап-

речен пресек:   
7207 20 32 00 ---Валани или добиени со континуирано леење  сл kg 
7207 20 39 00 ---Ковани   сл kg 
  --Со кружен или многуаголен напречен пресек:   
7207 20 52 00 ---Валани или добиени со континуирано леење  сл kg 
7207 20 59 00 ---Ковани   сл kg 
7207 20 80 00 --Друго   сл kg 
7208 Топло валани плоснати производи, од 

железо или нелегиран челик, со ширина 600 
мм или поголема, неплатинирани или 
непревлечени:   

7208 10 00 00 -Во макари, само топло валани, со шари во 
релјеф   сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  -Друго, во макари, само топло валани, 

пиклувани:   
7208 25 00 00 --Со дебелина од 4,75 мм или поголема   сл kg 
7208 26 00 00 --Со дебелина од 3 мм или поголема но по-

мала од 4,75 мм   сл kg 
7208 27 00 00 --Со дебелина помала од 3 мм   сл kg 
  -Друго, во макари, само топло валани:   
7208 36 00 00 --Со дебелина што надминува 10 мм   сл kg 
7208 37 --Со дебелина од 4,75мм или поголема но 

што не надминува 10 мм:   
7208 37 00 10 ---Наменето за повторно валање   сл kg 
7208 37 00 90 ---Друго   сл kg 
7208 38 --Со дебелина од 3 мм или поголема но 

помала од 4,75 мм:   
7208 38 00 10 ---Наменето за повторно валање   сл kg 
7208 38 00 90 ---Друго   сл kg 
7208 39 --Со дебелина помала од 3 мм:   
7208 39 00 10 ---Наменето за повторно валање   сл kg 
7208 39 00 90 ---Друго   сл kg 
7208 40 00 00 -Ненамотани (табли), само топло валани, со 

шари во релјеф   сл kg 
  -Друго, ненамотани (табли), само топло ва-

лани:   
7208 51 --Со дебелина што надминува 10 мм:   
7208 51 20 00 ---Што надминува 15 мм   сл kg 
  ---Што надминува 10 мм но не надминува 15 

мм, со ширина:   
7208 51 91 00 ----Од 2050 мм или поголема   сл kg 
7208 51 98 00 ----Помала од 2050 мм   сл kg 
7208 52 --Со дебелина од 4,75 мм или поголема но 

што не надминува 10 мм:   
7208 52 10 00  ---Валани на сите четири страни или со 

поминување низ затворена кутија, со ширина 
што не надминува 1250 мм   

 
сл 

 
kg 

  ---Друго, со ширина:   
7208 52 91 00  ----2050 мм или поголема   сл kg 
7208 52 99 00 ----Помала од 2050 мм   сл kg 
7208 53 --Со дебелина од 3 мм или поголема но по-

мала од 4,75 мм:   
7208 53 10 00  ---Валани на сите четири страни или со 

поминување низ затворена кутија, со ширина 
што не надминува 1250 мм и со дебелина од 4 
мм или поголема   

 
 
сл 

 
 

kg 
7208 53 90 00 ---Друго   сл kg 
7208 54 00 00 --Со дебелина помала од 3 мм   сл kg 
7208 90 -Друго:   
7208 90 20 00 --Перфорирани   сл kg 
7208 90 80 00 --Друго   сл kg 
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1 2 3 4 
7209 Плоснати валани производи, од железо или 

нелегиран челик, со ширина 600 мм или 
поголема, ладно валани (ладно редуцирани), 
неплатинирани или непревлечени:   

  -Во макари, само ладно валани (ладно 
редуцирани):   

7209 15 00 00 --Со дебелина од 3 мм или поголема   сл kg 
7209 16  --Со дебелина што надминува 1 мм но пома-

ла од 3 мм:   
7209 16 10 00 ---”Електро”   сл kg 
7209 16 90 00 ---Друго   сл kg 
7209 17  --Со дебелина од 0,5 мм или поголема но 

што не надминува 1 мм:   
7209 17 10 00 ---”Електро”   сл kg 
7209 17 90 00 ---Друго   сл kg 
7209 18  --Со дебелина помала од 0,5 мм:   
7209 18 10 00 ---”Електро”   сл kg 
  ---Друго:   
7209 18 91 00 ----Со дебелина од 0,35 мм или поголема но 

помала од 0,5 мм   сл kg 
7209 18 99 00 ----Со дебелина помала од 0,35 мм   сл kg 
  -Ненамотани (во табли), само ладно валани 

(ладно редуцирани):   
7209 25 00 00 --Со дебелина од 3 мм или поголема   сл kg 
7209 26  --Со дебелина што надминува 1 мм но пома-

ла од 3 мм:   
7209 26 10 00 ---”Електро”   сл kg 
7209 26 90 00 ---Друго   сл kg 
7209 27  --Со дебелина од 0,5 мм или поголема но 

што не надминува 1 мм:    
7209 27 10 00 ---”Електро”   сл kg 
7209 27 90 00 ---Друго   сл kg 
7209 28  --Со дебелина помала од 0,5 мм:   
7209 28 10 00 ---”Електро”   сл kg 
7209 28 90 00 ---Друго   сл kg 
7209 90 -Други:   
7209 90 20 00 --Перфорирани   сл kg 
7209 90 80 00 --Друго   сл kg 
7210 Плоснати валани производи од железо или 

нелегиран челик, со ширина 600 мм или 
поголема, платинирани или превлечени:   

  -Превлечени или прекриени со калај:   
7210 11 00 00 --Со дебелина од 0,5 мм или поголема     сл kg 
7210 12 --Со дебелина помала од 0,5 мм:   
7210 12 20 00 ---Бел лим   сл kg 
7210 12 80 00 ---Друго   сл kg 
7210 20 00 00 -Превлечени или прекриени со олово, 

вклучувајќи и мат-лим   сл kg 
7210 30 00 00 -Електролитички превлечени или 

прекриени со цинк   сл kg 
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% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  -Поинаку превлечени или прекриени со 

цинк:   
7210 41 00 00 --Брановидни   сл kg 
7210 49 00 00 --Друго   сл kg 
7210 50 00 00 -Превлечени или прекриени со оксид на 

хром или со хром и оксиди на хром   
 
сл 

 
kg 

  -Превлечени или прекриени со алуминиум:   
7210 61 00 00 --Превлечени или прекриени со легура на 

алуминиум и цинк   сл kg 
7210 69 00 00 --Друго    сл kg 
7210 70 -Обоени, лакирани или превлечени со плас-

тична маса:   
7210 70 10 00 --Бел лим, лакиран; производи, превлечени или 

прекриени со оксиди на хром или со хром и 
оксиди на хром, лакирани   сл kg 

7210 70 80 00 --Друго   сл kg 
7210 90 -Други:   
7210 90 30 00 --Платинирани   сл kg 
7210 90 40 00 --Калаисани и печатени   сл kg 
7210 90 80 00 --Друго   сл kg 
7211 Плоснати валани производи од железо или 

нелегиран челик, со ширина помала од 600 
мм, неплатинирани или непревлечени:   

  -Само топло валани (ладно редуцирани):   
7211 13 00 00 --Валани на четири бочни страни или во 

затворен калибар, со ширина што надми-
нува 150 мм и со дебелина 4 мм и поголема, 
ненамотани (во табли) и без релјефни повр-
шини (мазни)   

 
 
сл 

 
 

kg 
7211 14 --Други, со дебелина од 4,75 мм и поголема:   
7211 14 00 10 ---Со ширина што надминува 500 мм   сл kg 
7211 14 00 90 ---Со ширина што не надминува 500 мм   сл kg 
7211 19 --Други:   
7211 19 00 10 ---Со ширина што надминува 500 мм   сл kg 
7211 19 00 90 ---Со ширина што не надминува 500 мм   сл kg 
  -Само ладно валани (ладно редуцирани):   
7211 23  --Што содржат по маса помала од 0,25% јаг-

лерод:   
7211 23 20 00 ---”Електро”   сл kg 
  ---Друго:   
7211 23 30 00 ----Со дебелина од 0,35 мм или поголема    сл kg 
7211 23 80 00 ----Со дебелина помала од 0,35 мм    сл kg 
7211 29 00 00 --Други   сл kg 
7211 90 -Други:   
7211 90 20 00 --Перфорирани   сл kg 
7211 90 80 00 --Друго   сл kg 
7212 Плоснати валани производи од железо или 

нелегиран челик, со ширина помала од 600 
мм, платинирани или превлечени:   

7212 10 -Превлечени или прекриени со калај:   
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1 2 3 4 
7212 10 10 00 --Бел лим, само површински тертиан   сл kg 
7212 10 90 00 --Друго   сл kg 
7212 20 00 00 -Електролитички превлечени или 

прекриени со цинк   сл kg 
7212 30 00 00 -Превлечени или прекриени со цинк на друг 

начин   сл kg 
7212 40 -Премачкани, лакирани или превлечени со 

пластична маса:   
7212 40 20 00 --Бел лим, понатаму необработен само лаки-

ран; производи превлечени или прекриени со 
оксиди на хром или хром и оксиди на хром, 
лакирани   

 
 
сл 

 
 

kg 
7212 40 80 00 --Друго   сл kg 
7212 50 -Превлечени или прекриени на друг начин:   
7212 50 20 00 --Превлечени или прекриени со оксиди на 

хром или со хром и оксиди на хром   сл kg 
7212 50 30 00 --Превлечени или прекриени со хром или 

никел   сл kg 
7212 50 40 00 --Превлечени или прекриени со бакар   сл kg 
  --Превлечени или прекриени со алуминиум:   
7212 50 61 00 ---Превлечени или прекриени со легура на 

алуминиум и цинк   сл kg 
7212 50 69 00 ---Друго   сл kg 
7212 50 90 00 --Друго   сл kg 
7212 60 00 00 -Платинирани    сл kg 
7213 Топло валана жица, во макари, од железо 

или нелегиран челик:   
7213 10 00 00 -Со вдлабнатини, ребра, жлебови или други 

деформации добиени во процесот на валање  
 
сл 

 
kg 

7213 20 00 00 -Друго, од челик за автомати   сл kg 
  -Друга:   
7213 91  --Со кружен напречен пресек со пречник 

помал од 14 мм:    
7213 91 10 00 ---Што се употребува за зајакнување на бетон  сл kg 
7213 91 20 00 ---Што се употребува за зајакнување на гуми   сл kg 
  ---Друго:   
7213 91 41 00 ----Што содржи по маса 0,06% или помалку 

јаглерод   сл kg 
7213 91 49 00 ----Што содржи по маса повеќе од 0,06% но 

помалку од 0,25% јаглерод   
 
сл 

 
kg 

7213 91 70 00 ----Што содржи по маса 0,25% или повеќе но 
помалку од 0,75% јаглерод   

 
сл 

 
kg 

7213 91 90 00 ----Што содржи по маса повеќе од 0,75% 
јаглерод   сл kg 

7213 99  --Друга:   
7213 99 10 00 ---Што содржи по маса помалку од 0,25% 

јаглерод   сл kg 
7213 99 90 00 ---Што содржи по маса 0,25% или повеќе 

јаглерод   сл kg 
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1 2 3 4 
7214 Други прачки од железо или нелегиран 

челик, само ковани, топло валани, топло 
влечени или топло екструдирани, 
вклучувајќи ги оние што се усучени по 
валањето:   

7214 10 00 00 -Ковани   сл kg 
7214 20 00 00 -Со вдлабнатини, ребра, жлебови или други 

деформации добиени во процесот на валање  
 
сл 

 
kg 

7214 30 00 00 -Други, од челик за автомати   сл kg 
  -Други:   
7214 91  --Со правоаголен (освен квадратен) 

напречен пресек:   
7214 91 10 00 ---Што содржи по маса помалку од 0,25% јаг-

лерод   сл kg 
7214 91 90 00 ---Што содржи по маса 0,25% или повеќе јаг-

лерод   сл kg 
7214 99  --Други:   
  ---Што содржи по маса помалку од 0,25% јаг-

лерод:   
7214 99 10 00 ----Што се употребува за зајакнување на бетон  сл kg 
  ----Друго, со кружен напречен пресек со дија-

метар:   
7214 99 31 00 -----80 мм или повеќе   сл kg 
7214 99 39 00 -----Помал од 80 мм   сл kg 
7214 99 50 00 ----Друго   сл kg 
  ---Што содржи по маса 0,25% или повеќе 

јаглерод:   
  ----Со кружен напречен пресек со дијаметар:   
7214 99 71 00 -----80 мм или повеќе   сл kg 
7214 99 79 00 -----Помал од 80 мм   сл kg 
7214 99 95 00 ----Друго   сл kg 
7215 Други прачки од железо или нелегиран 

челик:   
7215 10 00 00 -Од челик за автомати, само ладно добиени 

или ладно довршени   сл kg 
7215 50 -Други, само ладно добиени или ладно довр-

шени:   
  --Со содржина по маса помала од 0,25% на јаг-

лерод:   
7215 50 11 00 ---Со правоаголен (освен квадратен) напречен 

пресек   сл kg 
7215 50 19 00 ---Други   сл kg 
7215 50 80 00 --Со содржина по маса од 0,25% или поголема 

на јаглерод   сл kg 
7215 90 00 00 -Други   сл kg 
7216 Профили од железо или нелегиран челик:   
7216 10 00 00 -U, I или H профили, само топло валани и 

топло влечени или екструдирани, со висина 
помала од 80 мм   

 
сл 

 
kg 
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1 2 3 4 
  -L или T профили, само топло валани, топло 

влечени или екструдирани со висина 
помала од 80 мм:   

7216 21 00 00 --L профили   сл kg 
7216 22 00 00 --T профили   сл kg 
  -U, I или H профили, само топло валани, 

топло влечени или екструдирани, со висина 
од 80 мм и поголеми:   

7216 31 --U профили:   
7216 31 10 00 ---Со висина од 80 мм или поголема, но што не 

надминува 220 мм   сл kg 
7216 31 90 00 ---Со висина што надминува 220 мм   сл kg 
7216 32 --I профили:   
  ---Со висина од 80 мм или поголема но што не 

надминува 220 мм:   
7216 32 11 00 ----Со паралелни бочни страни   сл kg 
7216 32 19 00 ----Друго   сл kg 
  ---Со висина што надминува 220 мм:   
7216 32 91 00 ----Со паралелни бочни страин   сл kg 
7216 32 99 00 ----Друго   сл kg 
7216 33 --H профили:   
7216 33 10 00 ---Со висина од 80 мм или поголема но што не 

надминува 180 мм   сл kg 
7216 33 90 00 ---Со висина што надминува 180 мм   сл kg 
7216 40 -L или T профили, само топло валани, топло 

влечени или екструдирани, со висина од 80 
мм или поголеми:   

7216 40 10 00 --L профили   сл kg 
7216 40 90 00 --T профили   сл kg 
7216 50  -Други профили, само топло валани топло 

влечени или екструдирани:   
7216 50 10 00 --Со напречен пресек кој може да се вметне во 

квадрат со страна од 80 мм   
 
сл 

 
kg 

  --Друго:   
7216 50 91 00 ---Рамно испакнати   сл kg 
7216 50 99 00 ---Друго   сл kg 
  -Профили, само ладно добиени или ладно 

довршени:   
7216 61 --Добиени од плоснати валани производи:   
7216 61 10 00 ---C, L, U, Z, омега или профили со прорез   сл kg 
7216 61 90 00 ---Друго   сл kg 
7216 69 00 00 --Други   сл kg 
  -Други:   
7216 91  --Ладно добиени или ладно довршени од 

плоснати валани производи:   
7216 91 10 00 ---Профилирани (ребрасти) лимови   10 kg 
7216 91 80 00 ---Друго   сл kg 
7216 99 00 00 --Друго   сл kg 
7217 Жица, од железо или нелегиран челик:   
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1 2 3 4 
7217 10 -Непревлечена или непрекриена, полирана 

или неполирана:   
  --Со содржина по маса помала од 0,25% на 

јаглерод:   
7217 10 10 00 ---Со максимална димензија на напречен пре-

сек помала од 0,8 мм   8 kg 
  ---Со максимална димензија на напречен пре-

сек од 0,8 мм или поголема:   
7217 10 31 00 ----Со вдлабнатини, ребра, жлебови или други 

деформации добиени во текот на валањето   
 

8 
 

kg 
7217 10 39 00 ----Друга   8 kg 
7217 10 50 00 --Со содржина по маса од 0,25% или поголема 

но помала од 0,6% на јаглерод   
 

8 
 

kg 
7217 10 90 00 --Со содржина по маса од 0,6%или поголема 

на јаглерод   8 kg 
7217 20 -Превлечена или прекриена со цинк:   
  --Со содржина по маса помала од 0,25% на 

јаглерод:   
7217 20 10 00 ---Со максимална димензија на напречен пре-

сек помала од 0,8 мм   8 kg 
7217 20 30 00 ---Со максимална димензија на напречен пре-

сек од 0,8 мм или поголема   
 

8 
 

kg 
7217 20 50 00 --Со содржина по маса од 0,25% или поголема 

но помала од 0,6% на јаглерод   
 

8 
 

kg 
7217 20 90 00 --Со содржина по маса од 0,6% или поголема 

на јаглерод   8 kg 
7217 30 -Превлечена или прекриена со други прости 

метали:   
  --Со содржина по маса помала од 0,25% на 

јаглерод:   
7217 30 41 00 ---Превлечена со бакар   сл kg 
7217 30 49 00 ---Друга   сл kg 
7217 30 50 00 --Со содржина по маса од 0,25% или поголема 

но помала од 0,6% на јаглерод   
 
сл 

 
kg 

7217 30 90 00 --Со содржина по маса од 0,6% или поголема 
на јаглерод   сл kg 

7217 90 -Друга:   
7217 90 20 00 --Со содржина по маса помала од 0,25% на јаг-

лерод   сл kg 
7217 90 50 00 --Со содржина по маса од 0,25% или поголема 

но помала од 0,6% на јаглерод   
 
сл 

 
kg 

7217 90 90 00 --Со содржина по маса од 0,6% или поголема 
на јаглерод   сл kg 

  III. НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК   
7218 Не'рѓосувачки челик во инготи или други 

примарни форми; полупроизводи од 
не'рѓосувачки челик:   

7218 10 00 00 -Инготи и други примарни форми   сл kg 
  -Други:   
7218 91  --Со правоаголен (вклучувајќи квадратен) 

напречен пресек:   
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7218 91 10 00 ---Што содржат по маса 2,5% или повеќе никел сл kg 
7218 91 80 00 ---Што содржат по маса помалку од 2,5% 

никел   сл kg 
7218 99  --Други:   
  ---Со квадратен напречен пресек:   
7218 99 11 00 ----Валани или добиени со континуирано лие-

ње   сл kg 
7218 99 19 00 ----Ковани   сл kg 
  ---Други:   
7218 99 20 00 ----Валани или добиени со континуирано лие-

ње   сл kg 
7218 99 80 00 ----Ковани   сл kg 
7219 Плоснати валани производи од не'рѓо-

сувачки челик, со ширина од 600 мм или 
поголема:   

  -Само топло валани, во макари:   
7219 11 00 00 --Со дебелина што надминува 10 мм   сл kg 
7219 12 --Со дебелина од 4,75 мм или поголема но 

што не надминува 10 мм:    
7219 12 10 00 ---Со содржина по маса од 2,5% или повеќе на 

никел   сл kg 
7219 12 90 00 ---Со содржина по маса помала од 2,5% на 

никел   сл kg 
7219 13 --Со дебелина од 3 мм или поголема, но 

помала од 4,75 мм:   
7219 13 10 00 ---Со содржина по маса од 2,5% или повеќе на 

никел   сл kg 
7219 13 90 00 ---Со содржина по маса помала од 2,5% на 

никел   сл kg 
7219 14 --Со дебелина помала од 3 мм:   
7219 14 10 00 ---Со содржина по маса од 2,5% или повеќе на 

никел   сл kg 
7219 14 90 00 ---Со содржина по маса помала од 2,5% на 

никел   сл kg 
  -Само топло валани, во табли:   
7219 21  --Со дебелина што надминува 10 мм:   
7219 21 10 00 ---Со содржина по маса од 2,5% или повеќе на 

никел   сл kg 
7219 21 90 00 ---Со содржина по маса помала од 2,5% на 

никел   сл kg 
7219 22 --Со дебелина од 4,75 мм или поголема но 

што не надминува 10 мм:   
7219 22 10 00 ---Со содржина по маса од 2,5% или повеќе на 

никел   сл kg 
7219 22 90 00 ---Со содржина по маса помала од 2,5% на 

никел   сл kg 
7219 23 00 00 --Со дебелина од 3 мм или поголема, но 

помала од 4,75 мм   сл kg 
7219 24 00 00 --Со дебелина помала од 3 мм   сл kg 
  -Само ладно валани:   
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1 2 3 4 
7219 31 00 00 --Со дебелина 4,75 мм или поголема   сл kg 
7219 32 --Со дебелина 3 мм или поголема, но помала 

од 4,75 мм:   
7219 32 10 00 ---Со содржина по маса од 2,5% или повеќе на 

никел   сл kg 
7219 32 90 00 ---Со содржина по маса помала од 2,5% на 

никел   сл kg 
7219 33 --Со дебелина што надминува 1 мм, но по-

мала од 3 мм:   
7219 33 10 00 ---Со содржина по маса од 2,5% или повеќе на 

никел   сл kg 
7219 33 90 00 ---Со содржина по маса помала од 2,5% на 

никел   сл kg 
7219 34 --Со дебелина од 0,5 мм или поголема но 

што не надминува 1 мм:   
7219 34 10 00 ---Со содржина по маса од 2,5% или повеќе на 

никел   сл kg 
7219 34 90 00 ---Со содржина по маса помала од 2,5% на 

никел   сл kg 
7219 35 --Со дебелина помала од 0,5 мм:   
7219 35 10 00 ---Со содржина по маса од 2,5% или повеќе на 

никел   сл kg 
7219 35 90 00 ---Со содржина по маса помала од 2,5% на 

никел   сл kg 
7219 90 -Други:   
7219 90 20 00 --Перфорирани   сл kg 
7219 90 80 00 --Друго   сл kg 
7220 Плоснати валани производи од не'р-

ѓосувачки челик, со ширина помала од 600 
мм:   

  -Само топло валани:   
7220 11 00 00 --Со дебелина 4,75 мм или поголема   сл kg 
7220 12 00 00 --Со дебелина помала од 4,75 мм   сл kg 
7220 20 -Само ладно валани (ладно редуцирани):   
  --Со дебелина од 3 мм или поголема, и со 

содржина по маса:   
7220 20 21 00 ---2,5% или поголема на никел   сл kg 
7220 20 29 00 ---Помала од 2,5% на никел   сл kg 
  --Со дебелина што надминува 0,35 мм но 

помала од 3 мм, и со содржина по маса:   
7220 20 41 00 ---2,5% или поголема на никел   сл kg 
7220 20 49 00 ---Помала од 2,5% на никел   сл kg 
  --Со дебелина што не надминува 0,35 мм, и со 

содржина по маса:   
7220 20 81 00 ---2,5% или поголема на никел   сл kg 
7220 20 89 00 ---Помала од 2,5% на никел   сл kg 
7220 90 -Други:   
7220 90 20 00 --Перфорирани   сл kg 
7220 90 80 00 --Друго   сл kg 
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1 2 3 4 
7221 00 Топло валана жица, во калеми, од не'р-

ѓосувачки челик:   
7221 00 10 00 -Со содржина по маса од 2,5% или повеќе на 

никел   сл kg 
7221 00 90 00 -Со содржина по маса помала од 2,5% на никел сл kg 
7222 Други прачки и профили, од не'рѓосувачки 

челик:   
  -Прачки, само топло валани, топло влечени 

или екструдирани:   
7222 11  --Со кружен напречен пресек:   
  ---Со дијаметар од 80 мм или поголем, и со 

содржина по маса:   
7222 11 11 00 ----2,5% или повеќе на никел   сл kg 
7222 11 19 00 ----Помала од 2,5% на никел   сл kg 
  ---Со дијаметар помал од 80 мм и со содржина 

по маса:   
7222 11 81 00 ----2,5% или повеќе на никел   сл kg 
7222 11 89 00 ----Помала од 2,5% на никел   сл kg 
7222 19  --Друго:   
7222 19 10 00 ---Со содржина по маса од 2,5% или повеќе на 

никел   сл kg 
7222 19 90 00 ---Со содржина по маса помала од 2,5% на 

никел   сл kg 
7222 20 -Прачки, само ладно добиени или ладно 

довршени:   
  --Со кружен напречен пресек:   
  ---Со дијаметар од 80 мм или поголем, и со 

содржина по маса:   
7222 20 11 00 ----2,5% или повеќе на никел   сл kg 
7222 20 19 00 ----Помала од 2,5% на никел   сл kg 
  ---Со дијаметар од 25 мм или поголем, но 

помал од 80 мм, и со содржина по маса:   
7222 20 21 00 ----2,5% или повеќе на никел   сл kg 
7222 20 29 00 ----Помала од 2,5% на никел   сл kg 
  ---Со дијаметар помал од 25 мм и со содржина 

по маса:   
7222 20 31 00 ----2,5% или повеќе на никел   сл kg 
7222 20 39 00 ----Помала од 2,5% на никел   сл kg 
  --Друго, со содржина по маса:   
7222 20 81 00 ---2,5% или повеќе на никел   сл kg 
7222 20 89 00 ---Помала од 2,5% на никел   сл kg 
7222 30 -Други прачки:   
  --Ковани, со содржина по маса:   
7222 30 51 00 ---2,5% или повеќе на никел   сл kg 
7222 30 91 00 ---Помала од 2,5% на никел   сл kg 
7222 30 97 00 --Друго   сл kg 
7222 40 -Профили:   
7222 40 10 00 --Само топло валани, топло влечени или екс-

трудирани   сл kg 
7222 40 50 00 --Само ладно добиени или ладно довршени   сл kg 
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1 2 3 4 
7222 40 90 00 --Друго   сл kg 
7223 00  Ладно добиена жица од не'рѓосувачки 

челик:   
  -Со содржина по маса од 2,5% или повеќе 

никел:   
7223 00 11 00 --Со содржина по маса од 28% или поголема 

но не поголема од 31% на никел и од 20% или 
поголема но не поголема од 22% на хром   

 
 
сл 

 
 

kg 
7223 00 19 00 --Друго   сл kg 
  -Со содржина по маса помала од 2,5% на 

никел:   
7223 00 91 00 --Со содржина по маса од 13% или поголема 

но не поголема од 25% на хром и од 3,5% или 
поголема но не поголема од 6% на алуминиум  сл kg 

7223 00 99 00 --Друго   сл kg 
  IV. ДРУГИ ЛЕГИРАНИ ЧЕЛИЦИ; 

ШУПЛИВИ ПРАЧКИ ЗА БУРГИИ, ОД 
ЛЕГИРАН ИЛИ НЕЛЕГИРАН ЧЕЛИК   

7224 Други легирани челици во инготи или дру-
ги примарни форми; полупроизводи од 
други легирани челици:   

7224 10 -Инготи и други примарни форми:   
7224 10 10 00 --Од алатен челик   сл kg 
7224 10 90 00 --Друго   сл kg 
7224 90  -Друго:   
7224 90 02 00 --Од алатен челик   сл kg 
  --Друго:   
  ---Со правоаголен (вклучувајќи квадратен) 

напречен пресек:   
  ----Топло валани или добиени со континуирано 

лиење:   
  -----Со ширина помала од двојната дебелина:   
7224 90 03 00 ------Од брзорезен челик   сл kg 
7224 90 05 00 ------Со содржина по маса не поголема од 0,7% 

на јаглерод, 0,5% или поголема но не поголема 
од 1,2% на манган и од 0,6% или поголема но 
не поголема од 2,3% на силициум; со 
содржина по маса од 0,0008% или повеќе бор 
во комбинација со било кој друг елемент која е 
помала од минималната содржина наведена во 
забелешката 1 (ѓ) кон оваа глава   

 
 
 
 
 
сл 

 
 
 
 
 

kg 
7224 90 07 00 ------Друго   сл kg 
7224 90 14 00 -----Друго   сл kg 
7224 90 18 00 ----Ковани   сл kg 
  ---Друго:   
  ----Топло валани или добиени со континуирано 

лиење:   
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1 2 3 4 
7224 90 31 00 -----Со содржина по маса не помала од 0,9% но 

не поголема од 1,15% на јаглерод, не помала 
од 0,5% но не поголема од 2% по маса хром, и 
ако е присутен, не поголема од 0,5% по маса 
молибден   

 
 
сл 

 
 

kg 
7224 90 38 00 -----Друго   сл kg 
7224 90 90 00 ---- Ковани   сл kg 
7225 Плоснати валани производи од други ле-

гирани челици, со ширина 600 мм или 
повеќе:   

  -Од силициум-електро челик:   
7225 11 00 00 --Со ориентирана структура   сл kg 
7225 19  --Друго:   
7225 19 10 00 ---Топло валани   сл kg 
7225 19 90 00 ---Ладно валани   сл kg 
7225 30 -Други, само топло валани, во макари:   
7225 30 10 00 --Од алатен челик   сл kg 
7225 30 30 00 --Од брзорезен челик   сл kg 
7225 30 90 00 --Друго   сл kg 
7225 40 -Други, само топло валани, во табли:   
7225 40 12 00 --Од алатен челик   сл kg 
7225 40 15 00 --Од брзорезен челик   сл kg 
  --Друго:   
7225 40 40 00 ---Со дебелина што надминува 10 мм   сл kg 
7225 40 60 00 ---Со дебелина од 4,75 мм или поголема но 

што не надминува 10 мм   
 
сл 

 
kg 

7225 40 90 00 ---Со дебелина помала од 4,75 мм   сл kg 
7225 50 -Други, само ладно валани (ладно 

редуцирани):    
7225 50 20 00 --Од брзорезен челик   сл kg 
7225 50 80 00 --Друго   сл kg 
  -Други:   
7225 91 00 00 --Електролитски превлечени или прекриени 

со цинк   сл kg 
7225 92 00 00 --Поинаку превлечени или прекриени со 

цинк   сл kg 
7225 99 00 00 --Други   сл kg 
7226 Плоснати валани производи од други 

легирани челици, со ширина помала од 600 
мм:   

  -Од силициум-електро челик:   
7226 11 00 00 --Со ориентирана структура   сл kg 
7226 19  --Друго:   
7226 19 10 00 ---Само топловалани   сл kg 
7226 19 80 00 ---Друго   сл kg 
7226 20 00 00 -Од брзорезен челик   сл kg 
  -Друго:   
7226 91 --Само топло валани:   
7226 91 20 00 ---Од алатен челик   сл kg 
  ---Друго:   
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7226 91 91 00 ----Со дебелина од 4,75 мм или поголема   сл kg 
7226 91 99 00 ----Со дебелина помала од 4,75 мм   сл kg 
7226 92 00 00 --Само ладно валани (ладно редуцирани)   сл kg 
7226 99 --Друго:   
7226 99 10 00 ---Електролитски превлечени или прекриени 

со цинк   сл kg 
7226 99 30 00 ---Поинаку превлечени или прекриени со цинк  сл kg 
7226 99 70 00 ---Друго   сл kg 
7227 Топло валана жица, во макари, од други 

легирани челици:   
7227 10 00 00 -Од брзорезен челик   сл kg 
7227 20 00 00 -Од силициум-мангански челици   сл kg 
7227 90  -Друго:   
7227 90 10 00 --Со содржина по маса од 0,0008% или повеќе 

бор во комбинација со било кој друг елемент 
која е помала од минималната содржина 
наведена во забелешката 1 (ѓ) кон оваа глава   

 
 
сл 

 
 

kg 
7227 90 50 00 --Со содржина по маса од 0,9% или поголема 

но не поголема од 1,15% јаглерод, од 0,5% или 
поголема но не поголема од 2% по маса хром, 
и ако е присутен, не поголема од 0,5% по маса 
молибден   

 
 
сл 

 
 

kg 
7227 90 95 00 --Друго   сл kg 
7228 Други прачки и профили, од други леги-

рани челици; шупливи прачки за дупчење 
од легирани или нелегирани челици:   

7228 10 -Прачки од брзорезен челик:   
7228 10 20 00 --Само топло валани, топло влечени или екс-

трудирани; топло валани, топло влечени или 
екструдирани, само платинирани   

 
сл 

 
kg 

7228 10 50 00 --Ковани   сл kg 
7228 10 90 00 --Други   сл kg 
7228 20 -Прачки од силициум-мангански челик:   
7228 20 10 00 --Со правоаголен (освен квадратен) напречен 

пресек, валани на четирите бочни страин   
 
сл 

 
kg 

  --Други:   
7228 20 91 00 ---Само топло валани, топло влечени или екс-

трудирани; топло валани, топло влечени или 
екструдирани, само платинирани   

 
сл 

 
kg 

7228 20 99 00 ---Други   сл kg 
7228 30 -Други прачки, само топло валани, топло 

влечени или екструдирани:   
7228 30 20 00 --Од алатен челик   сл kg 
  --Со содржина од 0,9% или поголема но не 

поголема од 1,15% по маса јаглерод, од 0,5% 
или поголема но не поголема од 2% по маса 
хром, и ако е присутен, не поголема од 0,5% по 
маса молибден:   

7228 30 41 00 ---Со кружен напречен пресек, со дијаметар од  
80 мм или повеќе   сл kg 
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1 2 3 4 
7228 30 49 00 ---Друго   сл kg 
  --Друго:   
  ---Со кружен напречен пресек, со дијаметар:   
7228 30 61 00 ----80 мм или повеќе   сл kg 
7228 30 69 00 ----Помал од 80 мм   сл kg 
7228 30 70 00 ---Со правоаголен (вклучувајќи квадратен) 

напречен пресек, валани на четири бочни 
страин   

 
сл 

 
kg 

7228 30 89 00 ---Други   сл kg 
7228 40 -Прачки, само ковани:   
7228 40 10 00 --Од алатен челик   сл kg 
7228 40 90 00 --Други   сл kg 
7228 50 -Други, прачки, само ладно добиени или 

ладно довршени:   
7228 50 20 00 --Од алатен челик   сл kg 
7228 50 40 00 --Со содржина по маса од 0,9% или поголема 

но не поголема од 1,15% јаглерод, од 0,5% или 
поголема но не поголема од 2% по маса хром, 
и ако е присутен, не поголема од 0,5% по маса 
молибден   

 
 
сл 

 
 

kg 
  --Друго:   
  ---Со кружен напречен пресек, со дијаметар:   
7228 50 61 00 ----80 мм или повеќе   сл kg 
7228 50 69 00 ----Помал од 80 мм   сл kg 
7228 50 80 00 ---Други   сл kg 
7228 60 -Други прачки:   
7228 60 20 00 --Од алатен челик   сл kg 
7228 60 80 00 --Други   сл kg 
7228 70 -Профили:   
7228 70 10 00 --Само топло валани, топло влечени или екс-

трудирани   сл kg 
7228 70 90 00 --Други   сл kg 
7228 80 00 00 -Шупливи прачки за дупчење   сл kg 
7229 Жица од други легирани челици:   
7229 20 00 00 -Од силициум-мангански челик   сл kg 
7229 90  -Друго:   
7229 90 20 00 --Од брзорезен челик   сл kg 
7229 90 50 00 --Со содржина од 0,9% или поголема но не 

поголема од 1,15% по маса јаглерод, од 0,5% 
или поголема но не поголема од 2% по маса 
хром, и ако е присутен, не поголема од 0,5% по 
маса молибден   

 
 
сл 

 
 

kg 
7229 90 90 00 --Друго   сл kg 
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ГЛАВА  7 3  

ПРОИЗВОДИ ОД ЖЕЛЕЗО ИЛИ ЧЕЛИК 
Забелешки: 

1.  Во оваа глава под поимот “леано железо” се подразбираат производи добиени со леење во кои 
железото преовладува по маса над секој од другите елементи и кои не одговараат на хемискиот 
состав на челикот дефиниран во забелешката 1 (г) кон Глава 72. 

2.  Во оваа глава под поимот “жица” се подразбираат топло или ладно обликувани производи во 
која и да било форма на напречен пресек, чија ни една димензија на напречниот пресек не 
надминува 16 мм. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7301 Талпи од железо или челик, вклучувајќи 

дупчени, пробиени или изработени од 
составени елементи; заварени профили, 
од железо или челик:   

7301 10 00 00 -Талпи   сл kg 
7301 20 00 00 -Профили   сл kg 
7302 Делови за изградба на железнички и 

трамвајски колосеци, од железо или че-
лик: шини, шини водилки и запчести ши-
ни, свртнички јазичиња, срцишта, 
потегачки стапови и други делови од свр-
тници, прагови, врскички, шински 
столици, клинови на шински столици, 
подложни плочки, прицврсни плочки, 
дистантни прачки и стапови, други де-
лови специјално конструирани за пос-
тавување на шини:   

7302 10 -Шини:   
7302 10 10 00 --Шини проводници (контактни шини), со 

делови од обоени метали   сл kg 
 --Друго:   
 ---Нови:   
 ----Полни шини:   
7302 10 21 00 -----Со маса по метар од 46 кг или повеќе   сл kg 
7302 10 23 00 -----Со маса по метар од 27 кг или повеќе, но 

помалку од 46 кг   сл kg 
7302 10 29 00 -----Со маса по метар помалку од 27 кг   сл kg 
7302 10 40 00 ----Шини со жлебови   сл kg 
7302 10 50 00 ----Други   сл kg 
7302 10 90 00 ---Употребувани   сл kg 
7302 30 00 00 -Свртнички јазичиња, срцишта, 

потегачки стапови и други делови на 
свртници   сл kg 

7302 40 00 00 -Врскички и подложни плочки   сл kg 
7302 90 00 00 -Друго   сл kg 
7303 00 Туби, цевки и шупливи профили, од леано 

железо:   
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1 2 3 4 
7303 00 10 00 -Туби и цевки, што се употребуваат кај сис-

темите за притисок   сл kg 
7303 00 90 00 -Друго   сл kg 
7304 Туби, цевки и шупливи профили, безра-

бни, од железо (освен од леано железо) или 
од челик:   

 -Цевки за нафтоводи или гасоводи:   
7304 11 00 00 --Од нерѓосувачки челик    сл kg 
7304 19 --Друго:   
7304 19 10 00 ---Со надворешен дијаметар што не 

надминува 168,3 мм   сл kg 
7304 19 30 00 ---Со надворешен дијаметар што надминува 

168,3 мм но не надминува 406,4 мм   сл kg 
7304 19 90 00 ---Со надворешен дијаметар што надминува 

406,4 мм   сл kg 
  -Заштитни цевки “casing”, 

производствени цевки “tubing”, и цевки за 
дупчење што се користат при дупчење за 
добивање на нафта или гас:   

7304 22 00 00 --Цевки за дупчење од нерѓосувачки 
челик  сл kg 

7304 23 00 00 --Други цевки за дупчење   сл kg 
7304 24 00 00 --Други,  од нерѓосувачки челик   сл kg 
7304 29 --Друго:   
7304 29 10 00 ---Со надворешен дијаметар што не надми-

нува 168,3 мм   сл kg 
7304 29 30 00 ---Со надворешен дијаметар што надминува 

168,3 мм, а не надминува 406,4 мм    сл kg 
7304 29 90 00 ---Со надворешен дијаметар што надминува 

406,4 мм   сл kg 
  -Друго, со кружен напречен пресек, од 

железо или нелегиран челик:   
7304 31 --Ладно влечени или ладно валани (ладно 

редуцирани):   
7304 31 20 00 ---Прецизни цевки   сл kg 
7304 31 80 00 ---Друго   сл kg 
7304 39 --Друго:   
7304 39 10 00 ---Необработени, рамни и со еднаква дебели-

на на ѕидовите за користење само кај произ-
водство на туби и цевки со други наречни 
пресеци и дебелина на ѕидови   

 
 
сл 

 
 

kg 
  ---Друго:   
  ----Цевки со навој или жлебови (гасоводни):   
7304 39 52 00 -----Превлечени или прекриени со цинк   сл kg 
7304 39 58 00 -----Друго   сл kg 
  ----Друго, со надворешен дијаметар:   
7304 39 92 00 -----Што не надминува 168, 3 мм   сл kg 
7304 39 93 00 -----Што надминува 168,3 мм, но не надми-

нува 406,4 мм   сл kg 
7304 39 98 00 -----Што надминува 406,4 мм   сл kg 
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1 2 3 4 
  -Други, со кружен напречен пресек, од 

не'рѓосувачки челик:   
7304 41 00 00 --Ладно влечени или ладно валани (ладно 

редуцирани)    сл kg 
7304 49 --Друго:   
7304 49 10 00 ---Необработени, рамни и со еднаква дебели-

на на ѕидовите, за употреба само во произ-
водство на цевки и цевки со други напречни 
пресеци и дебелина на ѕидови   

 
 
сл 

 
 

kg 
  ---Друго:   
7304 49 93 00 ----Со надворешен дијаметар што не надми-

нува 168,3 мм   сл kg 
7304 49 95 00 ----Со надворешен дијаметар што  надми-

нува 168,3 мм, но  што не надминува 406,4 
мм   

 
сл 

 
kg 

7304 49 99 00 ----Со надворешен дијаметар што надминува 
406,4 мм   сл kg 

  -Други, со кружен напречен пресек од 
други легирани челици:   

7304 51 --Ладно влечени или ладно валани (ладно 
редуцирани):   

  ---Рамни и со еднаква дебелина на ѕидовите, 
од легиран челик што по маса содржи не 
помалку од 0,9% но не повеќе од 1,15% на 
јаглерод, не помалку од 0,5% но не повеќе 
од 2% на хром и ако е присутен, не повеќе 
од 0,5% на молибден и со должина:   

7304 51 12 00 ----Што не надминува 0,5 м   сл kg 
7304 51 18 00 ----Што надминува 0,5 м   сл kg 
  ---Друго:   
7304 51 81 00 ----Прецизни цевки   сл kg 
7304 51 89 00 ----Друго   сл kg 
7304 59 --Друго:   
7304 59 10 00 ---Необработени, рамни и со еднаква дебели-

на на ѕидовите, за употреба исклучително во 
производство на цевки и цевки со други 
напречни пресеци и дебелина на ѕидови   

 
 
сл 

 
 

kg 
  ---Друго, рамни и со еднаква дебелина на ѕи-

довите од легиран челик, што по маса сод-
ржи не помалку од 0,9% но не повеќе од 
1,15% на јаглерод, не помалку од 0,5% но не 
повеќе од 2% на хром и ако е присутен, не 
повеќе од 0,5% на молибден, и со должина:   

7304 59 32 00 ----Што не надминува 0,5 м   сл kg 
7304 59 38 00 ----Што надминува 0,5 м   сл kg 
  ---Друго:   
7304 59 92 00 ----Со надворешен дијаметар што не надми-

нува 168,3 мм   сл kg 
7304 59 93 00 ----Со надворешен дијаметар што надминува 

168,3 мм, но не надминува 406,4 мм   
 
сл 

 
kg 
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7304 59 99 00 ----Со надворешен дијаметар што надминува 

406,4 мм   сл kg 
7304 90 00 00 -Други    сл kg 
7305 Други цевки (на пример, заварени, зако-

вани или затворени на сличен начин), со 
кружен напречен пресек, чиј надворешен 
пречник надминува 406,4 мм, од железо 
или челик:   

  -Цевки за нафтоводи или гасоводи:   
7305 11 00 00 --Заварени надолжно, електролачно, под 

заштитен слој   15 kg 
7305 12 00 00 --Други, надолжно заварени   15 kg 
7305 19 00 00 --Други   15 kg 
7305 20 00 00 -Заштитни цевки (casing), што се користат 

при дупчење за добивање нафта или гас   
 

15 
 

kg 
  -Други, заварени:   
7305 31 00 00 --Надолжно заварени   15 kg 
7305 39 00 00 --Други   15 kg 
7305 90 00 00 -Други   15 kg 
7306 Други цевки и шупливи профили (на при-

мер, со отворени споеви или заварени, 
заковани или затворени на сличен начин), 
од железо или челик:   

  -Цевки за нафтоводи или гасоводи:   
7306 11 --Заварени, од нерѓосувачки челик:   
7306 11 10 00 ---Надолжно заварени   15 kg 
7306 11 90 00 ---Спирално заварени   15 kg 
7306 19  --Други:   
7306 19 10 00 ---Надолжно заварени 15 kg 
7306 19 90 00 ---Спирално заварени   15 kg 
  -Заштитни цевки (casing) и 

производствени цевки (tubing) што се 
користат при дупчење за добивање на 
нафта или гас:   

7306 21 00 00 --Заварени, од нерѓосувачки челик   15 kg 
7306 29 00 00 --Други   15 kg 
7306 30 -Други, заварени, со кружен напречен 

пресек, од железо или нелегиран челик:   
  --Прецизни цевки, со дебелина на ѕид:   
7306 30 11 00 ---Што не надминува 2 мм   15 kg 
7306 30 19 00 ---Што надминува 2 мм   15 kg 
  --Други:   
  ---Цевки со навои или цевки за нажлебување 

на навои (гасоводни цевки):   
7306 30 41 00 ----Превлечени или прекриени со цинк   15 kg 
7306 30 49 00 ----Други   15 kg 
  ---Други, со надворешен дијаметар:   
  ----Што не надминува 168,3 мм:   
7306 30 72 00 -----Превлечени или прекриени со цинк   15 kg 
  -----Други:   
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7306 30 77 10 -----Чадоводни цевки   сл kg 
7306 30 77 90 -----Други   15 kg 
7306 30 80 00 ----Што надминува 168,3 мм , но не надми-

нува 406,4 мм   15 kg 
7306 40 -Други, заварени, со кружен напречен 

пресек, од не'рѓосувачки челик:   
7306 40 20 00 --Ладно влечени или ладно валани (ладно ре-

дуцирани)   15 kg 
7306 40 80 00 --Други   15 kg 
7306 50 -Други, заварени, со кружен напречен 

пресек, од други легирани челици:   
7306 50 20 00 --Прецизни цевки   15 kg 
7306 50 80 00 --Друго 15 kg 
  -Други, заварени, што не се со кружен 

напречен пресек:   
7306 61 --Со правоаголен (вклучувајќи 

квадратен) напречен пресек:   
7306 61 10 00 ---Од не'рѓосувачки челик   15 kg 
  ---Друго:   
7306 61 92 00 ----Со дебелина на ѕидот што не надминува 

2мм   15 kg 
7306 61 99 00 ---- Со дебелина на ѕидот што  надминува 

2мм   15 kg 
7306 69 --Со не кружен напречен пресек, различен 

од правоаголен (вклучувајќи квадратен):   
7306 69 10 00 ---Од не'рѓосувачки челик   15 kg 
7306 69 90 00 ---Друго   15 kg 
7306 90 00 00 -Друго   15 kg 
7307 Прибор за цевки (на пример, спојници, 

колена, муфови), од железо или челик:   
  -Леан прибор:   
7307 11 --Од нетемперирано леано железо:   
7307 11 10 00 ---Од вид што се употребува во системи под 

притисок   12 p/st/kg 
7307 11 90 00 ---Друго   12 p/st/kg 
7307 19 --Други:   
7307 19 10 00 ---Од темперирано лиено железо   12 p/st/kg 
7307 19 90 00 ---Друго   12 p/st/kg 
  -Други, од не'рѓосувачки челик:   
7307 21 00 00 --Прирабници   12 p/st/kg 
7307 22 --Колена, лакови и муфови, со навој:   
7307 22 10 00 ---Муфови   сл p/st/kg 
7307 22 90 00 ---Колена и лакови   сл p/st/kg 
7307 23 --Прибор што се заварува со челно завару-

вање:   
7307 23 10 00 ---Колена и лакови   12 p/st/kg 
7307 23 90 00 ---Друго   12 p/st/kg 
7307 29 --Друго:   
7307 29 10 00 ---Со навој   12 p/st/kg 
7307 29 30 00 ---За заварување   12 p/st/kg 
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7307 29 90 00 ---Друго   12 p/st/kg 
  -Друго:   
7307 91 00 00 --Прирабници   12 p/st/kg 
7307 92 --Колена, лакови и муфови, со навој:   
7307 92 10 00 ---Муфови   сл p/st/kg 
7307 92 90 00 ---Колена и лакови   сл p/st/kg 
7307 93 --Прибор што се заварува со челно 

заварување:   
  ---Со најголем надворешен дијаметар што не 

надминува 609,6 мм:   
7307 93 11 00 ----Колена и лакови   12 p/st/kg 
7307 93 19 00 ----Друго   12 p/st/kg 
  ---Со најголем надворешен дијаметар што 

надминува 609,6 мм:   
7307 93 91 00 ----Колена и лакови   12 p/st/kg 
7307 93 99 00  ----Друго   12 p/st/kg 
7307 99 --Друго:   
7307 99 10 00 ---Со навој   12 p/st/kg 
7307 99 30 00 ---За заварување   12 p/st/kg 
7307 99 90 00 ---Друго   12 p/st/kg 
7308 Конструкции (освен монтажни згради од 

тар. број 9406) и делови од конструкции 
(на пример, мостови и секции на мостови, 
врати за брани, кули, решеткасти 
столбови, покриви, покривни скелети, 
врати и прозорци и рамки за нив, прагови 
за врати, прозорски капаци, огради и 
столбови), од железо или челик; лимови, 
прачки, профили, цевки и слично, 
подготвени за употреба во конструкции, 
од железо или челик:   

7308 10 00 00 -Мостови и секции на мостови   20 kg 
7308 20 00 00 -Кули и решеткасти столбови   20 kg 
7308 30 00 00 -Врати, прозорци и рамки за нив и 

прагови за врати   20 kg 
7308 40 -Елементи за скелиња, оплата, потпирање 

или јамско потпирање:   
7308 40 10 00 --Потпирачи за рудници   сл kg 
7308 40 90 00 --Друго   15 kg 
7308 90 -Друго:   
7308 90 10 00 --Засталници, брани, врати за засталници, 

фиксни докови, пристанишни мостови и 
други конструкции за хидроградба   

 
6 

 
kg 

  --Друго:   
  ---Само или главно од лим:   
7308 90 51 00 ----Панели, составени од два профилирани 

ребрасти лима и еден изолационен среден 
слој   

 
6 

 
kg 

7308 90 59 00 ----Друго   10 kg 
7308 90 99 00 ---Друго   10 kg 
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7309 00 Резервоари, цистерни, бочви и слични 

контејнери за кој и да било материјал 
(освен компримирани или течни гасови), 
од железо или челик, со зафатнина 
поголема од 300 литри, со или без облога 
или топлотна изолација, но неопремени со 
механички или термички уреди:   

7309 00 10 00 -За гасови (освен компримирани или течни 
гасови)   10 p/st/kg 

  -За течности:   
7309 00 30 00 --Со облога или со топлотна изолација   10 p/st/kg 
  --Друго, со капацитет:   
7309 00 51 00 ---Што надминува 100 000 л   10 p/st/kg 
7309 00 59 00 ---Што не надминува 100 000 л   10 p/st/kg 
7309 00 90 00 -За цврсти супстанци   10 p/st/kg 
7310 Цистерни, буриња, бочви, лимени кутии и 

слични контејнери за кој и да било 
материјал (освен компримирани или 
течни гасови), од железо или челик, со 
зафатнина што не надминува 300 литри, 
со или без облога или топлотна изолација, 
но неопремени со механички или 
термички уреди:   

7310 10 00 00 -Со зафатнина 50 л или поголема   15 p/st/kg 
  -Со зафатнина помала од 50 литри:   
7310 21 --Лименки што ќе се затворат со лемење 

или пертлирање:   
7310 21 11 00  ---За прехранбени производи   3 p/st/kg 
7310 21 19 00 ---За пијалаци   3 p/st/kg 
  ---Други, со дебелина на ѕид:   
7310 21 91 00 ----Помала 0,5 мм   15 p/st/kg 
7310 21 99 00 ----0,5 мм или поголема   15 p/st/kg 
7310 29 --Друго:   
7310 29 10 00 ---Со дебелина на ѕид помала од 0,5 мм   15 p/st/kg 
7310 29 90 00 ---Со дебелина на ѕид 0,5 мм или поголема   15 p/st/kg 
7311 00 Контејнери за компримирани или течни 

гасови, од железо или челик:   
 -Безшавни:    
 --За притисок од 165 бари или поголем, со 

капацитет од:   
7311 00 11 00 ---Помал од 20 л 10 p/st/kg 
7311 00 13 00 ---20 л или поголем но не поголем од 50 л 10 p/st/kg 
7311 00 19 00 ---Поголем од 50 л 10 p/st/kg 
7311 00 30 00 --Друго 10 p/st/kg 
  -Друго, со капацитет:   
7311 00 91 00 --Помал од 1000 литри   13 p/st/kg 
7311 00 99 00 --1000 литри или поголем   13 p/st/kg 
7312 Впредена жица, јажиња, кабли, плетени 

ленти и слично, од железо или челик, 
електрично не изолирани:   
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7312 10 -Впредена жица, јажиња и кабли:   
7312 10 20 00 --Од не'рѓосувачки челик   8 kg 
  --Други, со максимална димензија на напре-

чен пресек:   
  ---Што не надминува 3 мм:   
7312 10 41 00 ----Превлечени или прекриени со легура на 

цинк и бакар (месинг)   8 kg 
7312 10 49 00 ----Друго   8 kg 
  ---Што надминува 3 мм:   
  ----Впредена жица:   
7312 10 61 00 -----Непревлечена   8 kg 
  -----Превлечена:   
7312 10 65 00 ------Поцинкувана   8 kg 
7312 10 69 00 ------Друга   8 kg 
  ----Јажиња и кабли (вклучувајќи ги и оние со 

затворена конструкција):   
  -----Непревлечени или само превлечени или 

покриени со цинк, со максимална големина 
на напречен пресек:   

7312 10 81 00 ------Што надминува 3 мм но не надминува 
12 мм   8 kg 

7312 10 83 00 ------Што надминува 12 мм но не надминува 
24 мм   8 kg 

7312 10 85 00 ------Што надминува 24 мм но не надминува 
48 мм   8 kg 

7312 10 89 00 ------Што надминува 48 мм   8 kg 
7312 10 98 00 -----Друго   8 kg 
7312 90 00 00 -Друго   8 kg 
7313 00 00 00 Бодлива жица од железо или челик; впре-

дена лента или еднократна плосната 
жица, со боцки или без нив, и лесно 
предена дупла жица, што се употребува за 
огради, од железо или челик   

 
 

10 

 
 

kg 
7314 Ткаенини (вклучувајќи бесконечни лен-

ти), решетки, мрежи и огради, од железна 
или челична жица; решетки добиени со 
пресување и развлекување на едно парче 
лим или лента, од железо или челик:   

  -Ткаени производи:   
7314 12 00 00 --Бесконечни ленти за машини, од не'рѓо-

сувачки челик   10 kg 
7314 14 00 00 --Други ткаенини, од не'рѓосувачки челик  10 kg 
7314 19 00 00 --Други   10 kg 
7314 20 -Решетки, мрежи и огради, заварени на 

местата на крстосување, од жица со 
максимална димензија на напречниот 
пресек од 3 мм или поголема и кои имаат 
отвори големи 100 см2 или поголеми:   

7314 20 10 00 --Од ребреста жица   15 kg 
7314 20 90 00 --Друго   15 kg 
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1 2 3 4 
  -Други решетки, мрежи и огради, 

заварени на местата на крстосување:   
7314 31 00 00 --Превлечени или прекриени со цинк   15 kg 
7314 39 00 00 --Друго   15 kg 
  -Други решетки, мрежи и огради:   
7314 41 --Превлечени или прекриени со цинк:   
7314 41 10 00 ---Хексагонална мрежа   15 kg 
7314 41 90 00 ---Друго   15 kg 
7314 42 --Превлечени со пластична маса:   
7314 42 10 00 ---Хексагонална мрежа   15 kg 
7314 42 90 00 ---Друго   15 kg 
7314 49 00 00 --Друго   15 kg 
7314 50 00 00 -Решетки добиени со пресекување и 

развлекување на едно парче лим или 
лента   

 
15 

 
kg 

7315 Синџири и нивни делови, од железо или 
челик:   

  -Зглобно членковидни синџири и нивни 
делови:   

7315 11 --Валчести синџири:   
7315 11 10 00 ---За велосипеди и мотоцикли   8 p/st/kg 
7315 11 90 00 ---Друго   8 p/st/kg 
7315 12 00 00 --Други синџири   8 kg 
7315 19 00 00 --Делови   8 kg 
7315 20 00 00 -Синџири против лизгање   8 p/st/kg 
  -Други синџири:   
7315 81 00 00 --Синџири со распон клинести карики   8 kg 
7315 82  --Други, заварени членковидни:   
7315 82 10 00 ---Со максимална големина на напречен пре-

сек на составниот материјал од 16 мм или 
помала   

 
8 

 
kg 

7315 82 90 00 ---Со максимална големина на напречен пре-
сек на составниот материјал поголема од 16 
мм   

 
8 

 
kg 

7315 89 00 00 --Други   8 kg 
7315 90 00 00 -Други делови   8 kg 
7316 00 00 00 Котви, кукачки и нивни делови, од железо 

или челик   8 p/st/kg 
7317 00  Шајки, клинци, клинчиња за цртачки та-

бли, брановидни шајки, заострени 
крампони (освен оние од тар. број 8305) и 
слични предмети, од железо или челик, со 
или без глава од друг материјал, 
исклучувајќи такви производи со глави 
од бакар:   

7317 00 10 00 -Клинчиња за цртачки табли   12 kg 
  -Друго:   
  --Ладно пресувани, од жица:   
7317 00 20 00 ---Шајки во ленти или макари   12 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7317 00 40 00 ---Шајки од челик, од челик со содржина по 

маса од 0,5% или повеќе на јаглерод, стврд-
нат   

 
12 

 
kg 

  ---Друго:   
7317 00 61 00 ----Превлечени или прекриени со цинк   12 kg 
7317 00 69 00 ----Друго   12 kg 
7317 00 90 00 --Друго   12 kg 
7318 Завртки, навртки, тирфони, завртки со 

кука, заковки, затезни клинови, расцепки, 
подлошки (вклучувајќи еластични 
подлошки) и слични производи, од железо 
или челик:   

  -Производи со навој:   
7318 11 00 00 --Тирфони   15 p/st/kg 
7318 12 --Други завртки за дрво:   
7318 12 10 00 ---Од не'рѓосувачки челик   15 p/st/kg 
7318 12 90 00 ---Друго   15 p/st/kg 
7318 13 00 00 --Навртка со кука наместо глава и 

навртки со прстен   15 p/st/kg 
7318 14 --Самоврежни завртки:   
7318 14 10 00 ---Од не'рѓосувачки челик   15 p/st/kg 
  ---Друго:   
7318 14 91 00 ----Завртки за лим   15 p/st/kg 
7318 14 99 00 ----Друго   15 p/st/kg 
7318 15  --Други завртки, со или без свои навртки 

или подлошки:    
7318 15 10 00 ---Завртки, добиени од прачки, шипки, про-

фили, или од жица, со полн пресек, со дебе-
лина на телото што не надминува 6 мм   

 
10 

 
p/st/kg 

  ---Друго:   
7318 15 20 00 ----За прицврстување на железнички шини   10 p/st/kg 
  ----Друго:   
  -----Без глави:   
7318 15 30 00 ------Од не ´рѓосувачки челик   10 p/st/kg 
  ------Друго, со јачина на развлекување:   
7318 15 41 00 -------Помала од 800 MPa   10 p/st/kg 
7318 15 49 00 -------Од 800 MPa или повеќе   10 p/st/kg 
  -----Со глави:   
  ------Завртки со засечок и со спуштена глава:   
7318 15 51 00 -------Од не´рѓосувачки челик   10 p/st/kg 
7318 15 59 00 -------Друго   10 p/st/kg 
  ------Завртки со хексагонални глави:   
7318 15 61 00 -------Од не´рѓосувачки челик   10 p/st/kg 
7318 15 69 00 -------Друго   10 p/st/kg 
  ------Хексагонални завртки:   
7318 15 70 00 -------Од не´рѓосувачки челик   10 p/st/kg 
  -------Друго, со јачина на развлекување:    
7318 15 81 00 --------Помала од 800 MPa   10 p/st/kg 
7318 15 89 00 --------Од 800 MPa или повеќе   10 p/st/kg 
7318 15 90 00 ------Друго   10 p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7318 16  --Навртки:    
7318 16 10 00 ---Добиени од прачки, шипки, профили, или 

од жица, со полн пресек, со дебелина на 
телото што не надминува 6 мм   

 
15 

 
p/st/kg 

  ---Друго:   
7318 16 30 00 ----Од не´рѓосувачки челик   15 p/st/kg 
  ----Друго:   
7318 16 50 00 -----Самозатегнувачки навртки   15 p/st/kg 
  -----Друго, со внатрешен дијаметар:   
7318 16 91 00 ------Што не надминува 12 мм   15 p/st/kg 
7318 16 99 00 ------Што надминува 12 мм   15 p/st/kg 
7318 19 00 00 --Друго   15 p/st/kg 
  -Производи без навој:   
7318 21 00 00 --Еластични подлошки и други 

сигурносни подлошки   15 p/st/kg 
7318 22 00 00 --Други подлошки   15 p/st/kg 
7318 23 00 00 --Заковки   10 p/st/kg 
7318 24 00 00 --Затезни клинови и расцепки   15 p/st/kg 
7318 29 00 00 --Друго   15 p/st/kg 
7319 Игли за шиење, игли за плетење, тапи 

игли, игли за хеклање, игли за везење и 
слични производи, за употреба во рака, од 
железо или челик; топуски и други игли 
од железо или челик, на друго место 
неспомнати или опфатени:   

7319 20 00 00 -Безопасни игли   3 p/st/kg 
7319 30 00 00 -Топуски и слични игли   3 p/st/kg 
7319 90 -Друго:   
7319 90 10 00 --Игли за шиење, за крпење чорапи или за 

везење   3 p/st/kg 
7319 90 90 00 --Друго   3 p/st/kg 
7320 Пружини и листови за пружини, од железо 

или челик:   
7320 10  -Листести пружини и листови за нив:    
  --Топло обработени:   
7320 10 11 00 ---Ламинирани пружини и листови за нив   15 p/st/kg 
7320 10 19 00 ---Друго   15 p/st/kg 
7320 10 90 00 --Друго   15 p/st/kg 
7320 20  -Спирални пружини:   
7320 20 20 00 --Топло обработени   8 p/st/kg 
  --Друго:   
7320 20 81 00 ---Пружини во компресиони намотки   8 p/st/kg 
7320 20 85 00 ---Пружини во растегливи намотки   8 p/st/kg 
7320 20 89 00 ---Друго   8 p/st/kg 
7320 90  -Друго:   
7320 90 10 00 --Рамно спирални пружини   8 p/st/kg 
7320 90 30 00 --Дисковни пружини   8 p/st/kg 
7320 90 90 00 --Друго   8 p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7321 Печки за загревање на простории, шпо-

рети, решеткасти огништа, кујнски печки 
(вклучувајќи и со помошен казан за 
централно греење), скари, мангали, гасни 
решоа, грејачи за чинии и слични 
неелектрични апарати за домаќинство, и 
нивни делови, од железо или челик:   

  -Апарати за варење и греалки за чинии:   
7321 11 --На гас или на гас и на други горива:   
7321 11 10 00 ---Со рерна, вклучувајќи и посебни рерни   15 p/st 
7321 11 90 00 ---Друго   15 p/st 
7321 12 00 00 --На течни горива   15 p/st 
7321 19 00 00 --Други, вклучувајќи апарати на цврсти 

горива   15 p/st 
  -Други апарати:   
7321 81  --На гас или на гас и на други горива:    
7321 81 10 00 ---Со димен одвод   15 p/st 
7321 81 90 00 ---Друго   15 p/st 
7321 82  --На течни горива:    
7321 82 10 00 ---Со димен одвод   15 p/st 
7321 82 90 00 ---Друго   15 p/st 
7321 89 00 00 --Други, вклучувајќи апарати на цврсти 

горива   15 p/st 
7321 90 00 00 -Делови   15 p/st/kg 
7322 Радијатори за централно греење, не-

електрично загревани, и нивни делови, од 
железо или челик; грејачи за воздух 
(вклучувајќи и дистрибутери кои можат 
да дистрибуираат свеж или пречистен 
воздух), неелектрично загревани, со 
вграден моторен вентилатор, и нивни 
делови, од железо или челик:   

  -Радијатори и нивни делови:   
7322 11 00 00 --Од леано железо   15 p/st/kg 
7322 19 00 00 --Други   15 p/st/kg 
7322 90 00 00 -Друго   15 p/st/kg 
7323 Трпезни, кујнски и други производи за 

домаќинството и нивни делови, од железо 
или челик; волна од железо или челик; 
сунѓер за миење садови и перничиња за 
триење или полирање, нараквици и 
слично, од железо или челик:   

7323 10 00 00 -Волна од железо или челик; сунѓери за 
триење садови и перничиња за миење или 
полирање, нараквици и слично   

 
20 

 
p/st/kg 

  -Друго:   
7323 91 00 00 --Од леано железо, неемајлирани   20 p/st/kg 
7323 92 00 00 --Од леано железо, емајлирани   20 p/st/kg 
7323 93 --Од не'рѓосувачки челик:   
7323 93 10 00 ---Садови   20 p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7323 93 90 00 ---Друго   20 p/st/kg 
7323 94 --Од железо (освен од леано железо) или 

челик, емајлирани:   
7323 94 10 00 ---Садови   20 p/st/kg 
7323 94 90 00 ---Друго   20 p/st/kg 
7323 99 --Други:   
7323 99 10 00 ---Садови   23 p/st/kg 
  ---Друго:   
7323 99 91 00 ----Лакирани или боени   23 p/st/kg 
7323 99 99 00 ----Друго   23 p/st/kg 
7324 Санитарни предмети и нивни делови, од 

железо или челик:   
7324 10 00 00 -Сливници и лавабоа, од не'рѓосувачки 

челик   15 p/st/kg 
  -Кади:   
7324 21 00 00 --Од леано железо, емајлирани или 

неемајлирани   15 p/st/kg 
7324 29 00 00 --Друго   15 p/st/kg 
7324 90 00 00 -Друго, вклучувајќи и делови   15 p/st/kg 
7325 Други леани производи од железо или че-

лик:   
7325 10  -Од нетемперирано леано железо:   
7325 10 50 00 --Површински и вентилни кутии   15 kg 
  --Други:   
7325 10 92 00 ---За системи за одводни води, води, итн   15 kg 
7325 10 99 00 ---Други   15 kg 
  -Други:   
7325 91 00 00 --Топки и слични производи за мелници   сл kg 
7325 99 --Други:   
7325 99 10 00 ---Од темперирано леано железо   сл p/st/kg 
7325 99 90 00  ---Друго   15 p/st/kg 
7326 Други производи од железо или челик:   
  -Отковки или отпресоци, понатаму 

необработувани:   
7326 11 00 00 --Топки и слични производи за мелници   сл kg 
7326 19  --Други:   
7326 19 10 00 ---Ковани во отворен калап   сл p/st/kg 
7326 19 90 00 ---Други   сл p/st/kg 
7326 20 -Производи од железна или челична жица:   
7326 20 30 00 --Кафези за птици и слични мали кафези   15 p/st/kg 
7326 20 50 00 --Корпи од жица   15 p/st/kg 
7326 20 80 00 --Друго   15 p/st/kg 
7326 90 -Друго:   
7326 90 10 00 --Кутии за ракија, кутии за цигари, кутии за 

козметика и пудра, и слични производи за во 
џеб   

 
15 

 
p/st/kg 

7326 90 30 00 --Скали   15 p/st/kg 
7326 90 40 00 --Палети и слични платформи за ракување со 

стоки   15 p/st/kg 
7326 90 50 00 --Макари за кабли, цевки и слично   15 p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7326 90 60 00 --Немеханички вентилатори, одводни 

корита, куки и слични производи кои се 
употребуваат во градежништвото   

 
15 

 
p/st/kg 

7326 90 70 00 --Перфорирани ведра и слични производи од 
лим што се употребуваат за пречистување на 
водата при влегување во системите за одвод  

 
 
сл 

 
 

p/st/kg 
  --Други производи од железо или челик:   
7326 90 91 00 ---Ковано во отворен калап   10 p/st/kg 
7326 90 93 00 ---Ковано во затворен калап   10 p/st/kg 
7326 90 95 00 ---Синтерувано   10 p/st/kg 
  ---Друго:   
7326 90 98 10 ----Конектори за кабли со оптички влакна   7 p/st/kg 
7326 90 98 90  ----Друго   10 p/st/kg 
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ГЛАВА  7 4  

БАКАР И ПРОИЗВОДИ ОД БАКАР 
Забелешка: 

1.  Во оваа глава под следниве поими се подразбираат: 
(а)  Рафиниран бакар: 

Метал кој содржи бакар со чистота најмалку 99,85% по маса; 
или 
Метали со чистота најмалку 97,5% по маса на бакар, под услов содржината по маса на кој и 
да било друг елемент да не ја надминува границата дадена во следнава табела: 

 
ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ 

Елемент Граница на содржина во 
проценти по маса 

Ag  Сребро   0,25 
As  Арсен   0,5 
Cd  Кадмиум   1,3 
Cr  Хром   1,4 
Mg  Магнезиум   0,8 
Pb  Олово   1,5 
S  Сулфур   0,7 
Sn  Калај   0,8 
Te  Телур   0,8 
Zn  Цинк   1 
Zr  Циркониум   0,3 

Други елементи (*), поединечно   0,3 

(*) Други елементи, како на пример Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, 
Si 

(б)  Легури на бакар: 
Метални материи, освен нерафиниран бакар во кои бакарот преовладува по маса над секој 
друг елемент, под услов: 
(i)  содржината по маса најмалку на еден од тие други елементи да е над големините од 

претходно наведената табела;  
или 

(ii)  вкупната содржина по маса на тие други елементи да надминува 2,5%. 

(в)  Предлегури: 
Легури кои содржат со другите елементи повеќе од 10% (по маса) бакар, неупотребливи за 
механичка преработка и кои обично се употребуваат како додатоци во производството на 
други легури или како дезоксиденти, средства за отсулфурирање или за слични намени во 
металургијата на обоени метали. Меѓутоа, бакарфосфидот (фосфор-бакар), кој содржи 
повеќе од 15% фосфор по маса, се распоредува во тар. број 2848. 

(г)  Прачки: 
Валани, екструдирани, влечени или ковани производи, кои не се во макари, и кои со целата 
должина се со ист напречен пресек во форма на круг, овал, правоаголник (вклучувајќи и 
квадрат), рамностран триаголник или правилен конвексен многуаголник (вклучувајќи 
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“плоснати кругови” и “модифицирани правоаголници”, кај кои двете спротивни страни се 
конвексни лакови, а другите две се прави, со еднаква должина и паралелни). Производите 
со напречен пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и квадрат), триаголник или 
многуаголник можат да имаат по целата должина заоблени рабови. Дебелината на 
производите што имаат правоаголен напречен пресек, (вклучувајќи “модифицирани 
правоаголници”) треба да преминува една десеттина од ширината. Тој поим исто така 
опфаќа леани или синтерувани производи, со иста форма и димензија, што по 
производството се обработувани (освен со просто отсечување или симнување на површин-
скиот слој), под услов тие со тоа да не добијат карактер на производи што се распоредуваат 
во други тарифни броеви. 
Валалнички гредички и валалнички трупци со истенчени или на друг начин обработени 
краишта за да се олесни нивното влегување во машината заради нивна преработка, на 
пример, во валана жица или цевка, ќе се сметаат како суров бакар од тар. број 7403. 

(д)  Профили: 
Валани, екструдирани, влечени, ковани или обликувани производи, во макари или не, со 
ист напречен пресек по целата должина, што не одговараат ниту на една од дефинициите 
за прачки, жица, плочки, лимови, ленти, фолии или цевки. Овој поим исто така опфаќа 
леани или синтерувани производи, со иста форма, што по произведувањето се 
обработувани (освен со просто отсечување или симнување на површинскиот слој), под 
услов тие со тоа да не добиваат карактер на производи што се распоредуваат во други 
тарифни броеви. 

(ѓ)  Жица: 
Валани, екструдирани или влечени производи, во макари, кои по целата должина се со ист 
полн напречен пресек по целата должина во форма на круг, овал, правоаголник 
(вклучувајќи и квадрат) рамностран триаголник или правилен “конвексен многуаголник” 
(вклучувајќи “плоснати кругови” и “модифицирани правоаголници” кај кои двете 
спротивни страни се конвексни лакови, а другите две страни се прави, со еднаква должина 
и паралелни). Производите со напречен пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и 
квадрат), триаголник или многуаголник можат да имаат по целата должина заоблени 
рабови. Дебелината на производите што имаат правоаголен напречен пресек (вклучувајќи 
и “модифицирани правоаголници”) треба да преминува една десеттина од ширината.  

 (е)  Плочи, лимови, ленти и фолии: 
Производи со рамни површини (освен сурови производи од тар. број 7403) во макари или 
не, со полн напречен пресек во форма на правоаголник (освен квадрат), со или без 
заоблени рабови (вклучувајќи “модифицирани правоаголници”, кои двете спротивни 
страни се конвексни лакови, а другите две страни се прави, со еднаква должина и 
паралелни) со еднаква дебелина, чии површини се: 
-   со правоаголна форма (вклучувајќи и квадрат), а дебелината не преминува една 

десеттина од ширината, 
-   со неправоаголна или неквадратна форма на која и да било големина, под услов да не 

добиваат карактер на предмети или производи што се распоредуваат во други тарифни 
броеви. 

Тар. броеви 7409 и 7410, покрај другото, опфаќаат и плочи, лимови, ленти и фолии со шари 
(на пример, канали, ребра, бразди, помали испусти во форма на солзи и др.) и производи 
што биле дупчени, набрани, полирани, премачкани или превлечени под услов тие со тоа да 
не добиваат карактер на производи што се распоредуваат во други тарифни броеви. 

(ж)  Цевки: 
Шупливи производи, во макари или не, со ист напречен пресек, со само една затворена 
шуплина по целата должина, во форма на круг, овал, квадрат, правоаголник (вклучувајќи и 
квадрат), рамностран триаголник или правилен конвексен многуаголник и со еднаква 
дебелина на ѕидот. Производите со напречен пресек во форма на правоаголник 
(вклучувајќи и квадрат), рамностран триаголник или правилен конвексен многуаголник, 
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што можат да имаат заоблени рабови по целата должина, исто така се сметаат како цевки 
под услов внатрешните и надворешните напречни пресеци да се концентрични и да имаат 
иста форма и правец. Цевките со споменатите напречни пресеци можат да бидат полирани, 
премачкани или превлечени, свиткани, со навои, дупчени, со стеснување, со проширување, 
конусни или снабдени со прирабници, манжетни или прстени. 

 
 
Забелешка за тарифните подброеви: 

1.  Во оваа глава, под следниве поими се подразбираат:  

(а)  Легури врз база на бакар - цинк (месинг): 
Легури на бакар и цинк, со или без други елементи. Ако легурата содржи и други 
елементи: 
-   цинкот да преовладува по маса над секој друг елемент, 
-   содржината на никелот да е помала од 5% по маса (види легури бакар-никел-цинк 

(никел сребро)), и 
-   содржината на калајот да е помала од 3% по маса (види легури на бакар и калај т.е. 

бронза). 

(б)  Легури на бакар - калај (бронза): 
Легури на бакар и калај, со или без други елементи. Ако легурата содржи и други 
елементи, калајот преовладува по маса над секој друг елемент, освен кога содржината на 
калајот е 3% или повеќе, зашто тогаш содржината на цинкот по маса може да биде 
поголема од калајот, но помала од 10%. 

(в)  Легури на бакар - никел - цинк (никелово сребро): 
Легури на бакар, никел и цинк, со или без други елементи. Содржината на никелот треба 
да е 5% или повеќе проценти по маса (види легури врз база на бакар и цинк т.е. месинг). 

(г)  Легури на бакар - никел: 
Легури на бакар и никел, со или без други елементи при што содржината на цинкот не смее 
да биде поголема од 1%. Ако легурата содржи и други елементи, никелот преовладува по 
маса над секој друг елемент. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7401 00 00 00 Бакренец; цемент бакар (преципитат на 

бакар)   сл kg 
7402 00 00 00 Нерафиниран бакар; бакарни аноди за 

електролитичка рафинација   сл kg 
7403 Рафиниран бакар и легури на бакар, 

сурови:   
 -Рафиниран бакар:   
7403 11 00 00 --Катоди и секции на катоди   10 kg 
7403 12 00 00 --Валалнички гредички   сл kg 
7403 13 00 00 --Валалнички трупци   сл kg 
7403 19 00 00 --Друго   сл kg 
 -Легури на бакар:   
7403 21 00 00 --Легури на бакар-цинк (месинг)   сл kg 
7403 22 00 00 --Легури на бакар-калај (бронза)   сл kg 
7403 29 00 00 --Други легури на бакар (освен 

предлегурите на бакар од тар. број 7405)   сл kg 
7404 00  Отпадоци и остатоци од бакар:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7404 00 10 00 -Од рафиниран бакар   сл kg 
  -Од легури на бакар:   
7404 00 91 00 --Од легури на бакар - цинк (месинг)   сл kg 
7404 00 99 00 --Друго   сл kg 
7405 00 00 00 Предлегури на бакар   сл kg 
7406 Прав и лушпички, од бакар:   
7406 10 00 00 -Прав со неламеларна структура   сл kg 
7406 20 00 00 -Прав со ламеларна структура; лушпички   сл kg 
7407 Прачки и профили, од бакар:   
7407 10 00 00 -Од рафиниран бакар   сл kg 
  -Од легури на бакар:   
7407 21 --Од легури на бакар-цинк (месинг):   
7407 21 10 00 ---Прачки   сл kg 
7407 21 90 00 ---Профили   сл kg 
7407 29 --Друго:   
7407 29 10 00 ---Од легури на бакар-никел или на бакар-

никел-цинк (ново сребро)   сл kg 
7407 29 90 00 ---Друго   сл kg 
7408 Жица од бакар:   
  -Од рафиниран бакар:   
7408 11 00 00 --Со максимална димензија на напречниот 

пресек што надминува 6 мм   сл kg 
7408 19 --Друга:   
7408 19 10 00 ---Со максимална димензија на напречен прес-

ек што надминува 0,5 мм   сл kg 
7408 19 90 00 ---Со максимална димензија на напречен пре-

сек што не надминува 0,5 мм   сл kg 
  -Од легури на бакар:   
7408 21 00 00 --Од легури на бакар-цинк (месинг)   сл kg 
7408 22 00 00 --Од легури на бакар-никел или на бакар-

никел-цинк (ново сребро)   сл kg 
7408 29 00 00 --Друга   сл kg 
7409 Плочи, лимови и ленти, од бакар, со дебе-

лина што надминува 0,15 мм:   
  -Од рафиниран бакар:   
7409 11 00 00 --Во макари   сл kg 
7409 19 00 00 --Друго   сл kg 
  -Од легури на бакар-цинк (месинг):   
7409 21 00 00 --Во макари   сл kg 
7409 29 00 00 --Друго   сл kg 
  -Од легури на бакар-калај (бронза):   
7409 31 00 00 --Во макари   сл kg 
7409 39 00 00 --Друго   сл kg 
7409 40 -Од легури на бакар-никел или на бакар-ни-

кел-цинк (ново сребро):   
7409 40 10 00 --Од легури на бакар-никел   сл kg 
7409 40 90 00 --Од легури на бакар-никел-цинк (ново сребро) сл kg 
7409 90 00 00 -Од други легури и бакар   сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7410 Бакарни фолии (вклучувајќи и печатени 

или со подлога од хартија, картон, 
пластична маса или слични материјали) со 
дебелина што не надминува 0,15 мм (не 
сметајќи ја подлогата):   

  -Без подлога:   
7410 11 00 00 --Од рафиниран бакар   сл kg 
7410 12 00 00 --Од легури на бакар   сл kg 
  -Со подлога:   
7410 21 00 00 --Од рафиниран бакар   сл kg 
7410 22 00 00 --Од легури на бакар   сл kg 
7411 Цевки од бакар:   
7411 10 -Од рафиниран бакар:   
  --Прави, со дебелина на ѕид:   
7411 10 11 00 ---Што надминува 0,6 мм   сл kg 
7411 10 19 00 ---Што не надминува 0,6 мм   сл kg 
7411 10 90 00 --Други   сл kg 
  -Од легури на бакар:   
7411 21 --Од легури на бакар-цинк (месинг):   
7411 21 10 00 ---Прави   сл kg 
7411 21 90 00 ---Други   сл kg 
7411 22 00 00 --Од легури на бакар-никел или на бакар-

никел-цинк (ново сребро)   сл kg 
7411 29 00 00 --Други   сл kg 
7412 Прибор за цевки, од бакар (на пр, спојници, 

колена, муфови):   
7412 10 00 00 -Од рафиниран бакар   сл p/st/kg 
7412 20 00 00 -Од легури на бакар   сл p/st/kg 
7413 00 Впредена жица, јажиња, плетени ленти и 

слично, од бакар, електрично неизолирани:   
7413 00 20 00 -Од рафиниран бакар   сл kg 
7413 00 80 00 -Од легури на бакар   сл kg 
[7414]     
7415 Шајки, клинци, клинчиња за цртачки 

табли, поединечни прошивни спојници, 
(освен оние од тар. број 8305) и слични 
производи, од бакар или железо или челик 
со бакарна глава; завртки, навртки, 
завртки со кукачка, заковки, клинови, 
расцепки, подлошки (вклучувајќи 
еластични подлошки) и слични производи, 
од бакар:   

7415 10 00 00 -Шајки и клинци, клинчиња за цртачки 
табли, поединечни прошиени спојки и 
слични производи   сл p/st/kg 

  -Други производи, без навој:   
7415 21 00 00 --Подлошки (вклучувајќи еластични 

подлошки)   сл p/st/kg 
7415 29 00 00 --Друго   сл p/st/kg 
  -Други производи, со навој:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7415 33 00 00 --Завртки; навртки и завртки   сл p/st/kg 
7415 39 00 00 --Друго   сл p/st/kg 
[7416]     
[7417]     
7418 Трпезни, кујнски и други производи за 

домаќинството и нивни делови, од бакар; 
сунѓери за рибање садови и перничиња за 
рибање или полирање, нараквици и слично, 
од бакар; санитарни предмети и нивни 
делови, од бакар:   

  -Трпезни, кујнски и други производи за 
домаќинството и нивни делови; сунѓери за 
рибање садови и перничиња за рибање или 
полирање, нараквици и слично:   

7418 11 00 00 --Сунѓери за рибање садови и перничиња за 
рибање или полирање, нараквици и слично  сл p/st/kg 

7418 19 --Друго:   
7418 19 10 00 ---Апарати за варење или греење, што се 

користат во домаќинството, неелектрични, и 
нивни делови   сл 

 
p/st/kg 

7418 19 90 00 ---Друго   сл p/st/kg 
7418 20 00 00 -Санитарни предмети и нивни делови   сл p/st/kg 
7419 Други производи од бакар:   
7419 10 00 00 -Синџири и нивни делови   сл p/st/kg 
  -Други:   
7419 91 00 00 --Одливки, отпресоци и отковки, натаму не-

обработени   сл p/st/kg 
7419 99 --Друго:   
7419 99 10 00 ---Ткаенини (вклучувајќи бесконечни ленти), 

решетки и мрежи од бакарна жица, со 
димензија на напречниот пресек што не 
надминува 6 мм; решетки од бакар добиени со 
просечување и развлекување на едно парче 
лим или лента  сл kg 

7419 99 30 00 ---Пружини   сл p/st/kg 
7419 99 90 00 ---Друго   сл p/st/kg 
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ГЛАВА  7 5  

НИКЕЛ И ПРОИЗВОДИ ОД НИКЕЛ 
Забелешка: 

1.  Во оваа глава, под следниве поими се подразбираат: 

(а)  Прачки: 
Валани, екструдирани, влечени или ковани производи што не се во макари и што по целата 
должина се со ист полн напречен пресек во форма на круг, овал, правоаголник 
(вклучувајќи и квадрат), рамностран триаголник или на правилен конвексен многуаголник 
(вклучувајќи и “плоснати кругови” и “модифицирани правоаголници”, кај кои двете 
спротивни страни се конвексни лакови, а другите две страни се прави, со еднаква должина 
и паралелни). Производите со напречен пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и 
квадрат), триаголник или на многуаголник, можат по целата должина да имаат заоблени 
рабови. Дебелината на производите со правоаголен напречен пресек (вклучувајќи и 
“модифицирани правоаголници”), треба да надминува една десеттина од ширината. Овој 
поим исто така, опфаќа, леани или синтерувани производи со иста форма и димензии, кои 
по производството се обработувани (освен со просто отсечување или со симнување на 
површинскиот слој), под услов со тоа да не добијат карактер на производи што се 
распоредуваат во други тарифни броеви. 

(б)  Профили:  
Валани, екструдирани, влечени, ковани или обликувани производи, во макари или не, со 
ист напречен просек по целата должина што не и одговараат ниту на една од дефинициите 
за прачки, жица, плочи, лимови, ленти, фолии или цевки. Овој поим исто така, опфаќа 
леани или синтерувани производи од иста форма кои по производството се обработувани 
(освен со просто отсечување или со симнување на површинскиот слој), под услов со тоа да 
не добијат карактер на производи што се распоредуваат во други тарифни броеви. 

(в)  Жица: 
Валани, екструдирани или влечени производи, во макари, што по целата должина се со ист 
полн напречен пресек во форма на круг, овал, правоаголник (вклучувајќи и квадрат), 
рамностран триаголник или на правилен конвексен многуаголник (вклучувајќи и 
“плоснати кругови” и “модифицирани правоаголници”, кај кои двете спротивни страни се 
конвексни лакови, а другите две страни се прави, со еднаква должина и паралелни). 
Производите со напречен пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и квадрат), 
триаголник или многуаголник можат по целата должина да имаат заоблени рабови. 
Дебелината на производите со правоаголен напречен пресек (вклучувајќи и 
“модифицирани правоаголници”) треба да преминува една десеттина од ширината. 

(г)  Плочи, лимови, ленти и фолии: 
Производи со рамни површини (освен суровите производи од тар. број 7502), во макари 
или не, со полн напречен пресек во форма на правоаголник (освен квадрат), со или без 
заоблени рабови (вклучувајќи и “модифицирани правоаголници”, кај кои двете спротивни 
страни се конвексни лакови, а другите две страни се прави, со еднаква должина и 
паралелни), со еднаква дебелина чии површини се: 
-   со правоаголна форма (вклучувајќи и квадрат), а дебелината не надминува една 

десеттина од ширината, 
-   со неправоаголна или неквадратна форма со која и да е големина, под услов да не 

добијат карактер на производи што се распоредуваат во други тарифни броеви. 
Тар. број 7506 опфаќа, покрај другото, и плочи, лимови, ленти и фолии со шари (на 
пример, канали, ребра, бразди, помали испусти во форма на солзи и др.), и производи што 
биле дупчени, набрани, полирани, премачкани или превлечени, под услов со тоа да не 
добијат карактер на производи што се распоредуваат во други тарифни броеви. 
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(д)  Цевки: 
Шупливи производи, во макари или не, со ист напречен пресек, само со една затворена 
шуплина по целата должина во форма на круг, овал, квадрат, правоаголник (вклучувајќи и 
квадрат), рамностран триаголник или на правилен конвексен многуаголник, со еднаква 
дебелина на ѕидот. Производите со напречен пресек во форма на правоаголник 
(вклучувајќи и квадрат), рамностран триаголник или на правилен конвексен многуаголник, 
кои можат по целата должина да имаат заоблени рабови, исто така се сметаат како цевки 
под услов внатрешните и надворешните попречни пресеци да се концентрични и да имаат 
иста форма и правец. Цевките со споменатите попречни пресеци можат да бидат полирани, 
премачкани, превлечени, свиткани, со навои, дупчени, со стеснување, со проширување, 
конусни или снабдени со прирабници, манжетни или прстени.  

 
Забелешки за тарифните подброеви: 

1.  Во оваа глава под следниве поими се подразбираат: 

(а)  Нелегиран никел: 
Метал кој содржи најмалку 99% по маса никел и кобалт, под услов: 
(i)  содржината на кобалтот да не преминува 1,5% по маса, и 
(ii)  содржината по маса на кој и да е друг елемент да не ја преминува границата дадена во 

следнава табела: 
 

 
ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ 

 Елементи Граница на содржината во 
проценти по маса 

Fe  Железо 0,5 
O  Кислород 0,4 
Други елементи, 
поединечно 

0,3 

 

(б)  Легури на никел: 
Метални материи во кои никелот по маса преовладува над секој друг елемент, под услов: 
(i)  содржината на кобалт по маса да надминува 1,5%, 
(ii)  содржината по маса, најмалку на еден од другите елементи да биде над големините 

дадени во горната табела, 
или 

(iii)  вкупната содржина по маса, на елементите освен никел и кобалт да надминува 1%. 

2. Покрај одредбите од забелешката 1 (в) кон оваа глава, во смисла на тар. подброј 7508 10 
поимот “жица” се однесува само на производите, во макари или не, со било која форма на 
напречен пресек, кај кои ниедна димензија на напречен пресек не надминува 6 мм. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7501 Никелов камен-мате, синтерувани оксиди на 

никел и други меѓупроизводи на металургијата 
на никел:   

7501 10 00 00 -Никелов камен-мате сл kg 
7501 20 00 00 -Синтерувани оксиди на никел и други 

меѓупроизводи на металургијата на никел сл kg 
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7502 Никел, суров:   
7502 10 00 00 -Никел, нелегиран сл kg 
7502 20 00 00 -Легури на никел сл kg 
7503 00 Отпадоци и остатоци, од никел:   
7503 00 10 00 -Од никел, нелегиран сл kg 
7503 00 90 00 -Од легиран никел сл kg 
7504 00 00 00 Прав и лушпи, од никел сл kg 
7505 Прачки, профили и жица, од никел:   
 -Прачки и профили:   
7505 11 00 00 --Од нелегиран никел сл kg 
7505 12 00 00 --Од легури на никел сл kg 
 -Жица:   
7505 21 00 00 --Од нелегиран никел сл kg 
7505 22 00 00 --Од легури на никел сл kg 
7506 Плочи, лимови, ленти и фолии, од никел:   
7506 10 00 00 -Од нелегиран никел сл kg 
7506 20 00 00 -Од легури на никел сл kg 
7507 Цевки и прибор за цевки (на пример, спојници, 

колена, муфови), од никел:   
 -Цевки:   
7507 11 00 00 --Од нелегиран никел сл kg 
7507 12 00 00 --Од легури на никел сл kg 
7507 20 00 00 -Прибор за цевки сл kg 
7508 Други производи од никел:   
7508 10 00 00 -Ткаенини, решетки и мрежи, од никлувана жица сл kg 
7508 90 00 00 -Друго сл kg 
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ГЛАВА  7 6  

АЛУМИНИУМ И ПРОИЗВОДИ ОД АЛУМИНИУМ 
Забелешка: 

1.  Во оваа глава под следниве поими се подразбираат: 

(а)  Прачки: 
Валани, екструдирани, влечени или ковани производи, кои не се во форма на макари, и што 
по целата должина се со ист полн напречен пресек во форма на круг, овал, правоаголник 
(вклучувајќи и квадрат), рамностран триаголник или на правилен конвексен многуаголник 
(вклучувајќи и “плоснати кругови” и “модифицирани правоаголници”, кај кои двете 
спротивни страни се конвексни лакови, а другите две страни се прави, со еднаква должина 
и паралелни). Производите со напречен пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и 
квадрат), триаголник или на многуаголник можат по целата должина да имаат заоблени 
рабови. Дебелината на производите со правоаголен напречен пресек (вклучувајќи и 
“модифицирани правоаголници”) треба да преминува една десеттина од ширината. Овој 
поим исто така опфаќа леани или синтерувани производи, со иста форма и димензии, кои 
по производството се обработувани (освен со просто отсечување или со симнување на 
површинскиот слој), под услов со тоа да не добијат карактер на производи што се 
распоредуваат во други тарифни броеви. 

(б)  Профили: 
Валани, екструдирани, влечени, ковани или обликувани производи, во макари или не, со 
ист напречен пресек по целата должина, што не и одговараат ниту на една од дефинициите 
за прачки, жица, плочи, лимови, ленти, фолии или цевки. Овој поим, исто така, опфаќа 
леани или синтерувани производи со иста форма, кои по производство се обработувани 
(освен со просто отсечување или со симнување на површинскиот слој), под услов со тоа да 
не добијат карактер на производи што се распоредуваат во други тарифни броеви. 

(в)  Жица: 
Валани, екструдирани или влечени производи, во макари што по целата должина се со ист 
полн напречен пресек во форма на круг, овал, правоаголник (вклучувајќи и квадрат), 
рамностран триаголник или на правилен конвексен многуаголник (вклучувајќи, и 
“плоснати кругови” и “модифицирани правоаголници”, кај кои двете спротивни страни се 
конвексни лакови, а другите две страни се прави, со еднаква должина и паралелни). 
Производите со напречен пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и квадрат), 
триаголник или на многуаголник можат по целата должина да имаат заоблени рабови. 
Дебелината на производите со правоаголен напречен пресек (вклучувајќи и 
“модифицирани правоаголници”) треба да преминува една десеттина од ширината. 

(г)  Плочи, лимови, ленти и фолии: 
Производи со рамни површини (освен суровите производи од тар. број 7601), во макари 
или не, со полн напречен пресек во форма на правоаголник (освен квадрат), со или без 
заоблени рабови (вклучувајќи “модифицирани правоаголници” кај кои двете спротивни 
страни се конвексни лакови, а другите две страни се прави со еднаква должина и 
паралелни), со еднаква дебелина, чиишто површини се: 
-   со правоаголна форма (вклучувајќи и квадрат), а дебелината не преминува една 

десеттина од ширината, 
-   со неправоаголна или неквадратна форма со која и да е големина, под услов да не 

добијат карактер на производи што се распоредуваат во други тарифни броеви. 
 Тар. броеви 7606 и 7607 опфаќаат покрај другото и плочи, лимови, ленти и фолии со шари 
(на пример, канали, ребра, бразди, помали испусти во форма на солзи и др.), и производи 
што биле дупчени, набрани, полирани, премачкани или превлечени, под услов со тоа да не 
добиваат карактер на производи што се распоредуваат во други тарифни броеви. 
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(д)  Цевки: 
Шупливи производи, во макари или не, со ист напречен пресек, само со една затворена 
шуплина по целата должина во форма на круг, овал, правоаголник (вклучувајќи и квадрат), 
рамностран триаголник или на правилен конвексен многуаголник и со еднаква дебелина на 
ѕидот. Производите со напречен пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и квадрат), 
рамностран триаголник или на правилен конвексен многуаголник, кои можат по целата 
должина да имаат заоблени рабови по целата должина исто така се сметаат како цевки, под 
услов внатрешните и надворешните попречни пресеци да се концентрични и да имаат иста 
форма и правец. Цевките со споменатите попречни пресеци можат да бидат полирани, 
премачкани, превлечени, свиткани, со навои, дупчени, со стеснување, со проширување, 
конусни или снабдени со прирабници, манжетни или прстени. 

 
 
Забелешки за тарифните подброеви: 

1.  Во оваа глава под следниве поими се подразбираат: 

(а)  Нелегиран алуминиум: 
Метал кој содржи алуминиум со чистота по маса од најмалку 99%, под услов содржината 
по маса на кој и да е друг елемент да не ги преминува границите во следнава табела: 
 
 
 

ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ 
 

Елементи Граници на содржината во 
проценти по маса 

 Fe + Si (Железо + Силициум)   1 
Други елементи (*), поединечно   0,1 (**) 
(*)  Други елементи се, на пример, Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn. 
(**)  Содржината на бакар е дозволена од 0,1% до 0,2% под услов 

содржината ни на хромот ни на манганот да не надмине 0,05%. 

б)  Легури на алуминиум: 
Метални материи во кои алуминиумот по маса преовладува над секој друг елемент, под 
услов: 
(i)  содржината по маса најмалку на еден од тие други елементи, или на железото и 

силициумот земени заедно да е над големината од дадената табела; 
или 

(ii)  вкупната содржина по маса на тие други елементи да надминува 1%. 

2.  Покрај одредбите од забелешката 1(в) кон оваа Глава, во смисла на тар. подброј 7616 91 поимот 
“жица” се однесува само на производите, во макари или не, со било која форма на напречен 
пресек, кај кои ниедна димензија на напречен пресек не преоѓа 6 мм. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2  4 
7601 Алуминиум, суров:   
7601 10 00 00 -Алуминиум, нелегиран   сл kg 
7601 20 -Легури на алуминиум:   
7601 20 10 00 --Примарни   сл kg 
 --Секундарни:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2  4 
7601 20 91 00 ---Во инготи или во течна форма   сл kg 
7601 20 99 00  ---Друго   сл kg 
7602 00 Отпадоци и остатоци, од алуминиум:   
 -Отпадоци:   
7602 00 11 00 --Струготини, резанки, деланки, отпадоци од 

полирање, пилевина, отпадок од турпиење; отпадоци 
од обоени превлечени или слепени лимови и фолија 
со дебелина што не надминува 0,2 мм (исклучувајќи 
ја подлогата)   сл kg 

7602 00 19 00 --Друго (вклучувајќи и од процес на производство)   сл kg 
7602 00 90 00 -Остатоци   сл kg 
7603 Прав и лушпи, од алуминиум:   
7603 10 00 00 -Прав со неламеларна структура   сл kg 
7603 20 00 00 -Прав со ламеларна структура; лушпи   сл kg 
7604 Прачки и профили, од алуминиум:   
7604 10 -Од нелегиран алуминиум:   
7604 10 10 00 --Прачки   15 kg 
7604 10 90 00 --Профили   15 kg 
  -Од легури на алуминиум:   
7604 21 00 00 --Шупливи профили   15 kg 
7604 29 --Друго:   
7604 29 10 00 ---Прачки   7 kg 
7604 29 90 00 ---Профили   7 kg 
7605 Жица од алуминиум:   
  -Од нелегиран алуминиум:   
7605 11 00 00 --Со максимална димензија на напречниот пресек 

што надминува 7мм   сл kg 
7605 19 00 00 --Друга   сл kg 
  -Од легури на алуминиум:   
7605 21 00 00 --Со максимална димензија на напречниот пресек 

што надминува 7 мм   
 
сл 

 
kg 

7605 29 00 00 --Друга   сл kg 
7606 Плочи, лимови и ленти, од алуминиум, со 

дебелина што надминува 0,2 мм:   
  -Правоаголни (вклучувајќи квадратни):   
7606 11 --Од нелегиран алуминиум:   
7606 11 10 00 ---Боени, лакирани или превлечени со пластични 

маси   сл kg 
  ---Други, со дебелина:   
7606 11 91 00  ----Помала од 3 мм   сл kg 
7606 11 93 00 ----Не помала од 3 мм но помала од 6 мм   сл kg 
7606 11 99 00 ----Не помала од 6 мм   сл kg 
7606 12 --Од легури на алуминиум:   
7606 12 10 00 ---Траки за венецијански ролетни   сл kg 
  ---Друго:   
7606 12 50 00 ----Боени, лакирани или превлечени со пластични 

маси   сл kg 
  ----Други, со дебелина:   
7606 12 91 00 -----Помала од 3 мм   сл kg 
7606 12 93 00 -----Не помала од 3 мм но помала од 6 мм   сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2  4 
7606 12 99 00 -----Не помала од 6 мм   сл kg 
  -Други:   
7606 91 00 00 --Од нелегиран алуминиум   сл kg 
7606 92 00 00 --Од легури на алуминиум   сл kg 
7607 Алуминиумски фолии (вклучувајќи и печатени 

или со подлога од хартија, картон, пластична 
маса или од слични материјали) со дебелина што 
не надминува 0,2 мм (несметајќи ја подлогата):   

  -Без подлога:   
7607 11  --Валани, но понатаму необработени:   
 ---Со дебелина помала од 0,021 мм :    
7607 11 11 00 ----Во котури со маса што не надминува 10 кг сл kg 
7607 11 19 00 ----Други сл kg 
7607 11 90 00 ---Со дебелина не помала од 0,021 мм но не 

поголема од 0,2 мм   сл kg 
7607 19  --Други:   
7607 19 10 00 ---Со дебелина помала од 0,021 мм   сл kg 
  ---Со дебелина не помала од 0,021 мм но не 

поголема од 0,2 мм:   
7607 19 91 00 ----Самолепливи   сл kg 
7607 19 99 00 ----Друго   сл kg 
7607 20 -Со подлога:   
7607 20 10 00 --Со дебелина (исклучувајќи било каква подлога) 

помала од 0,021 мм   
 
сл 

 
kg 

  --Со дебелина (исклучувајќи било каква подлога) не 
помала од 0,021 мм но не поголема од 0,2 мм:   

7607 20 91 00 ---Самолепливи   сл kg 
7607 20 99 00 ---Друго   сл kg 
7608 Цевки од алуминиум:   
7608 10 00 00 -Од нелегиран алуминиум   8 kg 
7608 20 -Од легури на алуминиум:   
7608 20 20 00 --Заварени   8 kg 
7608 20 81 00 ---Само екструдирани   8 kg 
7608 20 89 00 ---Други   8 kg 
7609 00 00 00 Прибор за цевки, од алуминиум (на пример, 

спојници, колена, муфови)   
 

8 
 

p/st/kg 
7610 Конструкции од алуминиум (освен монтажните 

згради од тар. број 9406) и делови на конструкции 
(на пример, мостови и секции на мостови, кули, 
решеткасти столбови, покриви, покривни 
костури, врати и прозорци и рамки за нив, 
прагови за врати, огради и столбови); лимови, 
прачки, профили, цевки и слично, од алуминиум, 
подготвени за употреба во конструкции:   

7610 10 00 00 -Врати, прозорци и рамки за нив и прагови за 
врати   20 p/st/kg 

7610 90 -Друго:   
7610 90 10 00 --Мостови и делови на мостови, кули и решеткасти 

столбови   15 p/st/kg 
7610 90 90 00 --Друго   15 p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2  4 
7611 00 00 00 Резервоари, цистерни, бочви и слични 

контејнери, од алуминиум, за кој и да е материјал 
(освен за компримирани или течни гасови), со 
зафатнина што надминува 300 л, со или без 
облога или топлотна изолација, но неопремени со 
механички или термички уреди   

 
 
 
сл 

 
 
 

p/st/kg 
7612 Алуминиумски буриња, барабани, конзерви, 

кутии и слични контејнери (вклучувајќи и крути 
или свитливи и цевчести контејнери), за кој и да 
е материјал (освен за компримирани или течни 
гасови), со зафатнина што не преминува 300 л, со 
или без облога или топлотна изолација, но 
неопремени со механички или термички уреди:   

7612 10 00 00 -Свитливи цевчести контејнери (туби)   сл p/st/kg 
7612 90 -Друго:   
7612 90 10 00 --Крути цевчести контејнери   сл p/st/kg 
7612 90 20 00 --Контејнери за аеросоли   сл p/st/kg 
  --Други, со зафатнина:   
7612 90 91 00 ---50 литри или повеќе   сл p/st/kg 
7612 90 98 00 ---Помала од 50 литри   сл p/st/kg 
7613 00 00 00 Контејнери од алуминиум за компримирани или 

течни гасови   сл p/st/kg 
7614 Впредена жица, јажиња, плетени ленти и слично, 

од алуминиум, електрично неизолирани:   
7614 10 00 00 -Со челично јадро   сл kg 
7614 90 00 00 -Друго   сл kg 
7615 Трпезни, кујнски или други производи за 

домаќинство и нивни делови, од алуминиум; 
сунѓери за рибање садови и перничиња за рибање 
или полирање, нараквици, и слично, од 
алуминиум; санитарни предмети и нивни делови, 
од алуминиум:   

  -Трпезни, кујнски и други производи за дома-
ќинството и нивни делови; сунѓери за рибање 
садови и перничиња за рибање или полирање, 
нараквици и слично:   

7615 11 00 00 --Сунѓери за рибање садови и перничиња за 
рибање или полирање, ракавици и слично   

 
сл 

 
p/st/kg 

7615 19  --Друго:   
7615 19 10 00 ---Лиено   сл p/st/kg 
7615 19 90 00 ---Друго   сл p/st/kg 
7615 20 00 00 -Санитарни предмети и нивни делови   сл p/st/kg 
7616 Други производи од алуминиум:   
7616 10 00 00 -Бруќе, клинци, жичени спојници (освен оние од 

тар. број 8305), завртки, навртки, завртки со 
кукачка, заковани клинови, расцепки, подлошки 
и слични производи   

 
 
сл 

 
 

kg 
  -Друго:   
7616 91 00 00 --Ткаенини, решетки, мрежи и огради од алу-

миниумска жица   сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2  4 
7616 99  --Друго:   
7616 99 10 00 ---Леано   сл kg 
  ---Друго:   
7616 99 90 10  ----Алуминиумски рондели, отворени и затворени со 

дебелина од 3 мм до 4,8 мм и дијаметар од 13 мм до 
38 мм   

 
сл 

 
kg 

7616 99 90 90  ----Друго   сл kg 
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                                              ГЛАВА  7 8  

ОЛОВО И ПРОИЗВОДИ ОД ОЛОВО 
Забелешка: 

1.  Во оваа глава под следниве поими се подразбираат: 

(а)  Прачки: 
Валани, екструдирани, влечени или ковани производи што не се во макари и што по целата 
должина се со ист полн напречен пресек во форма на круг, овал, правоаголник 
(вклучувајќи и квадрат), рамностран триаголник или на правилен конвексен многуаголник 
(вклучувајќи и “плоснати кругови” и “модифицирани правоаголници”, кај кои двете 
спротивни страни се конвексни лакови, а другите две страни се прави со еднаква должина 
и паралелни). Производите со напречен пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и 
квадрат) можат по целата должина да имаат заоблени рабови. Дебелината на производите 
со правоаголен напречен пресек (вклучувајќи и “модифицирани правоаголници”) треба да 
надминува една десеттина од ширината. Овој поим исто така, опфаќа леани или 
синтерувани производи, со иста форма и димензии, кои по производството се 
обработувани (освен со просто отсечување или со симнување на површинскиот слој), под 
услов со тоа да не добијат карактер на производи што се распоредуваат во други тарифни 
броеви. 

(б)  Профили: 
Валани, екструдирани, влечени, ковани или обликувани производи, во макари или не, со ист 
напречен пресек по целата должина, што не и одговараат на една од дефинициите за прачки, 
жица, плочи, лимови, ленти, фолии или цевки. Овој поим исто така опфаќа леани или синтеру-
вани производи, со иста форма, кои по производството се дополнително обработувани (освен 
со просто отсечување или со симнување на површинскиот слој), под услов со тоа да не добијат 
карактер на производи што се распоредуваат во други тарифни броеви. 

(в)  Жица: 
Валани, екструдирани или влечени производи, во макари, што по целата должина се со ист 
полн напречен пресек во форма на круг, овал, правоаголник (вклучувајќи и квадрат), 
рамностран триаголник или на правилен конвексен многуаголник (вклучувајќи и 
“плоснати кругови” и “модифицирани правоаголници”, кај кои двете спротивни страни се 
конвексни лакови, а другите две страни се прави, со еднаква должина и паралелни). 
Производите со напречен пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и квадрат), 
триаголник или на многуаголник можат по целата должина да имаат заоблени рабови. 
Дебелината на производите што имаат правоаголен напречен пресек (вклучувајќи и 
“модифицирани правоаголници”) треба да преминува една десеттина од ширината. 

(г)  Плочи, лимови, ленти и фолии: 
Производи со рамни површини (освен суровите производи од тар. број 7801), во макари 
или не, со полн напречен пресек во форма на правоаголник (освен квадрат), со или без 
заоблени рабови (вклучувајќи “модифицирани правоаголници”, кај кои двете спротивни 
страни се конвексни лакови, а другите две страни се прави, со еднаква должина и 
паралелни), со еднаква дебелина, чиишто површини се: 
-   со правоаголна форма (вклучувајќи и квадрат), а дебелината не преминува една 

десеттина од ширината, 
-   со неправоаголна или неквадратна форма, со која и да е големина, под услов да не 

добијат карактер на производи што се распоредуваат во други тарифни броеви. 
Тар. број 7804 опфаќа покрај другото, и плочи, лимови, ленти и фолии со шари (на пример, 
канали, ребра, бразди, помали испусти во форма на солзи и др.) и производи што биле 
дупчени, набрани, полирани и премачкани или превлечени, под услов со тоа да не добијат 
карактер на производи што се распоредуваат во други тарифни броеви. 
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(д)  Цевки: 
Шупливи производи, во макари или не, со ист напречен пресек само со една затворена 
шуплина по целата должина во форма на круг, овал, правоаголник (вклучувајќи и квадрат), 
рамностран триаголник или на правилен конвексен многуаголник и со еднаква дебелина на 
ѕидот. Производите со напречен пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и квадрат), 
рамностран триаголник или на правилен конвексен многуаголник, кои можат да по целата 
должина да имаат заоблени рабови, исто така се сметаат како цевки, под услов 
внатрешните и надворешните попречни пресеци да се концентрични и да имаат иста форма 
и правец. Цевките со споменатите попречни пресеци можат да бидат полирани, 
превлечени, свиткани, со навои, дупчени, со прирабници, манжетни или прстени. 

 
Забелешка за тарифниот подброј: 

1.  Во оваа глава под поимот “рафинирано олово” се подразбира: 

Метал со чистота по маса од најмалку 99,9% олово, под услов содржината по маса на кој и да е 
друг елемент да не ги преминува границите дадени во следнава табела: 

 
 
ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ 

  

Елементи Граници на содржината во проценти по маса

Ag  Сребро   0,02 

As  Арсен   0,005 

Bi  Бизмут   0,05 

Ca  Клциум   0,002 

Cd  Кадмиум   0,002 

Cu  Бакар   0,08 

 Fe  Железо   0,002 

 S  Сулфур   0,002 

 Sb  Антимон   0,005 

 Sn  Калај   0,005 

 Zn  Цинк   0,002 

 Други (на пример Te-телур), поединечно   0,001 
 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7801 Сурово олово:   
7801 10 00 00 -Рафинирано олово   10 kg 
  -Друго:   
7801 91 00 00 --Со содржина по маса на антимон што пре-

овладува над другите елементи   10 kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
7801 99  --Друго:   
7801 99 10 00 ---За рафинирање,со содржина 0,02% по маса или 

повеќе сребро (1)  10 kg 
  ---Друго:   
7801 99 91 00  ----Легури на олово   10 kg 
7801 99 99 00 ----Друго   10 kg 
7802 00 00 00 Отпадоци и остатоци, од олово   сл kg 
[7803]     
7804 Плочи, лимови, ленти и фолии, од олово; прав и 

лушпи од олово:   
  -Плочи, лимови, ленти и фолии:   
7804 11 00 00 --Лимови, ленти и фолии со дебелина што не 

надминува 0,2 мм (несметајќи каква и да е 
подлога)   сл kg 

7804 19 00 00 --Друго   сл kg 
7804 20 00 00 -Прав и лушпи   сл kg 
[7805]     
7806 00 Други производи од олово:   
7806 00 10 00 -Контејнери со антирадиоактивна облога од олово, 

за транспорт и сместување на радиоактивни 
материи (Еуратом)   сл p/st/kg 

7806 00 30 00 -Прачки, профили и жица  10 kg 
7806 00 50 00 -Цевки и прибор за цевки (на пример, спојници, 

колена, муфови)  сл p/st/kg 
7806 00 90 00 -Друго   сл p/st/kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 

Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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                                          ГЛАВА  7 9  

ЦИНК И ПРОИЗВОДИ ОД ЦИНК 
Забелешка: 

1.  Во оваа глава под следниве поими се подразбираат: 

(а)  Прачки: 
Валани, екструдирани, влечени или ковани производи, што не се во макари и што по 
целата должина се со ист напречен пресек во форма на круг, овал, правоаголник 
(вклучувајќи и квадрат), рамностран триаголник или на правилен конвексен многуаголник 
(вклучувајќи и “плоснати кругови” и “модифицирани правоаголници”, кај кои двете 
спротивни страни се конвексни лакови, а другите две страни се прави, со еднаква должина 
и паралелни). Производите со напречен пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и 
квадрат), триаголник или на многуаголник можат по целата должина да имаат заоблени 
рабови. Дебелината на производите со правоаголен напречен пресек (вклучувајќи и 
“модифицирани правоаголници”) треба да надминува една десеттина од ширината. Овој 
поим исто така опфаќа леани и синтерувани производи, со иста форма и димензии, кои по 
производството се обработувани (освен со просто отсечување или со симнување на 
површинскиот слој), под услов со тоа да не добијат карактер на производи што се 
распоредуваат во други тарифни броеви. 

(б)  Профили: 
Валани, екструдирани, влечени, ковани или обликувани производи, во макари или не, со 
ист напречен пресек по целата должина што не и одговараат ниту на една од дефинициите 
за прачки, жица, плочи, лимови, ленти, фолии или цевки. Овој поим исто така опфаќа 
леани или синтерувани производи, со иста форма, кои по производството се обработувани 
(освен со просто отсечување или со симнување на површинскиот слој), под услов со тоа да 
не добијат карактер на производи што се распоредуваат во други тарифни броеви. 

(в)  Жица: 
Валани, екструдирани или влечени производи, во макари, што по целата должина се со ист 
полн напречен пресек во форма на круг, овал, правоаголник (вклучувајќи и квадрат), 
рамностран триаголник или правилен конвексен многуаголник (вклучувајќи “плоснати 
кругови”, и “модифицирани правоаголници”, кај кои двете спротивни страни се конвексни 
лакови, а другите две страни се прави, со еднаква должина и паралелни). Производите со 
напречен пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и квадрат), триаголник или на 
многуаголник можат по целата должина да имаат заоблени рабови. Дебелината на 
производите со правоаголен напречен пресек (вклучувајќи и “модифицирани 
правоаголници”) треба да надминува една десеттина од ширината. 

(г)  Плочи, лимови, ленти и фолии: 
Производи со рамни површини (освен суровите производи од тар. број 7901), во макари 
или не, со полн напречен пресек во форма на правоаголник (освен квадрат) со или без 
заоблени рабови (вклучувајќи и “модифицирани правоаголници”, кај кои двете спротивни 
страни се конвексни лакови, а другите две страни се прави, со еднаква должина и 
паралелни), со еднаква дебелина, чиишто површини се: 
-   со правоаголна форма (вклучувајќи и квадрат), а дебелината не надминува една 

десеттина од ширината, 
-   со неправоаголна или неквадратна форма, со која и да е големина, под услов да не 

добијат карактер на производи што се распоредуваат во други тарифни броеви. 
Тар. број 7905 опфаќа, покрај другото, и плочи, лимови, ленти и фолии со шари (на 
пример, канали, ребра, бразди, помали испусти во форма на солзи и др.) и производи што 
биле дупчени, набрани, полирани премачкани или превлечени, под услов со тоа да не 
добијат карактер на производи што се распоредуваат во други тарифни броеви. 
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(д)  Цевки: 
Шупливи производи, во макари или не, со ист напречен пресек само со една затворена 
шуплина по целата должина во форма на круг, овал, правоаголник (вклучувајќи и квадрат), 
рамностран триаголник или на правилен конвексен многуаголник, и со еднаква дебелина 
на ѕидот. Производите со напречен пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и 
квадрат), рамностран триаголник или на правилен конвексен многуаголник, кои можат по 
целата должина да имаат заоблени рабови, исто така се сметаат како цевки, под услов 
внатрешните и надворешните попречни пресеци да се концентрични и да имаат иста форма 
и правец. Цевките со споменатите попречни пресеци можат да бидат полирани, 
превлечени, свиткани со навои, дупчени, со стеснување, со проширување, конусни или 
снабдени со прирабници, манжетни или прстени. 

 
Забелешка за тарифните подброеви: 
1.  Во оваа глава под следниве поими се подразбираат:  

(а)  Нелегиран цинк: 
Метал со содржина на цинк по маса од најмалку 97,5%. 

(б)  Легури од цинк: 
Метални материи во кои цинкот по маса преовладува над секој друг елемент, под услов 
вкупната содржина по маса на тие други елементи да надминува 2,5%. 

(в)  Прашина од цинк: 
Прашина добиена од кондензација на цинкови пари, што се состои од сферни честици 
поситни од цинков прав. Најмалку 80% од честичките по маса треба да поминуваат низ 
сито со отвори од 63 микрометри (микрони). Прашината мора да содржи барем 85% 
метален цинк по маса. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
7901 Цинк, суров:   
 -Цинк, нелегиран:   
7901 11 00 00 --Со содржина по маса од 99,99% или повеќе на цинк   сл kg 
7901 12 --Со содржина по маса помала од 99,99% цинк:   
7901 12 10 00 ---Што по маса содржат 99,95% или повеќе но помалку од 

99,99% на цинк   сл kg 
7901 12 30 00 ---Што по маса содржат 98,5% или повеќе но помалку од 

99,95% на цинк   сл kg 
7901 12 90 00 ---Што по маса содржат 97,5% или повеќе но помалку од 

98,5% на цинк   сл kg 
7901 20 00 00 -Легури на цинк   сл kg 
7902 00 00 00 Отпадоци и остатоци, од цинк   сл kg 
7903 Прашина, прав и лушпи, од цинк:   
7903 10 00 00 -Прашина од цинк   сл kg 
7903 90 00 00 -Друго   сл kg 
7904 00 00 00 Прачки, профили и жица, од цинк   сл kg 
7905 00 00 00 Плочи, лимови, ленти и фолии, од цинк   сл kg 
[7906]     
7907 00 Други производи од цинк:   
7907 00 10 00 -Цевки и прибор за цевки (на пример, спојници, колена, 

муфови)  сл p/st/kg 
7907 00 90 00 -Друго   сл p/st/kg 
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ГЛАВА  8 0  

КАЛАЈ И ПРОИЗВОДИ ОД КАЛАЈ 
 
Забелешка: 

1.  Во оваа глава под следниве поими се подразбираат: 

(а)  Прачки: 
Валани, екструдирани, влечени или ковани производи, што не се во макари, и што по 
целата должина се со ист полн напречен пресек во форма на круг, овал, правоаголник 
(вклучувајќи и квадрат), рамностран триаголник или на конвексен многуаголник 
(вклучувајќи и “плоснати кругови” и “модифицирани правоаголници”, кај кои двете 
спротивни страни се конвексни лакови, а другите две страни се прави, со еднаква должина 
и паралелни). Производите со напречен пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и 
квадрат), триаголник или на многуаголник можат по целата должина да имаат заоблени 
рабови. Дебелината на производите со правоаголен напречен пресек (вклучувајќи и 
“модифицирани правоаголници”) треба да надминува една десеттина од ширината. Овој 
поим исто така опфаќа леани или синтерувани производи со иста форма и димензии, кои 
по производството се обработувани (освен со просто отсечување или со симнување на 
површинскиот слој), под услов со тоа да не добијат карактер на производи што се 
распоредуваат во други тарифни броеви. 

(б)  Профили: 
Валани, екструдирани, влечени, ковани или обликувани производи, во макари или не, со 
ист напречен пресек по целата должина и што не и одговараат ниту на една од 
дефинициите за прачки, жица, плочи, лимови, ленти, фолии или цевки. Овој поим, исто 
така, опфаќа леани или синтерувани производи, со иста форма, кои по производство се 
обработувани (освен со просто отсечување или со симнување на површинскиот слој), под 
услов со тоа да не добијат карактер на производи што се распоредуваат во други тарифни 
броеви. 

(в)  Жица: 
Валани, екструдирани или влечени производи, во макари што по целата должина се со ист 
полн напречен пресек во форма на круг, овал, правоаголник (вклучувајќи и квадрат), 
рамностран триаголник или правилен конвексен многуаголник (вклучувајќи “плоснати 
кругови” и “модифицирани правоаголници”, кај кои двете спротивни страни се конвексни 
лакови, а другите две страни се прави, со еднаква должина и паралелни). Производите со 
напречен пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и квадрат) триаголник или на 
многуаголник можат по целата должина да имаат заоблени рабови. Дебелината на 
производите со правоаголен напречен пресек (вклучувајќи и “модифицирани 
правоаголници” треба да преминува една десеттина од ширината. 

(г)  Плочи, лимови, ленти и фолии: 
Производи со разни површини (освен суровите производи од тар. број 8001), во макари или 
не, со полн напречен пресек во форма на правоаголник (освен квадрат), со или без 
заоблени рабови (вклучувајќи и “модифицирани правоаголници”, кај кои двете спротивни 
страни се конвексни лакови, а другите две страни се прави, со еднаква должина и 
паралелни), со еднаква дебелина, чиишто површини се: 
-   со правоаголна форма (вклучувајќи и квадрат), а дебелината не надминува една 

десеттина од ширината, 
-   со неправоаголна или неквадратна форма со која и да е големина, под услов да не 

добијат карактер на производи што се распоредуваат во други тарифни броеви. 
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 (д)  Цевки: 
Шупливи производи, во макари или не, со ист напречен пресек само со една затворена 
шуплина по целата должина во форма на круг, овал, правоаголник (вклучувајќи и квадрат), 
рамностран триаголник или на правилен конвексен многуаголник, и со еднаква дебелина 
на зидот. Производите со напречен пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и 
квадрат), рамностран триаголник или на правилен конвексен многуаголник, кои можат по 
целата должина да имаат заоблени рабови, исто така се сметаат како цевки, под услов 
внатрешните и надворешните попречни пресеци да се концентрични и да имаат иста форма 
и правец. Цевките со споменатите попречни пресеци можат да бидат полирани, 
превлечени, свиткани, со навои, дупчени, со стеснување, со проширување, конусни или 
снабдени со прирабници, манжетни или прстени. 

 
Забелешка за тарифните подброеви: 

1.  Во оваа глава под следниве поими се подразбираат: 
(а)  Нелегиран калај: 

Метал со најмала чистота по маса на калј од 99%, под услов содржината по маса на бизмут 
или бакар да е помала од границата дадена во следнава табела: 

 
ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ 

 Елементи Граници на содржината во проценти по маса 
Bi  Бизмут 0,1 
Cu  Бакар 0,4 

 
(б)  Легури на калај: 

Метални материи во кои калајот по маса преовладува над секој друг елемент, под услов: 
(i)  вкупната содржина по маса на тие елементи да надминува 1% по маса, 

или 
(ii) содржината по маса на бизмут или на бакар да е еднаква или поголема на големината 

дадена во наведената табела. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8001 Калај, суров:   
800110 00 00 -Калај, нелегиран   сл kg 
800120 00 00 -Легури на калај   сл kg 
8002 00 00 00 Отпадоци и остатоци, од калај   сл kg 
8003 00 00 00 Прачки, профили и жица, од калај   сл kg 
[8004]     
[8005]     
[8006]     
8007 00 Други производи од калај:   
8007 00 10 00 -Плочи, лимови и ленти,со дебелина што 

надминува 0,2 мм  сл p/st/kg 
8007 00 30 00 -Фолии (вклучувајќи и печатени или со подлога 

од хартија, картони, пластична маса или слични 
материјали), со дебелина што не надминува 0,2 
мм (несметајќи ја подлогата); прав и лушпи  сл p/st/kg 

8007 00 50 00 -Цевки и прибор за цевки (на пример, спојници, 
колена, муфови)  сл p/st/kg 

8007 00 90 00 -Друго   сл p/st/kg 
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ГЛАВА  8 1  

ДРУГИ ПРОСТИ МЕТАЛИ; КЕРМЕТИ; ПРОИЗВОДИ ОД НИВ 
 
Забелешка за тарифните подброеви: 

1. Забелешката 1 кон Глава 74, која ги дефинира поимите за “прачки”, “профили”, “жица” и 
“плочи, лимови, ленти и фолии” ќе се применува mutatis mutandis на оваа глава. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
8101 Волфрам (тунгстен) и производи од волфрам, 

вклучувајќи отпадоци и остатоци:   
8101 10 00 00 -Прав   сл kg 
  -Друго:   
8101 94 00 00 --Суров волфрам, вклучувајќи и прачки добиени само со 

синтерување   сл kg 
8101 96 00 00 --Жица   сл kg 
8101 97 00 00 --Отпадоци и остатоци   сл kg 
8101 99 --Друго:   
8101 99 10 00 ---Прачки, освен добиени само со синтерување, профили, 

плочи, ленти, лимови и фолии   сл kg 
8101 99 90 00 ---Друго   сл kg 
8102 Молибден и производи од молибден, вклучувајќи 

отпадоци и остатоци:   
8102 10 00 00 -Прав   сл kg 
  -Друго:   
8102 94 00 00 --Суров молибден, вклучувајќи и прачки добиени само со 

синтерување   сл kg 
8102 95 00 00 --Прачки, освен добиени само со синтерување, профили, 

плочи, ленти, лимови и фолии   сл kg 
8102 96 00 00 --Жица   сл kg 
8102 97 00 00 --Отпадоци и остатоци   сл kg 
8102 99 00 00 --Друго   сл kg 
8103 Тантал и производи од тантал, вклучувајќи отпадоци и 

остатоци:   
8103 20 00 00 -Суров тантал, вклучувајќи и прачки добиени само со 

синтерување; прав   сл kg 
8103 30 00 00 -Отпадоци и остатоци   сл kg 
8103 90 -Друго:   
8103 90 10 00 --Прачки, освен добиени само со синтерување, профили, 

плочи, ленти, лимови и фолии   сл kg 
8103 90 90 00 --Друго   сл kg 
8104 Магнезиум и производи од магнезиум, вклучувајќи 

отпадоци и остатоци:   
  -Суров магнезиум:   
8104 11 00 00 --Со содржина по маса од најмалку 99,8% магнесиум   сл kg 
8104 19 00 00 --Друг   сл kg 
8104 20 00 00 -Отпадоци и остатоци   сл kg 
8104 30 00 00 -Пиленки, струганици и гранули, сортирани по 

големина; прав   сл kg 
8104 90 00 00 -Друго   сл kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
8105 Кобалтно мате и други меѓупроизводи на металургијата 

на кобалт; кобалт и производи од кобалт, вклучувајќи 
отпадоци и остатоци:   

8105 20 00 00 -Кобалтно мате и други меѓупроизводи на металургијата 
на кобалт; суров кобалт; прав   сл kg 

8105 30 00 00 -Отпадоци и остатоци   сл kg 
8105 90 00 00 -Друго   сл kg 
8106 00 Бизмут и производи од бизмут, вклучувајќи отпадоци и 

остатоци:   
8106 00 10 00 -Бизмут суров; отпадоци и остатоци; прав   сл kg 
8106 00 90 00 -Друго   сл kg 
8107 Кадмиум и производи од кадмиум, вклучувајќи отпадоци 

и остатоци:   
8107 20 00 00 -Суров кадмиум, прав   сл kg 
8107 30 00 00 -Отпадоци и остатоци   сл kg 
8107 90 00 00 -Друго   сл kg 
8108 Титан и производи од титан, вклучувајќи отпадоци и 

остатоци:   
8108 20 00 00 -Суров титан; прав   сл kg 
8108 30 00 00 -Отпадоци и остатоци   сл kg 
8108 90 -Друго:   
8108 90 30 00 --Прачки, профили и жица   сл kg 
8108 90 50 00 --Плочи, лимови, траки и фолии   сл kg 
8108 90 60 00 --Цевки   сл kg 
8108 90 90 00 --Друго   сл kg 
8109 Циркониум и производи од циркониум, вклучувајќи 

отпадоци и остатоци:   
8109 20 00 00 -Суров циркониум; прав   сл kg 
8109 30 00 00 -Отпадоци и остатоци   сл kg 
8109 90 00 00 -Друго   сл kg 
8110 Антимон и производи од антимон, вклучувајќи отпадоци 

и остатоци:   
8110 10 00 00 -Суров антимон; прав   сл kg 
8110 20 00 00 -Отпадоци и остатоци   сл kg 
8110 90 00 00 -Друго   сл kg 
8111 00 Манган и производи од манган, вклучувајќи отпадоци и 

остатоци:   
  -Суров манган; отпадоци и остатоци; прав:   
8111 00 11 00 --Суров манган; прав   сл kg 
8111 00 19 00 --Отпадоци и остатоци   сл kg 
8111 00 90 00 -Друго   сл kg 
8112 Берилиум, хром, германиум, ванадиум, галиум, хафниум, 

индиум, ниобиум (колумбиум), рениум и талиум, и про-
изводи од тие метали, вклучувајќи отпадоци и остатоци:   

  -Берилиум:   
8112 12 00 00 --Суров; прав   сл kg 
8112 13 00 00 --Отпадоци и остатоци   сл kg 
8112 19 00 00 --Друго   сл kg 
  -Хром:   
8112 21  --Суров; прав:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
8112 21 10 00 ---Легиран, со содржина поголема од 10% по маса никел   сл kg 
8112 21 90 00 ---Друго   сл kg 
8112 22 00 00 --Отпадоци и остатоци   сл kg 
8112 29 00 00 --Друго   сл kg 
  -Талиум:   
8112 51 00 00 --Суров; прав   сл kg 
8112 52 00 00 --Отпадоци и остатоци   сл kg 
8112 59 00 00 --Друго   сл kg 
  -Друго:   
8112 92 --Суров; отпадоци и остатоци; прав:   
8112 92 10 00 ---Хафниум (целтиум)   сл kg 
  ---Ниобиум (колумбиум); рениум; галиум; индиум; 

ванадиум; германиум:   
8112 92 21 00 ----Отпадоци и остатоци    сл kg 
  ----Друго:   
8112 92 31 00 -----Ниобиум (колумбиум); рениум   сл kg 
8112 92 81 00 -----Индиум   сл kg 
8112 92 89 00 -----Галиум   сл kg 
8112 92 91 00 -----Ванадиум   сл kg 
8112 92 95 00 -----Германиум   сл kg 
8112 99 --Друго:   
8112 99 20 00 ---Хафниум (целтиум); германиум   сл kg 
8112 99 30 00 ---Ниобиум (колумбиум); рениум   сл kg 
8112 99 70 00 ---Галиум; индиум; ванадиум   сл kg 
8113 00 Кермети и производи од кермети, вклучувајќи отпадоци 

и остатоци:   
8113 00 20 00 -Сурови   сл kg 
8113 00 40 00 -Отпадоци и остатоци   сл kg 
8113 00 90 00 -Друго   сл kg 
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ГЛАВА  8 2  

АЛАТИ, НОЖАРСКИ ПРОИЗВОДИ, ЛАЖИЦИ И ВИЉУШКИ, ОД ПРОСТИ МЕТАЛИ; 
НИВНИ ДЕЛОВИ ОД ПРОСТИ МЕТАЛИ 

 
Забелешка: 

1.  Покрај ламби за лемење, преносни ковачници, точила за острење со постаменти, сетови за 
маникир и педикир, и производи од тар. број 8209, оваа глава опфаќа само производи со сечива, 
работни површини или друг работен дел од: 
(а)  прост метал; 
(б)  метални карбиди или кермети; 
(в)  бесценети или полубесценети камења (природни, синтетички или реконституирани), врз 

подлога од прост метал, метални карбиди или кермети; или 
(г)  абразивни материјали врз подлога од прости метали, ако таквите производи имаат режни 

заби, бразди, жлебови или слично за сечење, од прости метали, што ги задржуваат своите 
првобитни особини и функции за сечење и по нанесувањето на абразив. 

2.  Деловите од прости метали за производите од оваа глава се распоредуваат со производите 
чиишто делови се, освен деловите посебно наведени како такви и држачи на алати за рачни 
алатки (тар. број 8466). Меѓутоа, деловите за општа употреба дефинирани во забелешката 2 кон 
Оддел XV во сите случаи се исклучуваат од оваа глава.  
Главните, обичните и чешлестите ножеви за електрични апарати за бричење или електрични 
апарати за стрижење се распоредуваат во тар. број 8510. 

3.   Сетовите составени од еден или од повеќе ножеви од тар. број 8211 и најмалку од еднаков број 
производи од тар. број 8215 се распоредуваат во тар. број 8215. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
8201 Рачен алат: дурии, лопати, крампови, казми, мотики, вили и 

гребли; секири, косири и сличен алат за сечење; сите видови 
ножици (освен ножици со алки за прсти); коси, српови, 
ножеви за сено, ножици за жива ограда, клинови за цепење 
стебла и друг алат што се користи во земјоделството, хорти-
културата или во шумарството:   

8201 10 00 00 -Дурии и лопати   сл p/st/kg 
8201 20 00 00 -Вили   сл p/st/kg 
8201 30 00 00 -Крампови, казми, мотики и гребла   сл p/st/kg 
8201 40 00 00 -Секири, косири и сличен алат за сечење   сл p/st/kg 
8201 50 00 00 -Ножици што се користат со една рака (вклучувајќи и 

ножици за живина)   сл p/st/kg 
8201 60 00 00 -Ножици за жива ограда, ножици за режење гранки и слични 

ножици, што се користат со помош на двете раце   сл p/st/kg 
8201 90 00 00 -Друг рачен алат што се користи во земјоделството, 

хортикултурата или во шумарството   сл p/st/kg 
8202 Рачни пили; листови за пили од сите видови (вклучувајќи и 

листови на пили за врежување, прорежување, како и 
листови на пили без забци):   

8202 10 00 00 -Рачни пили   5 p/st/kg 
8202 20 00 00 -Листови за лентести пили   5 p/st/kg 
  -Кружни листови за пили, (вклучувајќи и пилести глодала):   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
8202 31 00 00 --Со работен дел од челик   5 p/st/kg 
8202 39 00 00 --Друго, вклучувајќи делови   5 p/st/kg 
8202 40 00 00 -Режни синџири за пили   5 p/st/kg 
  -Други листови за пили:   
8202 91 00 00 --Прави (рамни) листови за пили, за обработка на метал   5 p/st/kg 
8202 99 --Други:   
  ---Со работен дел од челик:   
8202 99 11 00 ----За метал   5 p/st/kg 
8202 99 19 00 ----За други материјали   5 p/st/kg 
8202 99 90 00 ---Со работен дел од други материјали   5 p/st/kg 
8203 Турпии, рашпи, клешти (вклучувајќи и клешти за сечење), 

пинцети, ножици за сечење метал, секачи на цевки, секачи 
на сворници, клешти за дупчење и сличен рачен алат:   

8203 10 00 00 -Турпии, рашпи и сличен алат   5 p/st/kg 
8203 20 -Клешти (вклучувајќи и клешти за сечење), пинцети и 

сличен алат:   
8203 20 10 00 --Пинцети   5 p/st/kg 
8203 20 90 00 --Друго   5 p/st/kg 
8203 30 00 00 -Ножици за сечење метал и сличен алат   5 p/st/kg 
8203 40 00 00 -Секачи за цевки, секачи на сворници, клешти за дупчење и 

сличен алат   
 

5 
 

p/st/kg 
8204 Обични и француски клучеви за шрафови, рачни 

(вклучувајќи и момент-клучеви); изменливи влошки за клу-
чеви, со или без рачка:   

  -Обични и француски клучеви за шрафови, рачни:   
8204 11 00 00 --Неподесувчаки   5 p/st/kg 
8204 12 00 00 --Подесувачки   5 p/st/kg 
8204 20 00 00 -Изменливи влошки за клучеви, со или без рачка   5 p/st/kg 
8205 Рачен алат и направи (вклучувајќи и стаклорезечки 

дијаманти), што на друго место не се спомнати ниту опфа-
тени; ламби за лемење; менгемиња, стегалки и слично, освен 
прибор и делови, за алатни машини; наковални; преносни 
ковачници; точила со постаменти, движени со рака или со 
педал:   

8205 10 00 00 -Алат за дупчење, нарежување или врежување на навои   5 p/st/kg 
8205 20 00 00 -Чекани и ковачки чекани   5 p/st/kg 
8205 30 00 00 -Рендиња, длета (рамни и полутркалезни) и сличен алат за 

обработка на дрво   
 

5 
 

p/st/kg 
8205 40 00 00 -Одвртки   5 p/st/kg 
  -Друг рачен алат и направи (вклучувајќи и стаклорезечки 

дијаманти):   
8205 51 00 00 --Алати за домаќинството   5 p/st/kg 
8205 59  --Друго:    

8205 59 10 00 
---Алати за ѕидари, леари, работници со цемент, скулптори и 
сликари   5 p/st/kg 

8205 59 30 00 ---Алати-пиштоли за заковување и закачување на ѕид кои 
работат со куршум   5 p/st/kg 

8205 59 90 00 ---Друго   5 p/st/kg 
8205 60 00 00 -Ламби за лемење   5 p/st/kg 
8205 70 00 00 -Менгемиња, стегалки и слично   5 p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
8205 80 00 00 -Наковални; преносни ковачници; точила со постаменти 

вртени со рака или со педал   
 

5 
 

p/st/kg 
8205 90 00 00 -Сетови на предмети од два или повеќе напред спомнати 

тарифни подброеви   
 

5 
 

p/st/kg 
8206 00 00 00 Алат од два или повеќе тарифни броеви од тар. броеви 8202 

до 8205, во сетови за продажба на мало   
 

10 
 

p/st/kg 
8207 Изменлив алат за рачни алатки, со или без механички погон, 

или за алатни машини (на пример, за пресување, ковање, 
втиснување, просечување, нарежување или врежување на 
навои, дупчење и проширување на отвори со стружење, 
повлекување, глодање), вклучувајќи и матрици за извлеку-
вање или екструдирање на метал, и алат за дупчење на 
карпи или земја:   

  -Алат за дупчење на карпи или земја:   
8207 13 00 00 --Со работен дел од кермети   сл p/st/kg 
8207 19  --Друго, вклучувајќи делови:    
8207 19 10 00 ---Со работен дел од дијаманти или агломерирани дијаманти   сл p/st/kg 
8207 19 90 00 ---Друго   сл p/st/kg 
8207 20 -Матрици за влечење или екструдирање на метали:   
8207 20 10 00 --Со работен дел од дијаманти или агломерирани дијаманти   5 p/st/kg 
8207 20 90 00 --Со работен дел од други материјали   5 p/st/kg 
8207 30 -Алат за пресување, ковање, извлекување или пресечување:   
8207 30 10 00 --За обработка на метал   5 p/st/kg 
8207 30 90 00 --Друго   5 p/st/kg 
8207 40 -Алат за нарежување или врежување на навои:   
  --За обработка на метал:   
8207 40 10 00 ---Алат за нарежување   5 p/st/kg 
8207 40 30 00 ---Алат за врежување   5 p/st/kg 
8207 40 90 00 --Друго   5 p/st/kg 
8207 50 -Алат за дупчење, освен за дупчење на карпи:   
8207 50 10 00 --Со работен дел од дијамант или агломериран дијамант   5 p/st/kg 
  --Со работен дел од други материјали:   
8207 50 30 00 ---Ѕидарски бургии   5 p/st/kg 
  ---Друго:   
  ----За обработка на метал, со работен дел:   
8207 50 50 00 -----Од кермети   5 p/st/kg 
8207 50 60 00 -----Од брзорезен челик   5 p/st/kg 
8207 50 70 00 -----Од други материјали   5 p/st/kg 
8207 50 90 00 ----Друго   5 p/st/kg 
8207 60 -Алат за проширување на отвори:   
8207 60 10 00 --Со работен дел од дијамант или агломериран дијамант   5 p/st/kg 
  --Со работен дел од други материјали:   
  ---Алат за проширување на отвори со дупчење:   
8207 60 30 00 ----За обработка на метал   5 p/st/kg 
8207 60 50 00 ----Друго   5 p/st/kg 
  ---За проширување на отвори со развртување:   
8207 60 70 00 ----За обработка на метал   5 p/st/kg 
8207 60 90 00 ----Друг   5 p/st/kg 
8207 70 -Алат за глодање:   
  --За обработка на метал, со работен дел:   
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1 2 3 4 
8207 70 10 00 ---Од кермети   5 p/st/kg 
  ---Од други материјали:   
8207 70 31 00 ----Вретенасти глодала   5 p/st/kg 
8207 70 35 00 ----Полжавести глодала   5 p/st/kg 
8207 70 38 00 ----Друго   5 p/st/kg 
8207 70 90 00 --Друго   5 p/st/kg 
8207 80 -Алат за стружење:   
  --За обработка на метал, со работен дел:   
8207 80 11 00 ---Од кермети   5 p/st/kg 
8207 80 19 00 ---Од други материјали   5 p/st/kg 
8207 80 90 00 --Друго   5 p/st/kg 
8207 90 -Друг изменлив алат:   
8207 90 10 00 --Со работен дел од дијамант или агломериран дијамант   5 p/st/kg 
  --Со работен дел од други материјали:   
8207 90 30 00 ---Влошки за одвртување и завртување на завртки   5 p/st/kg 
8207 90 50 00 ---Алат за режење на запченици   5 p/st/kg 
  ---Друг, со работен дел:   
  ----Од кермети:   
8207 90 71 00 -----За обработка на метал   5 p/st/kg 
8207 90 78 00 -----Друг   5 p/st/kg 
  ----Од други материјали:   
8207 90 91 00 -----За обработка на метал   5 p/st/kg 
8207 90 99 00 -----Друг   5 p/st/kg 
8208 Ножеви и сечила за машини или за механички направи:   
8208 10 00 00 -За обработка на метали   5 p/st/kg 
8208 20 00 00 -За обработка на дрво   5 p/st/kg 
8208 30 -За кујнски уреди или за машини што се користат во 

прехранбената индустрија:   
8208 30 10 00 --Кружни ножеви   13 p/st/kg 
8208 30 90 00 --Друго   13 p/st/kg 
8208 40 00 00 -За машини во земјоделството, хортикултурата или во 

шумарството   13 p/st/kg 
8208 90 00 00 -Друго   13 p/st/kg 
8209 00  Плочки, стапчиња, врвови и слично за алат, немонтирани, од 

кермет:    
8209 00 20 00 -Индексирани влошки   сл p/st/kg 
8209 00 80 00 -Друго   сл p/st/kg 
8210 00 00 00 Механички направи на рачен погон, со маса од 10 кг или 

помала, што се употребуваат за подготвување, кондицио-
нирање или послужување на храна или пијалаци   

 
 

15 

 
 

p/st/kg 
8211 Ножеви со сечила, назабени или не (вклучувајќи и 

градинарски ножеви), освен ножевите од тар. број 8208, и 
сечила за ножеви:   

8211 10 00 00 -Сетови   15 p/st 
  -Друго:   
8211 91 --Трпезни ножеви со фиксирани сечила:   
8211 91 30 00 ---Трпезни ножеви со рачка и сечила од не'рѓосувачки челик   15 p/st 
8211 91 80 00 ---Друго   15 p/st 
8211 92 00 00 --Други ножеви со фиксирани сечила   15 p/st 
8211 93 00 00 --Ножеви со нефиксирани сечила   15 p/st 
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8211 94 00 00 --Сечила   15 p/st/kg 
8211 95 00 00 --Рачки од прости метали   15 p/st/kg 
8212 Апарати за бричење, бричеви и сечила за бричење, жилети и 

друго (вклучувајќи и недовршени сечила во лента):   
8212 10 -Апарати за бричење и бричеви:   
8212 10 10 00 --Апарати за бричење со неизменливи сечила   15 p/st 
8212 10 90 00 --Друго   15 p/st 
8212 20 00 00 -Сечила за бричење (жилети), вклучувајќи и недовршени 

сечила во лента   15 
1 000 

p/st/p/st
8212 90 00 00 -Други делови   15 kg 
8213 00 00 00 Ножици (вклучувајќи и кројачки и слични ножици), и 

сечила за нив   15 kg 
8214 Други ножарски производи (на пример, машини за 

стрижење, месарски или кујнски сатари, ножеви за сецкање 
и ситнење месо, ножеви за хартија); сетови и направи за 
маникир или педикир (вклучувајќи и турпии за нокти):   

8214 10 00 00 -Ножеви за хартија, за отворање на писма, за бришење 
(стружење-радирање), за острење на моливи, и сечила за нив  

 
15 

 
kg 

8214 20 00 00 -Сетови и направи за маникир или педикир (вклучувајќи и 
турпии за нокти)   

 
15 

 
kg 

8214 90 00 00 -Друго   15 kg 
8215 Лажици, виљушки, црпалки, лажици за пена, лопатки за 

сервирање слатки, ножеви за риба, ножеви за путер, штипки 
за шекер и сличен кујнски или трпезен прибор:   

8215 10 -Сетови кои содржат најмалку еден производ превлечен со 
благороден метал:   

8215 10 20 00 --Што содржат само делови превлечени со благороден метал   15 kg 
  --Друго:   
8215 10 30 00 ---Од не'рѓосувачки челик   15 kg 
8215 10 80 00 ---Друго   15 kg 
8215 20 -Други сетови:   
8215 20 10 00 --Од не'рѓосувачки челик   15 kg 
8215 20 90 00 --Друго   15 kg 
  -Друго:   
8215 91 00 00 --Превлечени со благороден метал   15 kg 
8215 99 --Друго:   
8215 99 10 00 ---Од не'рѓосувачки челик   15 kg 
8215 99 90 00 ---Друго   15 kg 
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ГЛАВА  8 3  

РАЗНИ ПРОИЗВОДИ ОД ПРОСТИ МЕТАЛИ 
 
Забелешки: 

1.  Во оваа Глава деловите од прости метали се распоредуваат со производите за кои се наменети. 
Меѓутоа, производите од железо или од челик од тар. броеви 7312, 7315, 7317, 7318 или 7320, 
или слични производи од други прости метали (Глава 74 до 76 и 78 до 81) не се сметаат како 
делови на производите од оваа глава. 

2.  Во тар. број 8302 под поимот “тркалца за мебел и сл.” се подразбираат тркалца (вклучувајќи и 
тркалца со надворешна гума) со пречник што не надминува 75 мм, или тркалца (вклучувајќи и 
тркалца со надворешна гума) со пречник што надминува 75 мм под услов ширината на 
тркалцето или на надворешната гума поставена на него да е помала од 30 мм. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8301 Катанци и брави (на клуч, шифра или електрични), од прости 

метали; затворачи и опкови со затворачи, кои имаат 
вградени брави, од прости метали; клучеви за кои и да е од 
споменатите производи, од прости метали:   

8301 10 00 00 -Катанци   15 p/st/kg 
8301 20 00 00 -Брави за моторни возила   15 p/st/kg 
8301 30 00 00 -Брави за мебел   15 p/st/kg 
8301 40 -Други брави:   
  --Брави за врати во згради:   
8301 40 11 00 ---Со цилиндер   15 p/st/kg 
8301 40 19 00 ---Друго   15 p/st/kg 
8301 40 90 00 --Други брави   15 p/st/kg 
8301 50 00 00 -Затворачи и окови со затворачи, кои имаат вградени брави   15 p/st/kg 
8301 60 00 00 -Делови   15 p/st/kg 
8301 70 00 00 -Клучеви испорачани посебно   15 p/st/kg 
8302 Окови, прибор и слични производи од прости метали, за 

мебел, врати, скалила, прозорци, ролетни, каросерии, 
седларски стоки, куфери, сандаци, кутии или слично; 
кукачки за закачување шапки, конзоли и слично; тркалца (за 
мебел и сл.) со елементи за прицврстување од прости метали; 
автоматски затворачи на врати од прости метали:   

8302 10 00 00 -Шарки   5 p/st/kg 
8302 20 00 00 -Тркалца (за мебел и сл.)   5 p/st/kg 
8302 30 00 00 -Други окови, прибор и слични производи за моторни возила   5 p/st/kg 
  -Други окови, прибор и слични производи:   
8302 41  --За градежништво     
8302 41 10 00 ---За врати 5 p/st/kg 
8302 41 50 00 ---За прозори и француски прозори 5 p/st/kg 
8302 41 90 00 ---Друго 5 p/st/kg 
8302 42 00 00 --Други, за мебел   5 p/st/kg 
8302 49 00 00 --Друго   5 p/st/kg 
8302 50 00 00 -Кукачки за закачување шапки, конзоли и слично   5 p/st/kg 
8302 60 00 00 -Автоматски затворачи на врати    5 p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8303 00 Сигурносни или зајакнати сефови, каси и врати и прегради за 

трезори, преносливи касети за пари или документи и слично, 
од прости метали:   

8303 00 10 00 -Сигурносни или зајакнати сефови и каси   15 p/st/kg 
8303 00 30 00 -Сигурносни врати и прегради за трезори   15 p/st/kg 
8303 00 90 00 -Преносни касети за пари или документи и слично   15 p/st/kg 
8304 00 00 00 Ормани за архиви, ормани за картотеки, кутии за сортирање 

на документи, регали за хартија, пултови за пера, пултови за 
штембили и слична канцелариска опрема, од прости метали, 
освен канцелариски мебел од тар. број 9403   15 p/st/kg 

8305 Механизми за корици со слободни листови или за фасцикли, 
спојници за акти и писма, јавачи за картотеки и слични 
канцелариски предмети, од прости метали; прошивни 
спојници во лента (на пример, за канцеларии, тапетарија, 
пакување), од прости метали:   

8305 10 00 00 -Механизми за корици со слободни листови или за фасцикли   10 p/st/kg 
8305 20 00 00 -Прошивни спојници во лента   10 p/st/kg 
8305 90 00 00 -Друго, вклучувајќи и делови   10 p/st/kg 
8306 Ѕвона, гонгови и слично, неелектрични, од прости метали; 

статуети и други украси, од прости метали; рамки за 
фотографии, слики или слично, од прости метали; огледала 
од прости метали:   

8306 10 00 00 -Ѕвона, гонгови и слично   15 p/st/kg 
  -Статуети и други украси:   
8306 21 00 00 --Превлечени со благороден метал   15 p/st/kg 
8306 29 --Друго:   
8306 29 10 00 ---Од бакар   15 p/st/kg 
8306 29 90 00 ---Од други прости метали   15 p/st/kg 
8306 30 00 00 -Рамки за фотографии, слики или слично; огледала   15 p/st/kg 
8307 Свитливи цевки од прости метали, со или без прибор:   
8307 10 00 00 -Од железо или челик   15 p/st/kg 
8307 90 00 00 -Од други прости метали   15 p/st/kg 
8308 Затворачи, окови со затворачи, преѓици, затворачи со 

преѓици, копци, ринглички и слично, од прости метали, за 
облека, обувки, рачни торби, патни предмети или други 
готови производи, цевчести или чаталести заковки, од прости 
метали; перли и пулелии, од прости метали:   

8308 10 00 00 -Копци и ринглички   12 p/st/kg 
8308 20 00 00 -Цевчести или чаталести заковки   12 p/st/kg 
8308 90 00 00 -Друго, вклучувајќи и делови   12 p/st/kg 
8309 Затки и поклопци (вклучувајќи и крунски затки, навојни 

затки и затки низ кои се сипува), капсули за шишиња, капаци 
од лим со или без навој, пломби и друг прибор за пакување, од 
прости метали:   

8309 10 00 00 -Крунски затки   15 p/st/kg 
8309 90 -Друго:   
8309 90 10 00 --Затки од олово; затки од алуминиум со дијаметар што 

надминува 21 мм   8 p/st/kg 
8309 90 90 00 --Друго   8 p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8310 00 00 00 Плочи со натписи, ознаки, адреси и слични плочи, броеви, 

букви и други знаци, од прости метали, освен од тар. број 9405 15 p/st/kg 
8311 Жица, прачки, цевки, плочи, електроди и слични производи, 

од прости метали или од метални карбиди, обложени или 
исполнети со топители, кои се употребуваат за меко лемење, 
тврдо лемење, заварување или нанесување на метал или 
метален карбид; жици и прачки, од агломериран прав на 
прости метали, за метално прскање:   

8311 10 -Обложени електроди од прости метали, за електролачно 
заварување:   

8311 10 10 00 --Електроди за заварување со јадро од железо или челик, 
превлечени со огноотпорна материја   3 kg 

8311 10 90 00 --Друго   3 kg 
8311 20 00 00 -Жица од прост метал со јадро, за електролачно заварување   3 kg 
8311 30 00 00 -Обложени прачки и жица со јадро, од прости метали, за меко 

лемење, тврдо лемење или за заварување со пламен   3 kg 
8311 90 00 00 -Друго  3 kg 
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ОДДЕЛ  X V I  

МАШИНИ, АПАРАТИ И УРЕДИ; ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ОПРЕМА; НИВНИ ДЕЛОВИ; 
АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈА НА ЗВУК, АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ И 

РЕПРОДУКЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИСКА СЛИКА И ЗВУК, И ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА ОВИЕ 
ПРОИЗВОДИ 

 
Забелешки: 

1.  Овој Оддел не опфаќа: 
(а)  трансмисиони, конвеерски или елеваторски ремени или ленти, од пластични маси од Глава 

39 или од вулканизирана гума (тар. број 4010); или други производи што се употребуваат 
во машини, механички или електрични апарати, или за други технички потреби, од 
вулканизирани гуми освен од тврда гума (тар. број 4016); 

(б)  производи од природна или вештачка кожа (тар. број 4205), или од крзно (тар. број 4303), 
што се употребуваат за машини, механички уреди или за други технички потреби; 

(в)  бобини, калеми, конуси, јадра, макари или слични подлоги, од кој и да е материјал (на 
пример, од Глава 39, 40, 44, или 48 или Оддел XV); 

(г)  перфорирани карти за Жакардови или слични машини (на пример, од Глава 39 или 48 или 
Оддел XV); 

(д)  трансмисиони, конвеерски или елеваторски ремени или ленти од текстилен материјал (тар. 
број 5910) или други производи од текстилен материјал за технички потреби (тар. број 
5911); 

(ѓ)  бесценети или полубесценети камења (природни, синтетички или реконституирани) од тар. 
броевите 7102 до 7104, или производи што во целост се изработени од такви камења од 
тар. број 7116, освен немонтирани обработени сафири и дијаманти за грамофонски игли 
(тар. број 8522); 

(е)  делови за општа употреба, дефинирани со забелешката 2 кон Оддел XV, од прости метали 
(Оддел XV), или слични производи од пластични маси (Глава 39); 

(ж)  цевки за дупчење (тар. број 7304); 
(з)  бескрајни ремени од метална жица или од метални ленти (Оддел XV); 
(ѕ)  производи од Глава 82 или 83; 
(и)  производи од Оддел XVII; 
(ј)  производи од Глава 90; 
(к)  часовници или други производи од Глава 91; 
(л)  изменливи алати од тар. број 8207 или четки што се употребуваат како делови на машини 

(тар. број 9603); слични изменливи алати кои се распоредуваат според материјалот од 
којшто е изработен нивниот работен дел (на пример, Глава 40, 42, 43, 45, или 59 или тар. 
број 6804 или 6909);  

(љ)  производи од Глава 95; или 
(м)  траки за машина за печатење слични траки, на калем или не, или во касета или не 

(распоредени во согласност со материјалот од кои се изработени, или во тар. број 9612, ако 
отпечатоците се со мастило или поинаку приготвени). 

2.  Согласно со забелешката 1 кон овој Оддел, забелешката 1 кон Глава 84 и забелешката 1 кон 
Глава 85, деловите на машини (кои не претставуваат делови на производите од тар. броеви 
8484, 8544, 8545, 8546 или 8547) се распоредуваат според следниве правила: 
(а)  Деловите на производите од кој и да е тарифен број на Глава 84 или 85 (освен тар. броеви 

8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 и 8548) во сите случаи се 
распоредуваат во своите соодветни тарифни броеви. 
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(б)  Другите делови, ако се погодни за употреба само или главно со посебен вид машини, или 
со повеќе видови машини што се распоредуваат во ист тарифен број (вклучувајќи и 
машини што се распоредуваат во тар. број 8479 или 8543) се распоредуваат со тие машини 
или во тар. броеви 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 или 8538 како соодветни 
за тие машини. Меѓутоа, деловите кои можат подеднакво да се користат главно со 
производите од тар. број 8517 и со производите од тар. број 8525 до 8528 се распоредуваат 
во тар. број 8517. 

(в)  Сите други делови се распоредуваат во тар. броеви 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 
8522, 8529, или 8538 како соодветни за тие машини, или во тар. број 8487 или 8548. 

3.  Ако од содржината на текстот на тарифните броеви на овој Оддел не произлегува поинаку, 
комбинираните машини што се состојат од две или повеќе споени машини кои формираат 
интегрална целина и другите машини проектирани за вршење на две или повеќе дополнителни 
или алтернативни функции се распоредуваат како да претставуваат една компонента или како 
да се машина која ја врши главната функција. 

4.  Кога машината (вклучувајќи и комбинација на повеќе машини) се состои од повеќе поединечни 
компоненти (одвоени или меѓусебно поврзани со цевки, трансмисиони уреди, со електрични 
кабли или со други уреди) и тие компоненти се предвидени заедно да придонесуваат за јасно 
дефинираната функција од еден тарифен број на Глава 84 или 85, тогаш сите компоненти се 
сметаат како целина и се распоредуваат во тарифниот број кој и одговара на функцијата на 
целината. 

5.  Под поимот “машина” во овие забелешки се подразбира која и да е машина, уред, постројка, 
опрема, апарат или направа наведени во тарифните броеви на Глава 84 или 85. 

 
Дополнителни забелешки: 

1.  Алатот кој е неопходен за склопување или одржување на машините, ако е увезен со нив се 
распоредува со тие машини. Изменливот алат увезен со машините исто така се распоредува со 
тие машини, ако е дел на вообичаената опрема за таа машина и ако вообичаено се продаваат 
заедно. 

2.  Ако царинските органи тоа го бараат, подносителот на декларацијата како прилог на својата 
декларација, поднесува некој илустриран документ (на пример, упатство, проспект, страница од 
каталог, фотографија) со која се дава правилен опис на таа машина, нејзината намена и 
основните карактеристики, и кога станува збор за несоставена, односно расклопена машина, 
нацрт за склопување и список на содржините на поединечните пакувања. 

3.  Одредбите на основното правило 2 (а) исто така се применуваат, на барање на подносителот и 
се предмет на условите пропишани од страна на компетентните надлежни органи, за машини 
увезени во разглобена состојба. 
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ГЛАВА  8 4  

НУКЛЕАРНИ РЕАКТОРИ, КОТЛИ, МАШИНИ И МЕХАНИЧКИ УРЕДИ; НИВНИ 
ДЕЛОВИ 

 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  мелнички камења, брусни камења или други производи од Глава 68; 
(б)  машини или уреди (на пример, пумпи) од керамички материјали и керамички делови на 

машини или уреди од било кој материјал (Глава 69); 
(в)  лабораториско стакло (тар. број 7017); машини, апарати или други производи за технички 

потреби или нивни делови, од стакло (тар. број 7019 или 7020); 
(г)  производи од тар. број 7321 или 7322 или слични производи од други прости метали (Глава 

74 до 76 или 78 до 81); 
(д)  правосмукалки од тар. број 8508:  
(ѓ)  електромеханички уреди за домаќинство од тар. број 8509; дигитални камери од тар. број 

8525; или 
(е)  механички апарати за чистење на подови, без мотор (тар. број 9603). 

2.  Машините и апаратите кои одговараат на наименувањето од еден или повеќе од тар. броеви 
8401 до 8424, или тар. број 8486 и истовремено на наименувањето од еден или повеќе од тар. 
броеви 8425 до 8480, се распоредуваат согласно со забелешката 3 кон Оддел XVI и забелешката 
9 кон оваа Глава, во соодветните тар. броеви 8401 до 8424 или во тар. број 8486, а не во тар. 
броеви 8425 до 8480. 
Тар. број 8419 не опфаќа: 
(а)  уреди за 'ртење, инкубатори или топли батерии за пилиња (тар. број 8436); 
(б)  машини за влачење на зрна (тар. број 8437); 
(в)  дифузиони апарати за екстракција на шеќерен сок (тар. број 8438); 
(г)  машини за термичка обработка на текстилни предива, ткаенини или на други производи од 

текстил (тар. број 8451); или 
(д)  машини или постројки, проектирани за механички операции, во кои промената на 

температурата, дури и ако е потребна, е споредна во однос на главната функција. 
Тар. број 8422 не опфаќа: 
(а)  машини за зашивање вреќи или слична амбалажа (тар. број 8452); или 
(б)  канцелариски машини од тар. број 8472. 

Тарифниот број 8424 не опфаќа машини за печатење со млаз од мастило (ink-jet) (тар. број 
8443). 

3.  Алатни машини за обработка на било кој материјал кои одговараат на наименувањето од тар. 
број 8456, а истовремено и на наименувањата од тар. броеви 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 
или 8465 ќе се распоредат во тар. број 8456. 

4.  Тар. број 8457 ги опфаќа само алатните машини за обработка на метал, освен стругови 
(вклучувајќи свртувачки центри), кои можат да изведуваат разни операции на машинска 
обработка, и тоа на еден од следниве начини: 
(а)  со автоматска промена на алатот од магацинот или слично во согласност со програмата за 

машинска обработка (центри за машинска обработка); 
(б)  со автоматско користење, истовремено или последователно, на разни работни единици за 

обработка на фиксно поставен работен предмет (машини изградени врз принципот на 
стандардни единици, со една станица); или 
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(в)  со автоматско пренесување на работниот предмет на различни работни единици (трансфер-
машини со повеќе станици). 

5.  (А)  Во смисла на тар. број 8471, под поимот “машини за автоматска обработка на податоци” се 
подразбираат машини , што можат:  

(i)  да ја меморираат програмата за обработка или програмите, и барем веднаш 
неопходните податоци за извршување на програмата;  

(ii)  слободно да се програмираат во согласност со барањата на корисникот;  
(iii) да изведуваат аритметички операции што ги навел корисникот; и 
(iv)  да ја извршуваат, без човечка интервенција, програмата за обработка што бара да 

го менуваат текот на извршувањето, со логичка одлука за време на обработката; 
(Б)  Машините за автоматска обработка на податоци можат да бидат во форма на системи кои 

се состојат од променлив број на поединечни единици.  
(В)  Согласно со одредбите (Г) и (Д) подолу, се смета дека единицата претставува дел од  

системот на машините за автоматска обработка на податоци ако ги исполнува следниве 
услови: 
(i)   да е од вид кој само или главно се користи во систем за автоматска обработка на 

податоци; 
(ii)   да може да се поврзе со централната единица за обработка или директно или преку 

една или повеќе други единици; и 
(iii)  да биде способна да прифати или да даде податок во форма (на шифри или сигнали) 

што може да ги користи системот. 
  Посебно испорачаните единици на машината за автоматска обработка на податоци се 

распоредуваат во тар. број 8471. 
          Меѓутоа, тастатури, X-Y-координантни влезни уреди и дисковни мемориски единици кои 

ги исполнуваат условите на одредбата (В) ((ii) и (В) (iii) погоре, во сите случаи се 
распоредуваат како единици од тар. број 8471. 

(Г)  Тар. број 8471 не ги опфаќа следните производи, кога се презентираат посебно, дури и кога 
тие ги задоволуваат сите четири поставени услови во Забелешка 5 (В) погоре: 

(i) печатари, машини за копирање, телефакси, било да се комбини или не; 
(ii) апарати за пренесување или прием на глас, слики или други податоци, вклучувајќи 

и апарати за комуникација во жичана или безжична мрежа (како што се локалните-
LAN или широко распространети мрежи WAN); 

(iii) звучници и микрофони; 
(iv) телевизиски камери, дигитални камери и видео камера рекордери; 
(v)    монитори и проектори, не вклучувајќи телевизиски приемници. 

(Д)  Машините кои имаат вградена или работат поврзани со машина за автоматска обработка 
на податоци и вршат специфична функција различна од онаа на автоматска обработка на 
податоци се распоредуваат во тарифните броеви според нивните соодветни функции, или 
ако тоа не е можно во тарифните броеви за други машини.  

6.  Тар. број 8482 покрај другото, опфаќа полирани челични топки, чиишто најголеми и најмали 
пречници не се разликуваат од номиналниот пречник за повеќе од 1% или повеќе од 0,05 мм, 
според тоа што е помалку. 

 Другите челични топки се распоредуваат во тар. број 7326. 

7.  Машината која се користи за повеќе од една намена, во смисла на распоредувањето, ќе се 
третира како да нејзината главна намена е единствена. 
Согласно со забелешката 2 кон Глава 84 и забелешката 3 кон Оддел XVI, машина чија главна 
употреба не е опишана во било кој тарифен број или за која ниедна намена не претставува 
главна намена, се распоредува, ако со содржината на текстовите на тарифните броеви поинаку 
не е предвидено, во тар. број 8479. Тар. број 8479 ги опфаќа и машините за изработка на јажиња 
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и канапи (на пример, за сукање, вплетување или каблирање) од метална жица, текстилно 
предиво или од кој и да е друг материјал или од комбинации на овие материјали. 

8. Во смисла на тар. број 8470, изразот “џебна форма” се однесува само на оние машини, чии 
димензии не        надминуваат 170 мм x 100 мм x 45 мм. 

9. (А) Забелешките 8 (а) и 8 (б) кон Глава 85, исто така, се применуваат соодветно  на поимите 
“полупроводнички уреди” и “електронски интегрирани кола”,  соодветно употребени во 
оваа Забелешка и во тар. број 8486. Меѓутоа, во смисла на оваа Забелешка и на тар. број 
8486, поимот”полупроводнички уреди”, исто така, ги опфаќа фотоосетливите 
полупроводнички уреди и диодите за емитирање светлост. 

(Б) Во смисла на оваа Забелешка и тар. број 8486, поимот”производство на рамни панел екрани 
“опфаќа преработка од подлоги во рамни плочи. Тој не го опфаќа производството на стакло 
или составувањето на печатени плочи или други електрични  компоненти на рамната 
панели. Поимот “рамни панел екрани “не опфаќа технологија на катодни цевки. 

(В) Тар. број 8486, исто така,  ги вклучува машините и апаратите исклучиво или главно од вид 
кој се употребува за: 

(i)  производство или поправка на маски и мрежи; 

(ii) монтирање полупроводнички уреди или електронски интегрирани кола; и 

(iii) подигање, ракување, товарење или растоварање на стаклена обвивка, плочи, 
полупроводнички уреди, електронски интегрирани кола и рамни панел екрани. 

(Г)  Согласно Забелешката 1 кон Оддел XVI и Забелешка 1 кон Глава 84, машините и 
апаратите кои одговараат на описот  на тар. број 8486 се распоредуваат во тој тар. број и во 
ниту еден друг тар. број од Царинската тарифа.  

Забелешки за тарифните подброеви: 

1.  Во смисла на тар. подброј 8471 49, под поимот “системи” се подразбираат машини за 
автоматска обработка на податоци чии единици ги исполнуваат условите наведени во 
забелешката 5 (В) во Глава 84 и кои се состојат од најмалку една централна единица, една 
влезна единица (на пример, тастатура или скенер), и една излезна единица (на пример, 
дисплејна единица или печатар). 

2.  Тар. подброј 8482 40 се однесува само на лагерите со цилиндрични валјаци со ист пречник што 
не надминува 5 мм и со должина што е најмалку трипати поголема од пречникот. Краевите на 
валјаците можат да бидат заоблени. 

Дополнителни забелешка: 

1.  Во смисла на тар. подброеви 8407 10 и 8409 10, поимот “мотори за воздухоплови” се однесува 
само на мотори проектирани за монтирање на пропелерот или на роторот на воздухопловот. 

2.  Тар. ознака 8471 70 30 00 исто така ќе се применува и на драјвовите на ЦД - РОМ, кои се 
мемориски единици на машините за автоматска обработка на податоци, кои се состојат од драјв 
единици проектирани за вчитување на сигналите од ЦД - РОМ, аудио ЦД и фото ЦД и 
опремени со џекови за слушалки, копче за контрола на звукот или копче за старт/стоп. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер.

1 2 3 4 
8401 Нуклеарни реактори; горивни елементи (патрони), 

неозрачени, за нуклеарни реактори; машини и апарати за се-
парација на изотопи:   

8401 10 00 00 -Нуклеарни реактори (Еуратом)   7 p/st/kg 

8401 20 00 00 
-Машини и апарати за сепарација на изотопи и нивни делови 
(Еуратом)   7 p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер.

1 2 3 4 
8401 30 00 00 -Горивни елементи (патрони), неозрачени (Еуратом)   7 gi F/s/kg
8401 40 00 00 -Делови на нуклеарни реактори (Еуратом)   7 p/st/kg 
8402 Котли за производство на водена или друга пареа (освен 

котли за централно греење со топла вода кои можат да 
произведат пареа со низок притисок); котли за прегреана 
вода:   

  -Котли за производство на водена или друга пареа:   
8402 11 00 00 --Котли со цевки што се загреваат со вода за производство на 

пареа што надминува 45 тони/час   15 p/st/kg 
8402 12 00 00 --Котли со цевки што се загреваат со вода за производство на 

пареа што не надминува 45 тони/час   15 p/st/kg 
8402 19 --Други котли за производство на пареа, вклучувајќи и 

хибридни котли:   
8402 19 10 00 ---Котли со пламени цевки   15 p/st/kg 
8402 19 90 00 ---Друго   15 p/st/kg 
8402 20 00 00 -Котли за прегреана вода   15 p/st/kg 
8402 90 00 00 -Делови   15 p/st/kg 
8403 Котли за централно греење, освен котлите од тар. број 8402:   
8403 10 -Котли:   
8403 10 10 00 --Од леано железо   15 p/st 
8403 10 90 00 --Друго   15 p/st 
8403 90 -Делови:   
8403 90 10 00 --Од леано железо   15 p/st/kg 
8403 90 90 00 --Друго   15 p/st/kg 
8404 Помошни уреди за котли од тар. број 8402 или 8403 (на 

пример, економајзери, прегрејувачи, отстранувачи на саѓи, 
рекуператори на гас); кондензатори за енергетски единици на 
водена или друга пареа:   

8404 10 00 00 -Помошни уреди за котли од тар. број 8402 или 8403   15 p/st/kg 
8404 20 00 00 -Кондензатори за енергетски единици за водена или друга 

пареа   15 p/st/kg 
8404 90 00 00 -Делови   15 p/st/kg 
8405 Генератори за генераторски или воден гас, со или без свои 

пречистувачи; ацетиленски генератори и слични генератори 
на влажна постапка, со или без свои пречистувачи:   

8405 10 00 00 -Генератори за генераторски или воден гас, со или без свои 
пречистувачи; ацетиленски генератори и слични генератори 
на влажна постапка, со или без свои пречистувачи   5 p/st/kg 

8405 90 00 00 -Делови   5 p/st/kg 
8406 Турбини на водена и друга пареа:   
8406 10 00 00 -Турбини за погон на пловила   7 p/st 
  -Други турбини:   

8406 81 00 00 --Со моќност што надминува 40 MW 7 p/st 
8406 82 00 00 --Со моќност што не надминува 40 MW 7 p/st 

8406 90  -Делови:   
8406 90 10 00 --Лопатки на статор, ротори и нивни лопатки   7 p/st/kg 
8406 90 90 00 --Друго   7 p/st/kg 
8407 Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со 

помош на свеќички, со наизменично или вртежно движење на 
клипот:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер.

1 2 3 4 
8407 10 00 00 -Мотори за воздухоплови    сл p/st 
  -Погонски мотори за пловила:   
8407 21 --Вонбродски мотори:   
8407 21 10 00 ---Со зафатнина на цилиндер што не надминува 325 см3   15 p/st 
  ---Со зафатнина на цилиндер што надминува 325 см3:   
8407 21 91 00 ----Со моќност што не надминува 30 kW   15 p/st 
8407 21 99 00 ----Со моќност што надминува 30 kW   15 p/st 

8407 29 00 00 --Друго 15 p/st 
  -Клипни мотори со наизменично движење на клипот, за погон 

на возилата од Глава 87:   
8407 31 00 00 --Со зафатнина на цилиндер што не надминува 50 см3   13 p/st 
8407 32 --Со зафатнина на цилиндер што надминува 50 но не 

надминува 250 см3:   
8407 32 10 00 ---Со зафатнина на цилиндер што надминува 50 см3 но не 

надминува 125 см3   15 p/st 
8407 32 90 00 ---Со зафатнина на цилиндер што надминува 125 см3 но не 

надминува 250 см3   15 p/st 
8407 33 --Со зафатнина на цилиндер што надминува 250 но не 

надминува 1000 см3:   
8407 33 00 10 ---За индустриска монтажа, на трактори од тар. подброј 8701 10; 

моторни возила од тар. броеви 8703, 8704 и 8705 (1)   10 p/st 
8407 33 00 90 ---Друго   15 p/st 

8407 34 --Со зафатнина на цилиндер што надминува 1000 см3:   
8407 34 10 00 ---За индустриска монтажа, на трактори од тар. подброј 8701 10; 

моторни возила од тар. број 8703; моторни возила од тар. број 
8704 со зафатнина на цилиндер на мотор помала од 2800 см3; 
моторни возила од тар. број 8705 (1)   10 p/st 

  ---Друго:   
8407 34 30 00 ----Употребувани   15 p/st 
  ----Нови, со зафатнина на цилиндер:   
8407 34 91 00 -----Што не надминува 1500 см3   15 p/st 
8407 34 99 00 -----Што надминува 1500 см3   15 p/st 
8407 90 -Други мотори:   
8407 90 10 00 --Со зафатнина на цилиндер што не надминува 250 см3   15 p/st 
  --Со зафатнина на цилиндер што надминува 250 см3:   
8407 90 50 00 ---За индустриска монтажа на трактори од тар. подброј 8701 10; 

моторни возила од тар. број 8703; моторни возила од тар. број 
8704, со зафатнина на цилиндер помала од 2800 см3; моторни 
возила од тар. број 8705 (1)    10 p/st 

  ---Друго:   
8407 90 80 00 ----Со моќност што не надминува 10 kW   15 p/st 
8407 90 90 00 ----Со моќност што надминува 10 kW   15 p/st 
8408 Клипни мотори со внатрешно согорување, на палење со 

помош на компресија (дизел или полу-дизел мотори):   
8408 10 -Погонски мотори за пловила:   
                                                           
(1) Стоката внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 

Уредбата за спроведување на царински закон (Службен Весник на Република Македонија број 66/2005  и нејзините дополнителни 
измени). 

(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царински закон (Службен Весник на Република Македонија број 66/2005 и нејзините дополнителни 
измени) 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер.

1 2 3 4 
  --Употребувани:    
8408 10 11 00 ---За морски пловила од тар. броеви 8901 до 8906, бродови 

влекачи од тар. ознака 8904 00 10 00 и воени бродови од тар. 
ознака 8906 10 00 00 (1)   15 p/st 

8408 10 19 00 ---Друго   15 p/st 
  --Нови, со моќност:   
  ---Што не надминува 50 kW:   

8408 10 23 00 ----За морски пловила од тар. броеви 8901 до 8906, бродови 
влекачи од тар. ознака 8904 00 10 00 и воени бродови од тар. 
ознака 8906 10 00 00 (1)  15 p/st 

8408 10 27 00 ----Друго   15 p/st 
  ---Што надминува 50 kW но не надминува 100 kW:   
8408 10 31 00 ----За морски пловила од тар. броеви 8901 до 8906, бродови 

влекачи од тар. ознака 8904 00 10 00 и воени бродови од тар. 
ознака 8906 10 00 00 (1)   15 p/st 

8408 10 39 00 ----Друго   15 p/st 
  ---Што надминува 100 kW но не надминува 200 kW:     
8408 10 41 00 ----За морски пловила од тар. броеви 8901 до 8906, бродови 

влекачи од тар. ознака 8904 00 10 00 и воени бродови од тар. 
ознака 8906 10 00 00 (1)   15 p/st 

8408 10 49 00 ----Друго   15 p/st 
  ---Што надминува 200 kW а не надминува 300 kW:     
8408 10 51 00 ----За морски пловила од тар. броеви 8901 до 8906, бродови 

влекачи од тар. ознака 8904 00 10 00 и воени бродови од тар. 
ознака 8906 10 00 00 (1)   15 p/st 

8408 10 59 00 ----Друго   15 p/st 
  ---Што надминува 300 kW но не надминува 500 kW:   
8408 10 61 00 ----За морски пловила од тар. броеви 8901 до 8906, бродови 

влекачи од тар. ознака 8904 00 10 00 и воени бродови од тар. 
ознака 8906 10 00 00 (1)   15 p/st 

8408 10 69 00 ----Друго   15 p/st 
  ---Што надминува 500 kW но не надминува 1000 kW:     
8408 10 71 00 ----За морски пловила од тар. броеви 8901 до 8906, бродови 

влекачи од тар. ознака 8904 00 10 00 и воени бродови од тар. 
ознака 8906 10 00 00 (1)   15 p/st 

8408 10 79 00 ----Друго   15 p/st 
  ---Што надминува 1000 kW но не надминува 5000 kW:   
8408 10 81 00 ----За морски пловила од тар. броеви 8901 до 8906, бродови 

влекачи од тар. ознака 8904 00 10 00 и воени бродови од тар. 
ознака 8906 10 00 00 (1)    15 p/st 

8408 10 89 00 ----Друго   15 p/st 
  ---Што надминува 5000 kW:   
8408 10 91 00 ----За морски пловила од тар. броеви 8901 до 8906, бродови 

влекачи од тар. ознака 8904 00 10 00 и воени бродови од тар. 
ознака 8906 10 00 00 (1)   15 p/st 

8408 10 99 00 ----Друго   15 p/st 
                                                           
 
 
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 

Уредбата за спроведување на царински закон (Службен Весник на Република Македонија број 66/2005 и нејзините дополнителни 
измени) 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер.

1 2 3 4 
8408 20 -Мотори за погон на возилата од Глава 87:   
8408 20 10 00 --За индустриска монтажа на трактори од тар. подброј 8701 10; 

моторни возила од тар. број 8703; моторни возила од тар. број 
8704 со зафатнина на цилиндер помала од 2500 см3; моторни 
возила од тар. број 8705 (1)   5 p/st 

  --Друго:   
  ---За земјоделски или шумски трактори, со моќност:   
8408 20 31 00 ----Што не надминува 50 kW   5 p/st 
8408 20 35 00 ----Што надминува 50 kW но не надминува 100 kW   5 p/st 
8408 20 37 00 ----Што надминува 100 kW   5 p/st 
  ---За други возила од Глава 87, со моќност:   
8408 20 51 00 ----Што не надминува 50 kW   5 p/st 
8408 20 55 00 ----Што надминува 50 kW но не надминува 100 kW   5 p/st 
8408 20 57 00 ----Што надминува 100 kW но не надминува 200 kW   5 p/st 
8408 20 99 00 ----Што надминува 200 kW   5 p/st 
8408 90 -Други мотори:   
8408 90 21 00 --За шински возила   7 p/st 
  --Друго:   
8408 90 27 00 ---Употребувани   15 p/st 
  ---Нови, со моќност:   
8408 90 41 00 ----Што не надминува 15 kW   15 p/st 
8408 90 43 00 ----Што надминува 15 kW но не надминува 30 kW   15 p/st 
8408 90 45 00 ----Што надминува 30 kW но не надминува 50 kW   15 p/st 
8408 90 47 00 ----Што надминува 50 kW но не надминува 100 kW   15 p/st 
8408 90 61 00 ----Што надминува 100 kW но не надминува 200 kW   15 p/st 
8408 90 65 00 ----Што надминува 200 kW но не надминува 300 kW   15 p/st 
8408 90 67 00 ----Што надминува 300 kW но не надминува 500 kW   15 p/st 
8408 90 81 00 ----Што надминува 500 kW но не надминува 1000 kW   15 p/st 
8408 90 85 00 ----Што надминува 1000 kW но не надминува 5000 kW   15 p/st 
8408 90 89 00 ----Што надминува 5000 kW   15 p/st 
8409 Делови погодни исклучително или главно за мотори од тар. 

број 8407 или 8408:   
8409 10 00 00 -За мотори на воздухоплови    8 p/st/kg 
  -Друго:   
8409 91 00 00 --Погодни исклучително или главно за клипни мотори со 

внатрешно согорување, на палење со помош на свеќичка   8 p/st/kg 
8409 99 00 00 --Друго   5 p/st/kg 
8410 Хидраулични турбини, водни кола, и нивни регулатори:   
  -Хидраулични турбини и водни кола:   
8410 11 00 00 --Со моќност што не надминува 1000 kW   сл p/st 
8410 12 00 00 --Со моќност што надминува 1000 но не надминува 10 000 kW  сл p/st 
8410 13 00 00 --Со моќност што надминува 10 000 kW   сл p/st 

8410 90 00 00 -Делови, вклучувајќи и регулатори сл p/st/kg 
8411 Турбо-млазни мотори, турбо-пропелерни мотори и други 

гасни турбини:   
  -Турбо-млазни мотори:   
8411 11 00 00 --Со сила на потисокот што не надминува 25 kN   7 p/st 
8411 12 --Со сила на потисокот што надминува 25 kN:   
8411 12 10 00 ---Со сила на потисокот што надминува 25 kN но не надминува 

44 kN   7 p/st 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер.

1 2 3 4 
8411 12 30 00 ---Со сила на потисокот што надминува 44 kN но не надминува 

132 kN   7 p/st 
8411 12 80 00 ---Со сила на потисокот што надминува 132 kN   7 p/st 
  -Турбо-пропелерни мотори:   
8411 21 00 00 --Со моќност што не надминува 1100 kW   7 p/st 
8411 22 --Со моќност што надминува 1100 kW:   
8411 22 20 00 ---Со моќност што надминува 1100 kW но не надминува 3730 kW  7 p/st 
8411 22 80 00 ---Со моќност што надминува 3730 kW   7 p/st 
  -Други гасни турбини:   
8411 81 00 00 --Со моќност што не надминува 5000 kW   7 p/st 
8411 82 --Со моќност што надминува 5000 kW:   
8411 82 20 00 ---Со моќност што надминува 5000 kW но не надминува 20 000 

kW   7 p/st 
8411 82 60 00 ---Со моќност што надминува 20 000 kW но не надминува 50 000 

kW   7 p/st 
8411 82 80 00 ---Со моќност што надминува 50 000 kW   7 p/st 
  -Делови:   
8411 91 00 00 --На турбо-млазни или турбо-пропелерни мотори   сл p/st/kg 
8411 99 00 00 --Друго   сл p/st/kg 
8412 Други погонски машини и мотори:   
8412 10 00 00 -Реактивни мотори, освен турбо-млазни   10 p/st 
  -Хидраулични машини и мотори:   
8412 21 --Со линеарно движење (цилиндри):   
8412 21 20 00 ---Хидраулични системи   10 p/st 
8412 21 80 00 ---Друго   10 p/st 
8412 29 --Друго:   
8412 29 20 00 ---Хидраулични системи   10 p/st 
  ---Друго:   
8412 29 81 00 ----Хидраулични мотори   10 p/st 
8412 29 89 00 ----Друго   10 p/st 
  -Пневматски машини и мотори:   
8412 31 00 00 --Со линеарно движење (цилиндри)   10 p/st 
8412 39 --Друго:   
8412 39 00 10 ---За употреба во рударството (1)    сл p/st 
8412 39 00 90 ---Друго   10 p/st 
8412 80 -Друго:   
8412 80 10 00 --Машини на водена или друга пареа   10 p/st 
8412 80 80 00 --Друго   10 p/st 
8412 90 -Делови:   
8412 90 20 00 --За реактивни мотори освен млазни мотори   8 p/st/kg 
8412 90 40 00 --За хидраулични машини и мотори   8 p/st/kg 
8412 90 80 00 --Друго   8 p/st/kg 
8413 Пумпи за течности, опремени или неопремени со мерни 

уреди; елеватори на течности:   
  -Пумпи опремени или предвидени да бидат опремени со 

мерни уреди:   

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 

Уредбата за спроведување на царински закон (Службен Весник на Република Македонија број 66/2005 и нејзините дополнителни 
измени 
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8413 11 00 00 --Пумпи за точење гориво или мазиво, што се употребуваат 

на бензиснките станици или во гаражите   15 p/st 
8413 19 00 00 --Друго   15 p/st 
8413 20 00 00 -Рачни пумпи, освен пумпите од тар. подброеви 8413 11 или 

8413 19   15 p/st 
8413 30 -Пумпи за гориво, подмачкување или разладни медиуми на 

клипни мотори со внатрешно согорување:   
8413 30 20 00 --Инјективни пумпи   15 p/st 
8413 30 80 00 --Друго   15 p/st 
8413 40 00 00 -Пумпи за бетон   15 p/st 
8413 50 -Други пумпи за потиснување со наизменично движење:   
8413 50 20 00 --Хидраулични единици   15 p/st 
8413 50 40 00 --Дозатори и мешалки   15 p/st 
  --Друго:   
  ---Пиштолни пумпи:   
8413 50 61 00 ----Со хидраулична моќ   15 p/st 
8413 50 69 00 ----Друго   15 p/st 
8413 50 80 00 ---Друго   15 p/st 
8413 60 -Други пумпи за потиснување, со ротационо движење:   
8413 60 20 00 --Хидраулични единици   15 p/st 
  --Друго:   
  ---Запчести пумпи:   
8413 60 31 00 ----Со хидраулична моќ   15 p/st 
8413 60 39 00 ----Друго   15 p/st 
  ---Крилни пумпи:   
8413 60 61 00 ----Со хидраулична моќ   15 p/st 
8413 60 69 00 ----Друго   15 p/st 
8413 60 70 00 ---Навојни пумпи   15 p/st 
8413 60 80 00 ---Друго   15 p/st 
8413 70 -Други центрифугални пумпи:   
  --Потопувачки пумпи:   
8413 70 21 00 ---Со едно ниво   15 p/st 
8413 70 29 00 ---Со повеќе нивоа   15 p/st 
8413 70 30 00 --Циркуларни пумпи за грејни системи и снабдување со топла 

вода   15 p/st 
  --Друго, со надворешен дијаметар:   
8413 70 35 00 ---Што не надминува 15 мм   15 p/st 
  ---Што надминува 15 мм:   
8413 70 45 00 ----Канални пропелерски пумпи и странични канални пумпи   15 p/st 
  ----Радијални пумпи:   
  -----Со едно ниво:   
  -------Со еден влез:   
8413 70 51 00 -------Моноблок   15 p/st 
8413 70 59 00 -------Друго   15 p/st 
8413 70 65 00 ------Со повеќе влезови   15 p/st 
8413 70 75 00 -----Со повеќе нивоа   15 p/st 
  ----Други центрифугални пумпи:   
8413 70 81 00 -----Со едно ниво   15 p/st 
8413 70 89 00 -----Со повеќе нивоа   15 p/st 
  -Други пумпи; елеватори на течности:   



Стр. 536 - Бр. 155 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 декември 2009 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер.

1 2 3 4 
8413 81 00 00 --Пумпи   10 p/st 
8413 82 00 00 --Елеватори на течности   15 p/st 
  -Делови:   
8413 91 00 00 --За пумпи   15 p/st/kg 
8413 92 00 00 --За елеватори на течности   15 p/st/kg 
8414 Воздушни или вакуум пумпи, воздушни или гасни 

компресори и вентилатори; вентилациони или 
рециркулациони отстранувачи на мирис со вграден вен-
тилатор, вклучувајќи ги оние опремени со филтер:   

8414 10 -Вакуум пумпи:   
8414 10 20 00 --За употреба во производство на полупроводници (1)   15 p/st 
  --Друго:   
8414 10 25 00 ---Ротациони клипни пумпи, лизгачко крилести ротациони 

пумпи, молекуларни пумпи и Roots пумпи   15 p/st 
  ---Друго:   
8414 10 81 00 ----Дифузиони пумпи, крио - пумпи и апсорпциони пумпи   15 p/st 
8414 10 89 00 ----Друго   15 p/st 
8414 20 -Воздушни пумпи на рачен или ножен погон:   
8414 20 20 00 --Рачни пумпи за велосипеди   15 p/st 
8414 20 80 00 --Друго   15 p/st 
8414 30 -Компресори за разладни уреди:   
8414 30 20 00 --Со моќност што не админува  0,4 kW   5 p/st 
  --Со моќност што надминува 0,4 kW:   
8414 30 81 00 ---Херметички или полухерметички   5 p/st 
8414 30 89 00 ---Друго   5 p/st 
8414 40 -Воздушни компресори вградени на шасија на приколка:   
8414 40 10 00 --Со капацитет што не надминува 2 м3/мин   10 p/st 
8414 40 90 00 --Со капацитет што надминува 2 м3/мин   10 p/st 
  -Вентилатори:   
8414 51 00 00 --За маса, за под, за ѕид, за прозорци, за плафон или покрив, 

со вграден електромотор со моќност што не надминува 125 W  15 p/st 
8414 59 --Друго:   
8414 59 20 00 ---Аксијални вентилатори   10 p/st 
8414 59 40 00 ---Центрифугални вентилатори   10 p/st 
  ---Друго:   
8414 59 80 10 ----За употреба во рударство   сл p/st 
8414 59 80 90 ----Друго   10 p/st 
8414 60 00 00 -Отстранувачи на мирис со максимална хоризонтална страна 

што не надминува 120 см   15 p/st 
8414 80 -Друго:   
  --Турбо-компресори:   
8414 80 11 00 ---Со едно ниво   10 p/st 
8414 80 19 00 ---Со повеќе нивоа   10 p/st 
  --Компресори со наизменично движење, со капацитет на работен 

притисок:   
  ---Што не надминува 15 бари , со проток на час:   
8414 80 22 00 ----Што не надминува 60 м3   10 p/st 
                                                           
(1) Стоката внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 

Уредбата за спроведување на царински закон (Службен Весник на Република Македонија број 66/2005 и нејзините дополнителни 
измени). 
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8414 80 28 00 ----Што надминува 60 м3   10 p/st 
  ---Што надминува 15 бари, со проток на час:   
8414 80 51 00 ----Што не надминува 120 м3   10 p/st 
8414 80 59 00 ----Што надминува 120 м3   10 p/st 
  --Ротациони компресори:   
8414 80 73 00 ---Со едно вратило   10 p/st 
  ---Со повеќе вратила:   
8414 80 75 00 ----Завојни компресори   10 p/st 
8414 80 78 00 ----Друго   10 p/st 
8414 80 80 00 --Друго   10 p/st 
8414 90 00 00 -Делови   10 p/st/kg 
8415 Уреди за климатизација, со вентилатор на моторен погон и со 

елементи за менување на температурата и влажноста, 
вклучувајќи и машини во кои влажноста не може посебно да 
се регулира:   

8415 10  -Прозорски или ѕидни, самостојни или “сплит системи”:   
8415 10 10 00 --Самостојни   15 p/st 
8415 10 90 00 --Сплит системи   15 p/st 
8415 20 -За моторни возила, за човечка употреба:    
8415 20 00 10 --За патнички автомобили   15 p/st 
8415 20 00 90 --За моторни возила за превоз на десет и повеќе лица, 

вклучувајќи го и возачот   5 p/st 
  -Друго:   
8415 81 00 00 --Со вградена разладна единица и со вентил за промена на 

циклусот на ладењето или греењето (реверзибилни топлотни 
пумпи)   15 p/st 

8415 82 00 00 --Друго, со вградена разладна единица   15 p/st 
8415 83 00 00 --Без вградена разладна единица   15 p/st 
8415 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
8416 Горилници за ложишта на течно гориво, на цврсто гориво во 

прав или на гас; механички уреди за ложење, вклучувајќи 
нивни механички решетки, механички отстранувачи на 
пепел и слични уреди:   

8416 10 -Горилници за ложишта на течно гориво:   
8416 10 10 00 --Со уред за автоматска контрола   8 p/st/kg 
8416 10 90 00 --Друго   8 p/st/kg 
8416 20  -Други горилници за ложишта, вклучувајќи и комбинирани 

горилници:   
8416 20 10 00 --Само за гас, моноблок, со вграден вентилатор и уред за контрол  8 p/st/kg 
 --Друго:     
8416 20 20 00 ---Комбинирани горилници 8 p/st/kg 
8416 20 80 00 ---Друго 8 p/st/kg 
8416 30 00 00 -Механички уреди за ложење, вклучувајќи нивни механички 

решетки, механички отстранувачи на пепел и слични уреди   8 p/st/kg 
8416 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
8417 Индустриски или лабораториски печки, вклучувајќи и печки 

за спалување, неелектрични:   
8417 10 00 00 -Печки за пржење, топење или за друга топлотна обработка 

на руди, пирит или на метали   3 p/st 
8417 20 -Пекарски печки, вклучувајќи и печки за бисквити:   
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8417 20 10 00 --Тунелни печки   3 p/st 
8417 20 90 00 --Друго   3 p/st 
8417 80 -Друго:   
8417 80 30 00 --Печки за печење на керамички производи 3 p/st 
8417 80 50 00 --Печки за цемент, стакло или хемиски производи   3 p/st 
8417 80 70 00 --Друго   3 p/st 
8417 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
8418 Фрижидери, замрзнувачи и други уреди за ладење или 

замрзнување, електрични или други; топлотни пумпи, освен 
уредите за климатизација од тар. број 8415:   

8418 10 -Комбинации на фрижидери и замрзнувачи, со посебни 
врати:   

  --Со зафатнина што надминува 340 литри:   
8418 10 20 10 ---Нови   15 p/st 
8418 10 20 90 ---Употребувани   15 p/st 
  --Друго:    
8418 10 80 10  ---Нови   15 p/st 
8418 10 80 90 ---Употребувани   15 p/st 
  -Фрижидери за домаќинството:   
8418 21 --Компресиони:   
  ---Со зафатнина што надминува 340 литри:    
8418 21 10 10 ----Нови   15 p/st 
8418 21 10 90 ----Употребувани   15 p/st 
  ---Друго:   
  ----Модел за на маса:    
8418 21 51 10 -----Нови   15 p/st 
8418 21 51 90 -----Употребувани   15 p/st 
  ----Модел за вградување:    
8418 21 59 10 -----Нови   15 p/st 
8418 21 59 90 -----Употребувани   15 p/st 
  ----Други, со зафатнина:   
  -----Што не надминува 250 литри:    
8418 21 91 10 ------Нови   15 p/st 
8418 21 91 90 ------Употребувани   15 p/st 
  -----Што надминува 250 литри но не надминува 340 литри:    
8418 21 99 10  ------Нови   15 p/st 
8418 21 99 90 ------Употребувани   15 p/st 
8418 29 --Друго:    
8418 29 00 10 ---Нови   15 p/st 
8418 29 00 90 ---Употребувани   15 p/st 
8418 30 -Замрзнувачи во форма на сандак, со зафатнина што не 

надминува 800 л:   
  --Со зафатнина што не надминува 400 литри:    
8418 30 20 10 ---Нови   15 p/st 
8418 30 20 90 ---Употребувани   15 p/st 
  --Со зафатнина што надминува 400 литри но не надминува 800 

литри:    
8418 30 80 10 ---Нови   15 p/st 
8418 30 80 90 ---Употребувани   15 p/st 
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8418 40 -Замрзнувачи од вертикален тип, со зафатнина што не 

надминува 900 л:   
  --Со зафатнина што не надминува 250 литри:    
8418 40 20 10 ---Нови   15 p/st 
8418 40 20 90 ---Употребувани   15 p/st 
  --Со зафатнина што надминува 250 литри но не надминува 900 

литри:    
8418 40 80 10 ---Нови   15 p/st 
8418 40 80 90 ---Употребувани   15 p/st 
8418 50    -Друг мебел (сандаци, ормани, витрини и сличен мебел) за 

чување и изложување, вклучувајќи опрема за ладење или 
замрзнување:   

  --Сандаци за ладење и витрини (вклучувајќи го и делот за ладење 
или евапораторот):   

  ---За чување на замрзната храна:   
8418 50 11 10 ----Нови   15 p/st 
8418 50 11 90 ----Употребувани   15 p/st 
  ---Друго:    
8418 50 19 10 ----Нови   15 p/st 
8418 50 19 90 ----Употребувани   15 p/st 
  --Друг разладен мебел:    

8418 50 90 10 ---Нови   15 p/st 
8418 50 90 90 ---Употребувани   15 p/st 

  -Други уреди за ладење или замрзнување; топлотни пумпи:   
8418 61 --Топлотни пумпи освен уреди за климатизација од тар. број 

8415:   
8418 61 00 10 ---Апсорпционо топлотни пумпи   сл p/st 
8418 61 00 90 ---Друго   8 p/st 
8418 69 00 00 --Друго   8 p/st/kg 
  -Делови:   
8418 91 00 00 --Мебел за вградување на уредите за ладење или замрзнување 10 p/st/kg 
8418 99 --Друго:   
8418 99 10 00 ---Евапоратори и кондензатори, освен оние за фрижидери за 

домаќинството   10 p/st/kg 
8418 99 90 00 ---Друго   10 p/st/kg 
8419 Машини, уреди или лабораториска опрема електрично 

загревани или електрично незагревани (исклучувајќи печки 
и друга опрема од тар. број 8514), за обработка на материјали 
со промена на температурата, како што е греење, варење, 
пржење, дестилација, ректификација, стерилизација, пасте-
ризација, парење, сушење, евапоризација, вапоризација, 
кондензација или разладување, освен машини или уреди за 
домаќинството; проточни или акумулациони грејачи за вода, 
неелектрични:   

  -Проточни или акумулациони грејачи за вода, неелектрични:   
8419 11 00 00 --Проточни грејачи за вода на гас   сл p/st 
8419 19  --Друго:   
8419 19 00 10 ---Сончеви колектори   сл p/st 
8419 19 00 90 ---Друго   13 p/st 
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8419 20 00 00 -Медицински, хируршки или лабораториски апарати за 

стерилизација   сл p/st 
  -Сушилници:   
8419 31 00 00 --На земјоделски производи   сл p/st 
8419 32 00 00 --На дрво, хартиена целулоза, хартија или картон   5 p/st 

8419 39 00 00  --Друго 5 p/st 
8419 40 00 00 -Уреди за дестилација или ректификација   5 p/st 
8419 50 00 00 -Изменувачи на топлина   10 p/st 
8419 60 00 00 -Уреди за претворање на воздух или други гасови во течност   10 p/st 
  -Други машини, уреди и опрема:   
8419 81 --За подготовка на топли пијалаци или за варење или греење 

на храна:   
8419 81 20 00 ---Перколатори и други апарати за приготвување кафе и други 

топли пијалаци   15 p/st 
8419 81 80 00 ---Друго   15 p/st 
8419 89 --Друго:   
8419 89 10 00 ---Разладни кули и слични постројки за директно ладење (без 

разладен ѕид), со помош на циркулирачка вода   6 p/st 
8419 89 30 00 ---Вакумирани постројки за депонирање на метал   сл p/st 
8419 89 98 00 ---Друго   5 p/st 
8419 90 -Делови:   
8419 90 15 00 --На стерилизатори од тар. ознака 8419 20 00 00   сл p/st/kg 
8419 90 85 00 --Друго   сл p/st/kg 
8420 Каландери или други машини за валање, освен за метали или 

стакло, и валјаци за нив:   
8420 10 -Каландери или други машини за валање:   
8420 10 10 00 --За употреба во текстилната индустрија   сл p/st 
8420 10 30 00 --За употреба во индустријата за хартија   сл p/st 

8420 10 80 00 --Друго   сл p/st 
  -Делови:   
8420 91 --Валјаци:   
8420 91 10 00 ---Од леано железо   сл p/st/kg 
8420 91 80 00 ---Друго   сл p/st/kg 
8420 99 00 00 --Друго   сл p/st/kg 
8421 Центрифуги, вклучувајќи центрифуги за сушење; машини и 

апарати за филтрирање или пречистување, на течности или 
гасови:   

  -Центрифуги, вклучувајќи и центрифуги за сушење:   
8421 11 00 00 --Сепаратори на павлака   сл p/st 
8421 12 00 00 --Центрифуги за сушење (цедење) алишта   5 p/st 
8421 19 --Друго:   
8421 19 20 00 ---Центрифуги за лаборатории   сл p/st 
8421 19 70 00 ---Друго   сл p/st 
  -Машини и апарати за филтрирање или пречистување на 

течности:   
8421 21 00 00 --За филтрирање или пречистување на вода   сл p/st 
8421 22 00 00 --За филтрирање или пречистување пијалаци, освен вода   сл p/st 
8421 23 00 00 --Филтери за масло или гориво за мотори со внатрешно 

согорување   15 p/st 
8421 29 00 00 --Друго   15 p/st 
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  -Машини и апарати за филтрирање или пречистување на 

гасови:   
8421 31 00 00 --Филтери за вшмукан воздух за мотори со внатрешно 

согорување   15 p/st 
8421 39 --Друго:   
8421 39 20 00 ---Машини и апарати за филтрирање или пречистување на воздух  сл p/st 
  ---Машини и апарати за филтрирање или пречистување на други 

гасови:   
8421 39 60 00 ----Со каталитичка постапка   сл p/st 

8421 39 80 00 ----Друго   сл p/st 
  -Делови:   
8421 91 00 00 --На центрифуги, вклучувајќи и центрифуги за сушење   сл p/st/kg 
8421 99 00 00 --Друго   сл p/st/kg 
8422 Машини за миење садови; машини за чистење или сушење 

шишиња или други садови; машини за полнење, затворање, 
херметичко затворање или етикетирање на шишиња, 
лименки, кутии, вреќи или други контејнери; машини за 
капислирање на шишиња, тегли, цевки и слични контејнери; 
други машини за пакување или завивање (вклучувајќи и 
машини за топло завивање); машини за газирање пијалаци:   

  -Машини за миење садови:   
8422 11 00 00 --За домаќинството   8 p/st 
8422 19 00 00 --Друго   8 p/st 
8422 20 00 00 -Машини за чистење или сушење шишиња или други садови   8 p/st 
8422 30 00 00 -Машини за полнење, затворање, херметичко затворање или 

етикетирање шишиња, лименки, кутии, вреќи или други 
контејнери; машини за капислирање шишиња, тегли, цевки и 
слични контејнери; машини за газирање на пијалаци   8 p/st 

8422 40 00 00 -Други машини за пакување или завивање (вклучувајќи и 
машини за топло завивање)   8 p/st 

8422 90 -Делови:   
8422 90 10 00 --Од машини за миење за садови   8 p/st/kg 
8422 90 90 00 --Друго   8 p/st/kg 
8423 Ваги (освен ваги со осетливост до 5 центиграми), 

вклучувајќи и машини за броење или контрола, кои работат 
врз база на мерење маса; тегови за ваги од сите видови:   

8423 10 -Ваги за мерење маса на лица, вклучувајќи и ваги за бебиња; 
ваги за домаќинството:   

8423 10 10 00 --Ваги за домаќинство   15 p/st 
8423 10 90 00 --Друго   15 p/st 
8423 20 00 00 -Ваги за континуирано мерење на стоки на конвеери   8 p/st 
8423 30 00 00 -Ваги за константна маса и ваги за испуштање на однапред 

определена маса на материјалот во кесиња, вреќи или 
контејнери, вклучувајќи и дозирни ваги   8 p/st 

  -Други ваги:   
8423 81 --Со максимален капацитет на мерење што не надминува 30 

кг:   
8423 81 10 00  ---Контролни ваги и автоматски контролни ваги кои 

функционираат со претходно утврдена маса   8 p/st 
8423 81 30 00 ---За вагање и етикетирање   8 p/st 
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8423 81 50 00 ---Ваги за продавници   8 p/st 
8423 81 90 00 ---Друго   8 p/st 
8423 82 --Со максимален капацитет на мерење што надминува 30 но 

не надминува 5000 кг:   
8423 82 10 00 ---Контролни ваги и автоматски контролни ваги кои 

функционираат со претходно утврдена маса   13 p/st 
8423 82 90 00 ---Друго   13 p/st 
8423 89 --Друго:   
8423 89 00 10 ---Мостни (железнички)   13 p/st 
8423 89 00 90 ---Друго   13 p/st 
8423 90 00 00 -Тегови за ваги од сите видови; делови на ваги   8 p/st/kg 
8424 Механички уреди (со или без рачен погон) за исфрлање, 

дисперзија или распрснување на течности или прав; апарати 
за гаснење пожари, наполнети или ненаполнети; пиштоли за 
прскање и слични уреди; машини за исфрлање пареа или 
песок и слични машини за исфрлање млаз:   

8424 10 00 00 -Апарати за гаснење пожари, наполнети или ненаполнети 5 p/st 
8424 20 00 00 -Пиштоли за прскање и слични уреди   8 p/st 
8424 30 -Машини за исфрлање пареа или песок и слични машини за 

исфрлање млаз:   
  --Машини за чистење со вода, со вграден мотор:   
8424 30 01 00 ---Со уред за затоплување   8 p/st 

8424 30 08 00 ---Друго 8 p/st 
  --Други машини:   
8424 30 10 00 ---Што работат на компресија   8 p/st 
8424 30 90 00 ---Друго   8 p/st 
  -Други уреди:   
8424 81 --За земјоделството или хортикултурата:   
8424 81 10 00 ---Прскалки   сл p/st 
  ---Друго:   
8424 81 30 00 ----Портабл   сл p/st 
  ----Друго:   
8424 81 91 00 -----Прскалки и запрашувачи, направени за монтирање на 

земјоделски трактори или влечени од земјоделски трактори   сл p/st 
8424 81 99 00 -----Друго   сл p/st 
8424 89 00 00 --Друго   сл p/st 
8424 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
8425 Дигалки-макари и чекреци; освен чекреци со прескоци, 

хоризонтални и вертикални витла; дигалки за големи товари 
со мала височина на дигање:   

  -Дигалки-макари и чекреци; освен чекреци со прескоци или 
чекреци што се употребуваат за дигање на возила:   

8425 11 00 00 --На електричен погон   сл p/st 
8425 19 00 00 --Друго сл p/st 

  -Други хоризонтални витла; вертикални витла:   
8425 31 00 00 --На електричен погон   сл p/st 

8425 39 00 00 --Друго сл p/st 
  -Дигалки за големи товари со мала височина на дигање; 

чекреци за подигање возила:   
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8425 41 00 00 --Неподвижни дигалки за вградување во работилници за 

поправка на друмски возила   сл p/st 
8425 42 00 00 --Други дигалки за големи товари со мала височина на 

дигање и чекреци, хидраулични   сл p/st 
8425 49 00 00 --Друго   сл p/st 
8426 Дигалки, вклучувајќи и кабел-дигалки; портални дигалки, 

портални автокари и автокари опремени со дигалка:   
  -Мостни, претоварни и портални дигалки и портални 

автокари:   
8426 11 00 00 --Мостни дигалки со фиксни столбови   сл p/st 
8426 12 00 00 --Портални дигалки на пневматски тркала и портални 

автокари   сл p/st 
8426 19 00 00 --Друго   сл p/st 
8426 20 00 00 -Обртни дигалки за кули   сл p/st 
8426 30 00 00 -Портални дигалки со стрела   сл p/st 
  -Други дигалки, самоодни:   
8426 41 00 00 --На пневматски тркала   сл p/st 
8426 49 00 00 --Друго   сл p/st 
  -Други дигалки:   
8426 91 --Проектирани за вградување на друмски возила:   
8426 91 10 00 ---Хидраулични дигалки наменети за товарење и истоварување на 

возила   сл p/st 
8426 91 90 00 ---Друго   сл p/st 
8426 99 00 00 --Друго   сл p/st 
8427 Виљушкари; други автокари со уреди за дигање или 

манипулација:   
8427 10 -Самоодни, задвижувани со помош на елктричен мотор:   
8427 10 10 00 --Со висина на подигање од 1 м или повеќе   5 p/st 
8427 10 90 00 --Друго   5 p/st 
8427 20 -Други самоодни:   
  --Со висина на подигање од 1 м или повеќе:   
8427 20 11 00 ---Вилушкари и други автокари за нерамен терен   10 p/st 
8427 20 19 00 ---Друго   10 p/st 
8427 20 90 00 --Друго   10 p/st 
8427 90 00 00 -Други автокари   5 p/st 
8428 Други машини за дигање, манипулација, натовар или 

истовар (на пример, лифтови, подвижни скали, транспортери 
и жичарници):   

8428 10 -Лифтови и скипови:   
  --На електричен погон:   
8428 10 20 10 ---За употреба во рударството (1)  сл p/st 
8428 10 20 90 ---Друго   сл p/st 
  --Друго:   
8428 10 80 10 ---За употреба во рударството  (1)   сл p/st 
8428 10 80 90 ---Друго   сл p/st 
8428 20 -Елаватори и транспортери, пневматски:   

8428 20 20 00 --За растурлив материјал   сл p/st 
                                                           
(1) Стоката внесена  под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 

од Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините 
дополнителни измени). 
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8428 20 80 00 --Друго сл p/st 

  -Други елеватори и транспортери што работат континуирано, 
за стоки или материјал:   

8428 31 00 00 --Специјално проектирани за употреба под земја   сл p/st 
8428 32 00 00  --Други, со ведрици   сл p/st 
8428 33 00 00 --Други, со лента   сл p/st 
8428 39  --Други:   
8428 39 20 00 ---Валчести транспортери   сл p/st 
8428 39 90 00 ---Друго   сл p/st 
8428 40 00 00 -Подвижни скали и подвижни патеки   сл p/st 
8428 60 00 00 -Жичарници и ски-лифтови; влечни механизми за шински 

лифтови   сл p/st 
8428 90 -Други машини:   
 --Натоварувачи специјално проектирани за употреба во 

земјоделството:   
8428 90 71 00 ---Наменети за прикачување за земјоделски трактори   сл p/st 
8428 90 79 00 ---Друг   сл p/st 

8428 90 90 00 --Друго   сл p/st 
8429 Булдожери, англодозери, гредери, порамнувачи, скрепери, 

багери, натоварувачи со лопата, машини за набивање и 
друмски валјаци, самоодни:   

  -Булдожери и англодозери:   
8429 11 00 00 --Гасеничари   сл p/st 
8429 19 00 00 --Друго   сл p/st 
8429 20 00 00 -Гредери и порамнувачи   сл p/st 
8429 30 00 00 -Скрепери   сл p/st 
8429 40 -Машини за набивање и друмски валјаци:   
  --Друмски валјаци:   
8429 40 10 00 ---Вибрациони   сл p/st 
8429 40 30 00 ---Други   сл p/st 
8429 40 90 00 --Машини за набивање   сл p/st 
  -Багери и натоварувачи:   
8429 51 --Натоварувачи со предна лопата:   
8429 51 10 00 ---Натоварувачи проектирани за подземно товарење   сл p/st 
  ---Друго:   
8429 51 91 00 ----Натоварувачи со предна лопата што се движат по бескрајна 

лента   сл p/st 
8429 51 99 00 ----Друго   сл p/st 
8429 52  --Машини со надградба што ротираат 360º:   
8429 52 10 00 ---Багери гасеничари   сл p/st 
8429 52 90 00 ---Друго   сл p/st 
8429 59 00 00 --Друго   сл p/st 
8430 Други машини за рамнење, стругање, копање, набивање, 

вадење или дупчење земја, минерали или руди; макари и 
машини за вадење шипови; снежни плугови и дувалки за 
снег:   

8430 10 00 00 -Макари и машини за вадење шипови   сл p/st 
8430 20 00 00 -Снежни плугови и дувалки за снег   сл p/st 
  -Машини за потсечување јаглен или карпи и машини за 

дупчење тунели:   
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8430 31 00 00 --Самоодни   сл p/st 
8430 39 00 00 --Други   сл p/st 
  -Други машини за дупчење:   
8430 41 00 00 --Самоодни   сл p/st 
8430 49 00 00 --Други   сл p/st 
8430 50 00 00 -Други машини, самоодни   сл p/st 
  -Други машини, несамоодни:   
8430 61 00 00 --Машини за набивање   сл p/st 
8430 69 00 00 --Друго   сл p/st 
8431 Делови погодни за употреба исклучително или главно со 

машини од тар. броеви 8425 до 8430:   
8431 10 00 00 -За машини од тар. број 84 25   сл p/st/kg 
8431 20 00 00 -За машини од тар. број 84 27   сл p/st/kg 
  -За машини од тар. број 84 28:   
8431 31 00 00 --За лифтови, скипови или подвижни скали   сл p/st/kg 
8431 39  --Други:   
8431 39 10 00 ---За машини од тар. ознака 8428 90 30 00   сл p/st/kg 
8431 39 70 00 ---Други   сл p/st/kg 
  -За машини од тар. број 8426, 8429 или 8430:   
8431 41 00 00 --Ведриња, лажици, лопати, гребалки и фаќачи   сл p/st/kg 
8431 42 00 00 --Лемеши за булдожери или англодозери   сл p/st/kg 
8431 43 00 00  --Делови на машини за дупчење од тар. подброј 8430 41 или 

8430 49   сл p/st/kg 
8431 49 --Друго:   
8431 49 20 00 ---Од леано железо или леан челик   сл p/st/kg 
8431 49 80 00 ---Друго   сл p/st/kg 
8432 Машини за подготвување и култивирање на земја во 

земјоделството, хортикултурата или шумарството; валјаци за 
тревници или спортски терени:   

8432 10 00 00 -Плугови сл p/st 
  -Брани, тањирачи, култиватори, плевилики и копачки:   
8432 21 00 00 --Дискови брани   сл p/st 
8432 29 --Друго:   
8432 29 10 00 ---Тањирачи и култиватори   сл p/st 
8432 29 30 00 ---Брани   сл p/st 
8432 29 50 00 ---Ротоватори   сл p/st 
8432 29 90 00 ---Друго   сл p/st 
8432 30 -Машини за сеење, садење и пресадување:   
  --Машини за сеење:   
8432 30 11 00 ---Со централно водење   сл p/st 
8432 30 19 00 ---Друго   сл p/st 
8432 30 90 00 --Машини за садење и пресадување   сл p/st 
8432 40 -Растурачи на шталско ѓубриво и на хемиски ѓубрива:   
8432 40 10 00 --Растурачи на минерални или хемиски ѓубрива   сл p/st 
8432 40 90 00 --Друго   сл p/st 
8432 80 00 00 -Други машини   сл p/st 
8432 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
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8433 Машини за берба, жетва или вршидба, вклучувајќи и преси 

за балирање на слама или на сточна храна; тревокосилки; 
машини за чистење, сортирање или селекција на јајца, 
овошје или на други земјоделски производи, освен машините 
од тар. број 8437:   

  -Тревокосачки, за паркови или спортски терени:   
8433 11 --Моторни, со режен уред ротационен во хоризонтална 

рамнина:   
8433 11 10 00 ---Електрични   сл p/st 
  ---Други:   
  ----Самоодни:   
8433 11 51 00 -----Со седиште   сл p/st 
8433 11 59 00 -----Други   сл p/st 
8433 11 90 00 ----Други   сл p/st 
8433 19 --Други:   
  ---Со мотор:   
8433 19 10 00 ----Електрични   сл p/st 
  ----Други:   
  -----Самоодни:   
8433 19 51 00 ------Со седиште   сл p/st 
8433 19 59 00 ------Други   сл p/st 
8433 19 70 00 -----Други   сл p/st 
8433 19 90 00 ---Без мотор   сл p/st 
8433 20 -Други косачки, вклучувајќи и лостни приклучни косачки за 

монтажа на трактор:   
8433 20 10 00  --Со мотор   сл p/st 
  --Друго:   

8433 20 50 00 ---Проектирани да бидат носени или влечени на трактор сл p/st 
8433 20 90 00 ---Друго   сл p/st 
8433 30 00 00 -Други машини за сено сл p/st 

8433 40 00 00 -Преси за балирање слама и сточна храна, вклучувајќи и 
машини за собирање и врзување во бали сл p/st 

  -Други машини за собирање на земјоделски производи 
(жетва, берба, итн.); машини за одвојување на зрното од 
растението (вршидба, ронење, итн.):   

8433 51 00 00 --Комбајни за собирање на земјоделски производи со 
одвојување на зрната од растението   сл p/st 

8433 52 00 00 --Други машини за одвојување на зрното од растението 
(вршидба, ронење, итн.)   сл p/st 

8433 53 --Машини за вадење коренести или кртолести плодови:   
8433 53 10 00 ---Машини за вадење и собирање на компир   сл p/st 
8433 53 30 00 ---Машини за сечење врвови и собирање на репка   сл p/st 
8433 53 90 00 ---Друго   сл p/st 
8433 59 --Други:   
  ---Силажни комбајни:   
8433 59 11 00 ----Самоодни   сл p/st 
8433 59 19 00 ----Друго   сл p/st 
8433 59 85 00 ---Друго   сл p/st 
8433 60 00 00 -Машини за чистење, сортирање или селекција на јајца, 

овошје или други земјоделски производи   сл p/st 
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8433 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
8434 Машини за молзење и машини за млекарството:   
8434 10 00 00 -Машини за молзење   сл p/st 
8434 20 00 00 -Машини за млекарството   сл p/st 
8434 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
8435 Преси, гмечалки и слични машини што се користат во 

производство на вино, јаболкова ракија, овошни сокови или 
слични пијалаци:   

8435 10 00 00 -Машини   сл p/st 
8435 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
8436 Други машини за земјоделството, хортикултурата, 

шумарството, живинарството или пчеларството, вклучувајќи 
и постројки за 'ртење снабдени со механичка или термичка 
опрема; инкубатори и топли батерии за пилиња:   

8436 10 00 00 -Машини за подготвување на храна за животни   сл p/st 
  -Машини за живинарството; инкубатори и топли батерии за 

пилиња:   
8436 21 00 00 --Инкубатори и топли батерии за пилиња   сл p/st 
8436 29 00 00 --Друго   сл p/st 
8436 80 -Други машини:   
8436 80 10 00 --Шумарски машини   сл p/st 
8436 80 90 00 --Друго  сл p/st 
  -Делови:   
8436 91 00 00 --На машини за живинарството или на инкубатори и на 

топли батерии за пилиња   сл p/st/kg 
8436 99 00 00 --Други   сл p/st/kg 
8437 Машини за чистење или сортирање семе, зрна или сушен 

мешунест зеленчук; машини за мелничката индустрија или 
за преработка на жита или на сушен мешунест зеленчук, ос-
вен машини за земјоделските стопанства:   

8437 10 00 00 -Машини за чистење или сортирање семе, зрна или сушен 
мешунест зеленчук   сл p/st 

8437 80 00 00 -Други машини   сл p/st 
8437 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
8438 Машини неспомнати ниту опфатени во други тарифни броеви 

на оваа глава, за индустриско подготвување или 
производство на храна или пијалоци, освен машините за 
екстракција или подготвување на животински или 
растителни масти или масла:   

8438 10 -Пекарски машини и машини за производство на макарони, 
шпагети или слични производи:   

8438 10 10 00 --Пекарски машини   сл p/st 
8438 10 90 00 --Машини за производство на макарони, шпагети или слични 

производи   сл p/st 
8438 20 00 00 -Машини за производство на слатки, какао или чоколада   сл p/st 
8438 30 00 00 -Машини за производство на шеќер   сл p/st 
8438 40 00 00 -Машини за пиварството   сл p/st 
8438 50 00 00 -Машини за подготвување на живинско или друго месо   сл p/st 
8438 60 00 00 -Машини за подготвување овошје, јатчесто овошје или 

зеленчук   сл p/st 
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8438 80 -Други машини:   
8438 80 10 00 --За подготвување на чај или кафе   сл p/st 
  --Друго:   
8438 80 91 00 ---За подготвување или производство на пијалаци   сл p/st 
8438 80 99 00 ---Друго   сл p/st 
8438 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
8439 Машини за производство на целулоза од влакнести 

целулозни материјали или машини за производство или довр-
шување на хартија или картон:   

8439 10 00 00 -Машини за производство на целулоза од влакнести 
целулозни материјали   сл p/st 

8439 20 00 00 -Машини за производство на хартија или картон   сл p/st 
8439 30 00 00 -Машини за довршување на хартија или картон   сл p/st 
  -Делови:   
8439 91 --За машини за производство на целулоза од влакнести 

целулозни материјали:   
8439 91 10 00 ---Од леано железо или леан челик   сл p/st/kg 
8439 91 90 00 ---Друго   сл p/st/kg 
8439 99 --Друго:   
8439 99 10 00 ---Од леано железо или леан челик   3 p/st/kg 
8439 99 90 00 ---Друго   3 p/st/kg 
8440 Книговезачки машини, вклучувајќи и машини за прошивање 

на книги:   
8440 10 -Машини:   
8440 10 10 00 --За свиткување   сл p/st 
8440 10 20 00 --За сложување и собирање   сл p/st 
8440 10 30 00 --За шиење, спојување со жичани копчиња и прошивување со 

жица   сл p/st 
8440 10 40 00 --За сврзување без шиење   сл p/st 
8440 10 90 00 --Друго   сл p/st 
8440 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
8441 Други машини за преработка на хартиена маса, хартија или 

картон, вклучувајќи и машини за сечење од сите видови:   
8441 10 -Машини за сечење:   
8441 10 10 00 --Комбинирани машини за сечење со калем во ленти и за 

повторно намотување   сл p/st 
8441 10 20 00 --Други машини за сечење во ленти или напречно сечење   сл p/st 
8441 10 30 00 --Машини од видот гилотини   сл p/st 

8441 10 70 00  --Друго   сл p/st 
8441 20 00 00 -Машини за изработка на ќесиња, вреќи или коверти   сл p/st 
8441 30 00 00 -Машини за изработка на кутии, фишеци, цевки, барабани 

или слични контејнери, освен со пресување   сл p/st 
8441 40 00 00 -Машини за обликување производи од хартиена маса, хартија 

или картон со пресување   сл p/st 
8441 80 00 00 -Други машини   сл p/st 
8441 90 -Делови:   
8441 90 10 00 --За машини за сечење   сл p/st/kg 
8441 90 90 00 --Друго   сл p/st/kg 
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8442 Машини, апарати и уреди (освен алатните машини од тар. 

броеви 8456 до 8465) за подготвување или изработка на 
плочи, цилиндри или други печатарски компоненти; плочи, 
цилиндри или други печатарски компоненти;  плочи, 
цилиндри и литографско камење, подготвени за печатарски 
цели (на пример, брусени, шлајфувани или полирани):   

8442 30 -Машини, апарати и уреди:   
8442 30 10 00 --Фотосложувачки машини и композери   3 p/st 
  --Други:   
8442 30 91 00 ---За леење и сложување (на пример линотип, монотип, 

интертип), со или без уреди за леење   3 p/st 
8442 30 99 00 ---Друго   3 p/st 
8442 40 00 00 -Делови на споменатите машини, апарати или уреди   сл p/st/kg 
8442 50 - Плочи, цилиндри и други печатарски компоненти; плочи, 

цилиндри и литографско камење, подготвени за печатарски 
цели (на пример, брусени, шлајфувани или полирани):   

8442 50 20 00 --Со печатарска форма сл p/st/kg 
8442 50 80 00 --Друго   сл p/st/kg 
8443 Машини за печатење што се употребуваат за печатење со 

помош на плочи, цилиндри и други печатарски компоненти 
од тар. број 8442; други печатари, копир машини и факс 
машини, комбинирани или не комбинирани; делови и прибор 
за нив:   

  -Машини за печатење што се употребуваат за печатење со 
помош на плочи, цилиндри и други печатарски компоненти 
од тар. број 8442:   

8443 11 00 00 -- Машини за офсет-печат, на хартија во ролна   сл p/st 
8443 12 00 00 -- Машини за офсет-печат, на хартија во табаци (листови), од 

канцелариски тип (со димензија на табакот што не 
надминува 22 х 36 см)   3 p/st 

8443 13 --Други машини за офсет-печат:   
  ---На хартија во табаци (листови):   
8443 13 10 00 ----Употребувани   3 p/st 
  ----Нови, кои користат листови со димензии:   
8443 13 31 00 -----Што не надминуваат 52 х 74 см   3 p/st 
8443 13 35 00 -----Што надминуваат 52 х 74 см но не надминуваат 74 х 107 см   3 p/st 
8443 13 39 00 -----Што надминуваат 74 х 107 см   3 p/st 
8443 13 90 00 ---Друго   3 p/st 
8443 14 00 00 --Машини за висок печат, на хартија во ролна ,освен машини 

за флексографски печат  сл p/st 
8443 15 00 00 --Машини за висок печат, кои не се за хартија во ролна, освен 

машини за флексографски печат  3 p/st 
8443 16 00 00 --Машини за флексографски печат   3 p/st 
8443 17 00 00 --Машини за длабок печат   3 p/st 
8443 19 --Други:   
8443 19 20 00 ---За печатење на текстилни материјали   3 p/st 
8443 19 40 00 ---За употреба во производство на полупроводници (1)    3 p/st 
                                                           
(1) Стоката внесена под овој тарифен подброј  е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 

од Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините 
дополнителни измени). 
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8443 19 70 00 ---Друго   3 p/st 
  -Други принтери, копир машини и факс машини, 

комбинирани или не комбинирани:   
8443 31 --Машини, кои извршуваат најмалку две од следниве 

функции: печатење, копирање или факс трансмисија, со 
можност за поврзување со машина за автоматска обработка 
на податоци или во мрежа:   

8443 31 10 00 ---Машини кои извршуваат функции на копирање и факс 
трансмисија, со или без функција за печатење и со брзина на 
копирање која не надминува 12 еднобојни страни во минута   сл p/st 

  ---Други:   
8443 31 91 00 ----Машини кои извршуваат функција на копирање со скенирање 

на оригинал и печатење на копии со електростатичка машина за 
печатење   сл p/st 

8443 31 99 00 ----Други   сл p/st 
8443 32 --Други, со можност за поврзување со машина за автоматска 

обработка на податоци или во мрежа:   
8443 32 10 00 ---Печатари   сл p/st 
8443 32 30 00 ---Факс машини   сл p/st 
  ---Други:   
8443 32 91 00 ----Машини кои извршуваат функција на копирање со скенирање 

на оригинал и печатење на копии со електростатичка машина за 
печатење   сл p/st 

8443 32 93 00 ----Други машини кои извршуваат функција на копирање со 
вграден оптички систем   сл p/st 

8443 32 99 00 ----Други   сл p/st 
8443 39 --Други:   
8443 39 10 00 ---Машини кои извршуваат функција на копирање со скенирање 

на оригинал и печатење на копии со електростатичка машина за 
печатење  сл p/st 

  ---Други машини за копирање:   
8443 39 31 00 ----Со вграден оптички систем   сл p/st 
  ----Други:   
8443 39 39 10 -----Од контактен тип   сл p/st 
8443 39 39 90 -----Со термичко копирање   сл p/st 
8443 39 90 00 ---Други   сл p/st 
  -Делови и прибор:   
8443 91 --Делови и прибор на  машини за печатење што се упо-

требуваат за печатење со помош на плочи, цилиндри и други 
печатарски компоненти од тар. број 8442:   

8443 91 10 00 ---За апарати од тар.подброј 8443 19 40(1)   сл p/st/kg 
  ---Други:   
8443 91 91 00 ----Од леано железо или леан челик   сл p/st/kg 
8443 91 99 00 ----Други   сл p/st/kg 
8443 99 --Други:   
8443 99 10 00 ---Електронски склопови   сл p/st/kg 
8443 99 90 00 ---Други   сл p/st/kg 
8444 00 Машини за екструдирање (истиснување), извлекување, 

текструирање или сечење на вештачки или на синтетички 
текстилни материјали:   
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8444 00 10 00 -Машини за екструдирање   сл p/st 
8444 00 90 00 -Друго   сл p/st 
8445 Машини за подготвување на текстилни влакна; машини за 

предење, дублирање или кончење и други машини за 
производство на текстилно предиво; текстилни машини за 
намотување (вклучувајќи и намотување на јаток) и машини 
за подготвување на текстилно предиво за употреба на 
машините од тар. број 8446 или 8447:   

  -Машини за подготвување на текстилни влакна:   
8445 11 00 00 --Карди (влачарници)   сл p/st 
8445 12 00 00 --Машини за чешлање   сл p/st 
8445 13 00 00 --Развлечувалки или претпредилки   сл p/st 
8445 19 00 00 --Друго   сл p/st 
8445 20 00 00 -Текстилни предилки   сл p/st 
8445 30 -Текстилни машини за дублирање или кончење:   
8445 30 10 00 --Текстилни машини за дублирање   сл p/st 
8445 30 90 00 --Текстилни машини за кончење   сл p/st 
8445 40 00 00 -Текстилни машини за намотување (вклучувајќи и 

намотување на јаток)   сл p/st 
8445 90 00 00 -Друго   сл p/st 
8446 Машини за ткаење (разбои):   
8446 10 00 00 -За ткаење на ткаенини со ширина што не надминува 30 см   сл p/st 
  -За ткаење на ткаенини со ширина што надминува 30 см, со 

совалка:   
8446 21 00 00 --На моторен погон   сл p/st 
8446 29 00 00 --Други   сл p/st 
8446 30 00 00 -За ткаење на ткаенини со ширина што надминува 30 см, без 

совалка   сл p/st 
8447 Машини за плетење, шивачко-преплетувачки машини и 

машини за производство на обвиено предиво, тул, тантела, 
вез, позамантерија, плетеници или мрежи и тафтинг-машини:   

  -Машини за кружно плетење:   
8447 11 00 00 --Со пречник на цилиндерот што не надминува 165 мм сл p/st 
8447 12 00 00 --Со пречник на цилиндерот што надминува 165 мм сл p/st 

8447 20 -Машини за рамно плетење; шивачко-преплетувачки 
машини (stich-bonding):   

8447 20 20 00 --Машини за плетење на основа вклучувајќи Рашел машини; 
машини за прошивно плетење   сл p/st 

8447 20 80 00 --Друго   сл p/st 
8447 90 00 00  -Друго   сл p/st 
8448 Помошни машини за употреба со машините од тар. броеви 

8444, 8445, 8446 или 8447 (на пример, нитни-машини, жакард-
машини, автоматски уреди за запирање и механизми за 
менување на совалки); делови и прибор погодни за употреба 
исклучително или главно со машини од овој тар. број или од 
тар. броеви 8444, 8445, 8446 или 8447 (на пример, вретена и 
крилца за вретена, гарнитури за влачарници, чешли, 
екструзиони машини, совалки, ничаници, листови за нича-
ници и игли за чорапи):   
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  -Помошни машини за машините од тар. броеви 8444, 8445, 

8446 или 8447:   
8448 11 00 00 --Нитни и жакард-машини; машини за намалување, 

копирање или дупчење на картички и машини за спојување 
на издупчени картички   сл p/st/kg 

8448 19 00 00 --Друго   сл p/st/kg 
8448 20 00 00 -Делови и прибор на машини од тар. број 8444 или на нивни 

помошни машини   сл p/st/kg 
  -Делови и прибор на машини од тар. број 8445 или на нивни 

помошни машини:   
8448 31 00 00 --Облоги за карди (влачарници)   сл p/st/kg 
8448 32 00 00 --За машини за подготвување на текстилни влакна, освен 

облоги за карди (влачарници)   сл p/st/kg 
8448 33 00 00  --Вретена, крилца за вретена, предилнички прстени и 

прстенести тркачи сл p/st/kg 
8448 39 00 00 --Друго   сл p/st/kg 
  -Делови и прибор на машини за ткаење (разбои) или на нивни 

помошни машини:   
8448 42 00 00 --Брда за разбои, ничаници и листови за ничаници   сл p/st/kg 
8448 49 00 00 --Друго   сл p/st/kg 
  -Делови и прибор на машини од тар. број 8447 или на нивни 

помошни машини:   
8448 51 --Платини, игли и други предмети што се користат во 

формирањето на котелци:   
8448 51 10 00 ---Платини   сл p/st/kg 
8448 51 90 00 ---Друго   сл p/st/kg 
8448 59 00 00 --Друго   сл p/st/kg 
8449 00 00 00 Машини за производство или завршна обработка на филц 

или на неткаени материјали во метража или во определени 
форми, вклучувајќи и машини за изработка на шапки од 
филц; калапи за изработка на шапки   5 p/st/kg 

8450 Машини за перење, за домаќинството или пералниците, 
вклучувајќи машини кои и перат и сушат:   

  -Машини, со капацитет на суви алишта што не надминува 10 
кг:   

8450 11 --Потполно автоматски:   
  ---Со капацитет на суви алишта што не надминува 6 кг:   
8450 11 11 00 ----Со врата на предната страна   5 p/st 
8450 11 19 00 ----Со врата на врвот   5 p/st 
8450 11 90 00 ---Со капацитет на суви алишта што надминува 6 кг но не 

надминува  
10 кг   5 p/st 

8450 12 00 00 --Други, со вграден центрифугален уред за сушење   10 p/st 
8450 19 00 00 --Други   10 p/st 
8450 20 00 00 -Машини со капацитет на суви алишта што надминува 10 кг   10 p/st 
8450 90 00 00 -Делови   8 p/st/kg 
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8451 Машини (освен машините од тар. број 8450) за перење, 

чистење, цедење (на алишта), сушење, пеглање (вклучувајќи 
и преси за фиксирање), белење, бојосување, апретирање, 
довршување, превлечување или импрегнирање на текстилно 
предиво, ткаенини или плетенини, или на готови текстилни 
предмети и машини за нанесување на паста на основната 
ткаенина или на друга подлога што се користи во 
производството на подни покривки како што е линолеумот; 
машини за намотување, одмотување, свиткување, сечење или 
запчесето изрежување на текстилни ткаенини:   

8451 10 00 00 -Машини за хемиско чистење   10 p/st 
  -Машини за сушење:   

8451 21 00 00 --Со капацитет на суви алишта што не надминува 10 кг 10 p/st 
8451 29 00 00 --Други   10 p/st 
8451 30 -Машини и преси за пеглање (вклучувајќи и преси за 

фиксирање):   
  --Електрично загревани , со моќност:   
8451 30 10 00 ---Што не надминува 2500 W   сл p/st 
8451 30 30 00 ---Што надминува 2500 W   сл p/st 
8451 30 80 00 --Друго   сл p/st 
8451 40 00 00 -Машини за перење, белење или бојосување   5 p/st 
8451 50 00 00 -Машини за намотување, одмотување, свиткување, сечење 

или запчесто изрежување на текстилни материјали   сл p/st 
8451 80 -Други машини:   
8451 80 10 00 --Машини, што се користат за производство на линилеум или 

други подни покривки, за нанесување на паста на основната 
ткаенина или на друга подлога   сл p/st 

8451 80 30 00 --Машини за апертирање или довршување   сл p/st 
8451 80 80 00 --Друго   сл p/st 
8451 90 00 00 -Делови   3 p/st/kg 
8452 Машини за шиење, освен машините за прошивање на книги 

од тар. број 8440; мебел, постаменти и капаци специјално 
предвидени за машини за шиење; игли за машини за шиење:   

8452 10 -Машини за шиење за домаќинство:   
  --Машини за шиење (пришивање само со убод), со глави со маса 

што не надминува 16 кг без мотор или 17 кг ако се со мотор; 
глави за машини за шиење (пришивање само со убод), со маса 
што не надминува 16 кг без мотор или 17 кг ако се со мотор:   

8452 10 11 00 ---Машини за шиење со поединечна вредност (без рамки, маси 
или мебел) повеќе од 65 евра   сл p/st 

8452 10 19 00 ---Друго   сл p/st 
8452 10 90 00 --Други машини за шиење и други глави за машини за шиење   сл p/st 
  -Други машини за шиење:   
8452 21 00 00 --Автоматски   сл p/st 
8452 29 00 00 --Други   сл p/st 
8452 30 -Игли за машини за шиење:    
8452 30 10 00 --Со едно рамно увце   сл 1 000 

p/st/kg 
8452 30 90 00 --Друго   сл 1 000 

p/st/kg 
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8452 40 00 00 -Мебел, постаменти и капаци за машини за шиење и нивни 

делови   сл p/st/kg 
8452 90 00 00 -Други делови за машини за шиење   сл p/st/kg 
8453 Машини за подготвување, штавење или обработка на сурови 

или штавени кожи (со или без влакна) или за производство 
или поправка на обувки или на други предмети од сурови 
крупни и ситни кожи или штавена кожа, (со или без влакна), 
освен машини за шиење:   

8453 10 00 00 -Машини за подготвување, штавење или обработка на сурови 
крупни и ситни кожи или штавена кожа   сл p/st 

8453 20 00 00 -Машини за производство или поправка на обувки   сл p/st 
8453 80 00 00 -Други машини   сл p/st 
8453 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
8454 Конвертори, лонци за леење, калапи за инготи и машини за 

леење, што се користат во металургијата или во леарниците 
за метали:   

8454 10 00 00 -Конвертори   сл p/st 
8454 20 00 00 -Калапи за инготи и лонци за леење   сл p/st 
8454 30 -Машини за леење:   
8454 30 10 00 --За леење под притисок   сл p/st 
8454 30 90 00 --Друго   сл p/st 
8454 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
8455 Валалнички станови и пруги, за метали; валјаци за 

валалнички станови и пруги:   
8455 10 00 00 -Валалнички станови и пруги за цевки   сл p/st 
  -Други валалнички станови и пруги:   
8455 21 00 00 --За топло или комбинирано топло и ладно валање   сл p/st 
8455 22 00 00 --За ладно валање   сл p/st 
8455 30 -Валјаци за валалнички станови и пруги:    
8455 30 10 00 --Од леано железо   сл p/st 
  --Од кован челик во отворен калап:   
8455 30 31 00 ---Работни валјаци за топло валање; back up валјаци за топло 

валање и ладно валање   сл p/st 
8455 30 39 00 ---Работни валјаци за ладно валање   сл p/st 
8455 30 90 00 --Друго   сл p/st 
8455 90 00 00 -Други делови   сл p/st/kg 
8456 Алатни машини за обработка на материјали од сите видови 

со симнување на материјали, со ласер или со друг светлосен 
или фотонски сноп, со ултразвук, со електроерозија, со елек-
трохемиска постапка, со електронски сноп, со јонски сноп 
или со млаз на плазма:   

8456 10 00 00 -Што работат со ласер, со друг светлосен или фотонски сноп  сл p/st 
8456 20 00 00 -Што работат со ултразвук   сл p/st 
8456 30 -Што работат со електро-ерозија:   
  --Нумерички контролирани:   
8456 30 11 00 ---За сечење жица   сл p/st 
8456 30 19 00 ---Друго   сл p/st 
8456 30 90 00 --Друго   сл p/st 
8456 90 00 00 -Други   сл p/st 
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8457 Центри за машинска обработка, машини изградени врз 

принципот на стандардни единици (со една станица), и 
трансфер-машини со повеќе станици, за обработка на метал:   

8457 10 -Центри за машинска обработка:   
8457 10 10 00 --Хоризонтални   5 p/st 
8457 10 90 00 --Друго   5 p/st 
8457 20 00 00 -Машини изградени врз принципот на стандардни единици 

(со една станица)   5 p/st 
8457 30 -Трансфер-машини со повеќе станици:   
8457 30 10 00 --Нумерички управувани   5 p/st 
8457 30 90 00 --Друго   5 p/st 
8458 Стругови (вклучувајќи свртувачки центри) за обработка на 

метали:   
  -Хоризонтални стругови:   
8458 11 --Нумерички управувани:   
8458 11 20 00 ---Свртувачки центри   5 p/st 
  ---Автоматски стругови:   
8458 11 41 00 ----Со еден ракавец   5 p/st 
8458 11 49 00 ----Со повеќе ракавци   5 p/st 
8458 11 80 00 ---Друго   5 p/st 
8458 19 00 00 --Друго 5 p/st 
  -Други стругови:   
8458 91 --Нумерички управувани:   
8458 91 20 00 ---Свртувачки центри   5 p/st 
8458 91 80 00 ---Друго   5 p/st 
8458 99 00 00 --Друго   5 p/st 
8459 Алатни машини за обработка на метал со симнување на 

струготини (вклучувајќи машини со работни единици на 
водилки) за дупчење, за проширување на отвори, за глодење, 
за врежување или нарежување на навои, освен струговите 
(вклучувајќи и свртувачки центри) од тар. број 8458:   

8459 10 00 00 -Машини со работни единици на водилки   5 p/st 
  -Други машини за дупчење со бургија:   
8459 21 00 00 --Нумерички управувани   5 p/st 
8459 29 00 00 --Други    5 p/st 
  -Други комбинирани машини за обработка на отвори со 

дупчење и глодање:   
8459 31 00 00 --Нумерички управувани   5 p/st 
8459 39 00 00 --Други   5 p/st 
8459 40  -Други машини за проширување на отвори:   
8459 40 10 00 --Нумерички управувани   5 p/st 
8459 40 90 00 --Други   5 p/st 
  -Конзолни глодалки:   
8459 51 00 00 --Нумерички управувани   5 p/st 
8459 59 00 00 --Други   5 p/st 
  -Други глодалки:   
8459 61 --Нумерички управувани:   
8459 61 10 00 ---За изработка на алат   5 p/st 
8459 61 90 00 ---Други   5 p/st 
8459 69 --Други:   
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8459 69 10 00 ---За изработка на алат   5 p/st 
8459 69 90 00 ---Други   5 p/st 
8459 70 00 00 -Други машини за врежување или нарежување на навои   5 p/st 
8460 Алатни машини за чистење, острење, брусење, фино брусење 

и гланцање, полирање или поинакво довршување на метали 
или кермети со помош на брусеви, абразиви или на 
производи за полирање, освен машините за изработка на 
запченици со режење, брусење или довршување на запченици 
од тар. број 8461:   

  -Машини за рамно брусење кај кои позиционирањето во која 
и да е оска може да се постави со точност од најмалку 0,01 
мм:   

8460 11 00 00 --Нумерички управувани   5 p/st 
8460 19 00 00 --Други   5 p/st 
  -Други машини за брусење кај кои позиционирањето во која 

и да е оска може да се постави со точност од најмалку 0,01 
мм:   

8460 21 --Нумерички управувани:   
  ---За цилиндрични површини:   
8460 21 11 00 ----Внатрешно цилиндрични машини за брусење   5 p/st 
8460 21 15 00 ----Ексцентрични машини за брусење   5 p/st 
8460 21 19 00 ----Други   5 p/st 
8460 21 90 00 ---Други   5 p/st 
8460 29 --Други:    
8460 29 10 00 ---За цилиндрични површини 5 p/st 
8460 29 90 00 ---Други   5 p/st 
  -Машини за острење:   
8460 31 00 00 --Нумерички управувани   5 p/st 
8460 39 00 00 --Други   5 p/st 
8460 40 -Машини за фино брусење или гланцање:   
8460 40 10 00 --Нумерички управуван   5 p/st 
8460 40 90 00 --Други   5 p/st 
8460 90 -Други:   
8460 90 10 00 --Опремени со микрометариски систем за подесување, кај кои 

позиционирањето во која и да е оска може да се постави со 
точност од најмалку 0,01 мм   5 p/st 

8460 90 90 00 --Друго   5 p/st 
8461 Алатни машини за рендосување, изработка на жлебови, 

провлекување, режење на запченици, брусење на запченици 
или довршување на запченици, сечење со пила, отсечување 
или со други постапки и други алатни машини за обработка 
на метали или кермети со симнување на струготини, на друго 
место неспомнати ниту опфатени:    

8461 20 00 00 -Краткоодни рендосалки   5 p/st 
8461 30 -Машини за провлекување:    
8461 30 10 00 --Нумерички управувани   5 p/st 
8461 30 90 00 --Други   5 p/st 
8461 40 -Машини за изработка на запченици со режење, брусење или 

со довршување на запченици:   
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  --Машини за изработка на запченици (вклучувајќи абразивни 

машини за изработка на запченици):   
  ---За изработка на цилиндрични запченици:   
8461 40 11 00 ----Нумерички управувани   5 p/st 
8461 40 19 00 ----Други   5 p/st 
  ---За изработка на други запченици:   
8461 40 31 00 ----Нумерички управувани   5 p/st 
8461 40 39 00 ----Други   5 p/st 
  --Машини за довршување на запченици:   
  ---Опремени со микрометарски систем за подесување, кај кои 

позиционирањето во било каја оска може да се постави со 
точност од најмалку 0,01 мм:   

8461 40 71 00 ----Нумерички управувани   5 p/st 
8461 40 79 00 ----Други   5 p/st 
8461 40 90 00 ---Друго   5 p/st 
8461 50 -Машински пили или други машини за отсечување:   
  --Машински пили:   
8461 50 11 00 ---Циркуларни пили   5 p/st 
8461 50 19 00 ---Други   5 p/st 
8461 50 90 00 --Машини за отсечување   5 p/st 
8461 90 00 00 -Други   5 p/st 
8462 Алатни машини (вклучувајќи и преси) за обработка на 

метали со слободно ковење или со ковење во калап; алатни 
машини (вклучувајќи и преси) за обработка на метали со 
свиткување, превиткување, исправање, порамнување, 
просечување, исечување или отсечување со симнување; 
преси за обработка на метали или на метални карбиди, што 
не се погоре спомнати:   

8462 10 -Машини за слободно ковење или за ковење во калап 
(вклучувајќи и преси) и чекани:   

8462 10 10 00 --Нумерички управувани   5 p/st 
8462 10 90 00 --Други   5 p/st 
  -Машини за свиткување, превиткување, исправање или 

порамнување (вклучувајќи и преси):   
8462 21 --Нумерички управувани:   
8462 21 10 00 ---За обработка на рамни површини   5 p/st 
8462 21 80 00 ---Други   5 p/st 
8462 29 --Други:   
8462 29 10 00 ---За обработка на рамни површини   5 p/st 
  ---Други:   
8462 29 91 00 ----Хидраулични   5 p/st 
8462 29 98 00 ----Други   5 p/st 
  -Машински ножици (вклучувајќи и преси), освен 

комбинирани машини за просечување и сечење:   
8462 31 00 00 --Нумерички управувани   5 p/st 
8462 39 --Други:   
8462 39 10 00 ---За обработка на рамни површини   5 p/st 
  ---Други:   
8462 39 91 00 ----Хидраулични   5 p/st 
8462 39 99 00 ----Други   5 p/st 
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  -Машини за просечување или исечување (вклучувајќи и 

преси), вклучувајќи и комбинирани машини за просечување 
и сечење:   

8462 41 --Нумерички управувани:   
8462 41 10 00 ---За обработка на рамни површини   5 p/st 
8462 41 90 00 ---Други   5 p/st 
8462 49 --Други:   
8462 49 10 00 ---За обработка на рамни површини   5 p/st 
8462 49 90 00 ---Други   5 p/st 
  -Други:   
8462 91 --Хидраулични преси:   
8462 91 20 00 ---Нумерички управувани   5 p/st 
8462 91 80 00 ---Други   5 p/st 
8462 99 --Други:   
8462 99 20 00 ---Нумерички управувани   5 p/st 
8462 99 80 00 ---Други   5 p/st 
8463 Други алатни машини за обработка на метали или кермети, 

без симнување на струготини:   
8463 10 -Машини за влечење прачки, цевки, профили, жица или 

слично:   
8463 10 10 00 --Машини за влечење на жица   5 p/st 
8463 10 90 00 --Друго   5 p/st 
8463 20 00 00 -Машини за изработка на навои со валање   5 p/st 
8463 30 00 00 -Машини за обработка и преработка на жица   5 p/st 
8463 90 00 00 -Друго   5 p/st 
8464 Алатни машини за обработка на камен, керамика, бетон, 

азбестцемент или слични минерални материјали или за 
обработка на стакло на ладно:   

8464 10 00 00 -Машински пили   5 p/st 
8464 20 -Машини за брусење или полирање:   
  --За обработка на стакло:   
8464 20 11 00 ---Оптичко стакло   5 p/st 
8464 20 19 00 ---Друго   5 p/st 

8464 20 80 00 --Друго   5 p/st 
8464 90 00 00 -Друго 5 p/st 

8465 Алатни машини (вклучувајќи и машини за спојување со 
шајки, жичени копци, со лепење или на друг начин) за 
обработка на дрво, плута, коски, тврда гума, тврда пластика 
или слични тврди материјали:   

8465 10 -Машини што можат да изведуваат разни видови машинска 
обработка без измена на алатот меѓу таквите обработки:   

8465 10 10 00 --Со рачен трансфер на работното парче меѓу секоја операција   5 p/st 
8465 10 90 00 --Со автоматски трансфер на работното парче меѓу секоја 

операција   5 p/st 
  -Други:   
8465 91 --Машински пили:   
8465 91 10 00 ---Прави пили   5 p/st 
8465 91 20 00 ---Циркуларни пили   5 p/st 
8465 91 90 00 ---Друго   5 p/st 
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8465 92 00 00 --Машини за рендосување, глодање или обликување со 

режење   5 p/st 
8465 93 00 00 --Машини за брусење, пескарење или полирање   5 p/st 
8465 94 00 00 --Машини за свиткување или спојување   5 p/st 
8465 95 00 00 --Машини за дупчење или длабење   5 p/st 
8465 96 00 00 --Машини за цепење или лупење   5 p/st 

8465 99 00 00  --Друго 5 p/st 
8466 Делови и прибор погодни за употреба исклучително или 

главно со машините од тар. броеви 8456 до 8465, вклучувајќи 
и држачи на работни предмети или алати, самоотворачки 
глави за режење на навои, разделни глави и други специјални 
додатни уреди за алатни машини; држачи на алати за кој и да 
е вид алати, кои при работа се држат во рака:   

8466 10  -Држачи на алат и самоотворачки глави за режење на навои:    
  --Држачи на алат:   
8466 10 20 00 ---Држачи за дрво, држачи на бургии или сврдла и наглавки   3 p/st/kg 
  ---Друго:   
8466 10 31 00 ----За стругови   3 p/st/kg 
8466 10 38 00 ----Друг   3 p/st/kg 
8466 10 80 00 --Самоотворачки глави за режење на навои   3 p/st/kg 
8466 20  -Држачи на работни предмети:    
8466 20 20 00 --Матрици и прицврстувачи за специфична примена; комплети на 

стандардна матрица и компоненти за прицврстување   3 p/st/kg 
  --Друго:   
8466 20 91 00 ---За стругови   3 p/st/kg 
8466 20 98 00 ---Друго   3 p/st/kg 
8466 30 00 00 -Разделни глави и други специјални додатни уреди за алатни 

машини   3 p/st/kg 
  -Друго:   
8466 91 --За машини од тар. број 8464:   
8466 91 20 00 ---Од леано железо или леан челик   сл p/st/kg 
8466 91 95 00 ---Друго   сл p/st/kg 
8466 92 --За машини од тар. број 8465:   
8466 92 20 00 ---Од леано железо или леан челик   3 p/st/kg 
8466 92 80 00 ---Друго   3 p/st/kg 
8466 93 00 00 --За машини од тар. броеви 8456 до 8461   сл p/st/kg 
8466 94 00 00 --За машини од тар. број 8462 или 8463  3 p/st/kg 
8467 Рачни алатки, пневматски, хидраулични или со вграден 

електричен или неелектричен мотор:   
  -Пневматски:   
8467 11 --Ротациони (вклучувајќи и комбинирани ротационо-

перкусиони):   
8467 11 10 00 ---За обработка на метал   5 p/st 
8467 11 90 00 ---Друго   5 p/st 
8467 19 00 00 --Друго   5 p/st 
  -Со вграден електромотор:   
8467 21 --Дупчалки од сите видови:   
8467 21 10 00 ---За работа без надворешен извор на енергија   5 p/st 
  ---Друго:   
8467 21 91 00 ----Електропневматски   5 p/st 



Стр. 560 - Бр. 155 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 декември 2009 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер.

1 2 3 4 
8467 21 99 00 ----Друго   5 p/st 
8467 22 --Пили:   
8467 22 10 00 ---Верижни пили   5 p/st 
8467 22 30 00 ---Циркуларни пили   5 p/st 
8467 22 90 00 ---Друго   5 p/st 
8467 29 --Друго:   
8467 29 10 00 ---За обработка на текстилни материјали   5 p/st 
  ---Друго:   
8467 29 30 00 ----За работа без надворешен извор на енергија   5 p/st 
  ----Друго:   
  -----За брусење и пескарење:   
8467 29 51 00 ------За аголно брусење   5 p/st 
8467 29 53 00 ------За пескарење   5 p/st 
8467 29 59 00 ------Друго   5 p/st 
8467 29 70 00 -----За рендисување   5 p/st 
8467 29 80 00 -----Ножици за жива ограда, секачи за трева   5 p/st 
8467 29 90 00 -----Друго 5 p/st 
  -Друг алат:   
8467 81 00 00 --Верижни пили   5 p/st 
8467 89 00 00 --Друго   5 p/st 
  -Делови:   
8467 91 00 00 --За верижни пили   2 p/st/kg 
8467 92 00 00 --За пневматски алатки   2 p/st/kg 
8467 99 00 00 --Друго   2 p/st/kg 
8468 Машини и апарати за лемење, заварување, вклучувајќи ги и 

оние што можат да режат, освен машините од тар. број 8515; 
машини и апарати на гас за површинско калење:   

8468 10 00 00 -Рачни пламеници на гас   сл p/st 
8468 20 00 00 -Други машини и апарати, на гас   15 p/st 
8468 80 00 00 -Други машини и апарати    15 p/st 
8468 90 00 00 -Делови   15 p/st/kg 
8469 00 Машини за пишување освен печатарите од тар. број 8443; 

машини за обработка на текст:   
8469 00 10 00 -Машини за обработка на текст   сл p/st 
  -Други:   
8469 00 91 00 --Електрични   сл p/st 
8469 00 99 00 --Други   сл p/st 
8470 Машини за сметање и џебни машини за снимање, 

репродукција и покажување на податоци, со пресметковни 
функции; книговодствени машини, машини за франкирање, 
машини за издавање билети и слични машини, со вграден 
уред за сметање; регистар каси:   

8470 10 00 00 -Електронски машини за сметање што работат без 
надворешен извор на електрична енергија и џебни машини за 
снимање, репродукција и покажување на податоци, со прес-
метковни функции   сл p/st 

  -Други електронски машини за сметање:   
8470 21 00 00 --Со вграден уред за печатење   сл p/st 
8470 29 00 00 --Други   сл p/st 
8470 30 00 00 -Други машини за сметање   сл p/st 
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8470 50 00 00 -Регистар-каси   сл p/st 
8470 90 00 00 -Друго   сл p/st 
8471 Машини за автоматска обработка на податоци и нивни 

единици; магнетни или оптички читачи, машини за 
преснимување на податоци на носители на податоци во 
кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, 
неспомнати или неопфатени на друго место:   

8471 30 00 00 -Преносливи машини за автоматска обработка на податоци, 
со маса не поголема од 10 кг, што се состојат од најмалку една 
централна единица, тастатура и дисплеј   сл p/st 

  -Други машини за автоматска обработка на податоци:   

8471 41 00 00 
--Што во исто куќиште имаат најмалку една централна 
единица, како и една влезна и излезна единица, или една 
комбинирана влезно-излезна единица   сл p/st 

8471 49  --Други, испорачани како системи:   
8471 49 00 10 ---Нови   сл p/st 
8471 49 00 90 ---Употребувани   сл p/st 
8471 50 00 00 -Единици освен оние од тар. подброеви 8471 41 или 8471 49, 

кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две од 
следниве единици: мемориски единици, влезни единици, 
излезни единици   сл p/st 

8471 60 -Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат 
мемориски единици во исто куќиште:   

8471 60 60 00 --Тастатури   сл p/st 
8471 60 70 00 --Друго   сл p/st 
8471 70 -Мемориски единици:   
8471 70 20 00 --Централни мемориски единици   сл p/st 
  --Друго:   
  ---Дисковни мемориски единици:   
8471 70 30 00 ----Оптички, вклучувајќи и магнетно-оптички   сл p/st 
  ----Друго:   
8471 70 50 00 -----Хард диск драјв (hard disk drives)   сл p/st 
8471 70 70 00 -----Друго   сл p/st 
8471 70 80 00 ---Мемориски единици со магнетни ленти   сл p/st 
8471 70 98 00 ---Друго   сл p/st 
8471 80 00 00 -Други единици од машините за автоматска обработка на 

податоци   сл p/st 
8471 90 00 00 -Друго   сл p/st 
8472 Други канцелариски машини (на пример, машини за 

умножување-хектографски или на матрици, машини за 
адресирање, автоматски машини за исплата на банкноти, 
машини за сортирање, броење и завиткување на метални 
пари, машини за острење моливи, машини за перфорирање 
или спојување со жичени копци):   

8472 10 00 00 -Машини за умножување   сл p/st 
8472 30 00 00 -Машини за сортирање или превиткување на пошта или за 

уфрлување на пошта во пликови или обвивки, машини за 
отворање, затворање или печатење на пошта и машини за 
прилепување или поништување на поштенски марки   сл p/st 

8472 90 -Друго:   
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8472 90 10 00 --Машини за сортирање, броење и пакување на метални пари   сл p/st 
8472 90 30 00 --Автоматски благајнички машини сл p/st 
8472 90 70 00 --Друго   сл p/st 
8473 Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл.) 

погодни за употреба исклучително или главно со машините 
од тар. броеви 8469 до 8472:   

8473 10 -Делови и прибор на машини од тар. број 8469:   
  --Електронски:    
8473 10 11 00 ---На машини од тар. ознака 8469 11 00 00   сл p/st/kg 
8473 10 19 00 ---Други   5 p/st/kg 
8473 10 90 00 --Други   5 p/st/kg 
  -Делови и прибор на машини од тар. број 8470:   
8473 21 --На електронски машини за сметање од тар. подброј 8470 10, 

8470 21 или 8470 29:   
8473 21 10 00 ---Електронски   сл p/st/kg 
8473 21 90 00 ---Други   сл p/st/kg 
8473 29 --Други:   
8473 29 10 00 ---Електронски   сл p/st/kg 
8473 29 90 00 ---Други   сл p/st/kg 
8473 30 -Делови и прибор на машини од тар. број 8471:   
8473 30 20 00 --Електронски   сл p/st/kg 
8473 30 80 00 --Други   сл p/st/kg 
8473 40 -Делови и прибор на машини од тар. број 8472:   
  --Електронски:    
8473 40 11 00 ---На машини од тар. ознака 8472 90 30 00   сл p/st/kg 
8473 40 18 00 ---Други   сл p/st/kg 
8473 40 80 00 --Други   сл p/st/kg 
8473 50  -Делови и прибор погодни за еднаква употреба со машините 

од два или повеќе од тар. броеви 8469 до 8472:    
8473 50 20 00 --Електронски   сл p/st/kg 
8473 50 80 00 --Други   сл p/st/kg 
8474 Машини за сортирање, просејување, сепарација, миење, 

дробење, мелење, мешање или гмечење на земја, камен, руда 
или на други минерални материи, во цврста состојба 
(вклучувајќи прав или маса-паста); машини за агломе-
рирање, моделирање или обликување на цврсти минерални 
горива, керамички маси, нестврднат цемент, гипс или на 
други минерални производи во форма на прав или маса-
паста; машини за изработка на леарски калапи од песок:   

8474 10 00 00 -Машини за сортирање, просејување, сепарација или миење   сл p/st 
8474 20 00 00 -Машини за дробење или мелење сл p/st 

  -Машини за мешање или гмечење:   
8474 31 00 00 --Мешалки за бетон или малтер   сл p/st 
8474 32 00 00 --Машини за мешање на минерални материи со битумен   сл p/st 

8474 39 00 00 --Друго  сл p/st 
8474 80 -Други машини:    
8474 80 10 00 --Машини за агломерирање, моделирање или обликување на 

керамичка паста   сл p/st 
8474 80 90 00 --Друго   сл p/st 
8474 90 -Делови:   
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8474 90 10 00 --Од леано железо или леан челик   сл p/st/kg 
8474 90 90 00 --Друго   сл p/st/kg 
8475 Машини за склопување на електрични или електронски 

сијалици, ламби или цевки или флеш-сијалици, во стаклени 
обвивки; машини за производство или топла обработка на 
стакло или на производи од стакло:   

8475 10 00 00 -Машини за склопување на електрични или електронски 
сијалици, ламби, цевкви или флеш-сијалици во стаклени 
обвивки   сл p/st 

  -Машини за производство или топла обработка на стакло или 
на производи од стакло:   

8475 21 00 00 --Машини за добивање на оптички влакна и нвни предформи  сл p/st 
8475 29 00 00 --Друго   сл p/st 
8475 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
8476 Автоматски машини за продажба на стоки (на пример, за 

поштенски марки, цигари, храна или напивки), вклучувајќи 
и машини за раситнување на пари:   

  -Автоматски машини за продажба на пијалоци:   
8476 21 00 00 --Со вграден уред за загревање или ладење   15 p/st 
8476 29 00 00 --Други   15 p/st 
  -Други машини:   
8476 81 00 00 --Со вграден уред за загревање или ладење   15 p/st 
8476 89 00 00 --Друго   15 p/st 
8476 90 00 00 -Делови   10 p/st/kg 
8477 Машини за обработка на гума или пластична маса или за 

изработка на производи од тие материјали, неспомнати ниту 
опфатени на друго место во оваа глава:   

8477 10 00 00 -Машини за леење во калап со бризгање  сл p/st 
8477 20 00 00 -Екструдери   5 p/st 
8477 30 00 00 -Машини за обликување со дување   5 p/st 
8477 40 00 00 -Машини за обликување со вакуум и други машини за 

термичко обликување   5 p/st 
  -Други машини за обликување во калап или друг начин на 

обликување:   
8477 51 00 00 --За обликување или протектирање на пневматски гуми или 

за обликување на внатрешни гуми   5 p/st 
8477 59 --Други:   
8477 59 10 00 ---Преси   8 p/st 
8477 59 80 00 ---Друго   8 p/st 
8477 80 -Други машини:   
  --Машини за производство на пенасти приозводи:   
8477 80 11 00 ---Машини за обработка на реактивни смоли   8 p/st 
8477 80 19 00 ---Друго   8 p/st 
  --Друго:   
8477 80 91 00 ---Опрема за намалување на големината   8 p/st 
8477 80 93 00 ---Миксер, гмечалки и раздвижувачи   8 p/st 
8477 80 95 00 ---Машини за сечење, цепење и лупење   8 p/st 
8477 80 99 00 ---Друго   8 p/st 
8477 90 -Делови:   
8477 90 10 00 --Од леано железо или леан челик   сл p/st/kg 
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8477 90 80 00 --Друго   сл p/st/kg 
8478 Машини за подготовка или преработка на тутун, неспомнати 

ниту опфатени на друго место во оваа глава:   
8478 10 00 00 -Машини   сл p/st 
8478 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
8479 Машини и механички уреди со посебни функции, неспомнати 

ниту опфатени на друго место во оваа глава:   
8479 10 00 00 -Машини за градење улици, патишта, високо градба и ниско 

градба или слични работи   сл p/st 
8479 20 00 00 -Машини за екстракција или подготвување на животински 

или растителни масти и масла   сл p/st 
8479 30 -Преси за производство на плочи иверици и плочи-

влакнатици од дрво или од друг дрвенест материјал и други 
машини за третирање на дрво или плута:   

8479 30 10 00 --Преси   сл p/st 
8479 30 90 00 --Друго   сл p/st 
8479 40 00 00 -Машини за изработка на јажиња и кабли   сл p/st 
8479 50 00 00 -Индустриски роботи, на друго место неспоменати ниту 

опфатени   сл p/st 
8479 60 00 00 -Испарливи уреди за воздушно ладење   сл p/st 
  -Други машини и механички уреди:   
8479 81 00 00 --За обработка на метали, вклучувајќи и уреди за намотување 

(винклување) на електрична жица   сл p/st 
8479 82 00 00 --Машини за мешање, гмечење, дробење, мелење, 

просејување, решетање, хомогенизација или емулзификација  сл p/st 
8479 89 --Друго:   
8479 89 30 00 ---Подвижни хидраулични јамски потпирачи за кров   сл p/st 
8479 89 60 00 ---Системи за централно подмачкување   сл p/st 
■8479 89 97 00 ---Друго   сл p/st 
8479 90 -Делови:   
8479 90 20 00 --Од леано железо или леан челик   сл p/st/kg 
8479 90 80 00 --Друго   сл p/st/kg 
8480 Калапници за леарници на метали; моделни плочи; модели за 

калапи; калапи за метал (освен калапи за инготи), метални 
карбиди, стакло, минерални материјали, гума или пластични 
маси:   

8480 10 00 00 -Калапници за леарници на метали   10 p/st/kg 
8480 20 00 00 -Моделни плочи   10 p/st/kg 
8480 30 -Модели за калапи:   
8480 30 10 00 --Од дрво   10 p/st/kg 
8480 30 90 00 --Друго   10 p/st/kg 
  -Калапи за метал или метални карбиди:   
8480 41 00 00 --За бризгање или компресија   10 p/st/kg 
8480 49 00 00 --Други   10 p/st/kg 
8480 50 00 00 -Калапи за стакло   10 p/st/kg 

8480 60 00 00 -Калапи за минерални материјали 10 p/st/kg 
  -Калапи за гума или пластични маси:   
8480 71 00 00 --За бризгање или компресија  10 p/st/kg 
8480 79 00 00 --Други   10 p/st/kg 
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1 2 3 4 
8481 Славини, вентили и слични уреди за цевоводи, котли, 

резервоари, каци или слично, вклучувајќи и вентили за на-
малување на притисокот и термостатички управувани 
вентили:   

8481 10 -Вентили за намалување на притисок:   
8481 10 05 00 --Комбинирани со филтери или лубрикати   3 p/st/kg 
  --Друго:   
8481 10 19 00 ---Од леано железо или челик   3 p/st/kg 
8481 10 99 00 ---Друго   3 p/st/kg 
8481 20 -Вентили за маслено-хидраулични или пневматски 

трансмисии:   
8481 20 10 00 --Вентили за контрола на маслено-хидраулична трансмисија   3 p/st/kg 
8481 20 90 00 --Вентили за контрола на пневматска трансмисија   3 p/st/kg 
8481 30 -Неповратни вентили:   
8481 30 91 00 --Од леано железо или челик   3 p/st/kg 
8481 30 99 00 --Друго   3 p/st/kg 
8481 40 -Сигурносни или преливни вентили:   
8481 40 10 00 --Од леано железо или челик   3 p/st/kg 
8481 40 90 00 --Друго   3 p/st/kg 
8481 80 -Други уреди:   
  --Славини и вентили за садопери, мијалници, бидеа, котлиња за 

вода, кади и слично:   
8481 80 11 00 ---Вентили за мешање   3 p/st/kg 
8481 80 19 00 ---Друго   3 p/st/kg 
  --Вентили за радијатори за централно греење:   
8481 80 31 00 ---Термостатски   3 p/st/kg 
8481 80 39 00 ---Друго   3 p/st/kg 
8481 80 40 00 --Вентили за пневматски гуми и внатрешни цевки   3 p/st/kg 
  --Друго:   
  ---Регулациони вентили:   
8481 80 51 00 ----За регулирање на температурата   3 p/st/kg 
8481 80 59 00 ----Друго   3 p/st/kg 
  ---Друго:   
  ----Занусни вентили:   
8481 80 61 00 -----Од леано железо   3 p/st/kg 
8481 80 63 00 -----Од челик   3 p/st/kg 
8481 80 69 00 -----Друго   3 p/st/kg 
  ----Куглични вентили:   
8481 80 71 00 -----Од леано железо   3 p/st/kg 
8481 80 73 00 -----Од челик   3 p/st/kg 
8481 80 79 00 -----Друго   3 p/st/kg 
8481 80 81 00 ----Вентили со пловка или чеп   3 p/st/kg 
8481 80 85 00 ----Лептирести вентили   3 p/st/kg 
8481 80 87 00 ----Мембрански вентили   3 p/st/kg 
8481 80 99 00 ----Друго   3 p/st/kg 
8481 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
8482 Топчести или тркалачки лежишта:   
8482 10 -Топчестии лежишта:   
8482 10 10 00 --Со најголем надворешен дијаметар што не надминува 30 мм   3 p/st 
8482 10 90 00 --Друго   3 p/st 
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8482 20 00 00 -Конусно-валчести лежишта, вклучувајќи и склопови од 

внатрешен прстен и монтирани валјаци   3 p/st 
8482 30 00 00 -Сферно-валчести лежишта (бочвести)   3 p/st 
8482 40 00 00 -Игличесто-валчести лежишта   3 p/st 
8482 50 00 00 -Други цилиндрично-валчести лежишта   3 p/st 
8482 80 00 00 -Други, вклучувајќи и комбинирани кугличновалчести 

лежишта   3 p/st 
  -Делови:   
8482 91 --Топчиња, иглички и валјаци:    
8482 91 10 00 ---Зашилени валјаци   сл p/st/kg 
8482 91 90 00 ---Друго   сл p/st/kg 
8482 99 00 00 --Други   сл p/st/kg 
8483 Трансмисиони вратила (вклучувајќи и брегасти вратила и 

коленести вратила) и криваи; куќишта за лежишта и 
лизгачки лежишта; запченици, запчести и фрикциони 
преносници; навојни вретена со топчиња или валјаци; 
менувачки кутии и други менувачи на брзини, вклучувајќи и 
претворачи на обртниот момент; замавници, ременици и 
јажаници (вклучувајќи и за макари); вклучно-исклучни 
спојници; и спојници за вратила (вклучувајќи и зглобни 
спојници):   

8483 10 -Трансмисиони вратила (вклучувајќи и брегасти вратила и 
коленести вратила) и криваи:   

  --Коленасти вратила и криваи:   
8483 10 21 00 ---Од леано железо или леан челик   5 p/st 
8483 10 25 00 ---Од кован челик во отворен калап   5 p/st 
8483 10 29 00 ---Друго   5 p/st 
8483 10 50 00 --Поврзани вратила   5 p/st 
8483 10 95 00 --Друго   5 p/st 
8483 20 -Куќишта за лежишта, со вградени топчести или тркалачки 

лежишта:   
8483 20 00 10 --За употреба во авиони и вселенски бродови   сл p/st 
8483 20 00 90 --Друго   5 p/st 

8483 30 -Куќишта за лежишта, без вградени топчести или тркалачки 
лежишта; лизгачки лежишта:   

  --Куќишта за лежишта:   
8483 30 32 00 ---За топчести или тркалачки лежишта   8 p/st 
8483 30 38 00 ---Друго   8 p/st 
8483 30 80 00 --Лизгачки лежишта   сл p/st 
8483 40 -Запченици и запчести преносници, исклучувајќи назабени 

тркала, клинест ланец и други трансмисиони елементи 
испорачани посебно; навојни вретена со топчиња или 
валјаци; менувачки кутии и други менувачи на брзини, 
вклучувајќи и претворачи на обртниот момент:   

  --Запченици и запчести преносници (исклучувајќи фрикциони 
преносници):   

8483 40 21 00 ---Гребенести и хеликоидни   8 p/st 
8483 40 23 00 ---Цилиндрични и цилиндрично/гребенести   8 p/st 
8483 40 25 00 ---Полжавести преносници   8 p/st 
8483 40 29 00 ---Друго   8 p/st 
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8483 40 30 00 --Навојни вретена со топчиња или валјаци   8 p/st 
  --Менувачки кутии и други менувачи на брзини:    
8483 40 51 00 ---Менувачки кутии   8 p/st 
8483 40 59 00 ---Друго   8 p/st 
8483 40 90 00 --Друго   8 p/st 
8483 50 -Замавници, ременици и јажаници (вклучувајќи за макари):   
8483 50 20 00 --Од леано железо или леан челик   8 p/st 
8483 50 80 00 --Друго   8 p/st 
8483 60 -Вклучно-исклучни спојници и спојници за вратила 

(вклучувајќи и универзални спојници):   
8483 60 20 00 --Од леано железо или леан челик   8 p/st 
8483 60 80 00 --Друго   8 p/st 
8483 90 -Назабени тркала, клинест ланец и други трансмисиони 

елементи испорачани посебно; делови:   
8483 90 20 00 --Делови за куќишта за лежишта   8 p/st/kg 
  --Друго:   
8483 90 81 00 ---Од леано железо или од леан челик   8 p/st/kg 
8483 90 89 00 ---Друго   8 p/st/kg 
8484 Заптивки или слични врски со метални листови 

комбинирани со друг материјал или од два или повеќе слоеви 
на метал; сетови на заптивки или слични врски, различни по 
составот на материјалот, во кесиња, обвивки или слични 
пакувања; механички жигови:   

8484 10 00 00 - Заптивки или слични врски од метални листови 
комбинирани со друг материјал или од два или повеќе слоеви 
на метал   3 

 
p/st/kg 

8484 20 00 00 -Механички жигови   3 p/st/kg 
8484 90 00 00 --Друго   3 p/st/kg 
[8485]     
8486 Машини и апарати кои се користат исклучително или главно 

за производство на полупроводнички картички и плочи, 
полупроводнички единици, електронски интегрирани кола 
или рамни панел дисплеи; машини и апарати специфицирани 
во Забелешка 9 (В) од оваа Глава; делови и прибор:   

8486 10 00 00 -Машини и апарати за производство на картички и плочи   сл p/st 
8486 20 -Машини и апарати за производство на полупроводнички 

единици или на електронски интегрирани кола:     
8486 20 10 00 --Машини што работат со ултразвук   сл p/st 
8486 20 90 00 --Други   сл p/st 
8486 30 -Машини и апарати за производство на рамни панел дисплеи:   
8486 30 10 00 --Апарати за нанесување на хемиска пареа на LCD подлоги   сл p/st 
8486 30 30 00 --Апарати за суво-гравирачки шари на LCD подлоги   сл p/st 
8486 30 50 00 --Апарати за физичко нанесување со прскање врз LCD подлоги   сл p/st 
8486 30 90 00 --Други   сл p/st 
8486 40 00 00 -Машини и апарати специфицирани во Забелешка 9 (В) од 

оваа Глава  сл p/st 
8486 90 -Делови и прибор:   
8486 90 10 00 --Држачи на алат и самоотворачки глави за режење на навои; 

држачи на работни предмети    3 p/st/kg 
  --Други:   
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8486 90 20 00 ---Делови на центрифуги за нанесување на фотографска емулзија 

на LCD подлоги   сл p/st/kg 
8486 90 30 00 ---Делови на машини за чистење на металните водилки на 

полупроводничките пакувања пред постапката на електро-
превлекување   сл p/st/kg 

8486 90 40 00 ---Делови на апарати за физичко нанесување со прскање врз LCD 
подлоги   сл p/st/kg 

8486 90 50 00 ---Делови и прибор на апарати за суво-гравирачки шари на LCD 
подлоги   сл p/st/kg 

8486 90 60 00 ---Делови и прибор на апарати за симнување со хемиска пареа на 
LCD подлоги  сл p/st/kg 

8486 90 70 00 ---Делови и прибор на машини што работат со ултразвук  сл p/st/kg 
8486 90 90 00 ---Други   сл p/st/kg 
8487 Делови на машини, без електрични приклучоци, изолатори, 

калеми, контакти или други електрични делови, неспомнати 
ниту опфатени на друго место во оваа глава:   

8487 10 -Пропелери и лопатки за бродови и чамци:   
8487 10 10 00 --Од бронза   сл p/st/kg 
8487 10 90 00 --Друго   сл p/st/kg 
8487 90 -Друго:    
8487 90 10 00 --Од нековно лиено железо   сл p/st/kg 
8487 90 30 00 --Од ковно лиено железо   сл p/st/kg 
  --Од железо или челик:     
8487 90 51 00 ---Од лиен челик   сл p/st/kg 
8487 90 53 00 ---Од железо или челик ковани во отворен калап   сл p/st/kg 
8487 90 55 00 ---Од железо или челик ковани во затворен калап   сл p/st/kg 
8487 90 59 00 ---Друго   сл p/st/kg 
8487 90 90 00 --Друго   сл p/st/kg 
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ГЛАВА  8 5  

ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ И ОПРЕМА И НИВНИ ДЕЛОВИ; АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ 
ИЛИ РЕПРОДУКЦИЈА НА ЗВУК, ТЕЛЕВИЗИСКИ АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ ИЛИ 

РЕПРОДУКЦИЈА НА СЛИКИ И ЗВУК, И ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА ОВИЕ ПРОИЗВОДИ 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  електрично загревани покривки-ќебиња, креветски перници, муфови за стопала или сл; 

електрично загревана облека, обувки или перничиња за уши или други предмети 
електрично загревани што се носат на себе или околу себе; 

(б)  производи од стакло од тар. број 7011; 
(в)   машини и апарати од тар. број 8486; 
(г)  вакум апарати кои се употребуваат за медицински, хируршки, забарски или ветеринарни 

цели (Глава 90); или  
(д)  електрично загреван мебел од Глава 94. 

2.  Тар. броеви 8501 до 8504 не ги опфаќаат стоките наведени во тар. броеви 8511, 8512, 8540, 8541 
или 8542. 
Меѓутоа, исправувачите со живин лак во метален резервоар се распоредуваат во тар. број 8504. 

3.  Тар. број 8509 ги опфаќа само следниве електромеханички машини што обично се 
употребуваат во домаќинството: 
(а)  машини за мазнење на подови, машини за мелење и мешање на храна, и соковници за 

овошје и зеленчук, од која и да е маса; 
(б)  други машини, под услов нивната маса да не надминува 20 кг. Меѓутоа, овој тарифен број 

не опфаќа вентилатори и вентилациони или рециркулациони кујнски отстранувачи на 
мирис со вграден вентилатор, вклучувајќи и со филтери (тар. број 8414), центрифуги за 
сушење (цедење) на алишта (тар. број 8421), машини за миење садови (тар. број 8422), 
машини за перење во домаќинството (тар. број 8450), машини за пеглање со помош на 
валјак или на друг начин (тар. број 8420 или 8451), машини за шиење (тар. број 8452), 
електрични ножици (тар. број 8467) или електротермички апарати (тар. број 8516). 

4.   Во смисол на тар. број 8523: 
(a) Флеш мемориски уреди (на пример, “ флеш мемориски картички” или “флеш електронски 

мемориски картички”) се мемориски уреди со приклучок за поврзување, кои се составени 
од една или повеќе флеш мемории во едно куќиште (на пример, “FLASH E2PROM”) во 
форма на интегрирани кола монтирани на печатарска плоча. Тие можат да вклучат  
контролор во форма на интегрално коло и дискретни пасивни компоненти, како што се 
кондензатори и отпорници; 

(б) под поимот “смарт картички”се подразбира картички во кои е вградено електронско 
интегрално коло (микропроцесор, директна пристапна меморија (RAM) или само-читачка 
меморија (ROM) во форма на чипови. Овие картички можат да содржат контактори, 
магнетни ленти или вградена антена, но неможат да содржат други  било какви активни 
или пасивни елементи на коло.  

5.  Под поимот “печатени кола” од тар. број 8534 се подразбираат кола кај кои на изолационата 
подлога со која и да е постапка на печатење (на пример, со исекување, галванизација, 
нагризување) или со постапка на “коло со слој”, се формирани елементи на спроводници, 
контакти или на други печатени елементи (на пример, индуктивни намотки, отпорници, 
кондензатори) поединечно или меѓусебно споени според претходно утврдена шема, но не и 
елементи што можат да произведат, претворат, модулираат или засилат електричен сигнал (на 
пример, елементи на полупроводници). 
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Под поимот “печатени кола” не се подразбираат кола комбинирани со елементи што не се 
сметаат како елементи добиени во текот на постапката на печатењето, ниту пак се подразбираат 
поединечни, изолирани отпорници, кондензатори или индуктивни калеми. Меѓутоа, печатените 
кола можат да бидат опремени со непечатени елементи за спојување. 

Колата со тенок или дебел слој што содржат пасивни и активни елементи добиени во текот на 
иста технолошка постапка се распоредуваат во тар. број 8542. 

6. Во смисла на тар. број 8536, “конектори за оптички влакна, оптички снопови или кабли” се 
подразбира конектори кои едноставно механички ги подредуваат оптичките влакна крај со крај 
во еден дигитален линеарен систем. Тие не вршат никаква друга функција, како што е 
појачување, регенерација или модификација на сигналот. 

7. ар. број 8537 не вклучува безжични инфрацрвени уреди за далечинска контрола на телевизиски 
приемници или друга електрична опрема (тар. број 8543). 

8.   За тар. броеви 8541 и 8542 важат следниве дефиниции: 
(а)  Под поимот “диоди, транзистори и слични полуспроводнички елементи” се подразбираат 

полуспроводнички уреди чија што работа зависи од промената на отпорноста под влијание 
на електричното поле. 

(б)  Под поимот “електронски интегрирани кола се подразбира: 
(i)  монолитни интегрирани кола кај кои елементите на колото (диоди, транзистори, 

отпорници, кондензатори, кондуктори, итн.) се формирани, по правило во масата, како 
и на површината на полупроводничкиот материјал или соединението на 
полупроводничкиот материјал (на пример, мазен силициум, галиум арсенид, силициум 
германиум, индиум фосфат) и претставуваат неразделна целина); 

(ii)  хибридни интегрирани кола кај кои пасивните елементи (отпорници, кондензатори, 
кондуктори , итн.), добиени со технологија на тенок и дебел слој, и активни елементи 
(диоди, транзистори, монолитни интегрални кола, итн.), добиени со полупроводничка 
технологија, се неразделно соединети со меќуврски или меѓуповрзувачки кабли, на 
една изолациона подлога (стакло, керамика, итн.). Тие кола исто така можат да имаат 
и дискретни компоненти; 

(iii) мултичип интегрирани кола составени од две или повеќе меѓуповрзани монолитни 
интегрирани коласе неразделно соединети , со или без една или повеќе подлоги, со 
или без скелет (метален лист), но без ниедни активни или пасивни елементи на коло. 

      При распоредувањето на производите дефинирани во оваа забелешка, тар. броеви 8541 и 8542 
имаат првенство во однос на сите други тарифни броеви на оваа номенклатура, што би можела 
да ги опфатат, со оглед на нивната функција, освен во случај на тар. број 8523. 

9.   Во смисла на тар. број 8548, “потрошени примарни ќелии, потрошени примарни батерии и 
потрошени електрични акумулатори” се оние кои се непогодни за употреба поради кршење, 
сечење, истрошеност или поради други причини, и кои се непогодни за повторно полнење.  

 
Забелешка за тарифен  подброј: 

1.  Тар. подброј 8527 12 се однесува само на касетофони со вграден засилувач, без вграден 
звучник, со можност за употреба без надворешен извор на електрична енергија и со димензии 
што не надминуваат 170 мм х 100 мм х 45 мм. 

 
Дополнителни забелешки: 

1.  Тар. подброеви 8519 20 10, 8519 30 00 и 8519 89 11 не се применуваат на апаратите кои 
произведуваат звук со ласерски систем за читање. 

2.  Забелешката 1 за тарифните подброеви се применува mutatis mutandis на тар. ознаки 8519 81 15 
и 8519 81 65. 
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Тар. ознака  Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8501 Електромотори и електрични генератори 

(освен генераторски агрегати):   
8501 10 -Мотори со моќност што не надминува 37,5 

W:   
8501 10 10 00 --Синхрони мотори со моќност што не над-

минува 18 W   10 p/st 
  --Друго:   
8501 10 91 00 ---Универзални AC/DC мотори   10 p/st 
8501 10 93 00 ---AC мотори со наизменична струја   10 p/st 
8501 10 99 00 ---DC мотори со еднонасочна струја   10 p/st 
8501 20 00 00 -Универзални мотори AC/DC (за 

наизменична и еднонасочна струја) со 
моќност што надминува 37,5 W   

 
10 

 
p/st 

  -Други DC мотори со еднонасочна струја; 
DC генератори со еднонасочна струја:   

8501 31 00 00 --Со моќност што не надминува 750 W   10 p/st 
8501 32 --Со моќност што надминува 750 W но не 

надминува 75 kW:   
8501 32 20 00 ---Со моќност што надминува 750 W но не 

надминува 7,5 kW   10 p/st 
8501 32 80 00 ---Со моќност што надминува 7,5 kW но не 

надминува 75 kW   10 p/st 
8501 33 00 00 -- Со моќност што надминува 75 kW но не 

надминува 375 kW    10 p/st 
8501 34 --Со моќност што надминува 375 kW:   
8501 34 50 00 ---Влечни мотори   10 p/st 
  ---Други, со моќност:   
8501 34 92 00 ----Што надминува 375 kW но не надминува 

750 kW   10 p/st 
8501 34 98 00 ----Што надминува 750 kW   10 p/st 
8501 40 -Други AC мотори со наизменична струја, 

монофазни:   
8501 40 20 00 --Со моќност што не надминува 750 W   10 p/st 
8501 40 80 00 --Со моќност што надминува 750 W   10 p/st 
  -Други AC мотори со наизменична струја, 

повеќефазни:   
8501 51 00 00 --Со моќност што не надминува 750 W   10 p/st 
8501 52 --Со моќност што надминува 750 W но не 

надминува 75 kW:   
8501 52 20 00 ---Со моќност што ннадминува 750 W но не 

надминува 7,5 kW   10 p/st 
8501 52 30 00 ---Со моќност што надминува 7,5 kW но не 

надминува 37 kW   10 p/st 
8501 52 90 00 ---Со моќност што надминува 37 kW но не 

надминува 75 kW   10 p/st 
8501 53 --Со моќност што надминува 75 kW:   
8501 53 50 00 ---Влечни мотори   10 p/st 
  ---Други, со моќност:   
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Тар. ознака  Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8501 53 81 00 ----Што надминува 75 kW но не надминува  

375 kW   10 p/st 
8501 53 94 00 ----Што надминува 375 kW но не надминува 

750 kW   10 p/st 
8501 53 99 00 ----Што надминува 750 kW   10 p/st 
  -AC Генератори на наизменична струја 

(алтернатори):   
8501 61 --Со моќност што не надминува 75 kVA:   
8501 61 20 00 ---Со моќност што не надминува 7,5 kVA   10 p/st 
8501 61 80 00 ---Со моќност што надминува 7,5 kVA но не 

надминува 75 kVA   10 p/st 
8501 62 00 00 --Со моќност што надминува 75 но не 

надминува 375 kVA   
 

10 
 

p/st 
8501 63 00 00 --Со моќност што надминува 375 но не 

надминува 750 kVA   10 p/st 
8501 64 00 00 --Со моќност што надминува 750 kVA   10 p/st 
8502 Електрични генераторски агрегати и ро-

тациони конвертори (претворувачи):   
  -Генераторски агрегати со клипни мотори 

со внатрешно согорување на палење со 
помош на компресија (дизел или полудизел 
мотори):   

8502 11 --Со моќност што не надминува 75 kVA:   
8502 11 20 00 ---Со моќност што не надминува 7,5 kVA   15 p/st 
8502 11 80 00 ---Со моќност што надминува 7,5 kVA но не 

надминува 75 kVA   15 p/st 
8502 12 00 00 --Со моќност што надминува 75 kVA но не 

надминува 375 kVA   10 p/st 
8502 13 --Со моќност што надминува 375 kVA:   
8502 13 20 00 ---Со моќност што надминува 375 kVA но не 

надминува 750 kVA   10 p/st 
8502 13 40 00 ---Со моќност што надминува 750 kVA но не 

надминува 2000 kVA   10 p/st 
8502 13 80 00 ---Со моќност што надминува 2000 kVA   10 p/st 
8502 20 -Генераторски агрегати со клипни мотори 

со внатрешно согорување на палење со 
помош на свеќичка:   

8502 20 20 00 --Со моќност што не надминува 7,5 kVA   15 p/st 
8502 20 40 00 --Со моќност што надминува 7,5 kVA но не 

надминува 375 kVA   15 p/st 
8502 20 60 00 --Со моќност што надминува 375 kVA но не 

надминува 750 kVA   15 p/st 
8502 20 80 00 --Со моќност што надминува 750 kVA   15 p/st 
  -Други генераторски агрегати:   
8502 31 00 00 --Кои работат со помош на ветер   сл p/st 
8502 39 --Друго:   
8502 39 20 00 ---Турбо-генератори   15 p/st 
8502 39 80 00 ---Друго   15 p/st 
8502 40 00 00 -Електрични ротациони конвертори 

(претворувачи)   15 p/st 
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Тар. ознака  Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8503 00  Делови погодни за употреба исклучително 

или главно со машините од тар. број 8501 
или 8502:    

8503 00 10 00 -Немагнетни задржувачки прстени   3 p/st/kg 
  -Друго:   
8503 00 91 00 --Од леано железо или леан челик   3 p/st/kg 
8503 00 99 00 --Друго   3 p/st/kg 
8504 Електрични трансформатори, статички 

конвертори (на пример, исправувачи) и 
индуктивни калеми:   

8504 10 -Баласти за сијалици или цевки со 
празнење:   

8504 10 20 00 --Индуктивни калеми, поврзани или не со 
кондензатори   13 p/st 

8504 10 80 00 --Друго   13 p/st 
  -Трансформатори со течен диелектрик:   
8504 21 00 00 --Со моќност што не надминува 650 kVA   15 p/st 
8504 22 --Со моќност што надминува 650 kVA но не 

надминува 10 000 kVA:   
8504 22 10 00 ---Што надминува 650 kVA но не надминува 

1600 kVA   15 p/st 
8504 22 90 00 ---Што надминува 1600 kVA но не надминува 

10 000 kVA   13 p/st 
8504 23 00 00 --Со моќност што надминува 10 000 kVA   10 p/st 
  -Други трансформатори:   
8504 31 --Со моќност што не надминува 1 kVA:   
  ---Мерни трансформатори:   
8504 31 21 00 ----Напонски   8 p/st 
8504 31 29 00 ----Друго   8 p/st 
8504 31 80 00 ---Друго   15 p/st 
8504 32 --Со моќност што надминува 1 kVA но не 

надминува 16 kVA:   
8504 32 20 00 ---Мерни трансформатори   8 p/st 
8504 32 80 00 ---Друго   15 p/st 
8504 33 00 00 --Со моќност што надминува 16 kVA но не 

надминува 500 kVA   15 p/st 
8504 34 00 00 --Со моќност што надминува 500 kVA   15 p/st 
8504 40 -Статички конвертори (претворувачи):   
8504 40 30 00 --За употреба со телекомуникациони апарати, 

машини за автоматска обработка на податоци 
и нивни единици   сл p/st 

  --Друго:   
8504 40 40 00 ---Поликристални полупроводнички исправу-

вачи   15 p/st 
  ---Друго:   
8504 40 55 00 ----Полначи за акумулатори   15 p/st 
  ----Друго:   
8504 40 81 00 -----Исправувачи   15 p/st 
  -----Инвертори:   
8504 40 84 00 ------Со моќност што не надминува 7,5 kVA   15 p/st 
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Тар. ознака  Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8504 40 88 00 ------Со моќност што надминува 7,5 kVA   15 p/st 
8504 40 90 00 -----Друго   15 p/st 
8504 50 -Други индуктивни калеми:   
8504 50 20 00 --За употреба со телекомуникациони апарати и 

модули за напојување за машини за автоматска 
обработка на податоци и нивни единици   сл p/st 

8504 50 95 00 --Друго   15 p/st 
8504 90 -Делови:   
  --Од трансформатори и индуктивни калеми:    
8504 90 05 00 ---Електронски склопови на машини од тар. 

ознака 8504 50 30 00   сл p/st/kg 
  ---Друго:   
8504 90 11 00 ----Феритни јадра   13 p/st/kg 
8504 90 18 00 ----Друго   13 p/st/kg 
  --Од статички конвертори:   
8504 90 91 00 ---Електронски склопови на машини од тар. 

ознака 8504 40 20 00   сл p/st/kg 
8504 90 99 00 ---Друго   13 p/st/kg 
8505 Електромагнети; перманентни магнети и 

производи предвидени да станат 
перманентни магнети по магнетизирањето; 
стегачки глави, стегачки направи и слични 
држачи на работни предмети, врз база на 
електромагнети или на перманентни 
магнети; електромагнетни спојници и 
кочници; електромагнетни глави за дигање:   

  -Перманентни магнети и производи предви-
дени да станат перманентни магнети по 
магнетизирањето:   

8505 11 00 00 --Од метал   15 p/st/kg 
8505 19 --Друго:   
8505 19 10 00 ---Перманенти магнети од агломерирани фе-

рити   15 p/st/kg 
8505 19 90 00 ---Друго   15 p/st/kg 
8505 20 00 00 -Електромагнетни спојници и кочници   15 p/st/kg 
8505 90 -Друго, вклучувајќи и делови:   
8505 90 10 00 --Електромагнети   15 p/st/kg 
8505 90 30 00 --Електромагнетни или перманентни стегачки 

глави, стегачки направи и други слични др-
жачи на работни предмети   

 
15 

 
p/st/kg 

8505 90 50 00 --Електромагнетни глави за дигање   15 p/st/kg 
8505 90 90 00 --Делови   15 p/st/kg 
8506 Примарни ќелии и примарни батерии:   
8506 10 -Со манган диоксид:   
  --Алкални:   
8506 10 11 00 ---Цилиндрични ќелии   15 p/st 
8506 10 15 00 ---Копчести ќелии   15 p/st 
8506 10 19 00 ---Друго   15 p/st 
  --Друго:   
8506 10 91 00 ---Цилиндрични ќелии   15 p/st 
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Тар. ознака  Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8506 10 95 00 ---Копчести ќелии   15 p/st 
8506 10 99 00 ---Друго   15 p/st 
8506 30 -Со оксид на жива:   
8506 30 10 00 --Цилиндрични ќелии   15 p/st 
8506 30 30 00 --Копчести ќелии   15 p/st 
8506 30 90 00 --Друго   15 p/st 
8506 40 -Со оксид на сребро:   
8506 40 10 00 --Цилиндрични ќелии   15 p/st 
8506 40 30 00 --Копчести ќелии   15 p/st 
8506 40 90 00 --Друго   15 p/st 
8506 50 -Со литиум:   
8506 50 10 00 --Цилиндрични ќелии   15 p/st 
8506 50 30 00 --Копчести ќелии   15 p/st 
8506 50 90 00 --Друго   15 p/st 
8506 60 -Со воздух - цинк:   
8506 60 10 00 --Цилиндрични ќелии   15 p/st 
8506 60 30 00 --Копчести ќелии   15 p/st 
8506 60 90 00 --Друго   15 p/st 
8506 80 -Други примарни ќелии и примарни 

батерии:   
8506 80 05 00 --Суви цинк-јаглеродни батерии со напон од 

5,5 V или поголем но што не надминува 6,5 V  
 

15 
 

p/st 
  --Друго:   
8506 80 11 00 ---Цилиндрични ќелии   15 p/st 
8506 80 15 00 ---Копчести ќелии   15 p/st 
8506 80 90 00 ---Друго   15 p/st 
8506 90 00 00 -Делови   15 p/st/kg 
8507 Електрични акумулатори, вклучувајќи и 

сепаратори за нив, правоаголни или не, 
(вклучувајќи и квадратни):   

8507 10 -Оловни акумулатори за задвижување на 
клипни мотори:   

  --Со маса што не надминува 5 кг:   
8507 10 41 00 ---Што работат со течен електролит   15 p/st 
8507 10 49 00 ---Друго   15 p/st 
  --Со маса што надминува 5 кг:   
8507 10 92 00 ---Што работат со течен електролит   25 p/st 
8507 10 98 00 ---Друго   25 p/st 
8507 20 -Други оловни акумулатори:   
  --Влечни акумулатори:   
8507 20 41 00 ---Што работат со течен електролит   15 ce/el 
8507 20 49 00 ---Друго   15 ce/el 
  --Друго:   
8507 20 92 00 ---Што работат со течен електролит   15 ce/el 
8507 20 98 00 ---Друго   15 ce/el 
8507 30 -Никел-кадмиум акумулатори:   
8507 30 20 00 --Херметички запечатени   15 p/st 
  --Друго:   
8507 30 81 00 ---Влечни акумулатори   15 ce/el 
8507 30 89 00 ---Друго   15 ce/el 
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Тар. ознака  Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8507 40 00 00 -Никел-железо акумулатори   15 p/st 
8507 80 -Други акумулатори:   
8507 80 20 00 --Никел-хибридни   15 p/st 
8507 80 30 00 --Литиум- јон   15 p/st 
8507 80 80 00 --Друго   15 p/st 
8507 90 -Делови:   
8507 90 20 00 --Чинии за акумулатори   5 p/st/kg 
8507 90 30 00 --Сепаратори   5 p/st/kg 
8507 90 90 00 --Друго   5 p/st/kg 
8508 Правосмукалки:   
  -Со вграден електричен мотор:   
8508 11 00 00 --Со моќност што не надминува 1.500 W и со 

вреќичка за прашина или друг сад за 
собирање со капацитет што не надминува 20 
л   

 
15 

 
p/st 

8508 19 --Други:   
8508 19 00 10 ---За употреба во домаќинството   15 p/st 
8508 19 00 90 ---Други   сл p/st 
8508 60 00 00 -Други правосмукалки  сл p/st 
8508 70 -Делови:   
8508 70 00 10 -- Од апарати кои се распоредуваат во тар. 

ознаки 8508 11 00 00 или 8508 19 00 10   
 

5 
 

p/st/kg 
8508 70 00 90 --Други  сл p/st/kg 
8509 Електромеханички апарати за дома-

ќинството, со вграден електромотор, освен 
правосмукалки од тар. број 8508:   

8509 40 00 00 -Апарати за мелење и мешање на храна; со-
ковници за овошје или зеленчук   

 
15 

 
p/st 

8509 80 00 00 -Други апарати   15 p/st 
8509 90 00 00 -Делови   5 p/st/kg 
8510 Апарати за бричење, апарати за потши-

шување и стрижење, со вграден елек-
тромотор:   

8510 10 00 00 -Апарати за бричење   15 p/st 
8510 20 00 00 -Апарати за стрижење   15 p/st 
8510 30 00 00 -Апарати за потшишување   15 p/st 
8510 90 00 00 -Делови   5 p/st/kg 
8511 Електрична опрема за палење или зад-

вижување на мотори со внатрешно со-
горување што се палат со помош на 
свеќичка или на компресија (на пример, 
магнети за палење, динамо магнети, калеми 
за палење, свеќички за палење и свеќички 
за загревање, електрозадвижувачи); 
генератори (на пример, динамо машини и 
алтернатори), и реглери за нив:   

8511 10 00 00 -Свеќички за палење   8 p/st 
8511 20 00 00 -Магнети за палење; динамо магнети; 

магнетни замавници   8 p/st 
8511 30 00 00 -Разводници; калеми за палење   8 p/st 



24 декември 2009  СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 155 - Стр. 577 
 

 

Тар. ознака  Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8511 40 00 00 -Електрозадвижувачи и машини со двојна 

намена (електрозадвижувачи-генератори)   
 

8 
 

p/st 
8511 50 00 00 -Други генератори   8 p/st 
8511 80 00 00 -Друга опрема   8 p/st 
8511 90 00 00 -Делови   8 p/st/kg 
8512 Електрична опрема за осветлување или 

сигнализација (освен производите од тар. 
број 8539), бришачи за стакло, уреди за 
одмрзнување и уреди за одмаглување, за 
велосипеди или моторни возила:   

8512 10 00 00 -Опрема за осветлување или за визуелна 
сигнализација, за велосипеди   

 
8 

 
p/st 

8512 20 00 00 -Друга опрема за осветлување или визуелна 
сигнализација   8 p/st 

8512 30 -Опрема за звучна сигнализација:   
8512 30 10 00 --Алармни апарати за заштита од кражби, 

наменети за моторни возила   
 

15 
 

p/st 
8512 30 90 00 --Други    8 p/st 
8512 40 00 00 -Бришачи за стакло, уреди за одмрзнување 

и уреди за одмаглување   8 p/st 
8512 90 -Делови:   
8512 90 10 00 --На апарати од тар. ознака 8512 30 10 00   8 p/st/kg 
8512 90 90 00 --Друго   8 p/st/kg 
8513 Преносни електрични светилки со сопствен 

извор на енергија (на пример, суви батерии, 
акумулатори или магнети), освен опремата 
за осветлување од тар. број 8512:   

8513 10 00 00 -Светилки   5 p/st 
8513 90 00 00 -Делови   8 p/st/kg 
8514 Индустриски или лабораториски елек-

трични печки (вклучувајќи ги и оние кои 
функционираат со индукциони или 
диелектрични загуби); друга индустриска 
или лабораториска опрема за топлотно 
третирање на материите со индукциски или 
диелектрични загуби:   

8514 10 -Печки загревани со електричен отпор:   
8514 10 10 00 --Пекарски печки и печки за бисквити   сл p/st 
8514 10 80 00 --Друго   сл p/st 
8514 20 -Печки што функционираат со индукциони 

или диелектрични загуби:   
8514 20 10 00 --Индукциони печки   сл p/st 
8514 20 80 00 --Диелектрични печки   сл p/st 
8514 30 -Други печки:   
8514 30 19 00 --Инфрацрвени печки  сл p/st 
8514 30 99 00 --Други   сл p/st 
8514 40 00 00 -Друга опрема за топлотно третирање на 

материите со индукциски или 
диелектрични загуби   

 
сл 

 
p/st 

8514 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
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% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8515 Машини и апарати за меко и тврдо лемење 

или заварување, електрични (вклучувајќи и 
електрично загреван гас), ласерски или врз 
принцип на друга светлост или фотонски 
сноп, ултразвук, електронски сноп, магнет-
ни импулси или лак на плазма вклучувајќи 
ги и оние што можат да вршат сечење; 
електрични машини и апарати за врело 
прскање на метали или на кермети:   

  -Машини и апарати за меко или тврдо ле-
мење:   

8515 11 00 00 --Лемилки и пиштоли за меко лемење   13 p/st 
8515 19 00 00 --Друго   13 p/st 
  -Машини и апарати за електроотпорно зава-

рување на метали:   
8515 21 00 00 --Автоматски или полуавтоматски   13 p/st 
8515 29  --Други:    
8515 29 10 00 ---За челно заварување   13 p/st 
8515 29 90 00 ---Други   13 p/st 
  -Машини и апарати за заварување на 

метали со електролак (вклучувајќи и лак 
на плазма):   

8515 31 00 00 --Автоматски или полуавтоматски   13 p/st 
8515 39 --Други:   
  ---За рачно заварување со обложени електроди, 

испорачани комплетно со глава за заварување 
или сечење:    

8515 39 13 00 ----Трансформатори   15 p/st 
8515 39 18 00 ----Генератори или ротациони конвертори или 

статички конвертори, исправувачи или апарати 
за исправување   

 
15 

 
p/st 

8515 39 90 00 ---Друго   15 p/st 
8515 80 -Други машини и апарати:   
  --За обработка на метал:   
8515 80 11 00 ---За заварување   15 p/st 
8515 80 19 00 ---Друго   15 p/st 

8515 80 90 00 --Други 15 p/st 
8515 90 00 00 -Делови   8 p/st/kg 
8516 Електрични проточни или акумулациони 

грејачи на вода и потопувачки грејачи; 
електрични апарати за греење простор и 
електрични уреди за греење почва; 
електротермички апарати за уредување 
коса (на пример апарати за сушење коса, 
апарати за ондулација) и апарати за сушење 
раце; електрични пегли; други електро-
термички уреди за домаќинството; елек-
трични грејни отпорници, освен оние од 
тар. број 8545:   
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Тар. ознака  Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8516 10 -Електрични проточни или акумулациони 

грејачи на вода и потопувачки грејачи:   
  --Грејачи на вода:   
8516 10 11 00 ---Проточни   15 p/st 
8516 10 19 00 ---Други   15 p/st 
8516 10 90 00 --Потопувачки греачи   15 p/st 
  -Електрични апарати за загревање просто-

рии и електрични апарати за загревање 
почва:   

8516 21 00 00 --Грејни радијатори   15 p/st 
8516 29 --Друго:   
8516 29 10 00 ---Радијатори наполнети со течност   15 p/st 
8516 29 50 00 ---Конвекциони греачи   15 p/st 
  ---Друго:   
8516 29 91 00 ----Со вграден вентилатор   15 p/st 
8516 29 99 00 ----Друго   15 p/st 
  -Електро-термички апарати за уредување 

коса или сушење раце:   
8516 31 --Апарати за сушење коса:   
8516 31 10 00 ---Хауби за сушење   15 p/st 
8516 31 90 00 ---Друго   15 p/st 
8516 32 00 00 --Други апарати за уредување на коса   15 p/st 
8516 33 00 00 --Апарати за сушење раце   15 p/st 
8516 40 -Електрични пегли:   
8516 40 10 00 --На пареа   15 p/st 
8516 40 90 00 --Друго   15 p/st 
8516 50 00 00 -Микробранови печки   15 p/st 
8516 60 -Други печки; шпорети, решоа и плочи за 

вриење; скари и ражни:   
8516 60 10 00 --Шпорети (кои во себе содржат рерна и грејна 

плоча)   15 p/st 
  --Решоа и плочи за вриење и греење:   
8516 60 51 00 ---Грејни плочи за вградување   15 p/st 
8516 60 59 00 ---Друго   15 p/st 
8516 60 70 00 --Скари и ражни   15 p/st 
8516 60 80 00 --Рерни за вградување   15 p/st 
8516 60 90 00 --Друго   15 p/st 
  -Други електротермички уреди:   
8516 71 00 00 --Апарати за подготвување кафе или чај   15 p/st 
8516 72 00 00 --Тостери   15 p/st 
8516 79 --Друго:   
8516 79 20 00 ---Фритези   15 p/st 
8516 79 70 00 ---Друго   15 p/st 
8516 80 -Електрични грејачи отпорници:   
8516 80 20 00 --Склопени со изолационен носач-тело   15 p/st 
8516 80 80 00 --Друго   15 p/st 
8516 90 00 00 -Делови   15 p/st/kg 
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% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8517 Телефонски сетови (апарати), вклучувајќи 

телефони за целуларни мрежи (мобилна 
телефонија) или за други безжични мрежи; 
други апарати за предавање или прием на 
глас, слики или други податоци, 
вклучувајќи апарати за комуникација во 
жичана или безжична мрежа (како  за 
локална или за широко-подрачна мрежа), 
освен предаватели или приемници од тар. 
број 8443, 8525, 8527 или 8528:    

  -Телефонски сетови (апарати), вклучувајќи 
телефони за целуларни мрежи (мобилна 
телефонија) или за други безжични мрежи:   

8517 11 00 00 --Жични телефонски сетови (апарати) со 
безжична слушалка   сл p/st 

8517 12 00 00 --Телефони за целуларни мрежи (мобилна 
телефонија) или за други безжични мрежи  

 
сл 

 
p/st 

8517 18 00 00 --Други  сл p/st 
  -Други апарати за предавање и прием на 

глас, слики или други податоци, 
вклучувајќи апарати за комуникација во 
жичана или безжична мрежа (како за 
локална или широко-подрачна мрежа):   

8517 61 00 00 --Базни станици  сл p/st 
8517 62 00 00 --Машини за прием, конверзија и 

предавање или регенерација на глас, слики 
или други податоци, вклучувајќи и апарати 
за вклучување-исклучување (“switching”) и 
усмерување (“routing”)  

 
 
сл 

 
 

p/st 
8517 69 --Други:   
8517 69 10 00 ---Видеофони   сл p/st 
8517 69 20 00 ---Домофонски системи (“entry-phone systems”) сл p/st 
  ---Приемни апарати (приемници) за радио-

телефонија или радио-телеграфија:   
8517 69 31 00 ----Преносливи приемници за повикување, 

известување или барање (pagers)   
 
сл 

 
p/st 

8517 69 39 00 ----Други   15 p/st 
8517 69 90 00 ---Други   сл p/st 
8517 70 -Делови:   
  --Антени и антенски рефлектори од сите 

видови; делови наменети за употреба со нив:   
8517 70 11 00 ---Антени за радио-телеграфски и 

радиотелефонски апарати   сл p/st/kg 
8517 70 15 00 --- Телескопски и шипкасти антени за пре-

носливи апарати или апарати за вградување во 
моторни возила  

 
5 

 
p/st/kg 

8517 70 19 00 ---Други   5 p/st/kg 
8517 70 90 00 --Други   сл p/st/kg 
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% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8518 Микрофони и нивни стативи; звучници, 

вклучувајќи и звучници во звучни кутии; 
наглавни слушалки и слушалки за едно уво, 
без или во комбинација со микрофон и 
комплети од еден микрофон и еден или 
повеќе звучници; аудиофрквентни 
електрични засилувачи; електрични 
комплети за засилување на звукот:   

8518 10 -Микрофони и нивни стативи:   
8518 10 30 00 --Микрофони со фрекфенција од 300 Hz до 3,4 

KHz, со дијаметар што не надминува 10 мм и 
висина што не надминува 3 мм, што се 
употребуваат во телекомуникации   

 
 
сл 

 
 

p/st 
8518 10 95 00 --Друго   8 p/st 
  -Звучници, вклучувајќи и звучници во 

звучни кутии:   
8518 21 00 00 --Звучни кутии со еден звучник   8 p/st 
8518 22 00 00 --Звучни кутии со повеќе звучници   8 p/st 
8518 29 --Друго:   
8518 29 30 00 ---Звучници со фрекфенција од 300 Hz до 3,4 

KHz, со дијаметар што не надминува 50 мм, 
што се употребуваат во телекомуникации   

 
сл 

 
p/st 

8518 29 95 00 ---Друго   8 p/st 
8518 30 -Наглавни слушалки и слушалки за едно 

уво без или во комбинација со микрофон, и 
комплети од еден микрофон и еден или 
повеќе звучници:   

8518 30 20 00 --Слушалки за линиски телефони   сл p/st 
8518 30 95 00 --Друго   8 p/st 
8518 40 -Аудио-фрквентни електрични засилувачи:   
8518 40 30 00 --За телефонија и мерење   8 p/st 
  --Друго:   
8518 40 81 00 ---Со само еден канал   8 p/st 
8518 40 89 00 ---Друго   8 p/st 
8518 50 00 00 -Електрични комплети за засилување на 

звук   8 p/st 
8518 90 00 00 -Делови   5 p/st/kg 
8519 Апарати за снимање и репродукција на 

звук:   
8519 20 -Апарати кои се пуштаат во работа со 

метални пари, банкноти, банковни 
картички, жетони или со други платежни 
средства:   

8519 20 10 00 --Грамофони што се вклучуваат со метални 
пари или со жетон  10 p/st 

  --Други:   
8519 20 91 00 ---Со ласерски оптички запис  10 p/st 
8519 20 99 00 ---Други  10 p/st 
8519 30 00 00 -Грамофони без сопствен засилувач    10 p/st 



Стр. 582 - Бр. 155 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 декември 2009 
 

Тар. ознака  Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
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1 2 3 4 
8519 50 00 00 -Апарати за одговарање на телефонски 

повици   сл p/st 
  -Други апарати:   
8519 81 --Со употреба на магнетен,оптички или 

полупроводнички медиум:   
  ---Апарати за репродукција на звук 

(вклучувајќи касетни магнетофони), кои 
немаат вградено уреди за снимање на звук:   

8519 81 11 00 ----Диктафони  10 p/st 
  ----Други апарати за репродукција на звук:   
8519 81 15 00 -----Касетни, со џебна големина  10 p/st 
  -----Други касетни апарати:   
8519 81 21 00 ------Со аналоген и дигитален запис  10 p/st 
8519 81 25 00 ------Други  10 p/st 
  -----Други:   
  ------Со ласерски опички запис:   
8519 81 31 00 -------За употреба во моторни возила, тип што 

употребува дискови со пречник што не 
надминува 6,5 см  

 
10 

 
p/st 

8519 81 35 00 -------Други  10 p/st 
8519 81 45 00 ------Други  10 p/st 
  ---Други апарати:   
8519 81 51 00 ----Апарати за диктирање што не можат да 

работат без надворешен извор на енергија   
 

10 
 

p/st 
  ----Други магнетофони за снимање на звук со 

вградени уреди за репродукција на звук:   
  -----Касетни:   
  ------Со вграден засилувач и еден или повеќе 

вградени звучници:   
8519 81 55 00 -------Кои работат без надворешен извор на 

енергија  10 p/st 
8519 81 61 00 -------Други  10 p/st 
8519 81 65 00 ------Снимачи со џебна големина  10 p/st 
8519 81 75 00 ------Други  10 p/st 
  -----Други:   
8519 81 81 00 ------Што користат магнетни ленти на калеми, 

кои овозможуваат снимање или репродукција 
на звук било со една брзина од 19 см/сек или 
со повеќе брзини, ако тие сочинуваат само 19 
см/сек и помали брзини  

 
 
 

10 

 
 
 

p/st 
8519 81 85 00 ------Други  10 p/st 
8519 81 95 00 ---- Други 10 p/st 
8519 89 --Други:   
  ---Апарати за репродукција на звук, кои немаат 

вградено уреди за снимање на звук:   
8519 89 11 00 ----Апарати за репродукција на звук, со 

засилувач, различни од оние од тар. подброј 
8519 20   

 
10 

 
p/st 

8519 89 15 00 ----Диктафони   10 p/st 
8519 89 19 00 ----Други   10 p/st 
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% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8519 89 90 00 ---Други   10 p/st 
[8520]     
8521 Апарати за снимање и репродукција на 

слика, со или без вграден видео тјунер:   
8521 10 -Со магнетна лента:   
  --Кои употребуваат лента со ширина што не 

надминува 1,3 см и кои вршат снимање или 
репродукција со брзина на лента што не 
надминува 50 мм во секунда:    

8521 10 20 10 ---Нови   10 p/st 
8521 10 20 90 ---Употребувани   10 p/st 
  --Друго:   
8521 10 95 10 ---Нови   10 p/st 
8521 10 95 90 ---Употребувани   10 p/st 
8521 90  -Други:   
8521 90 00 10 --Нови   10 p/st 
8521 90 00 90 --Употребувани   10 p/st 
8522 Делови и прибор на апарати погодни за 

употреба само или главно со апаратите од 
тар. броеви 8519 до 8521:   

8522 10 00 00 -Грамофонски глави (pick-up cartridges)   5 p/st/kg 
8522 90 -Друго:   
8522 90 30 00 --Игли; дијаманти, сафири и други бесценети 

или полубесценети камења (природни, син-
тетички или реконструирани), за игли, мон-
тирани или немонтирани   

 
 

5 

 
 

p/st/kg 
  --Друго:   
  ---Електронски склопки:    
8522 90 41 00 ----На апарати од тар. ознака 8519 50 00 00   сл p/st/kg 
8522 90 49 00 ----Друго   5 p/st/kg 
8522 90 70 00 ---Единечна склопка на касетен дек со вкупна 

дебелина што не надминува 53 мм, за употреба 
во производство на апарати за снимање и 
репродукција на звук   

 
 

5 

 
 

p/st/kg 
8522 90 80 00 ---Друго   5 p/st/kg 
8523 Дискови, ленти, флеш мемориски единици, 

“паметни картички” и други медиуми за 
снимање на звучни  или други појави, 
снимени или не снимени, вклучувајќи 
матрици и мастери за производство на 
дискови, но исклучувајќи ги производите од 
Глава 37:   

  -Магнетни медиуми:   
8523 21 --Картички кои содржат магнетна лента:   
8523 21 00 10 ---Неснимени  сл p/st 
8523 21 00 90 ---Други  8 p/st 
8523 29 --Други:   
  ---Магнетни ленти; магнентни дискови:   
8523 29 15 00 ----Неснимени  сл p/st 
  ----Други:   
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8523 29 31 00 
 

-----За репродукција на појави, различни од 
звук или слика  сл p/st 

  -----За репродукција на презентација на прог-
рами, податоци, звук и слика, снимени во 
машински читлива бинарна форма, и погодни 
да може да се ракуваат или да овозможуваат 
поврзаност на корисникот, со помош на 
машина за автоматска обработка на податоци:   

8523 29 33 10 ------Магнетни ленти  8 p/st 
8523 29 33 90 ------Други  сл p/st 
8523 29 39 00 -----Други  8 p/st 
8523 29 90 00 ---Други  8 p/st 
8523 40 -Оптички медиум:   
  --Неснимени:   
8523 40 11 00 ---Дискови за системи со ласерско отчитување 

со капацитет на снимање што не надминува 
900 мегабајти, освен оние што можат да се 
бришат   

 
 
сл 

 
 

p/st 
8523 40 13 00 ---Дискови за системи со ласерско отчитување 

со капацитет на снимање што надминува 900 
мегабајти, но не надминува 18 гигабајти, освен 
оние што можат да се бришат   

 
 
сл 

 
 

p/st 
8523 40 19 00 ---Други   сл p/st 
  --Други:   
  ---Дискови за системи со ласерско отчитување:   
8523 40 25 00 
 

----За репродукција на појави, различни од 
звук или слика  сл p/st 

  ----За репродукција само на звук:   
8523 40 31 00 -----Со дијаметар што не надминува 6,5 см   сл p/st 
8523 40 39 00 -----Со дијаметар што надминува 6,5 см   сл p/st 
  ----Други:   
8523 40 45 00 
 
 
 
 
 

-----За репродукција на презентација на прог-
рами, податоци, звук и слика, снимени во 
машински читлива бинарна форма, и погодни 
да може да се ракуваат или да овозможуваат 
поврзаност на корисникот, со помош на 
машина за автоматска обработка на податоци  

 
 
 
сл 

 
 
 

p/st 
  -----Други:   
8523 40 51 00 ------Дигитални сестрани дискови (DVD)   8 p/st 
8523 40 59 00 ------Други   8 p/st 
  ---Други:   
8523 40 91 00 
 

----За репродукција на појави, различни од 
звук или слика  сл p/st 

8523 40 93 00 
 
 
 
 
 

----За репродукција на презентација на прог-
рами, податоци, звук и слика, снимени во 
машински читлива бинарна форма, и погодни 
да може да се ракуваат или да овозможуваат 
поврзаност на корисникот, со помош на 
машина за автоматска обработка на податоци  

 
 
 
сл 

 
 
 

p/st 
8523 40 99 00 ----Други   8 p/st 
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1 2 3 4 
  -Полупроводнички медиум:   
8523 51 --Флеш мемориски единици:   
8523 51 10 00 ---Неснимени   сл p/st 
  ---Други:   
8523 51 91 00 
 

----За репродукција на појави, различни од 
звук или слика  сл p/st 

8523 51 93 00 
 
 
 
 
 

----За репродукција на презентација на прог-
рами, податоци, звук и слика, снимени во 
машински читлива бинарна форма, и погодни 
да може да се ракуваат или да овозможуваат 
поврзаност на корисникот, со помош на 
машина за автоматска обработка на податоци  

 
 
 
сл 

 
 
 

p/st 
8523 51 99 00 ----Други   8 p/st 
8523 52 --”Паметни картички”:   

8523 52 10 00 
---Со две или повеќе електронски интегрирани 
кола   сл p/st 

8523 52 90 00 ---Други   сл p/st 
8523 59 --Други:   
8523 59 10 00 ---Неснимени   сл p/st 
  ---Други:   
8523 59 91 00 
 

----За репродукција на појави, различни од 
звук или слика  сл p/st 

8523 59 93 00 
 
 
 
 
 

----За репродукција на презентација на прог-
рами, податоци, звук и слика, снимени во 
машински читлива бинарна форма, и погодни 
да може да се ракуваат или да овозможуваат 
поврзаност на корисникот, со помош на 
машина за автоматска обработка на податоци  

 
 
 
сл 

 
 
 

p/st 
8523 59 99 00 ----Други   8 p/st 
8523 80 -Други:   
8523 80 10 00 --Неснимени   сл p/st 
  --Други:   
8523 80 91 00 
 

---За репродукција на појави, различни од звук 
или слика  сл p/st 

8523 80 93 00 
 
 
 
 
 

---За репродукција на презентација на прог-
рами, податоци, звук и слика, снимени во 
машински читлива бинарна форма, и погодни 
да може да се ракуваат или да овозможуваат 
поврзаност на корисникот, со помош на 
машина за автоматска обработка на податоци  

 
 
 
сл 

 
 
 

p/st 
8523 80 99 00 ---Други   8 p/st 
[8524]     
8525 Предаватели за радиодифузија или теле-

визија, со или без вграден приемник или 
апарат за снимање или репродукција на 
звук; телевизиски камери, дигитални 
фотоапарати и видео камери за снимање:   

8525 50 00 00 -Предаватели  сл p/st 
8525 60 00 00 -Предаватели со вграден приемник   сл p/st 
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1 2 3 4 
8525 80 -Телевизиски камери, дигитални 

фотоапарати и видео камери за снимање:   
  --Телевизиски камери:   
8525 80 11 00 ---Со три или повеќе цевки за снимање слика   5 p/st 
8525 80 19 00 ---Други   5 p/st 
8525 80 30 00 --Дигитални фотоапарати   сл p/st 
  --Видео камери за снимање:   
8525 80 91 00 ---Наменети за снимање на звук или слика со 

превземање само од телевизиска камера   
 

5 
 

p/st 
8525 80 99 00 ---Други   5 p/st 
8526 Радари, помошни уреди за радионавигација 

и уреди за радиодалечинско управување:   
8526 10 00 00  - Радари   7 p/st 
  -Друго:   
8526 91 --Радионавигациони апарати:   
8526 91 20 00 ---Радио-навигациони приемници   7 p/st 
8526 91 80 00 ---Друго   7 p/st 
8526 92 00 00 --Уреди за радиодалечинско управување   7 p/st 
8527 Приемници за радиодифузија, вклучувајќи 

и приемници комбинирани во исто 
куќиште, со апарат за снимање или 
репродукција на звук или со часовник:   

  -Радиодифузни приемници што можат да 
работат без надворешен извор на енергија:    

8527 12 --Џебни радиокасетофони:    
8527 12 10 00 ---Со аналоген и дигитален систем за отчи-

тување   15 p/st 
8527 12 90 00 ---Друго   15 p/st 
8527 13 --Други апарати комбинирани со апарат за 

снимање или репродукција на звук:   
8527 13 10 00 ---Со ласерски систем за отчитување на звук   15 p/st 
  ---Друго:    
8527 13 91 00 ----Од касетен тип со аналоген и дигитален 

систем за отчитување   15 p/st 
8527 13 99 00 ----Друго   15 p/st 
8527 19 00 00 --Друго   15 p/st 
  -Радиодифузни приемници што не можат да 

работат без надворешен извор на енергија, 
за употреба во моторни возила:   

8527 21 --Комбинирани со апарат за снимање или 
репродукција на звук:   

  ---Погодни за примање и декодирање на 
дигитални Radio Data System сигнали:   

8527 21 20 00 ----Со ласерски систем за отчитување   15 p/st 
  ----Друго:    
8527 21 52 00 -----Касетен тип со аналоген и дигитален сис-

тем за отчитување   15 p/st 
8527 21 59 00 -----Друго   15 p/st 
  ---Друго:   
8527 21 70 00 ----Со ласерски систем за отчитување   15 p/st 
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1 2 3 4 
  ----Друго:   
8527 21 92 00 -----Касетен тип со аналоген и дигитален сис-

тем за отчитување   15 p/st 
8527 21 98 00 -----Друго   15 p/st 
8527 29 00 00 --Друго   15 p/st 
     -Друго:   
8527 91 --Комбинирани со апарат за снимање или 

репродукција на звук:   
  ---Со еден или повеќе звучници во исто ку-

ќиште:   
8527 91 11 00 ----Касетен тип со аналоген и дигитален сис-

тем за отчитување   15 p/st 
8527 91 19 00 ----Друго   15 p/st 
  ---Друго:   
8527 91 35 00 ----Со ласерски систем за отчитување   15 p/st 
  ----Друго:   
8527 91 91 00 -----Касетен тип со аналоген и дигитален сис-

тем за отчитување   15 p/st 
8527 91 99 00 -----Друго   15 p/st 
8527 92 --Некомбинирани со апарат за снимање или 

репродукција на звук, но комбинирани со 
часовник:   

8527 92 10 00 ---Радио будилници   15 p/st 
8527 92 90 00 ---Друго   15 p/st 
8527 99 00 00 --Други  15 p/st 
8528 Монитори  и проектори, без вграден 

телевизиски приемник; приемни апарати за 
телевизија, со или без вграден радиодифузен 
приемник или со апарати за снимање или 
репродукција на звук или слика:      

  -Монитори со катодна цевка:   
8528 41 00 00 --Кои исклучително или главно се користат 

со машини за автоматска обработка  на  
податоци од тар. број 8471   

 
сл 

 
p/st 

8528 49 --Други:     
  ---Црно-бели или други еднобојници:   
8528 49 10 10 ----Нови   сл p/st 
8528 49 10 90 ----Употребувани   сл p/st 
  ---Во боја:   
  ----Со однос ширина/висина на екран помал од 

1,5:   
8528 49 35 10 -----Нови   сл p/st 
8528 49 35 90 -----Употребувани   сл p/st 
  ----Други:   
  -----Со прикажувачки параметри што не над-

минува 625 линии:   
8528 49 91 10 ------Нови   сл p/st 
8528 49 91 90 ------Употребувани   сл p/st 
  -----Со прикажувачки параметри што над-

минува 625 линии:   
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8528 49 99 10 ------Нови   сл p/st 
8528 49 99 90 ------Употребувани   сл p/st 
  -Други монитори:   
8528 51 00 00 --Кои исклучително или главно се користат 

со машини за автоматска обработка  на  
податоци од тар. број 8471  

 
сл 

 
p/st 

8528 59 --Други:   
  ---Црно-бели или други еднобојници:   
8528 59 10 10 ----Нови   сл p/st 
8528 59 10 90 ----Употребувани   сл p/st 
  ---Во боја:   
8528 59 90 10 ----Нови   сл p/st 
8528 59 90 90 ----Употребувани   сл p/st 
  -Проектори:    
8528 61 00 00 --Кои исклучително или главно се користат 

со машини за автоматска обработка  на  
податоци од тар. број 8471  

 
сл 

 
p/st 

8528 69 --Други:   
  ---Кои работат со помош на рамен дисплеј (на 

пример, уред со течен кристал), погоден за 
прикажување на дигитални информации кои се 
добиваат од машина за автоматска обработка 
на податоци:   

8528 69 10 10 ----Нови   сл p/st 
8528 69 10 90 ----Употребувани   сл p/st 
  ---Други:   
  ----Црно-бели или други еднобојници:   
8528 69 91 10 -----Нови   5 p/st 
8528 69 91 90 -----Употребувани   5 p/st 
  ----Во боја:   
8528 69 99 10 -----Нови   5 p/st 
8528 69 99 90 -----Употребувани   5 p/st 
  -Приемни апарати за телевизија, со или без 

вграден радиодифузен приемник или со апа-
рати за снимање или репродукција на звук 
или слика:   

8528 71 --Кои не се наменети за  вградување на 
видео дисплеј или екран:   

  ---Видео тјунери:   
8528 71 11 00 ----Електронски склопови за вградување во 

машини за автоматска обработка на податоци  
 
сл 

 
p/st 

8528 71 13 00 ----Апарати со микропроцесорски уреди во кои 
е вграден модем за поддршка на Интернет, и 
со функција на интерактивна размена на 
информации, погодни да примаат телевизиски 
сигнали (лет-топ кутии со комуникациска фун-
кција)   

 
 
 
сл 

 
 
 

p/st 
8528 71 19 00 ----Други   5 p/st 
8528 71 90 00 ---Други   5 p/st 
8528 72 --Други, во боја:   
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8528 72 10 00 ---Уреди за телевизиска проекција   сл p/st 
8528 72 20 00 ---Апарати со вграден видео рекордер или 

плеер   5 p/st 
  ---Други:   
  ----Со катодна цевка:   
  -----Со однос ширина/висина на екран помал 

од 1,5 со дијагонална димензија на екран:   
  ------Што не надминува 42 см:   
8528 72 31 10 -------Нови   5 p/st 
8528 72 31 90 -------Употребувани   5 p/st 
  ------Што надминува 42 см но не надминува   

52 см:    
8528 72 33 10 -------Нови   5 p/st 
8528 72 33 90 -------Употребувани   5 p/st 
  ------Што надминува 52 см но не надминува     

72 см:   
8528 72 35 10 -------Нови   5 p/st 
8528 72 35 90 -------Употребувани   5 p/st 
  ------Што надминува72 см:   
8528 72 39 10 -------Нови   5 p/st 
8528 72 39 90 -------Употребувани   5 p/st 
  -----Други:   
  ------Со прикажувачки параметри што не 

надминува 625 линии, со дијагонална 
димензија на екран:   

8528 72 51 00 -------Што не надминува 75 см   5 p/st 
8528 72 59 00 -------Што надминува 75 см   5 p/st 
8528 72 75 00 ------Со прикажувачки параметри што 

надминува 625 линии   5 p/st 
  ----Други:   
8528 72 91 00 -----Со однос ширина/висина на екран помал 

од 1,5   5 p/st 
8528 72 99 00 -----Други   5 p/st 
8528 73  --Други црно-бели или други еднобојници:    
8528 73 00 10 ---Нови   сл p/st 
8528 73 00 90 ---Употребувани   сл p/st 
8529 Делови погодни за употреба исклучително 

или главно за апарати од тар. броеви 8525 
до 8528:   

8529 10 -Антени и антенски рефлектори од сите ви-
дови; делови погодни за употреба со нив:   

  --Антени:   
8529 10 11 00 ---Телескопски и шипкасти антени за преносни 

апарати или апарати за вградување во моторни 
возила   

 
5 

 
p/st/kg 

  ---Надворешни антени за радиодифузни или 
телевизиски приемници:   

8529 10 31 00 ----За прием преку сателит   5 p/st/kg 
8529 10 39 00 ----Друго   5 p/st/kg 
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8529 10 65 00 ---Внатрешни антени за радиодифузни или 

телевизиски приемници, вклучувајќи и антени 
за вградување во апарати   

 
5 

 
p/st/kg 

8529 10 69 00 ---Друго   5 p/st/kg 
8529 10 80 00 --Филтери и скретници за антени   5 p/st/kg 
8529 10 95 00 --Друго   5 p/st/kg 
8529 90 -Друго:   
8529 90 20 00 
 

--Делови на апарати од тар. подброеви 8525 60 
00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 и 8528 61 
00   

 
сл 

 
p/st/kg 

  --Друго:   
  ---Кутии и куќишта:   
8529 90 41 00 ----Од дрво   сл p/st/kg 
8529 90 49 00 ----Од други материјали   сл p/st/kg 
8529 90 65 00 ---Електронски склопки   сл p/st/kg 
  ---Друго:   
8529 90 92 00 ----За телевизиски камери од тар. подброј 8525 

80 11 и 8525 80 19 и апарати од тар. броеви 
8527 и 8528   

 
сл 

 
p/st/kg 

8529 90 97 00 ----Друго   сл p/st/kg 
8530 Електрична опрема за сигнализација, 

сигурност, управување или контрола на 
сообраќајот на железнички пруги, 
трамвајски пруги, друмови, внатрешни 
водени паркиралишта, пристанишни 
инсталации или аеродроми (освен опремата 
од тар. број 8608):   

8530 10 00 00 -Опрема за железнички или трамвајски 
сообраќај 5 p/st 

8530 80 00 00 -Друга опрема 10 p/st 
8530 90 00 00 -Делови сл p/st/kg 
8531 Електрични апарати за звучна или ви-

зуелна сигнализација (на пример, ѕвона, 
сирени, индикаторски табли, алармни 
апарати за заштита од кражба или пожар), 
освен оние од тар. број 8512 или 8530:   

8531 10 -Алармни апарати за заштита од кражби 
или пожар и слични апарати:   

8531 10 30 00 --За градежни објекти   15 p/st 
8531 10 95 00 --Друго   15 p/st 
8531 20 -Индикаторски табли со вградени уреди со 

течни кристали (LCD) или со диоди за 
емитување на светлост (LED):   

8531 20 20 00 --Со диоди за емитување на светлост (LED)   сл p/st 
  --Со вградени уреди со течни кристали (LCD):   
8531 20 40 00 ---Со вградени активно матрични уреди со 

течни кристали (LCD)   сл p/st 
8531 20 95 00 ---Друго   сл p/st 
8531 80 -Други апарати:   
8531 80 20 00 --Рамни панелно дисплејни уреди   сл p/st 
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8531 80 95 00 --Друго   15 p/st 
8531 90  -Делови:    
8531 90 20 00 --На апарати од тар. подброј 8531 20 и 

тар.ознака 8531 80 20 00   сл p/st/kg 
8531 90 85 00 --Друго   8 p/st/kg 
8532 Електрични кондензатори, константни, 

променливи или приспособливи (однапред 
приспособени):   

8532 10 00 00 -Константни кондензатори предвидени за 
употреба во струјни кола со фреквенција 
50/60 Hz и што можат да апсорбираат реак-
тивна сила најмалку 0,5 kvar (кондензатори 
на сила)   

 
 
сл 

 
 

p/st/kg 
  -Други константни кондензатори:   
8532 21 00 00 --Од тантал   сл p/st/kg 
8532 22 00 00 --Алуминиумско електролитички   сл p/st/kg 
8532 23 00 00 --Керамички диелектрични, еднослојни   сл p/st/kg 
8532 24 00 00 --Керамички диелектрични, повеќеслојни   сл p/st/kg 
8532 25 00 00 --Диелектрични, од хартија или од пластич-

на маса   сл p/st/kg 
8532 29 00 00 --Други   сл p/st/kg 
8532 30 00 00 -Променливи или дотерливи (однапред 

дотерани) кондензатори   сл p/st/kg 
8532 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
8533 Електрични отпорници (вклучувајќи и 

реостати и потенциометри), освен грејни 
отпорници:   

8533 10 00 00 -Константни јаглени отпорници, агломери-
рани или слоевити   сл p/st/kg 

  -Други константни отпорници:   
8533 21 00 00 --Со моќност што не надминува 20 W   сл p/st/kg 
8533 29 00 00 --Други   сл p/st/kg 
  -Променливи жичени отпорници 

вклучувајќи и реостати и потенциометри:   
8533 31 00 00 --Со моќност што не надминува 20 W   сл p/st/kg 
8533 39 00 00 --Други   сл p/st/kg 
8533 40 -Други променливи отпорници, 

вклучувајќи и реостати и потенциометри:   
8533 40 10 00 --Со моќност што не надминува 20 W   сл p/st/kg 
8533 40 90 00 --Друго   сл p/st/kg 
8533 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
8534 00 Печатени кола:   
  -Само со проводни и контактни елементи:   
8534 00 11 00 --Повеќеслојни   сл p/st/kg 
8534 00 19 00 --Друго   сл p/st/kg 
8534 00 90 00 -Со други пасивни елементи   сл p/st/kg 
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8535 Електрични апарати за вклучување и 

исклучување или за заштита на електрични 
струјни кола, или за остварување на 
приклучување за или во електрични 
струјни кола (на пример, прекинувачи, 
стопувачки осигурувачи, громобрани, 
ограничувачи на напон, пригушувачи, на 
бранови со висока фреквенција, вклучници 
и други конектори, разводни кутии), за 
напон што надминува 1000 V:   

8535 10 00 00 -Стопувачки осигурувачи   13 p/st/kg 
  -Автоматски прекинувачи на струјни кола:   
8535 21 00 00 --За напон помал од 72,5 kV   13 p/st/kg 
8535 29 00 00 --Други   7 p/st/kg 
8535 30 -Разделувачи и прекинувачи:   
8535 30 10 00 --За напон помал од 72,5 kV   13 p/st/kg 
8535 30 90 00 --Друго   7 p/st/kg 
8535 40 00 00 -Громобрани, ограничувачи на напон и 

пригушувачи на бранови со висока 
фреквенција   

 
7 

 
p/st/kg 

8535 90 00 00 -Друго   13 p/st/kg 
8536 Електрични апарати за вклучување и 

исклучување или за заштита на електрични 
струјни кола или за остварување на 
приклучување за или во електрични 
струјни кола (на пример, прекинувачи, 
релеи, стопувачки осигурувачи, 
пригушувачи на бранови со висока 
фреквенција, вклучници, штекери, 
сијалични грла и други конектори, 
разводни кутии), за напон што не 
надминува 1000 V; конектори за оптички 
влакна, снопови од оптички влакна или 
кабли:    

8536 10 -Стопувачки осигурувачи:   
8536 10 10 00 --За јачина на струја што не надминува 10 A   15 p/st/kg 
8536 10 50 00 --За јачина на струја што надминува 10 A но не 

надминува 63 A   15 p/st/kg 
8536 10 90 00 --За јачина на струја што надминува 63 A   15 p/st/kg 
8536 20 -Автоматски прекинувачи на струјни кола:   
8536 20 10 00 --За јачина на струја што не надминува 63 A   15 p/st/kg 
8536 20 90 00 --За јачина наструја што надминува 63 A   15 p/st/kg 
8536 30 -Други апарати за заштита на електрични 

струјни кола:   
8536 30 10 00 --За јачина на струја што не надминува 16 A   15 p/st/kg 
8536 30 30 00 --За јачина на струја што надминува 16 A но не 

надминува 125 A   15 p/st/kg 
8536 30 90 00 --За јачина на струја што надминува 125 A   15 p/st/kg 
  -Релеи:   
8536 41 --За напон што не надминува 60 V:   
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8536 41 10 00 ---За јачина на струја што не надминува 2 A   15 p/st/kg 
8536 41 90 00 ---За јачина на струја што надминува 2 A   15 p/st/kg 
8536 49 00 00 --Друго   15 p/st/kg 
8536 50 -Други прекинувачи:   
8536 50 03 00 --Електронски наизменични (AC) 

прекинувачи, што се состојат од оптички пар 
на влезни и излезни кола (изолирани 
тиристорски наизменични (AC) прекинувачи)  

 
 
 
сл 

 
 
 

p/st/kg 
8536 50 05 00 --Електронски прекинувачи, вклучувајќи 

електронски прекинувачи заштитени од 
температура, што се состојат од транзистор и 
логичен чип (чип-на-чип технологија)   

 
 
сл 

 
 

p/st/kg 
8536 50 07 00 --Електромеханички со моментално дејство 

прекинувачи за струја што не надминува 11 A  
 
сл 

 
p/st/kg 

  --Друго:   
  ---За напон што не надминува 60 V:   
8536 50 11 00 ----Прекинувачи на притискање   15 p/st/kg 
8536 50 15 00 ----Ротациони прекинувачи   15 p/st/kg 
8536 50 19 00 ----Друго   15 p/st/kg 
  ---Друго:    
8536 50 80 10 ----Стартери за флуоросцентни сијалици   15 p/st/kg 
8536 50 80 90 ----Друго   15 p/st/kg 
  -Сијалични грла, вклучници и штекери:   
8536 61 --Сијалични грла:   
8536 61 10 00 ---Со едисонов навој   сл p/st/kg 
8536 61 90 00 ---Друго   сл p/st/kg 
8536 69 --Друго:   
8536 69 10 00 ---За коаксијални кабли   сл p/st/kg 
8536 69 30 00 ---За печатени кола   сл p/st/kg 
8536 69 90 00 ---Друго   5 p/st/kg 
8536 70 00 00 -Конектори за оптички влакна, снопови од 

оптички влакна или кабли  сл p/st/kg 
8536 90 -Други апарати:   
8536 90 01 00 --Префабрикувани елементи за електрични 

кола   15 p/st/kg 
8536 90 10 00 --Конектори и контактни елементи за жици и 

кабли   сл p/st/kg 
8536 90 20 00 --Штипки за плочи   сл p/st/kg 
8536 90 85 00 --Друго   15 p/st/kg 
8537 Табли, плочи, пултови, маси, ормани и 

други основи, опремени со два или повеќе 
апарати од тар. број 8535 или 8536, за 
електрично управување или разведување на 
електрична струја, вклучувајќи ги и оние со 
вградени инструменти или апарати од 
Глава 90, и нумеричко управувани апарати, 
освен апарати за вклучување и 
исклучување од тар. број 8517:   

8537 10 -За напон што не надминува 1000 V:   
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8537 10 10 00 --Плочи за нумеричко управување со вградена 

машина за автоматска обработка на податоци  15 p/st/kg 
  --Друго:   
 
8537 10 91 00 

---Управувачи (контролери) со програмирачка 
меморија   15 p/st/kg 

8537 10 99 00 ---Друго   15 p/st/kg 
8537 20 -За напон што надминува 1000 V:   
8537 20 91 00 --За напон што надминува 1000 V но не надми-

нува 72,5 kV   15 p/st/kg 
8537 20 99 00 --За напон што надминува 72,5 kV   15 p/st/kg 
8538 Делови погодни за употреба исклучително 

или главно со апаратите од тар. број 8535, 
8536 или 8537:   

8538 10 00 00 -Табли, плочи, пултови, маси, ормани и 
други основи за производите од тар. број 
8537, неопремени со свои апарати   

 
13 

 
p/st/kg 

8538 90 -Друго:   
  --За штипки за плочи од тар. ознака 8536 90 20 

00:   
8538 90 11 00 ---Електронски склопки   7 p/st/kg 
8538 90 19 00 ---Друго   7 p/st/kg 
  --Друго:   
8538 90 91 00 ---Електронски склопки   7 p/st/kg 
8538 90 99 00 ---Друго   7 p/st/kg 
8539 Електрични сијалици со влакна или 

електрични сијалици со празнење, вклу-
чувајќи и затворени рефлекторски влошки 
со вградени сијалици и ултравиолетови или 
инфрацрвени сијалици; лачни сијалици:   

8539 10 00 00 -Затворени рефлекторски влошки со вгра-
дени сијалици   15 p/st 

  -Други сијалици со влакна, исклучувајќи 
утравиолетови или инфрацрвени сијалици:   

8539 21 --Волфрам халогени:   
8539 21 30 00 ---За моторцикли или моторни возила   15 p/st 
  ---Други, со волтажа:    
8539 21 92 00 ----Што надминува 100 V   15 p/st 
8539 21 98 00 ----Што не надминува 100 V   15 p/st 
8539 22 --Други, со моќност што не надминува 200 

W и за напон што надминува 100 V:   
8539 22 10 00 ---Рефлекторски ламби   15 p/st 
8539 22 90 00 ---Друго   15 p/st 
8539 29 --Други:   
8539 29 30 00 ---За моторцикли или моторни возила   15 p/st 
  ---Други, со волтажа:   
8539 29 92 00 ----Што надминува 100 V   15 p/st 
8539 29 98 00 ----Што не надминува 100 V   15 p/st 
  -Сијалици со празнење, освен 

ултравиолетови сијалици:   
8539 31 --Флуоросцентни, со усвитена катода:   
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8539 31 10 00 ---Со две подножја на краевите   15 p/st 
8539 31 90 00 ---Друго   15 p/st 
8539 32  --Живини или натриумови сијалици; 

металнохалидни ламби:    
8539 32 10 00 ---Живини сијалици   15 p/st 
8539 32 50 00 ---Натриумови сијалици   15 p/st 
8539 32 90 00 ---Метално-халидни ламби   15 p/st 
8539 39 00 00 --Други   15 p/st 
  -Ултравиолетови и инфрацрвени сијалици; 

лачни сијалици:   
8539 41 00 00 --Лачни сијалици   15 p/st 
8539 49  --Друго:   
8539 49 10 00 ---Ултравиолетови сијалици   15 p/st 
8539 49 30 00 ---Инфрацрвени сијалици   15 p/st 
8539 90 -Делови:   
8539 90 10 00 --Подножје за сијалици   сл p/st/kg 
8539 90 90 00 --Друго   сл p/st/kg 
8540 Теромојнски, ладнокатодни или фото-

катодни, електронски цевки (на пример, 
вакумски цевки или цевки полнети со пареа 
или гас, исправувачки цевки со живин лак, 
катодни цевки, цевки за телевизиски 
камери):   

  -Катодни цевки за телевизиски приемници 
вклучувајќи и катодни цевки за видео 
монитори:   

8540 11 --Во боја:   
  ---Со однос на ширина/висина на екран помала 

од 1,5 и со дијагонална димензија на екран:   
8540 11 11 00 ----Што не надминува 42 см   сл p/st 
8540 11 13 00 ----Што надминува 42 см но не надминува  

52 см   сл p/st 
8540 11 15 00 ----Што надминува 52 см но не надминува  

72 см   сл p/st 
8540 11 19 00 ----Што надминува 72 см   сл p/st 
  ---Други, со дијагонална димензија на екран:   
8540 11 91 00 ----Што не надминува 75 см   сл p/st 
8540 11 99 00 ----Што надминува 75 см   сл p/st 
8540 12 00 00 --Црно-бели или други еднобојници   сл p/st 
8540 20 -Цевки за телевизиски камери; 

претворувачи или засилувачи на слика; 
други фотокатодни цевки:   

8540 20 10 00 --Цевки за TV камери   сл p/st 
8540 20 80 00 --Друго   сл p/st 
8540 40 00 00 -Дисплеј цевки за податоци/графика, во 

боја, со фосфорен екран со растојание на 
точките помал од 0,4 мм   

 
сл 

 
p/st 

8540 50 00 00 -Дисплеј цевки за податоци/графика, црно-
бели или други еднобојници   

 
сл 

 
p/st 

8540 60 00 00 -Други катодни цевки   сл p/st 



Стр. 596 - Бр. 155 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 декември 2009 
 

Тар. ознака  Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  -Микробранови цевки (на пример, 

магнетрони, клистрони, цевки со 
прогресивни бранови и карцинотрони), 
освен цевки со управувачка решетка:   

8540 71 00 00 --Магнетрони   сл p/st 
8540 72 00 00 --Клистрони   сл p/st 
8540 79 00 00 --Други   сл p/st 
  -Други цевки:   
8540 81 00 00 --Приемни или засилувачки цевки   сл p/st 
8540 89 00 00 --Други   сл p/st 
  -Делови:   
8540 91 00 00 --На катодни цевки   сл p/st/kg 
8540 99 00 00 --Други   сл p/st/kg 
8541 Диоди, транзистори и слични полу-

проводнички уреди; фотоосетливи по-
лупроводнички елементи, вклучувајќи и 
фотонапонски ќелии, составени или 
несоставени во модули или плочи; диоди за 
емитување светлост; монтирани пиезо-
електрични кристали:   

8541 10 00 00 -Диоди, освен фотоосетливи или диоди за 
емитување светлост   сл p/st 

  -Транзистори, освен фотоосетливи:   
8541 21 00 00 --Со опсег на расејување помал од 1 W   сл p/st 
8541 29 00 00 --Други   сл p/st 
8541 30 00 00 -Тиристори, диак и триак-елементи, освен 

фотоосетливи елементи   сл p/st 
8541 40 -Фотоосетливи полупроводнички елементи 

вклучувајќи и фотонапонски ќелии составе-
ни или несоставени во модули или плочи; 
диоди за емитување светлост:   

8541 40 10 00 --Диоди за емитување светлост, вклучувајќи 
ласерски диоди   сл p/st 

8541 40 90 00 --Друго   сл p/st 
8541 50 00 00 -Други полупроводнички елементи   сл p/st 
8541 60 00 00 -Монтирани пиезо-електрични кристали   сл p/st 
8541 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
8542 Електронски интегрирани кола:   
  -Електронски интегрирани кола:           
8542 31 --Процесори и контролори (управувачи), 

комбинирани или не комбинирани со 
мемории, конвертери, логички кола, 
засилувачи, часовник и временски кола, 
или други кола:   

8542 31 10 00 ---Стока наведена во забелешка 8 (б)(3) на оваа 
Глава   сл p/st 

8542 31 90 00 ---Друго   сл p/st 
8542 32 --Мемории:   
8542 32 10 00 ---Стока наведена во забелешка 8 (б)(3) на оваа 

Глава   сл p/st 
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Тар. ознака  Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  ---Друго:   
  ----Динамични RAM (random access memories) 

мемории (D-RAM):   
8542 32 31 00 -----Со капацитет на меморирање што не над-

минува 512 Mbit   сл p/st 
8542 32 39 00 -----Со капацитет на меморирање што над-

минува 512 Mbit   сл p/st 
8542 32 45 00 ----Статични RAM мемории, вклучувајќи со 

cache RAM мемории (cache-RAM)   
 
сл 

 
p/st 

8542 32 55 00 ----UV избришливи, програмабилни, 
самочитачки мемории (E2PROM)   

 
сл 

 
p/st 

  ----Електрично избришливи, програмабилни, 
самочитачки мемории (E2PROM), вклучувајќи 
flash E2PROM:   

  -----flash E2PROM:   
8542 32 61 00 ------Со капацитет на меморирање што не над-

минува 512 Mbit   сл p/st 
8542 32 69 00 ------Со капацитет на меморирање што над-

минува 512 Mbit   сл p/st 
8542 32 75 00 -----Други   сл p/st 
8542 32 90 00 ----Други мемории   сл p/st 
8542 33 00 00 --Засилувачи  сл p/st 
8542 39 --Друго:   
8542 39 10 00 
 

---Стока наведена во забелешка 8 (б) (3) на 
оваа Глава   сл p/st 

8542 39 90 00 ---Друго   сл p/st 
8542 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
8543 Електрични машини и апарати со посебни 

функции, неспомнати ниту опфатени на 
друго место во оваа глава:   

8543 10 00 00 -Акцелератори на честици  сл p/st 
8543 20 00 00 -Сигнал генератори   13 p/st 
8543 30 00 00 -Машини и апарати за галванизација, елек-

тролиза или електрофореза   
 

5 
 

p/st 
8543 70 -Други машини и апарати:   
8543 70 10 00 --Електрични машини со функции за преве-

дување   сл p/st 
8543 70 30 00 --Антенски засилувачи   сл p/st 
  --Кревети за сончање, ламби за сончање и 

слична опрема за сончање:   
  ---Со флуоресцентни цевки кои користат 

ултравиолетови A зраци:   
8543 70 51 00 ----Со максимална должина на цевка од 100 см  сл p/st 
8543 70 55 00 ----Друго   сл p/st 
8543 70 59 00 ---Друго   сл p/st 
8543 70 60 00 --Јонизатор на воздух   сл p/st 
8543 70 90 00 --Друго   сл p/st 
8543 90 00 00 -Делови   сл p/st/kg 
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Тар. ознака  Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8544 Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана 

или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи 
и коаксијални кабли) и други изолирани 
електрични спроводници, со или без 
конектори; кабли од оптички влакна, 
изработени од поединечно оплаштени 
влакна, комбинирани или не со електрични 
спроводници, со или без конектори:   

  -Жица за намотки:   
8544 11 --Од бакар:   
8544 11 10 00 ---Лакирана или емајлирана   сл kg 
8544 11 90 00 ---Друга   сл kg 
8544 19 --Друга:   
8544 19 10 00 ---Лакирана или емајлирана   сл kg 
8544 19 90 00 ---Друга   сл kg 
8544 20 00 00 -Коаксијални кабли и други коаксијални 

електрични спроводници   20 m/kg 
8544 30 00 00 -Сетови на спроводници за палење и други 

сетови на спроводници за возила, воздухо-
плови или бродови   

 
15 

 
p/st/kg 

  -Други електрични спроводници, за напон 
што не надминува 1000 V:    

8544 42 --Со конектори:   
8544 42 10 00 ---Видови што се употребуваат во телекому-

никациите   сл m/p/st/kg 
8544 42 90 00 ---Други   15 m/p/st/kg 
8544 49 --Други:   
8544 49 20 00 ---Видови што се употребуваат во телекому-

никациите, за напон што не надминува 80 V  сл m/p/st/kg 
  ---Други:   
8544 49 91 00 ----Жица и кабли чиишто поединечни спровод-

ници имаат пречник што надминува од 0,51 мм 
 

15 
 

m/kg 
  ----Други:   
8544 49 93 00 -----За напон што не надминува 80 V   15 m/kg 
8544 49 95 00 -----За напон што надминува 80 V,  но помал 

од 1 000 V   15 m/kg 
8544 49 99 00 -----За напон од 1 000 V   15 m/kg 
8544 60 -Други електрични спроводници, за напон 

што надминува 1000 V:   
8544 60 10 00 --Со спроводници од бакар   15 m/kg 
8544 60 90 00 --Со други спроводници   15 m/kg 
8544 70 00 00 -Кабли од оптички влакна   сл m/kg 
8545 Јаглени електроди, јаглени четкички, 

јаглен за сијалици, јаглен за батерии и 
други производи од графит или друг јаглен, 
со или без метали, за електрични цели:   

  -Електроди:   
8545 11 00 00 --За печки   сл p/st/kg 
8545 19 --Други:   
8545 19 10 00 ---Електроди за инсталации за електролиза   сл p/st/kg 
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Тар. ознака  Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8545 19 90 00 ---Друго   сл p/st/kg 
8545 20 00 00 -Четкички   сл p/st/kg 
8545 90  -Друго:    
8545 90 10 00 --Топлотни отпорници   сл p/st/kg 
8545 90 90 00 --Друго   сл p/st/kg 
8546 Електрични изолатори од кој и да е 

материјал:   
8546 10 00 00 -Од стакло   5 p/st/kg 
8546 20 -Од керамички материјали:   
8546 20 10 00 --Без метални делови   5 p/st/kg 
  --Со метални делови:   
8546 20 91 00 ---За воздушни проводници на јака струја или 

проводници за влечни мрежи   
 

5 
 

p/st/kg 
8546 20 99 00 ---Друго   5 p/st/kg 
8546 90 -Друго:   
8546 90 10 00 --Од пластични маси   5 p/st/kg 
8546 90 90 00 --Друго   5 p/st/kg 
8547 Изолацоини делови за електрични машини, 

уреди или опрема, изработени во целост од 
изолационен материјал или само со помали 
компоненти од метал (на пример, чаури со 
навој), вградени за време на пресувањето 
исклучително заради спојување, освен изо-
латорите од тар. број 8546; цевки за 
електрични спроводници и спојници за нив, 
од прости метали обложени со изолационен 
материјал:   

8547 10 -Изолациони делови од керамички матери-
јали:   

8547 10 10 00 --Што содржат по маса 80% или повеќе на ме-
тални оксиди   10 p/st/kg 

8547 10 90 00 --Друго   10 p/st/kg 
8547 20 00 00 -Изолациони делови од пластична маса   10 p/st/kg 
8547 90 00 00 -Друго   10 p/st/kg 
8548 Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, 

примарни батерии и електрични 
акумулатори; потрошени примарни ќелии, 
потрошени примарни батерии и потрошени 
електрични акумулатори; електрични 
делови на машини или апарати, неспомнати 
ниту опфатени на друго место во оваа 
глава:   

8548 10  -Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, 
примарни батерии и електрични акумула-
тори; потрошени примарни ќелии, 
потрошени примарни батерии и потрошени 
електрични акумулатори:   

8548 10 10 00 --Потрошени примарни ќелии, потрошени при-
марни батерии   13 kg 

  --Потрошени електрични акумулатори:   
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Тар. ознака  Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8548 10 21 00 ---Оловни акумулатори   13 ce/el/kg 
8548 10 29 00 ---Друго   13 ce/el/kg 
  --Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, 

примарни батерии и електрични акумулатори:   
8548 10 91 00 ---Што содржат олово   13 kg 
8548 10 99 00 ---Друго   13 kg 
8548 90  -Друго:   
8548 90 20 00 --Мемории во мултикомбинирани форми, како 

што се слог на D-RAMs и модули   сл kg 
8548 90 90 00 --Друго   10 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 декември 2009  СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 155 - Стр. 601 
 

 

 
ОДДЕЛ  X V I I  

ВОЗИЛА, ВОЗДУХОПЛОВИ, ПЛОВИЛА И ПРИДРУЖНА 
ТРАНСПОРТНА ОПРЕМА 

Забелешки: 

1.  Овој Оддел не ги опфаќа производите од тар. број  9503 или 9508, или боб-санките, санките или 
слично од тар. број 9506. 

2.  Под поимот “делови” и “делови и прибор” од овој Оддел не се подразбираат следниве 
производи, иако можат да се препознаат дека се за производи од овој Оддел: 
(а)  заптивки и слично од било кој материјал (што се распоредуваат според материјалот од кој 

се изработени или во тар. број 8484) или други производи од вулканизирана гума освен од 
тврда гума (тар. број 4016); 

(б)  делови за општа употреба, дефинирани во забелешката 2 кон Оддел XV, од прости метали 
(Оддел XV), или слични производи од пластични маси (Глава 39); 

(в)  производи од Глава 82 (алати); 
(г)  производи од тар. број 8306; 
(д)  машини или апарати од тар. броеви 8401 до 8479, или нивни делови; производи од тар. 

број 8481 или 8482, или производи од тар. број 8483, под услов да претставуваат 
интегрален дел од машината или моторот; 

(ѓ)  електрични машини или опрема (Глава 85); 
(е)  производи од Глава 90; 
(ж)  производи од Глава 91; 
(з)  оружје (Глава 93); 
(ѕ)  ламби и светлечки тела од тар број 9405; 
(и)  четки што се употребубаат како делови на возила (тар. број 9603). 

3.  Одредбите за “делови” или “прибор” во Глава 86 до 88 не се однесуваат за делови или прибор 
коишто не се погодни за употреба само или главно со производите од овие Глави. Делот или 
приборот што му одговара на наименувањето од два или повеќе тарифни броеви на тие глави се 
распоредува во соодветниот тарифен број кој одговара на главната употреба на делот или 
приборот. 

4.  Во смисла на овој Оддел: 
(а)  возила специјално конструирани за возење по пат и пруга се распоредуваат според 

соодветниот тарифен број од Глава 87;  
(б)  амфибиските моторни возила се распоредуваат според соодветниот тарифен број од Глава 

87; 
(в)  воздухопловите специјално конструирани така што да можат да служат и како друмски 

возила се распоредуваат според соодветниот тарифен број од Глава 88. 

5.  Возилата на воздушна перница се распоредуваат во овој Оддел со возилата на кои им се 
најслични, и тоа: 
(а)  во Глава 86 ако се конструирани да се движат на шина-водилка; 
(б)  во Глава 87 ако се конструирани да се движат над земја или над земја и над вода; 
(в)  во Глава 89 ако се конструирани да се движат над вода, без оглед на тоа дали можат или не 

можат да слетаат на плажи или докови или ако можат да се движат и над мраз. 
Деловите и приборот на возилата на воздушна перница се распоредуваат на ист начин како 
оние за возилата од тарифниот број во кој се распоредуваат возилата на воздушната перница во 
согласност со претходната одредба. 
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Колосечниот прибор на возови на воздушна перница се распоредуваат како колосечен 
железнички прибор, а опремата за сигнализација, безбедност или контрола и командување во 
сообраќајот за системот на превоз со возови на воздушна перница се распоредува како опрема 
за сигнализација, безбедност или контрола и командување во железничкиот сообраќај. 

 
Дополнителни забелешка: 

1.  Покрај одредбите на дополнителната забелешка 3 кон Глава 89, алати и производи неопходни 
за одржување или поправка на возилата, воздухопловите или пловилата се распоредуваат со тие 
возила, воздухоплови или пловила, ако се испорачани заедно. Другиот прибор испорачан со 
возилата, воздухопловите или пловилата, исто така се распоредува со нив, ако претставува дел 
на вообичаената опрема на возилата, воздухопловите или пловилата и ако вообичаено се 
продава заедно со нив. 

2.  Одредбите на основното правило 2 (а) за примена на царинската номенклатура исто така се 
применуваат, на барање на подносителот и се предмет на условите пропишани од страна на 
компетентните надлежни органи, за стоките кои се распоредуваат во рамките на тарифните 
броеви 8608, 8805, 8905 и 8907 увезени во одделни пратки. 
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ГЛАВА  8 6  

 ШИНСКИ ВОЗИЛА И НИВНИ ДЕЛОВИ; ЖЕЛЕЗНИЧКИ ИЛИ ТРАМВАЈСКИ 
КОЛОСЕЧНИ СКЛОПОВИ И ПРИБОР И НИВНИ ДЕЛОВИ; МЕХАНИЧКА 

(ВКЛУЧУВАЈЌИ ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА) СИГНАЛНА ОПРЕМА ЗА СООБРАЌАЈ ОД 
СИТЕ ВИДОВИ 

 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  железнички или трамвајски прагови од дрво или бетон, или бетонски елементи на шини-

водилки за возови на воздушна перница (тар. бр 4406 или 6810); 
(б)  делови од железо или челик од тар. број 7302 за изградба на железнички или трамвајски 

колосеци; 
(в)  електрична опрема од тар. број 8530 за сигнализација, безбедност или контрола и 

командување со сообраќајот. 

2.  Тар. број 8607 покрај другото, опфаќа: 
(а)  оски, тркала, оскини слогови, бандажи, прстени и главчини и други делови на тркала; 
(б)  долни постаменти и обртни постаменти; 
(в)  осни мачкалки; уреди за кочење; 
(г)  одбојници за шински возила; влечни уреди (со кукачка и други) и ходнички споеви 

(хармоники); 
(д)  вагонски сандаци. 

3.  Сообразно со одредбите од забелешката 1 кон оваа Глава, тар. број 8608 покрај другото, 
опфаќа: 
(а)  составени колосеци, свртници, одбојници на крајот на колосекот, габаритни мерачи на 

товар; 
(б)  семафори, механички сигнални дискови, уреди за подигање и спуштање на рампа, 

сигнални и свртнувачки контролни уреди, и друга механичка (вклучувајќи и 
електромеханичка) опрема за сигнализација, безбедност или контрола и командување во 
сообраќајот, со електрично осветление или без електрично осветление, за железници, 
трамваи, друмови, внатрешни водни патишта, паркинзи, пристанишни инсталации или 
аеродроми. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
8601 Шински локомотиви напојувани од надворешен извор на 

електрична енергија или од електрични акумулатори:   
8601 10 00 00 -Напојувани од надворешен извор на електрична енергија   сл p/st 
8601 20 00 00 -Напојувани од електрични акумулатори   сл p/st 
8602 Други шински локомотиви; локомотивски тендери:   
8602 10 00 00 -Дизел-електрични локомотиви   сл p/st 
8602 90 00 00 -Друго   сл p/st 
8603 Самоодни железнички или трамвајски патнички и товарни 

вагони, освен оние од тар. број 8604:   
8603 10 00 00 -Напојувани од надворешен извор на електрична енергија   сл p/st 
8603 90 00 00 -Друго   сл p/st 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
8604 00 00 00 Железнички или трамвајски возила за одржување или 

сервисирање, вклучувајќи и самоодни (на пример, вагони-
работилници, вагони-дигалки, вагони-подбивачи на чакал и 
макадам, израмнувачи на шини, пробно-испитни вагони и 
пружни инспекциони возила)   

 
 
 
сл 

 
 
 

p/st 
8605 00 00 00 Железнички или трамвајски патнички вагони, несамоодни; 

багажни вагони, поштенски вагони и други железнички или 
трамвајски вагони за специјални цели, несамоодни (освен оние 
од тар. број 8604)  сл p/st 

8606 Железнички или трамвајски товарни вагони, несамоодни:   
8606 10 00 00 -Вагони-цистерни и слично   4 p/st 
8606 30 00 00 -Самоистоварни вагони, освен оние од тар. подброј 8606 10  4 p/st 
  -Други:   
8606 91 --Покриени и затворени:   
8606 91 10 00 ---Специјално направени за превоз на високо радиоактивни 

материјали (Euratom)   
 

4 
 

p/st 
8606 91 80 00 ---Друго   4 p/st 
8606 92 00 00 --Отворени, со фиксни страници со висина што не надминува 

60 см   4 p/st 
8606 99 00 00 --Други   4 p/st 
8607 Делови на шински возила:   
  -Обртни постаменти, оски и тркала, и нивни делови:   
8607 11 00 00 --Погонски обртни постаменти   сл p/st/kg 
8607 12 00 00 --Други обртни постаменти   сл p/st/kg 
8607 19 --Друго, вклучувајќи делови:   
  ---Осовини, склопени или несклопени; тркала и делови од нив:   
8607 19 01 00 ----Од леано железо или леан челик   сл p/st/kg 
8607 19 11 00 ----Од кован челик во затворен калап   сл p/st/kg 
8607 19 18 00 ----Друго   сл p/st/kg 
  ---Делови на погонски обртни постаменти и слично:   
8607 19 91 00 ----Од леано железо или леан челик   сл p/st/kg 
8607 19 99 00 ----Друго   сл p/st/kg 
  -Кочници и нивни делови:   
8607 21 --Воздушни кочници и нивни делови:   
8607 21 10 00 ---Од леано железо или леан челик   10 p/st/kg 
8607 21 90 00 ---Друго   10 p/st/kg 
8607 29 --Друго:   
8607 29 10 00 ---Од леано железо или леан челик   10 p/st/kg 
8607 29 90 00 ---Друго   10 p/st/kg 
8607 30 -Влечни уреди (со кукачка и други), одбојници, и нивни 

делови:   
8607 30 01 00 --Од леано железо или леан челик   сл p/st/kg 
8607 30 99 00 --Друго   сл p/st/kg 
  -Друго:   
8607 91 --За локомотиви:   
8607 91 10 00 ---Осовински кутии и нивни делови   сл p/st/kg 
  ---Друго:   
8607 91 91 00 ----Од леано железо или леан челик   сл p/st/kg 
8607 91 99 00 ----Друго   сл p/st/kg 
8607 99 --Друго:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 
8607 99 10 00 ---Осовински кутии и нивни делови   сл p/st/kg 
8607 99 30 00 ---Тела и делови за нив   сл p/st/kg 
8607 99 50 00 ---Шасии и делови за нив   сл p/st/kg 
8607 99 90 00 ---Друго   сл p/st/kg 
8608 00 Железнички или трамвајски шински склопови и прибор; 

механичка (вклучувајќи и електромеханичка) опрема за 
сигнализација, сигурност, контрола или командување со 
сообраќајот на железница, трамваи, друмови, внатрешни 
водни патишта, паркиралишта, пристанишни инсталации или 
аеродроми; нивни делови:   

8608 00 10 00 -Опрема за железница или трамваи   2 p/st/kg 
8608 00 30 00 -Друга опрема   2 p/st/kg 
8608 00 90 00 -Делови   2 p/st/kg 
8609 00 Контејнери (вклучувајќи и контејнери за превоз на флуиди) 

специјално конструирани и опремени за еден или повеќе 
начини на транспорт:   

8609 00 10 00 -Контејнери со антирадијациска оловна облога, за превоз на 
радиоактивни материи (Euratom)   

 
7 

 
p/st 

8609 00 90 00 -Други   7 p/st 
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ГЛАВА  8 7  

ВОЗИЛА ОСВЕН ЖЕЛЕЗНИЧКИ ИЛИ ТРАМВАЈСКИ ШИНСКИ ВОЗИЛА,  
И НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР 

Забелешки: 

1.  Оваа Глава не опфаќа железнички или трамвајски шински возила конструирани исклучително 
за движење по шини. 

2.  Како “трактори-друмски влекачи”, во смисла на оваа Глава, се подразбираат возила изработени 
за влечење или туркање на друго возило, орудие или товар, било да се опремени или 
неопремени со помошен уред за транспорт, кој во врска со главната намена на тракторите-
друмските влекачи, овозможува и превоз на орудија, алати, семиња, ѓубриво и други стоки. 

Машини и работни алати наменети за приклучок на трактори од тар. број 8701 како изменлива 
опрема, се распоредуваат во нивниот соодветен тарифен број, дури иако се испорачани со 
тракторот, без разлика дали се монтирани или не се монтирани на тракторот. 

3.  Шасиите за друмски моторни возила опремени со кабини за возачи се распоредуваат во тар. 
број 8702 до 8704, а не во тар. број 8706. 

4. Тар. број 8712 ги опфаќа сите детски велосипеди. Други детски играчки со тркала (трицикли, 
тротинети, автомобили на педали и слично) се распоредуваат во тар. број 9503. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8701 Трактори (освен оние од тар. број 8709):   
8701 10 00 00 -Трактори управувани од пешаци 

(мотокултиватори)   2 p/st 
8701 20 -Друмски влекачи за полуприколки:   
8701 20 10 00 --Нови   5 p/st 
8701 20 90 00 --Употребувани   10 p/st 
8701 30 00 00 -Трактори-гасеничари сл p/st 
8701 90 -Друго:   
  --Земјоделски (освен трактори управувани од 

пешаци) и шумски трактори:   
  ---Нови, со моќност:   
8701 90 11 00 ----Што не надминува 18 kW   сл p/st 
8701 90 20 00 ----Што надминува 18 kW но не надминува 37 kW  сл p/st 
8701 90 25 00 ----Што надминува 37 kW но не надминува 59 kW  сл p/st 
8701 90 31 00 ----Што надминува 59 kW но не надминува 75 kW  сл p/st 
8701 90 35 00 ----Што надминува 75 kW но не надминува 90 kW  сл p/st 
8701 90 39 00 ----Што надминува 90 kW   сл p/st 
8701 90 50 00 ---Употербувани   сл p/st 
8701 90 90 00 --Друго   сл p/st 
8702 Моторни возила за превоз на десет или повеќе 

лица, вклучувајќи го и возачот:   
8702 10 -Со клипен мотор со внатрешно согорување на 

палење со помош на компресија (дизел или 
полудизел):   

  --Со зафатнина на цилиндар што надминува 2500 
см3:   

8702 10 11 00 ---Нови   10 p/st 
8702 10 19 00 ---Употребувани   10 p/st 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  --Со зафатнина на цилиндар што не надминува 

2500 см3:   
8702 10 91 00 ---Нови   10 p/st 
8702 10 99 00 ---Употребувани   10 p/st 
8702 90 -Други:   
  --Со клипен мотор со внатрешно согорување со 

палење со помош на свеќички:   
  ---Со зафатнина на цилиндар што надминува  

2800 см3:   
8702 90 11 00 ----Нови   10 p/st 
8702 90 19 00 ----Употребувани   15 p/st 
  ---Со зафатнина на цилиндар што не надминува 

2800 см3:   
8702 90 31 00 ----Нови   10 p/st 
8702 90 39 00 ----Употребувани   15 p/st 
8702 90 90 00 --Со други мотори   15 p/st 
8703 Патнички автомобили и други моторни возила 

главно конструирани за превоз на лица (освен 
возилата од тар. број 8702), вклучувајќи 
моторни возила за комбиниран превоз на лица 
и стоки (од типот “караван”, “комби”, итн.) и 
автомобили за трки:   

8703 10 -Возила специјално конструирани за возење по 
снег; специјални возила за превоз на лица на 
терени за голф и слични возила:   

8703 10 11 00 --Возила специјално конструирани за возење по 
снег со клипен мотор на внатрешно согорување 
со палење со помош на компресија (дизел или 
полудизел), или со клипен мотор со внатрешно 
согорување со палење со помош на свеќички   

 
 
 

15 

 
 
 

p/st 
8703 10 18 00 --Други   15 p/st 
  -Други возила, со клипен мотор (освен рота-

ционен клипен мотор) со внатрешно согору-
вање со палење со помош на свеќички:   

8703 21 --Со зафатнина на цилиндарот што не над-
минува 1000 см3:   

8703 21 10 00 ---Нови   5 p/st 
8703 21 90 00 ---Употребувани   10 p/st 
8703 22 --Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

1000 см3 но не надминува 1500 см3:   
8703 22 10 00 ---Нови   5 p/st 
8703 22 90 00 ---Употребувани   10 p/st 
8703 23 --Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

1500 см3 но не надминува 3000 см3:   
  ---Нови:   
  ----Патнички каравани:   
8703 23 11 10 -----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

1500 см3 но не надминува 2000 см3   
 

5 
 

p/st 
8703 23 11 20 -----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

2000 см3 но не надминува 2500 см3   
 

5 
 

p/st 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8703 23 11 90 -----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

2500 см3 но не надминува 3000 см3   
 

5 
 

p/st 
  ----Други:   
8703 23 19 10 -----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

1500 см3 но не надминува 2000 см3   
 

10 
 

p/st 
8703 23 19 20 -----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

2000 см3 но не надминува 2500 см3   
 

10 
 

p/st 
8703 23 19 90 -----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

2500 см3 но не надминува 3000 см3   
 

10 
 

p/st 
  ---Употребувани:   
8703 23 90 10 ----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

1500 см3 но не надминува 2000 см3   
 

10 
 

p/st 
8703 23 90 20 ----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

2000 см3 но не надминува 2500 см3   
 

10 
 

p/st 
8703 23 90 90 ----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

2500 см3 но не надминува 3000 см3   
 

10 
 

p/st 
8703 24 --Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

3000 см3:   
8703 24 10 00 ---Нови   5 p/st 
8703 24 90 00 ---Употребувани   10 p/st 
  -Други возила со клипен мотор со внатрешно 

согорување на палење со помош на компресија 
(дизел или полудизел):   

8703 31 --Со зафатнина на цилиндарот што не 
надминува 1500 см3:   

  ---Нови:   
8703 31 10 10 ----Со зафатнина на цилиндарот што не над-

минува 1000 см3   5 p/st 
8703 31 10 90 ----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

1000 см3 но не надминува 1500 см3   
 

5 
 

p/st 
  ---Употребувани:   
8703 31 90 10 ----Со зафатнина на цилиндарот што не над-

минува 1000 см3   10 p/st 
8703 31 90 90 ----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

1000 см3 но не надминува 1500 см3   
 

10 
 

p/st 
8703 32 --Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

1500 см3 но не надминува 2500 см3:   
  ---Нови:   
  ----Патнички каравани:   
8703 32 11 10 -----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

1500 см3 но не надминува 2000 см3   
 

5 
 

p/st 
8703 32 11 90 -----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

2000 см3 но не надминува 2500 см3   
 

5 
 

p/st 
  ----Други:   
8703 32 19 10 -----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

1500 см3 но не надминува 2000 см3   
 

10 
 

p/st 
8703 32 19 90 -----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

2000 см3 но не надминува 2500 см3   
 

10 
 

p/st 
  ---Употребувани:   
8703 32 90 10 ----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

1500 см3 но не надминува 2000 см3   
 

10 
 

p/st 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8703 32 90 90 ----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

2000 см3 но не надминува 2500 см3   
 

10 
 

p/st 
8703 33 --Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

2500 см3:   
  ---Нови:   
  ----Патнички каравани:   
8703 33 11 10 -----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

2500 см3 но не надминува 3000 см3   
 

5 
 

p/st 
8703 33 11 90 -----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

3000 см3   5 p/st 
  ----Други:   
8703 33 19 10 -----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

2500 см3 но не надминува 3000 см3   
 

10 
 

p/st 
8703 33 19 90 -----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

3000 см3   10 p/st 
  ---Употребувани:   
8703 33 90 10 ----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

2500 см3 но не надминува 3000 см3   
 

10 
 

p/st 
8703 33 90 90 ----Со зафатнина на цилиндарот што надминува 

3000 см3   10 p/st 
8703 90 -Други:   
8703 90 10 00 --Со електрични мотори   5 p/st 
8703 90 90 00 --Друго   10 p/st 
8704 Моторни возила за превоз на стоки:   
8704 10 -Самоистоварни (дампери) конструирани за 

работа надвор од патната мрежа:   
8704 10 10 00 --Со клипен мотор на внатрешно согорување со 

палење со помош на компресија (дизел или 
полудизел) или со клипен мотор со внатрешно 
согорување со палење со помош на свеќички   

 
 
сл 

 
 

p/st 
8704 10 90 00 --Друго   сл p/st 
  -Други, со клипен мотор со внатрешно сого-

рување на палење со помош на компресија 
(дизел или полудизел):   

8704 21 --Со бруто маса што не надминува 5 т:   
8704 21 10 00 ---Специјално направени за превоз на високо 

радиоактивни материјали (Euratom)   
 
сл 

 
p/st 

  ---Друго:   
  ----Со мотор со зафатнина на цилиндар што 

надминува 2500 см3:   
8704 21 31 00 -----Нови   5 p/st 
8704 21 39 00 -----Употребувани   15 p/st 
  ----Со мотор со зафатнина на цилиндар што не 

надминува 2500 см3:   
8704 21 91 00 -----Нови   5 p/st 
8704 21 99 00 -----Употребувани   15 p/st 
8704 22 --Со бруто-маса што надминува 5 т но не 

надминува 20 т:   
8704 22 10 00 ---Специјално направени за превоз на високо 

радиоактивни материјали (Euratom)   
 

3 
 

p/st 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  ---Друго:   
8704 22 91 00 ----Нови   5 p/st 
8704 22 99 00 ----Употребувани   10 p/st 
8704 23 --Со бруто маса што надминува 20 т:   
8704 23 10 00 ---Специјално направени за превоз на високо 

радиоактивни материјали (Euratom)   
 

3 
 

p/st 
  ---Друго:   
8704 23 91 00 ----Нови   5 p/st 
8704 23 99 00 ----Употребувани   15 p/st 
  -Други, со клипен мотор со внатрешно сого-

рување со палење со помош на свеќички:   
8704 31 --Со бруто маса што не надминува 5 т:   
8704 31 10 00 ---Специјално направени за превоз на високо 

радиоактивни материјали (Euratom)   
 

3 
 

p/st 
  ---Друго:   
  ----Со мотор со зафатнина на цилиндар што 

надминува 2800 см3:   
8704 31 31 00 -----Нови   5 p/st 
8704 31 39 00 -----Употребувани   15 p/st 
  ----Со мотор со зафатнина на цилиндар што не 

надминува 2800 см3:   
8704 31 91 00 -----Нови   5 p/st 
8704 31 99 00 -----Употребувани   15 p/st 
8704 32 --Со бруто маса што надминува 5 т:   
8704 32 10 00 ---Специјално направени за превоз на високо 

радиоактивни материјали (Euratom)   
 

3 
 

p/st 
  ---Друго:   
8704 32 91 00 ----Нови   5 p/st 
8704 32 99 00 ----Употребувани   15 p/st 
8704 90 00 00 -Други   5 p/st 
8705 Моторни возила за специјални намени (на 

пример, самотоварни возила за превоз на 
дефектни возила, возила дигалки, 
пожарникарски возила, возила со вградени 
бетонски мешалки, возила за чистење на 
патишта, возила за прскање или посипување, 
возила-подвижни работилници, подвижни ра-
диолошки единици), освен оние конструирани 
првенствено за превоз на патници или на 
стоки:   

8705 10 00 00 -Возила дигалки   3 p/st 
8705 20 00 00 -Подвижни дупчалки и кули   5 p/st 
8705 30 00 00 -Пожарникарски возила   3 p/st 
8705 40 00 00 -Возила со вградени бетонски мешалки   10 p/st 
8705 90 -Друго:   
8705 90 10 00 --Самотоварни возила за превоз на дефектни 

возила   5 p/st 
8705 90 30 00 --Возила за испумпување на бетон   5 p/st 
8705 90 90 00 --Друго   5 p/st 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8706 00 Шасии со вградени мотори, за моторни возила 

од тар. броеви 8701 до 8705:   
  -Шасии за трактори од тар. број 8701; шасии за 

моторни возила од тар. броеви 8702, 8703 или 
8704, било со клипен мотор со внатрешно сого-
рување на палење со помош на компресија (дизел 
или полудизел), со зафатнина на цилиндарот што 
надминува 2500 см3 или со клипен мотор со 
внатрешно согорување на палење со помош на 
свеќички, со зафатнина на цилиндарот што 
надминува 2800 см3:   

8706 00 11 00 --За возила од тарифниот број 8702 или 8704   5 p/st 
8706 00 19 00 --Друго   5 p/st 
  -Друго:   
8706 00 91 00 --За возила од тарифниот број 8703   5 p/st 
8706 00 99 00 --Друго   5 p/st 
8707 Каросерии (вклучувајќи и кабини) за моторни 

возила од тар. броеви 8701 до 8705:   
8707 10 -За возила од тар. број 8703:   
8707 10 10 00 --За индустриско склопување   1 p/st 
8707 10 90 00 --Друго   20 p/st 
8707 90 -Друго:   
8707 90 10 00 --За индустриско склопување на: трактори упра-

вувани од пешаци (мотокултиватори) од тар. 
подброј 8701 10; возила од тар. број 8704, било со 
клипен мотор со внатрешно согорување на па-
лење со помош на компресија (дизел или полу-
дизел), со зафатнина на цилиндарот што не 
надминува 2500 см3 или со клипен мотор со 
внатрешно согорување на палење со помош на 
свеќички, со зафатнина на цилиндарот што не 
надминува 2800 см3; моторни возила за 
специјални намени од тар. број 8705   

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

p/st 
8707 90 90 00 --Друго   20 p/st 
8708 Делови и прибор за моторни возила од тар. 

броеви 8701 до 8705:   
8708 10 -Браници и нивни делови:   
8708 10 10 00 --За индустриско склопување: возила од тар. број 

8703; возила од тар. број 8704, било со клипен 
мотор со внатрешно согорување на палење со 
помош на компресија (дизел или полудизел), со 
зафатнина на цилиндарот што не надминува 2500 
см3 или со клипен мотор со внатрешно 
согорување на палење со помош на свеќички, со 
зафатнина цилиндарот што не надминува 2800 
см3; возила од тар. број 8705 (1)    

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

p/st/kg 
8708 10 90 00 --Друго   15 p/st/kg 

                                                           
(1)   Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 

Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините 
дополнителни измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  -Други делови и прибор за каросерии (вклу-

чувајќи и за кабини):   
8708 21 --Сигурносни појаси:   
8708 21 10 00 ---За индустриско склопување на: возила од тар. 

број 8703; возила од тар. број 8704, било со 
клипен мотор со внатрешно согорување на па-
лење со помош на компресија (дизел или 
полудизел), со зафатнина на цилиндарот што не 
надминува 2500 см3 или со клипен мотор со 
внатрешно согорување на палење со помош на 
свеќички, со зафатнина на цилиндарот што не 
надминува 2800 см3; возила од тар. број 8705 (1)   

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

p/st/kg 
8708 21 90 00 ---Друго   15 p/st/kg 
8708 29  --Друго:   
8708 29 10 00 ---За индустриско склопување на: трактори упра-

вувани од пешаци (мотокултиватори) од тар. 
подброј 8701 10; возила од тар. број 8703; возила 
од тар. број 8704, било со клипен мотор со 
внатрешно согорување на палење со помош на 
компресија (дизел или полудизел), со зафатнина 
цилиндарот што не надминува 2500 см3 или со 
клипен мотор со внатрешно согорување на 
палење со помош на свеќички, со зафатнина на 
цилиндарот што не надминува 2800 см3; возила 
од тар. број 8705 (1)     

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

p/st/kg 
8708 29 90 00 ---Друго   15 p/st/kg 
8708 30 -Кочници и серво-кочници; нивни делови:   
8708 30 10 00 --За индустриско склопување на: трактори упра-

вувани од пешаци (мотокултиватори) од тар. 
подброј 8701 10; возила од тар. број 8703; возила 
од тар. број 8704, било со клипен мотор со 
внатрешно согорување на палење со помош на 
компресија (дизел или полудизел), со зафатнина 
на цилиндарот што не надминува 2500 см3 или со 
клипен мотор со внатрешно согорување на 
палење со помош на свеќички, со зафатнина на 
цилиндарот што не надминува 2800 см3; возила 
од тар. број 8705 (1)   

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

p/st/kg 
  --Друго:   
8708 30 91 00 ---За дискови за кочници   10 p/st/kg 
8708 30 99 00 ---Друго   10 p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8708 40 -Менувачи и нивни делови:   
8708 40 20 00 --За индустриско склопување на: трактори упра-

вувани од пешаци (мотокултиватори) од тар. 
подброј 8701 10; возила од тар. број 8703; возила 
од тар. број 8704, било со клипен мотор со 
внатрешно согорување на палење со помош на 
компресија (дизел или полудизел), со зафатнина 
на цилиндарот што не надминува 2500 см3 или со 
клипен мотор со внатрешно согорување на 
палење со помош на свеќички, со зафатнина на 
цилиндарот што не надминува 2800 см3; возила 
од тар. број 8705 (1)   

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

p/st/kg 
  --Друго:   
8708 40 50 00 ---Менувачи   10 p/st/kg 
  ---Делови:   
8708 40 91 00 ----Од кован челик во затворен калап  сл p/st/kg 
8708 40 99 00 ----Друго   сл p/st/kg 
8708 50 -Погонски оски со диференцијал, вклучувајќи 

и снабдени со други трансмисиони компонен-
ти, и не-погонски оски; нивни делови:    

8708 50 20 00 --За индустриско склопување на: возила од тар. 
број 8703; возила од тар. број 8704, било со 
клипен мотор со внатрешно согорување на па-
лење со помош на компресија (дизел или полу-
дизел), со зафатнина на цилиндарот што не 
надминува 2500 см3 или со клипен мотор со 
внатрешно согорување на палење со помош на 
свеќички, со зафатнина на цилиндарот што не 
надминува 2800 см3; возила од тар. број 8705 (1)   

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

p/st/kg 
  --Друго:   
8708 50 35 00 ---Погонски оски со диференцијал, вклучувајќи и 

снабдени со други трансмисиони компоненти, и 
не-погонски оски   

 
15 

 
p/st/kg 

  ---Делови:   
  ----Од кован челик во затворен калап:   
8708 50 55 10 -----За не-погонски оски   15 p/st/kg 
8708 50 55 90 -----Друго  сл p/st/kg 
  ----Други:   
8708 50 91 00 -----За не-погонски оски   15 p/st/kg 
8708 50 99 00 -----Друго   сл p/st/kg 
8708 70 -Тркала и  нивни делови и прибор:   

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8708 70 10 00 --За индустриско склопување на: трактори упра-

вувани од пешаци (мотокултиватори) од тар. 
подброј 8701 10; возила од тар. број 8703; возила 
од тар. број 8704, било со клипен мотор со внат-
решно согорување на палење со помош на ком-
пресија (дизел или полудизел), со зафатнина на 
цилиндарот што не надминува 2500 см3 или со 
клипен мотор со внатрешно согорување на 
палење со помош на свеќички, со зафатнина на 
цилиндарот што не надминува 2800 см3; возила 
од тар. број 8705 (1)   

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

p/st/kg 
  --Друго:   
8708 70 50 00 ---Тркала од алуминиум; делови и прибор за 

тркала, од алуминиум   10 p/st/kg 
8708 70 91 00 ---Тркала во форма на ѕвезда, лиени во едно 

парче, од железо или челик   
 

10 
 

p/st/kg 
8708 70 99 00 ---Друго   10 p/st/kg 
8708 80 -Амортизациони системи и нивни делови 

(вклучувајќи обесувачки амортизери):   
8708 80 20 00 --За индустриско склопување на: возила од тар. 

број 8703; возила од тар. број 8704, било со кли-
пен мотор со внатрешно согорување на палење со 
помош на компресија (дизел или полудизел), со 
зафатнина на цилиндарот што не надминува 2500 
см3 или со клипен мотор со внатрешно 
согорување на палење со помош на свеќички, со 
зафатнина на цилиндарот што не надминува 2800 
см3; возила од тар. број 8705 (1)   

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

p/st/kg 
  --Друго:   
8708 80 35 00 ---Обесувачки амортизери   10 p/st/kg 
8708 80 55 00 ---Стабилизирачки шипки; други торзиони шипки сл p/st/kg 
  ---Друго:   
8708 80 91 00 ----Од кован челик во затворен калап  сл p/st/kg 
8708 80 99 00 ----Друго   сл p/st/kg 
  -Други делови и прибор:   
8708 91 --Ладилници и нивни делови:   
8708 91 20 00 ---За индустриско склопување на: трактори упра-

вувани од пешаци (мотокултиватори) од тар. 
подброј 8701 10; возила од тар. број 8703; возила 
од тар. број 8704, било со клипен мотор со 
внатрешно согорување на палење со помош на 
компресија (дизел или полудизел), со зафатнина 
на цилиндарот што не надминува 2500 см3 или со 
клипен мотор со внатрешно согорување на 
палење со помош на свеќички, со зафатнина на 
цилиндарот што не надминува 2800 см3; возила 
од тар. број 8705 (1)   

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

p/st/kg 

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  ---Друго:   
8708 91 35 00 ----Ладилници  15 p/st/kg 
  ----Делови:   
8708 91 91 00 -----Од кован челик во затворен калап  сл p/st/kg 
8708 91 99 00 -----Друго   сл p/st/kg 
8708 92 --Издувни лонци и издувни цевки; нивни 

делови:   
8708 92 20 00 ---За индустриско склопување на: трактори упра-

вувани од пешаци (мотокултиватори) од тар. 
подброј 8701 10; возила од тар. број 8703; возила 
од тар. број 8704, било со клипен мотор со 
внатрешно согорување на палење со помош на 
компресија (дизел или полудизел), со зафатнина 
на цилиндарот што не надминува 2500 см3 или со 
клипен мотор со внатрешно согорување на 
палење со помош на свеќички, со зафатнина на 
цилиндарот што не надминува 2800 см3; возила 
од тар. број 8705 (1)   

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

p/st/kg 
  ---Друго:   
8708 92 35 00 ----Издувни лонци и издувни цевки  15 p/st/kg 
  ----Делови:   
8708 92 91 00 -----Од кован челик во затворен калап  сл p/st/kg 
8708 92 99 00 -----Друго   сл p/st/kg 
8708 93 --Вклучно-исклучни спојници и нивни делови:   
8708 93 10 00 ---За индустриско склопување на: трактори упра-

вувани од пешаци (мотокултиватори) од тар. 
подброј 8701 10; возила од тар. број 8703; возила 
од тар. број 8704, било со клипен мотор со 
внатрешно согорување на палење со помош на 
компресија (дизел или полудизел), со зафатнина 
на цилиндарот што не надминува 2500 см3 или со 
клипен мотор со внатрешно согорување на 
палење со помош на свеќички, со зафатнина на 
цилиндарот што не надминува 2800 см3; возила 
од тар. број 8705 (1)   

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

p/st/kg 
8708 93 90 00 ---Друго   20 p/st/kg 
8708 94 --Волани, управувачки столбови и кутии на 

управувачки механизам; нивни делови:   
8708 94 20 00 ---За индустриско склопување на: возила од тар. 

број 8703; возила од тар. број 8704, било со кли-
пен мотор со внатрешно согорување на палење со 
помош на компресија (дизел или полудизел), со 
зафатнина на цилиндарот што не надминува 2500 
см3 или со клипен мотор со внатрешно 
согорување на палење со помош на свеќички, со 
зафатнина на цилиндарот што не надминува 2800 
см3; возила од тар. број 8705 (1)   

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

p/st/kg 

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 
Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  ---Друго:   
8708 94 35 00 ----Волани, управувачки столбови и кутии на 

управувачки механизам  
 

15 
 

p/st/kg 
  ----Делови:   
8708 94 91 00 -----Од кован челик во затворен калап  сл p/st/kg 
8708 94 99 00 -----Друго   сл p/st/kg 
8708 95 --Сигурносни воздушни перничиња со систем 

за набивање (надувавање); нивни делови:    
8708 95 10 00 ---За индустриско склопување на: возила од тар. 

број 8703; возила од тар. број 8704, било со кли-
пен мотор со внатрешно согорување на палење со 
помош на компресија (дизел или полудизел), со 
зафатнина на цилиндарот што не надминува 2500 
см3 или со клипен мотор со внатрешно 
согорување на палење со помош на свеќички, со 
зафатнина на цилиндарот што не надминува 2800 
см3; возила од тар. број 8705 (1)   

 
 
 
 
 
 
сл 

 
 
 
 
 
 

p/st/kg 
  ---Друго:   
8708 95 91 00 ----Од кован челик во затворен калап  сл p/st/kg 
8708 95 99 00 ----Друго   сл p/st/kg 
8708 99 --Друго:   
8708 99 10 00 ---За индустриско склопување на: возила од тар. 

број 8703; возила од тар. број 8704, било со кли-
пен мотор со внатрешно согорување на палење со 
помош на компресија (дизел или полудизел), со 
зафатнина на цилиндарот што не надминува 2500 
см3 или со клипен мотор со внатрешно 
согорување на палење со помош на свеќички, со 
зафатнина на цилиндарот што не надминува 2800 
см3; возила од тар. број 8705 (1)     

 
 
 
 
 
 
сл 

 
 
 
 
 
 

p/st/kg 
  ---Друго:   
8708 99 93 00 ----Од кован челик во затворен калап  сл p/st/kg 
8708 99 97 00 ----Друго   сл p/st/kg 
8709 Самоодни работни колички (автокари) без 

уреди за дигање или манипулација, што се 
користат во фабрики, складови, пристаништа 
или на аеродроми за превоз на стоки на кратки 
растојанија; влечни возила (освен оние од тар. 
број 8701), што се користат на пероните на 
железничките станици; делови на наведените 
возила:   

  -Возила:   
8709 11 --Електрични:   
8709 11 10 00 ---Специјални направени за превоз на високо 

радиоактивни материи (Euratom)   3 p/st 
8709 11 90 00 ---Друго   16 p/st 
8709 19 --Други:   
8709 19 10 00 ---Специјално направени за превоз на високо 

радиоактивни материи (Euratom)   3 p/st 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8709 19 90 00 ---Друго   5 p/st 
8709 90 00 00 -Делови   8 p/st/kg 
8710 00 00 00 Тенкови и други оклопни борбени моторни 

возила, вклучувајќи и опремени со 
вооружување, и нивни делови   

 
13 

 
p/st 

8711 Мотоцикли (вклучувајќи и мопеди) вело-
сипеди и слични возила со помошен мотор, со 
бочна приколка или без бочна приколка; 
бочни приколки:   

8711 10 00 00 -Со клипен мотор (освен ротационен клипен 
мотор) со внатрешно согорување и со зафат-
нина на цилиндарот што не надминува 50 см3  

 
15 

 
p/st 

8711 20 -Со клипен мотор (освен ротационен клипен 
мотор) со внатрешно согорување и со зафат-
нина на цилиндарот што надминува 50 см3 но 
не надминува 250 см3:   

8711 20 10 00 --Скутери   15 p/st 
  --Други, со зафатнина на цилиндарот:   
8711 20 91 00 ---Што надминува 50 см3 но не надминува 80 см3  15 p/st 
8711 20 93 00 ---Што надминува 80 см3 но не надминува 125 см3 15 p/st 
8711 20 98 00 ---Што надминува 125 см3 но не надминува       

250 см3   15 p/st 
8711 30 -Со клипен мотор (освен ротационен клипен 

мотор) со внатрешно согорување и со зафат-
нина на цилиндарот што надминува 250 см3 но 
не надминува 500 см3:   

8711 30 10 00 --Со зафатнина на цилиндарот што надминува 
250 см3 но не надминува 380 см3   

 
15 

 
p/st 

8711 30 90 00 --Со зафатнина на цилиндарот што надминува 
380 см3 но не надминува 500 см3   

 
15 

 
p/st 

8711 40 00 00 -Со клипен мотор (освен ротационен клипен 
мотор) со внатрешно согорување и со зафат-
нина на цилиндарот што надминува 500 см3 но 
не надминува 800 см3   

 
 

15 

 
 

p/st 
8711 50 00 00 -Со клипен мотор (освен ротационен клипен 

мотор) со внатрешно согорување и со за-
фатнина на цилиндарот што надминува        
800 см3   

 
15 

 
p/st 

8711 90 00 00 -Друго   15 p/st 
8712 00  Велосипеди и други слични возила (вклу-

чувајќи и доставни трицикли), без моторен 
погон:   

8712 00 10 00 -Без куглични лежишта   10 p/st 
  -Друго:   
8712 00 30 00 --Велосипеди   10 p/st 
8712 00 80 00 --Друго   10 p/st 
8713 Колички за неспособни лица, вклучувајќи ги и 

оние со мотор или друг механички погон:   
8713 10 00 00 -Без механички погон   сл p/st 
8713 90 00 00 -Други   сл p/st 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8714 Делови и прибор на возила од тар. броеви 8711 

до 8713:   
  -За мотоцикли (вклучувајќи мопеди):   
8714 11 00 00 --Седишта   5 p/st/kg 
8714 19 00 00 --Друго   5 p/st/kg 
8714 20 00 00 -Колички за неспособни лица   сл p/st/kg 
  -Друго:   
8714 91 --Рамки и виљушки, и нивни делови:   
8714 91 10 00 ---Рамки   5 p/st/kg 
8714 91 30 00 ---Предни виљушки   5 p/st/kg 
8714 91 90 00 ---Делови   5 p/st/kg 
8714 92 --Наплатки и спици на тркала:   
8714 92 10 00 ---Наплатки   5 p/st/kg 
8714 92 90 00 ---Спици на тркала   5 p/st/kg 
8714 93 --Главчини, освен главчини со кочница и коч-

ница за главчини, и слободни верижници:   
8714 93 10 00 ---Главчини без слободни или запирачки уреди  5 p/st/kg 
8714 93 90 00 ---Слободни верижници   5 p/st/kg 
8714 94 --Кочници, вклучувајќи и главчини со коч-

ница и кочници за главчини, и нивни делови:   
8714 94 10 00 ---Главчини со кочница и кочница со главчина   5 p/st/kg 
8714 94 30 00 ---Други кочници   5 p/st/kg 
8714 94 90 00 ---Делови   5 p/st/kg 
8714 95 00 00 --Седишта   5 p/st 
8714 96 --Педали и криваен механизам и нивни де-

лови:   
8714 96 10 00 ---Педали   5 p/st/kg 
8714 96 30 00 ---Криваен механизам   5 p/st/kg 
8714 96 90 00 ---Делови   5 p/st/kg 
8714 99 --Друго:   
8714 99 10 00 ---Управувачи   5 p/st/kg 
8714 99 30 00 ---Носачи на багаж   5 p/st/kg 
8714 99 50 00 ---Уреди за промена на степенот на пренос   5 p/st/kg 
8714 99 90 00 ---Друго; делови   5 p/st/kg 
8715 00 Бебешки колички и нивни делови:   
8715 00 10 00 -Бебешки колички   1 p/st/kg 
8715 00 90 00 -Делови   1 p/st/kg 
8716 Приколки и полуприколки; други возила, 

несамоодни; нивни делови:   
8716 10 -Приколки и полуприколки од каравански 

тип, за домување или кампување:   
8716 10 10 00 --Каравани што се склопуваат   20 p/st 
  --Други, со маса:    
8716 10 91 00 ---Што не надминува 750 кг   20 p/st 
8716 10 94 00 ---Што надминува 750 кг но не надминува 1600 кг 20 p/st 
8716 10 96 00 ---Што надминува 1600 кг но не надминува     

3500 кг   20 p/st 
8716 10 99 00 ---Што надминува 3500 кг   20 p/st 
8716 20 00 00 -Самонатоварни или самоистоварни приколки 

и полуприколки за земјоделски цели   
 

10 
 

p/st 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  -Други приколки и полуприколки за превоз на 

стоки:   
8716 31 00 00 --Приколки-цистерни и полуприколки-цистер-

ни   13 p/st 
8716 39 --Други:   
8716 39 10 00 ---Специјално направени за превоз на високо 

радиоактивни материи (Euratom)   
 

3 
 

p/st 
  ---Други:   
  ----Нови:   
8716 39 30 00 -----Полуприколки   13 p/st 
  -----Други:   
8716 39 51 00 ------Едноосовински   13 p/st 
8716 39 59 00 ------Други   13 p/st 
8716 39 80 00 ----Употребувани   15 p/st 
8716 40 00 00 -Други приколки и полуприколки   15 p/st 
8716 80 00 00 -Други возила   15 p/st 
8716 90 -Делови:   
8716 90 10 00 --Шасии   15 p/st/kg 
8716 90 30 00 --Каросерии   15 p/st/kg 
8716 90 50 00 --Осовини   15 p/st/kg 
8716 90 90 00 --Други делови   15 p/st/kg 
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ГЛАВА  8 8  

ВОЗДУХОПЛОВИ, КОСМИЧКИ ЛЕТАЛА, И НИВНИ ДЕЛОВИ 

Забелешка за тарифните подброеви: 
1.  Во смисла на тар. подброеви 8802 11 до 8802 40, поимот “празна неоперативна маса” означува 

маса на леталото во нормална летечка состојба, исклучувајќи ја масата на посадата и на 
горивото и опремата, освен постојано вградените единици на опремата. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8801 00 Балони, и дирижабли; едрилици, делтаплани и 

други воздухоплови без погон:   
 -Балони, и дирижабли; едрилици и делтаплани:   
8801 00 10 10 --Балони, и дирижабли   7 p/st 
8801 00 10 90 --Друго   13 p/st 
8801 00 90 00 -Друго  13 p/st 
8802 Други воздухоплови (на пример, хеликоптери, 

авиони); космички летала (вклучувајќи 
сателити) и суборбитали и средства за лансирање 
на космички летала:   

  -Хеликоптери:   
8802 11 00 00 --Со празна неоперативна маса што не надминува 

2000 кг   13 p/st 
8802 12 00 00 --Со празна неоперативна маса што надминува 

2000 кг   13 p/st 
8802 20 00 00 -Авиони и други воздухоплови, со празна 

неоперативна маса што не надминува 2000 кг   7 p/st 
8802 30 00 00 -Авиони и други воздухоплови, со празна 

неоперативна маса што надминува 2000 кг што не 
надминува 15000 кг   7 p/st 

8802 40 00 00 -Авиони и други воздухоплови, со празна 
неоперативна маса што надминува 15000 кг   7 p/st 

8802 60  -Космички летала (вклучувајќи сателити) и 
суборбитали и средства за лансирање на 
космички летала:    

8802 60 10 00 --Космички летала (вклучувајќи сателити)   сл p/st 
8802 60 90 00  --Суборбитали и средства за лансирање на космички 

летала сл p/st 
8803 Делови на стоки од тар. број 8801 или 8802:   
8803 10 00 00 -Пропелери и ротори и нивни делови   7 p/st/kg 
8803 20 00 00 -Стојни трапови и нивни делови   7 p/st/kg 
8803 30 00 00 -Други делови на авиони или хеликоптери   сл p/st/kg 
8803 90 -Друго:   
8803 90 10 00 --Од змејови   7 p/st/kg 
8803 90 20 00 --Од космички летала (вклучувајќи сателити)   сл p/st/kg 
8803 90 30 00 --Од суборбитали и средства за лансирање на 

космички летала  сл p/st/kg 
8803 90 90 00 --Друго   7 p/st/kg 
8804 00 00 00 Падобрани (вклучувајќи дирижабли, 

параглајдери и управувани падобрани) и 
ротошути; нивни делови и прибор   13 p/st/kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8805 Опрема за лансирање воздухоплови; палубни 

запирачи на авиони или слична опрема; земски 
тренежери за летање; делови на наведените 
производи:   

8805 10 -Опрема за лансирање воздухоплови и нејзини 
делови; палубни запирачи на авиони или слична 
опрема и нивни делови:   

8805 10 10 00 --Опрема за лансирање на воздухоплови и нејзини 
делови   13 p/st/kg 

8805 10 90 00 --Друго   13 p/st/kg 
  -Земски тренажери за летање и нивни делови:   
8805 21 00 00 --Воздушно борбени симулатори и нивни делови   сл p/st/kg 
8805 29 00 00 --Друго   сл p/st/kg 
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ГЛАВА  8 9  

БРОДОВИ, ЧАМЦИ И ПЛОВЕЧКИ КОНСТРУКЦИИ 
Забелешка: 

1.  Труп на пловило, недовршено или некомплетно пловило, составено, несоставено или 
раздвоено, или комплетно пловило, несоставено или раздвоено, се распоредува во тар. број 
8906 ако нема суштествени карактеристики на определен вид пловило. 

 
Дополнителни забелешки: 

1.  Тар. ознаки 8901 10 10 00, 8901 20 10 00, 8901 30 10 00, 8901 90 10 00, 8902 00 12 00, 8902 00 18 
00, 8903 91 10 00, 8903 92 10 00, 8904 00 91 00 и 8906 90 10 00 треба да се применуваат на 
возилата, проектирани како поморски, кои имаат труп со целосна должина не помала од 12 м 
(исклучувајќи било какви дополнителни делови). Сепак, бродовите за риболов и бродовите за 
спасување, проектирани какао поморски, ќе се сметаат за поморски плвачки објекти без 
разлика на нивната должина. 

2.  Тар. ознаки 8905 10 10 00 и 8905 90 10 00 ќе се применуваат само на пловачки објекти кои 
имаат пловачки док, проектиран како поморски. 

3.  Во смисла на тар. број 8908, изразот “пловачки објекти и други пловачки конструкции за 
режење” ги вклучува следниве делови кога се претставени за режење, под услов тие да се дел 
од вообичаената опрема: 
-  резервни делови (како пропелери), без разлика дали се или не во нова состојба; 
-  подвижни делови (мебел, кујнска опрема, маси, итн.) за чија употреба постојат јасни докази. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
8901 Патнички бродови, излетнички бродови, 

траекти, товарни бродови, баржи и слични 
пловила за превоз на патници или на стоки:   

8901 10  -Патнички бродови, излетнички бродови и 
слични бродови конструирани првенствено за 
превоз на патници; траекти од сите видови:   

8901 10 10 00 --Морски   7 GT/p/st 
8901 10 90 00 --Други   7 p/st 
8901 20  -Танкери:    
8901 20 10 00 --Морски   7 GT/p/st 
8901 20 90 00 --Други   7 ct/l/p/st 
8901 30  -Бродови-ладилници, освен оние од тар. подброј 

8901 20:    
8901 30 10 00 --Морски   7 GT/p/st 
8901 30 90 00 --Други   7 ct/l/p/st 
8901 90 -Други пловила за превоз на стоки и други 

пловила за превоз на стоки и патници:   
8901 90 10 00 --Морски   7 GT/p/st 
  --Други:   
8901 90 91 00 ---Без механички погон   7 GT/p/st 
8901 90 99 00 ---На механички погон   7 ct/l/p/st 
8902 00  Рибарски бродови; бродови фабрики и други 

бродови за преработка или конзервирање на 
производи од риба:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  -Морски:   
8902 00 12 00 --Со бруто носивост што надминува 250 тони   13 GT/p/st 
8902 00 18 00 --Со бруто носивост што не надминува 250 тони   13 p/st 
8902 00 90 00 -Друго   13 p/st 
8903 Јахти и други пловила за спорт или разонода; 

чамци на весла и кануи:   
8903 10  -На надувување:    
8903 10 10 00 --Со маса што не надминува 100 кг   15 p/st 
8903 10 90 00 --Друго   15 p/st 
  -Друго:   
8903 91  --Едрилици, со или без помошен мотор:    
8903 91 10 00 ---Морски   15 p/st 
  ---Друго:   
8903 91 92 00 ----Со должина што не надминува 7,5 м   15 p/st 
8903 91 99 00 ----Со должина што надминува 7,5 м   15 p/st 
8903 92  --Моторни чамци, освен чамци со вонбродски 

мотори:   
8903 92 10 00 ---Морски   10 p/st 
  ---Друго:   
8903 92 91 00 ----Со должина што не надминува 7,5 м   10 p/st 
8903 92 99 00 ----Со должина што надминува 7,5 м   10 p/st 
8903 99  --Друго:    
8903 99 10 00 ---Со маса што не надминува 100 кг   15 p/st 
  ---Друго:   
8903 99 91 00 ----Со должина што не надминува 7,5 м   15 p/st 
8903 99 99 00 ----Со должина што надминува 7,5 м   15 p/st 
8904 00 Бродови влекачи и потискувачи (туркачи):   
8904 00 10 00 -Влекачи   13 p/st 
  -Потискувачи (туркачи):   
8904 00 91 00 --Морски   13 p/st 
8904 00 99 00 --Други   13 p/st 
8905 Бродови-светилници, противпожарни пловила, 

пловечки багери, пловечки дигалки, и други 
пловила кај кои пловидбата е подредена на 
нивната главна функција; пловечки докови, 
пловечки или нуркачки дупчачи или производ-
ствени платформи:   

8905 10 -Пловечки багери:   
8905 10 10 00 --Морски   13 p/st 
8905 10 90 00 --Други   13 p/st 
8905 20 00 00  -Пловечки или нуркачки дупчачи или произ-

водствени платформи   13 p/st 
8905 90  -Друго:   
8905 90 10 00 --Морски   13 p/st 
8905 90 90 00 --Други   13 p/st 
8906 Други пловила, вклучувајќи и воени бродови и 

чамци за спасување, освен чамци на весла:   
8906 10 00 00 -Воени бродови   7 p/st 
8906 90 -Други:   
8906 90 10 00 --Морски   15 p/st 



Стр. 624 - Бр. 155 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 декември 2009 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
  --Други:   
8906 90 91 00 ---Со маса што не надминува 100 кг   15 p/st 
8906 90 99 00 ---Други   15 p/st 
8907 Други пловечки конструкции (на пр, сплавови, 

резервоари, кесони, платформи за 
истоварување, пловки и светилници):   

8907 10 00 00 -Сплавови на надувавање   15 p/st 
8907 90 00 00 -Друго   15 p/st 
8908 00 00 00 Бродови и други пловила и пловечки конструкции 

за режење (1) сл p/st 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 

Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините дополнителни 
измени). 
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О Д Д Е Л  X V I I I  

ОПТИЧКИ, ФОТОГРАФСКИ, КИНЕМАТОГРАФСКИ, МЕРНИ, КОНТРОЛНИ, 
ПРЕЦИЗНИ, МЕДИЦИНСКИ ИЛИ ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; 

ЧАСОВНИЦИ; МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ; НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР 
 

ГЛАВА  9 0  
ОПТИЧКИ, ФОТОГРАФСКИ, КИНЕМАТОГРАФСКИ, МЕРНИ, КОНТРОЛНИ, 

ПРЕЦИЗНИ, МЕДИЦИНСКИ ИЛИ ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; НИВНИ 
ДЕЛОВИ И ПРИБОР 

 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  производи што се употребуваат во машини, апарати или за друга техничка употреба, од 

вулканизирана гума освен тврда гума (тар. број 4016), од кожа или од вештачка кожа (тар. 
број 4205) или од текстилен материјал (тар. број 5911); 

(б)  појаси за потпирање и други производи за потпирање од текстилен материјал, чиишто 
предвиден ефект на органот, кои треба да го потпираат или држат, се заснова на нивната 
еластичност (на пример, појаси за гравидни жени, појаси за потпирање на градниот кош и 
за потпирање на стомакот, појаси за зглобовите или мускулите) (Оддел XI); 

(в)  огноотпорни производи од тар. број 6903; керамички производи за лаборатории, за 
хемиски или други технички употреби, од тар. број 6909; 

(г)  огледала од стакла, што не се обработени оптички, од тар. број 7009, или огледала од прост 
метал или од благороден метал, што не се оптички елементи (тар. број 8306 или Глава 71);  

(д)  производи што се распоредуваат во тар. броеви 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 или 7017; 
(ѓ)  делови за општа употреба, дефинирани со забелешката 2 кон Оддел XV, од прости метали 

(Оддел XV) или слични производи од пластични маси (Глава 39); 
(e) пумпи што содржат направи за мерење, од тар. број 8413; апарати за контрола и броење 

што работат врз база на мерење на масата или посебно испорачани тегови за ваги (тар. број 
8423); машини за дигање или манипулација (тар. броеви 8425 до 8428); машини од сите 
видови за сечење хартија и картон (тар. број 8441); уреди од тар. број 8466 за дотерување на 
работниот предмет или на алатот на алатни машини, вклучувајќи ги и уредите со оптички 
направи за отчитување на скала (на пример, “оптички” поделбени глави), но не и оние што 
се всушност оптички инструменти (на пример, телескопи за центрирање); машини за 
сметање (тар. број 8470); вентили и други уреди тар. број 8481; машини и апарати 
(вклучително и апарати за проектирање или цртање на шари на кола на осетливи 
полупроводнички материјали) од тар. број 8486; 

(ж)  рефлектори (фарови) за велосипеди или моторни возила (тар. број 8512); преносни 
електрични светилки од тар. број 8513; кинематографски апарати за снимање на звук, 
репродукција на звук или апарати за преснимување на звук (тар. број 8519); звучни глави 
(тар. број 8522); телевизиски камери, дигитални камери и видео камера рекордери  (тар. 
број 8525); радари, радионавигациони помошни апарати или радиоапарати за далечинско 
управување (тар. број 8526); конектори за оптички влакна, оптички снопови или кабли 
(тар. број 8536); нумерички контролни апарати.; затворени рефлекторски влошки со 
вградени сијалици од тар. број 8539; кабли од оптички влакна од тар. број 8544; 

(з)  рефлектори од тар. број 9405; 
(ѕ)  производи од Глава 95; 
(и)  мерачи за зафатнина, што се распоредуваат според материјалот од кој се изработени; или 
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(ј)  калеми или слични подлоги (што се распоредуваат според материјалот од кој се 
изработени, на пример, тар. број 3923 или Оддел XV). 

2.  Деловите и приборот за машини, апарати, инструменти и производи, освен производите од 
забелешката 1 кон оваа глава, се распоредуваат според следниве правила: 
(а)  Деловите и приборот опфатени во кој и да е тарифен број од оваа Глава или од Глава 84, 85 

или 91 (освен тар. броеви 8487, 8548 или 9033) во сите случаи се распоредуваат во својот 
соодветен тарифен број. 

(б)  Другите делови и прибор, погодни за употреба само или главно со посебен вид на машина, 
инструмент или апарати, или со повеќе машини, инструменти или апарати од ист тарифен 
број (вклучувајќи и машина, инструмент или апарат од тар. броеви 9010, 9013 или 9031) се 
распоредуваат со машините, инструментите или апаратите од тој вид. 

(в)  Сите други делови и прибор се распоредуваат во тар. број 9033. 

3.  Одредбите на забелешките 3 и 4 кон Оддел XVI се применуваат исто така и на оваа Глава. 

4.  Тар. број 9005 не ги опфаќа телескопските нишани за огнени оружја, перископските телескопи 
за подморници или тенкови, или телескопите за машините, уредите, инструментите или 
апаратите од оваа Глава или од Оддел XVI; таквите телескопски нишани и телескопи се 
распоредуваат во тар.  број 9013. 

5.  Мерните или контролни оптички инструменти, уреди или машини, што би можеле, да се 
распоредат и во тар. број 9013 и во тар. број 9031, се распоредуваат во тар. број 9031. 

6.  Во смисла на тар. број 9021, под поимот “ортопедски помагала” се подразбираат помагала за: 
-  превенција или корекција на телесни деформитети; или 
-  делови за поддршка или држење на телото после болест, операција или повреда. 
Ортопедските помагала вклучуваат обувки и специјални влошки дизајнирани да ги корегираат 
ортопедските состојби, со можност да се направат или (1) по мерка или (2) со масовно 
производство, пријавувајќи ги единечно, а не во пар и дизајнирани да одговараат на двете 
стапала подеднакво. 

7.  Тар. број 9032 ги опфаќа само: 
(а)  инструментите и апаратите за автоматска контрола на протокот, нивото, притисокот или на 

други променливи големини на течностите или гасовите, или за автоматска контрола на 
температурата, без оглед на тоа дали нивната работа зависи или не зависи од електричниот 
феномен кој варира во согласност со факторот што треба да биде контролиран автоматски, 
кои се проектирани да го постигнат овој фактор и да го одржуваат на саканата големина, 
стабилизирана од пречки, со константно или периодично мерење на неговата стварна 
големина; и  

(б)  автоматските регулатори на електричните големини, и инструментите или апаратите за 
автоматска регулација на неелектричните големини чија работа зависи од електричниот 
феномен кој варира во согласност со факторот што треба да биде контролиран, кои се 
проектирани да го постигнат овој фактор, и да го одржуваат на саканата големина, 
стабилизирана од пречки, со константно или периодично мерење на неговата стварна 
големина.  

 
Дополнителна забелешка: 

1. Во смисла на тар. ознаки 9015 10 10 00, 9015 20 10 00, 9015 30 10 00, 9015 40 10 00, 9015 80 
11 00, 9015 80 19 00, 9024 10 11 00, 9024 10 13 00,9024 10 19,9024 80 11 00,9024 80 19 00, 
9025 19 20 00, 9025 80 40 00, 9026 10 21 00, 9026 10 29 00, 9026 20 20 00, 9026 80 20 00, 
9027 10 10 00, 9027 80 11 00, 9027 80 13 00, 9030 80 17 00, 9030 20 91 00, 9030 33 10 00, 
9030 89 30 00, 9031 80 32 00, 9031 80 34 00, 9031 80 38 00 и 9032 10 20 00 поимот 
“електронски” значи инструменти и апарати кои содржат еден производ или повеќе 
производи од тар. броеви 8540, 8541 или 8542. Меѓутоа, оваа одредба не треба да се 
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применува на инструменти и апарати кај кои вградените производи од тар. броеви 8540, 
8541 или 8542 имаат само исправувачка функција или кои се вградени во мрежниот 
(напојувачки) дел на инструментите или апаратите. 

 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.  
% Ед. мер.

1 2 3 4 
9001 Оптички влакна и снопови на оптички влакна; кабли од 

оптички влакна освен оние од тар. број 8544; листови и 
плочи од поларизирачки материјал; леќи (вклучувајќи и 
контактни леќи), призми, огледала и други оптички еле-
менти, од кој и да е материјал, немонтирани, освен такви 
елементи од оптички необработено стакло:   

9001 10 -Оптички влакна, снопови и кабли од оптички влакна:   
9001 10 10 00 --Кабли за пренос на слика   сл m/kg 
9001 10 90 00 --Друго   сл m/kg 
9001 20 00 00 -Листови и плочи од поларизирачки материјал   сл p/st/kg 
9001 30 00 00 -Контактни леќи   сл p/st 
9001 40 -Леќи од стакло за очила:   
9001 40 20 00 --Без корективно дејствување   15 p/st 
  --Со корективно дејствување:   
  ---Довршени на двете страни:   
9001 40 41 00 ----Со еден фоцус   сл p/st 
9001 40 49 00 ----Друго   сл p/st 
9001 40 80 00 ---Друго   сл p/st 
9001 50 -Леќи за очила од други материјали:   
9001 50 20 00 --Без корективно дејствување   15 p/st 
  --Со корективно дејствување:   
  ---Довршени на двете страни:   
9001 50 41 00 ----Со еден фоцус   сл p/st 
9001 50 49 00 ----Друго   сл p/st 
9001 50 80 00 ---Друго   сл p/st 
9001 90 00 00 -Друго   сл p/st/kg 
9002 Леќи, призми, огледала и други оптички елементи, од кој и 

да е материјал, монтирани, што се делови или прибор на 
инструменти или на апарати, освен такви елементи од 
оптички необработено стакло:   

  -Објективи:   
9002 11 00 00 --За фотоапарати, проектори или за апарати за 

фотографски зголемувања или намалувања   
 

5 
 

p/st /kg 
9002 19 00 00 --Друго   10 p/st /kg 
9002 20 00 00 -Филтери   10 p/st /kg 
9002 90 00 00 -Друго   10 p/st /kg 
9003 Рамки за очила, или слични производи и нивни делови:   
 -Рамки за очила:   
9003 11 00 00 --Од пластични маси   15 p/st 
9003 19 --Од други материјали:   
9003 19 10 00 ---Од бесценети метали или метали платинирани со бесценети 

метали   15 p/st 
9003 19 30 00 ---Од прости метали   15 p/st 
9003 19 90 00 ---Од други материјали   15 p/st 
9003 90 00 00 -Делови   15 p/st /kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.  
% Ед. мер.

1 2 3 4 
9004 Очила, и слични производи корективни, заштитни или 

други:   
9004 10 -Очила за сонце:   
9004 10 10 00 --Со стакла оптички обработени   15 p/st 
  --Друго:   
9004 10 91 00 ---Со стакла од пластични маси   15 p/st 
9004 10 99 00 ---Друго   15 p/st 
9004 90  -Друго:    
9004 90 10 00 --Со стакла од пластични маси   15 p/st 
9004 90 90 00 --Друго   15 p/st 
9005 Дурбини (со еден или два објектива), оптички телескопи, и 

нивни постаменти; други астрономски инструменти и 
нивни постаменти, освен инструменти за радио-
астрономија:   

9005 10 00 00 -Дурбини со два објектива (двогледи)   15 p/st 
9005 80 00 00 -Други инструменти   2 p/st 
9005 90 00 00 -Делови и прибор (вклучувајќи постаменти)   7 p/st /kg 
9006 Фотографски апарати (освен кинематографски камери); 

фотографски флеш-апарати и флеш-сијалици, освен 
сијалиците со празнење од тар. број 8539:   

9006 10 00 00  -Апарати за подготвување на печатарски плочи или на 
цилиндри   5 p/st 

9006 30 00 00 -Апарати специјално конструирани за фотографирање под 
вода, за геодетски снимања од воздух, или за медицинско 
или хируршко испитување на внатрешните органи; споре-
дбени апарати за судски или за криминолошки цели   

 
 
 

13 

 
 
 

p/st 
9006 40 00 00 -Фотографски апарати за моментна-брза фотографија   15 p/st 
  -Други апарати:   
9006 51 00 00 --Со барало низ објективот (рефлексен, со еден објектив 

(SLR)), за филм во ролна со ширина што не надминува 35 
мм   

 
5 

 
p/st 

9006 52 00 00 --Други, за филм во ролна со ширина помала од 35 мм   5 p/st 
9006 53 --Други, за филм во ролна со ширина од 35 мм:   
9006 53 10 00 ---Подвижни фотографски апарати   15 p/st 
9006 53 80 00 ---Друго   5 p/st 
9006 59 00 00 --Друго   5 p/st 
  -Фотографски флеш-апарати и флеш-сијалици:   
9006 61 00 00 --Флеш-апарати со сијалици на празнење (“електронски”)   15 p/st 
9006 69 00 00 --Друго   15 p/st 
  -Делови и прибор:   
9006 91 00 00 --За фотографски апарати   5 p/st /kg 
9006 99 00 00 --Друго   13 p/st /kg 
9007 Кинематографски камери и проектори, вклучувајќи ги и 

оние со вградени апарати за снимање или репродукција на 
звук:   

  -Камери:   
9007 11 00 00 --За филм со ширина помала од 16 мм или за филм со 

ширина од 2 х 8 мм   
 

8 
 

p/st 
9007 19 00 00 --Друго   8 p/st 
9007 20 00 00 -Проектори   8 p/st 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.  
% Ед. мер.

1 2 3 4 
  -Делови и прибор:   
9007 91 00 00 --За камери   8 p/st /kg 
9007 92 00 00 --За проектори   8 p/st /kg 
9008 Проектори на слики, освен кинематографски; фотографски 

апарати (освен кинематографски) за зголемување и 
намалување:   

9008 10 00 00 -Проектори на дијапозитиви   10 p/st 
9008 20 00 00 -Читачи за микрофилм, микрофиш или друга микроформа, 

со или без можност за добивање на копи   
 

8 
 

p/st 
9008 30 00 00 -Други проектори на слики   10 p/st 
9008 40 00 00 -Фотографски апарати (освен кинематографски) за 

зголемување и намалување   
 

10 
 

p/st 
9008 90 00 00 -Делови и прибор   10 p/st /kg 
[9009]     
9010 Апарати и опрема за фотографски (вклучувајќи и 

кинематографски) лаборатории, неспомнати ниту опфатени 
на друго место во оваа глава; негатоскопи; екрани за 
проекција:   

9010 10 00 00 -Апарати и опрема за автоматско развивање на 
фотографски (вклучувајќи и кинематографски) филм или 
хартии во ролна или за автоматско пренесување на снимки 
од развиен филм на ролни на фотографска хартија   

 
 
 

5 

 
 
 

p/st 
9010 50 00 00 -Други апарати и опрема за фотографски (вклучувајќи и 

кинематографски) лабаратории; негатоскопи   
 

5 
 

p/st 
9010 60 00 00 -Екрани за проекции   5 p/st 
9010 90 00 00 -Делови и прибор   5 p/st /kg 
9011 Оптички микроскоп, вклучувајќи ги и оние за 

микрофотографија, микрокинематографија или 
микропроекција:   

9011 10  -Стереоскопски микроскопи:   
9011 10 10 00 --Опремени со опрема специфично наменета за ракување и 

транспорт на полупроводнички плочи или мрежи   
 
сл 

 
p/st 

9011 10 90 00 --Друго   сл p/st 
9011 20  -Други микроскопи, за микрофотографија, ми-

крокинематографија или микропроекција:    
9011 20 10 00 --Микрофотографски микроскопи опремени со опрема 

специфично наменета за ракување и транспорт на 
полупроводнички плочи или мрежи   

 
 
сл 

 
 

p/st 
9011 20 90 00 --Друго   сл p/st 
9011 80 00 00 -Други микроскопи   сл p/st 
9011 90  -Делови и прибор:    
9011 90 10 00 --На апарати од тар. ознака 9011 10 10 00 или 9011 20 10 00   сл p/st /kg 
9011 90 90 00 --Друго   сл p/st /kg 
9012 Микроскопи, освен оптички микроскопи; дифракциони 

апарати:   
9012 10  -Микроскопи, освен оптички микроскопи и дифракциони 

апарати:    
9012 10 10 00 --Електронски микроскопи опремени со опрема специфично 

наменета за ракување и транспорт на полупроводнички плочи 
или мрежи   сл p/st 
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1 2 3 4 
9012 10 90 00 --Друго   сл p/st 
9012 90  -Делови и прибор:    
9012 90 10 00 --На апарати од тар. ознака 9012 10 10 00   сл p/st /kg 
9012 90 90 00 --Друго   сл p/st /kg 
9013 Уреди со течни кристали што не претставуваат производи 

поспецифично опишани во други тарифни броеви; ласери, 
освен ласерски диоди; други оптички уреди и инструменти, 
неспоменати ниту опфатени на друго место во оваа глава:   

9013 10 00 00 -Телескопски нишани за оружје; перископи; телескопи 
проектирани да формираат делови за машини, уреди, 
инструменти или апарати од оваа глава или од Оддел XVI   

 
 
сл 

 
 

p/st 
9013 20 00 00 -Ласери, освен ласерски диоди   сл p/st 
9013 80 -Други уреди, апарати и инструменти:   
  --Уреди на течен кристал:   
9013 80 20 00 ---Активни матрични уреди на течен кристал   сл p/st 
9013 80 30 00 ---Друго   сл p/st 
9013 80 90 00 --Друго   сл p/st 
9013 90  -Делови и прибор:   
9013 90 10 00 --На уреди на течен кристал (LCD)   сл p/st /kg 
9013 90 90 00 --Друго   сл p/st /kg 
9014 Компаси; други навигациони инструменти и апарати:   
9014 10 00 00 -Компаси   сл p/st 
9014 20 -Инструменти и апарати за аеронаутичка или вселенска 

навигација (освен компаси):   
9014 20 20 00 --Инерцијални навигациони системи   сл p/st 
9014 20 80 00 --Друго   сл p/st 
9014 80 00 00 -Други инструменти и уреди   сл p/st 
9014 90 00 00 -Делови и прибор   сл p/st /kg 
9015 Геодетски (вклучувајќи фотограметриски), хидрографски, 

океанографски, хидролошки, метереолошки или геофи-
зички инструменти и апарати, освен компаси; далномери:   

9015 10 -Далномери:   
9015 10 10 00 --Електронски   сл p/st 
9015 10 90 00 --Друго   сл p/st 
9015 20 -Теодолити и тахеометри:    
9015 20 10 00 --Електронски   сл p/st 
9015 20 90 00 --Друго   сл p/st 
9015 30 -Нивелири:    
9015 30 10 00 --Електронски   сл p/st 
9015 30 90 00 --Друго   сл p/st 
9015 40 -Инструменти и апарати за фотограметрија:   
9015 40 10 00 --Електронски   сл p/st /kg 
9015 40 90 00 --Друго   сл p/st /kg 
9015 80 -Други инструменти и апарати:   
  --Електронски:   

9015 80 11 00 
---Метереолошки, хидролошки и геофизички инструменти и 
апарати   сл p/st 

9015 80 19 00 ---Друго   сл p/st 
  --Друго:   
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9015 80 91 00 ---Инструменти и уреди што се користат во геодезијата, 

топографијата, истражување или нивелирање; хидрографички 
инструменти   

 
 
сл 

 
 

p/st 

9015 80 93 00 
---Метереолошки, хидролошки и геофизички инструменти и 
апарати   сл p/st 

9015 80 99 00 ---Друго   сл p/st 
9015 90 00 00 -Делови и прибор   сл p/st /kg 
9016 00 Ваги со осетливост до пет центиграми, вклучувајќи ги и 

оние со тегови:   
9016 00 10 00 -Ваги   сл p/st /kg 
9016 00 90 00 -Делови и прибор   сл p/st /kg 
9017 Инструменти и апарати за цртање, обележување или 

математичко сметање (на пример, апарати за скицирање, 
пантографи, агломери, прибор за цртање во сет, 
логаритмари, калкулатори во форма на тркалезна плоча); 
инструменти за мерење должина, што се држат в рака (на 
пр, мерни прачки и ленти, микрометарски мерила, мерила 
со нониус), неспомнати ниту опфатени на друго место во 
оваа глава:   

9017 10 -Маси и апарати за скицирање, вклучувајќи и автоматски:   
9017 10 10 00 --Плотери   сл p/st 
9017 10 90 00 --Друго   5 p/st 
9017 20 -Други инструменти за цртање, обележување или 

математичко сметање:   
9017 20 05 00 --Плотери   сл p/st 
  --Други инструменти за цртање:   
9017 20 11 00 ---Сетови за цртање   5 p/st 
9017 20 19 00 ---Друго   5 p/st 
9017 20 39 00 --Инструменти за обележување  5 p/st 
9017 20 90 00 --Инструменти за математичко пресметување (вклучувајќи 

логаритмари, калкулатори во форма на тркалезна плоча и 
слично)   

 
5 

 
p/st 

9017 30 -Микрометарски мерила, шублери и калибрирачки мерила:   
9017 30 10 00 --Микрометарски мерила и шублери   5 p/st 
9017 30 90 00 --Друго (исклучувајќи калибрирачки мерила со уреди за 

подесување од тар. број 9031)   
 

5 
 

p/st 
9017 80 -Други инструменти:   
9017 80 10 00 --Мерни шипки, мерни траки и ленири со мерна поделба   5 p/st 
9017 80 90 00 --Друго   5 p/st 
9017 90 00 00 -Делови и прибор  сл p/st /kg 
9018 Инструменти и апарати за медицинска, хируршка, забарска 

и ветеринарна наука, вклучувајќи и сцинтиграфски 
апарати, други електромедицински апарати и инструменти 
за испитување на видот:   

  -Електродијагностички апарати (вклучувајќи и апарати за 
функционални истражувачки испитувања или за 
проверување на физиолошките параметри):   

9018 11 00 00 --Електрокардиографи   сл p/st 
9018 12 00 00 --Ултрасонични скенери   сл p/st 
9018 13 00 00 --Апарати за магнетна резонанција   сл p/st 
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9018 14 00 00 --Сцинтиграфски апарати   сл p/st 
9018 19  --Друго:   
9018 19 10 00 ---Мониторинг апарати за истовремено набљудување на два 

или повеќе параметри   
 
сл 

 
p/st 

9018 19 90 00 ---Друго   сл p/st 
9018 20 00 00 -Апарати со ултравиолетови или инфрацрвени зраци   сл p/st /kg 
  -Шприцеви, игли, катетри, канили и слично:   
9018 31 --Шприцеви, со или без игли:   
9018 31 10 00 ---Од пластични маси   сл p/st 
9018 31 90 00 ---Друго   сл p/st 
9018 32 --Цевчести метални игли и хируршки игли за шиење:   
9018 32 10 00 ---Цевчести метални игли   сл p/st /kg 
9018 32 90 00 ---Хируршки игли за шиење   сл p/st /kg 
9018 39 00 00 --Друго   сл p/st 
  -Други инструменти и апарати за забарството:   
9018 41 00 00 --Забарски дупчалки, вклучувајќи и комбинирани со друга 

забарска опрема на еден заеднички постамент   
 
сл 

 
p/st /kg 

9018 49  --Друго:   
9018 49 10 00 ---Забарски брусеви, дискови, сврдли и четкички   сл p/st 
9018 49 90 00 ---Друго   сл p/st 
9018 50 -Други инструменти и апарати за офтамологијата:   
9018 50 10 00 --Неоптички   сл p/st /kg 
9018 50 90 00 --Друго   сл p/st /kg 
9018 90 -Други инструменти и апарати:   
9018 90 10 00 --Инструменти и апарати за мерење на крвен притисок   сл p/st 
9018 90 20 00 --Ендоскопи   сл p/st 
9018 90 30 00 --Опрема за дијализа (вештачки бубрези, бубрежни машини, 

дијализатори)   
 
сл 

 
p/st 

  --Диатермички апарати:   
9018 90 41 00 ---Ултразвучни   сл p/st 
9018 90 49 00 ---Друго   сл p/st 
9018 90 50 00 --Трансфузиони апарати   сл p/st 
9018 90 60 00 --Апарати и инструменти за анестезија   сл p/st 
9018 90 70 00 --Ултразвучни литотриптични инструменти   сл p/st 
9018 90 75 00 --Апарати за нервна стимулација   сл p/st 
9018 90 85 00 --Друго   сл p/st 
9019 Апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати за 

психолошки тестирања; апарати за озонотерапија, 
оксигенотерапија, аеросол терапија, вештачко дишење или 
други терапевтски апарати за дишење:   

9019 10 -Апарати за механотерапијата; апарати за масажа; апарати 
за психолошки тестирања:   

9019 10 10 00 --Електрично вибраторско - масажерски апарати   сл p/st /kg 
9019 10 90 00 --Друго   сл p/st /kg 
9019 20 00 00 -Апарати за озонотерапија, оксигенотерапија, аеросол 

терапија, вештачко дишење или други терапевтски апарати 
за дишење   

 
сл 

 
p/st /kg 

9020 00 00 00 Други апарати за дишење и гас-маски, освен заштитни 
маски без механички делови и изменливи филтри   

 
сл 

 
p/st /kg 
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9021 Ортопедски справи, вклучувајќи и патерици, хируршки 

појаси и потпашувачи (натеги); шини и други справи за 
фрактури; вештачки делови на телото; апарати за 
подобрување на слухот и други апарати што се носат, или 
вградуваат во телото, за да го надоместат недостатокот или 
инвалидноста:   

9021 10  -Ортопедски справи или справи за фрактури:   
9021 10 10 00 --Ортопедски справи   сл p/st /kg 
9021 10 90 00 --Шини и други справи за фрактури   сл p/st /kg 
  -Вештачки заби и забни протези:   
9021 21 --Вештачки заби:   
9021 21 10 00 ---Од пластични маси   сл p/st /kg 
9021 21 90 00 ---Од други материјали   сл p/st /kg 
9021 29 00 00 --Друго   сл p/st /kg 
  -Други вештачки делови на телото:   
9021 31 00 00 --Вештачки зглобови   сл p/st /kg 
9021 39  --Друго:   
9021 39 10 00 ---Очни протези   сл p/st /kg 
9021 39 90 00 ---Друго   сл p/st /kg 
9021 40 00 00 -Апарати за подобрување на слухот, освен делови и прибор   сл p/st 
9021 50 00 00 -Апарати за стимулација на работата на срцевите мускули 

(пасмејкери), освен делови и прибор   
 
сл 

 
p/st 

9021 90 -Друго:   
9021 90 10 00 --Делови и прибор на апарати за подобрување на слухот   сл p/st /kg 
9021 90 90 00 --Друго   сл p/st /kg 
9022 Рендген-апарати и апарати што користат алфа, бета или 

гама зрачење, за медицинска, хируршка, забарска или 
ветеринарска или друга употреба, вклучувајќи и апарати за 
радиографија или радиотерапија, рендгенски цевки и други 
генератори на рендген-зраци, генератори со висок напон, 
командни табли и командни маси, екрани, маси, столови и 
слично, за испитување или лекување:   

  -Рендген-апарати за медицинска, хируршка, забарска, 
ветринарска или друга употреба, вклучувајќи и апарати за 
радиографија или радиотерапија:   

9022 12 00 00 --Компјутеризирани томографски апарати   сл p/st 
9022 13 00 00 --Друго, за стоматолошка употреба   сл p/st 
9022 14 00 00 --Друго, за медицинска, хируршка или ветеринарна 

употреба   сл p/st 
9022 19 00 00 --За други употреби   сл p/st 
  -Апарати што користат алфа, бета или гама зрачење, за 

медицинска, хируршка, забарска, ветеринарска или друга 
употреба, вкулучувајќи и апарати за радиографија или 
радиотерапија:   

9022 21 00 00 --За медицинска, хируршка, забарска или ветеринарска 
употреба   сл p/st 

9022 29 00 00 --За други употреби   сл p/st 
9022 30 00 00 -Рендгенски цевки   сл p/st 
9022 90 -Друго, вклучувајќи и делови и прибор:   
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9022 90 10 00 --Рендгенски флуоресцентни екрани и рендгенски појачувачки 

екрани; мрежи и штитници за заштита од зрачење   
 
сл 

 
p/st /kg 

9022 90 90 00 --Друго   сл p/st /kg 
9023 00 Инструменти, апарати и модели, наменети за цели на 

демонстрирање (на пр, за образованието или за изложби), 
што се непогодни за други употреби:   

9023 00 10 00 -Од вид, кои се употребуваат во настава по физика, хемија или 
други технички предмети   

 
сл 

 
p/st /kg 

9023 00 80 00 -Друго   сл p/st /kg 
9024 Машини и апарати за испитување на тврдост, цврстина на 

кинење или збивање, еластичност или на други механички 
својства на материјалите (на пр, на метали, дрво, текстил, 
хартија, пластична маса):   

9024 10 -Машини и апарати за испитување на метали:   
 --Електронски:     
9024 10 11 00 ---Универзални или за испитување на цврстина на кинење   сл p/st 
9024 10 13 00 ---За испитување на тврдоста   сл p/st 
9024 10 19 00 ---Друго   сл p/st 
9024 10 90 00 --Друго   сл p/st 
9024 80 -Други машини и апарати:   
 --Електронски:     
9024 80 11 00 ---За испитување на текстил, хартија или картон   сл p/st 
9024 80 19 00 ---Друго   сл p/st 
9024 80 90 00 --Друго   сл p/st 
9024 90 00 00 -Делови и прибор   сл p/st /kg 
9025 Хидрометри и слични пловни инструменти, термометри, 

пирометри, барометри, хигрометри и психрометри, 
вклучувајќи и комбинации на овие инструменти, со или без 
можности за регистрирање:   

  -Термометри и пирометри, што не се комбинирани со други 
инструменти:   

9025 11 --Полнети со течност, за директно отчитување:   
9025 11 20 00 ---Клинички или ветеринарни   сл p/st 
9025 11 80 00 ---Друго   сл p/st 
9025 19 --Други:   
9025 19 20 00 ---Електронски   сл p/st 
9025 19 80 00 ---Друго   сл p/st 
9025 80 -Други инструменти:   
9025 80 20 00 --Барометри, некомбинирани со други инструменти   сл p/st 
  --Друго:   
9025 80 40 00 ---Електронски   сл p/st 
9025 80 80 00 ---Друго   сл p/st 
9025 90 00 00 -Делови и прибор   сл p/st /kg 
9026 Инструменти и апарати за мерење или контрола на 

протокот, нивото, притисокот или на други променливи 
големини на течностите или на гасовите (на пр, мерачи на 
протекот, покажувачи на нивото, манометри, мерачи на 
количеството на топлотата), освен инструментите и апара-
тите од тар. број 9014, 9015, 9028 или 9032:   
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9026 10 -За мерење или контрола на протокот или на нивото на 

течностите:   
  --Електронски:   
9026 10 21 00 ---Мерачи на проток   сл p/st 
9026 10 29 00 ---Друго   сл p/st 
  --Друго:   
9026 10 81 00 ---Мерачи на проток   сл p/st 
9026 10 89 00 ---Друго   сл p/st 
9026 20 -За мерење или контрола на притисокот:   
9026 20 20 00 --Електронски   сл p/st 
  --Друго:   
9026 20 40 00 ---Спирални или метални мерачи на притисок со мембрана   сл p/st 
9026 20 80 00 ---Друго   сл p/st 
9026 80 -Други инструменти и апарати:   
9026 80 20 00 --Електронски   сл p/st 
9026 80 80 00 --Друго   сл p/st 
9026 90 00 00 -Делови и прибор   сл p/st /kg 
9027 Инструменти и апарати за физички или хемиски анализи 

(на пр, полариметри, рефрактометри, спектрометри, 
апарати за анализа на гас или на чад); инструменти и 
апарати за мерење или контрола на вискозитетот, 
порозноста, експанзијата, површинскиот напон или слично; 
инструменти и апарати за калориметриски, акустични или 
фотометриски мерења или контрола (вклучувајќи и 
експозиметри); микротоми:   

9027 10 -Апарати за анализа на гас или на чад:   
9027 10 10 00 --Електронски   сл p/st 
9027 10 90 00 --Други   сл p/st 
9027 20 00 00 -Хроматографи и инструменти за електрофореза   сл p/st 
9027 30 00 00 -Спектометри, спектрофотометри и спектрографи што 

користат оптички зрачења (ултравиолетови, видливи, 
инфрацрвени)   

 
сл 

 
p/st 

9027 50 00 00 -Други инструменти и апарати што користат оптички 
зрачења (ултравиолетови, видливи, инфрацрвени)   

 
сл 

 
p/st 

9027 80 -Други инструменти и апарати:   
9027 80 05 00 --Експозиметри   сл p/st 
  --Други:   
  ---Електронски:   
9027 80 11 00 ----pH метри, rH метри и други апарати за мерење на 

спроводливост   сл p/st 
9027 80 13 00 ----Апарати за мерење на физичките својства на 

полупроводничките материјали или на LCD подлоги или 
поврзани изолирачки или спроводливи слоеви за време на 
постапката на производство на полупроводнички плочи или на 
LCD   

 
 
 
сл 

 
 
 

p/st 
9027 80 17 00 ----Друго   сл p/st 
  ---Друго:   
9027 80 91 00 ----Вискозиметри, порозиметри и дилатометри   сл p/st 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.  
% Ед. мер.

1 2 3 4 
9027 80 93 00 ----Апарати за мерење на физичките својства на 

полупроводничките материјали или на LCD подлоги или 
поврзани изолирачки или спроводливи слоеви за време на 
постапката на производство на полупроводнички плочи или на 
LCD   

 
 
 
сл 

 
 
 

p/st 
9027 80 97 00 ----Друго   сл p/st 
9027 90 -Микротоми; делови и прибор:   
9027 90 10 00 --Микротоми   сл p/st /kg 
  --Делови и прибор:    
9027 90 50 00 ---На апарати од тар. подброј 9027 20 до 9027 80   сл p/st /kg 
9027 90 80 00 ---На микротоми или на апарати за анализа на гас или чад   сл p/st /kg 
9028 Мерачи на потрошувачката или на производството на 

гасови, течности или на електрична енергија, вклучувајќи 
и мерачи за нивно баждарење:   

9028 10 00 00 -Гасометри   сл p/st 
9028 20 00 00 -Мерачи на течности   сл p/st 
9028 30 -Електрични броила:   
  --За наизменична струја:   
9028 30 11 00 ---Еднофазни   сл p/st 
9028 30 19 00 ---Повеќефазни   сл p/st 
9028 30 90 00 --Друго   сл p/st 
9028 90 -Делови и прибор:   
9028 90 10 00 --За електрични броила   сл p/st /kg 
9028 90 90 00 --Друго   сл p/st /kg 
9029 Бројачи на обртите, бројачи на производството, 

таксиметри, бројачи на километрите, бројачи на чекорите и 
слично; покажувачи на брзината и тахиметри, освен оние 
што се распоредуваат во тар. број 9014 или 9015; 
стробоскопи:   

9029 10 00 00 -Бројачи на обртите, бројачи на производството, 
таксиметри, бројачи на километрите, бројачи на чекорите и 
слично   

 
5 

 
p/st 

9029 20 -Покажувачи на брзината и тахиметри; стробоскопи:   
  --Покажувачи на брзина и тахиметри:   
9029 20 31 00 ---Покажувачи на брзина за употреба во возила   5 p/st 
9029 20 38 00 ---Друго   5 p/st 
9029 20 90 00 --Стробоскопи   5 p/st 
9029 90 00 00 -Делови и прибор   5 p/st /kg 
9030 Осцилоскопи, спектрални анализатори и други 

инструменти и апарати за мерење или контрола на 
електрични големини, исклучувајќи ги мерачите од тар. 
број 9028; инструменти и апарати за мерење или откривање 
алфа, бета, гама, рендгенски, космички или други 
јонизирачки зрачења:   

9030 10 00 00 - Инструменти и апарати за мерење или откривање на 
јонизирачки зрачења   

 
сл 

 
p/st 

9030 20 -Осцилоскопи и осцилографи:   
9030 20 10 00 --Катодна цевка   сл p/st 
9030 20 30 00 --Други, со уред за регистрирање   сл p/st 
  --Други:   



24 декември 2009  СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 155 - Стр. 637 
 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.  
% Ед. мер.

1 2 3 4 
9030 20 91 00 ---Електронски   сл p/st 
9030 20 99 00 ---Други   сл p/st 
  -Други инструменти и апарати, за мерење или контрола на 

напон, јачина на струја, отпор или моќност:   
9030 31 00 00 --Мултиметри, без уред за регистрирање    сл p/st 
9030 32 00 00 --Мултиметри, со уред за регистрирање     сл p/st 
9030 33 --Други,  без  уред за регистрирање:   
9030 33 10 00 ---Електронски   сл p/st 
  ---Друго:   
9030 33 91 00 ----Волтметри   сл p/st 
9030 33 99 00 ----Друго   сл p/st 
9030 39 00 00 --Други, со уред за регистрирање   сл p/st 
9030 40 00 00 -Други инструменти и апарати, посебно конструирани за 

телекомуникации (на пр, инструменти за мерење на 
преслушување, инструменти за мерење на засилување, 
инструменти за мерење на изобличување, псофометри)   

 
 
 
сл 

 
 
 

p/st 
  -Други инструменти и апарати:   
9030 82 00 00 --За мерење или контрола на полупроводнички плочи или 

уреди   сл p/st 
9030 84 00 00 --Друго, со уред за регистрирање   сл p/st 
9030 89 --Друго:   
9030 89 30 00 ---Електронски   сл p/st 
9030 89 90 00 ---Друго   сл p/st 
9030 90 -Делови и прибор:   
9030 90 20 00 --На апарати од тар. ознака 9030 82 00 00   сл p/st /kg 
9030 90 85 00 --Друго   сл p/st /kg 
9031 Инструменти, апарати и машини за мерење или контрола, 

неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава; 
проектори на профили:   

9031 10 00 00 -Машини за урамнотежување на механички делови   сл p/st 
9031 20 00 00 -Пробни маси   сл p/st 
  -Други оптички инструменти и апарати:   
9031 41 00 00 --За контролирање на полупроводнички плочи или уреди 

или за контролирање на фотомаски или мрежи кои се 
користат при производството на полупроводници   

 
 
сл 

 
 

p/st 
9031 49 --Друго:   
9031 49 10 00 ---Проектори на профили   сл p/st 
9031 49 90 00 ---Друго   сл p/st 
9031 80 -Други инструменти, апарати и машини:   
  --Електронски:   
  ---За мерење или контролирање на геометриски големини:   
9031 80 32 00 ----За контролирање на полупроводнички плочи или уреди или 

за контролирање на фотомаски или мрежи кои се употребуваат 
во производство на полупроводнички уреди   

 
 
сл 

 
 

p/st 
9031 80 34 00 ----Друго   сл p/st 
9031 80 38 00 ---Друго   сл p/st 
  --Друго:   
9031 80 91 00 ---За мерење или контролирање на геометриски големини   сл p/st 
9031 80 98 00 ---Друго   сл p/st 
9031 90 -Делови и прибор:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав.  
% Ед. мер.

1 2 3 4 
9031 90 20 00 --На апарати од тар. ознака 9031 41 00 00 или на оптички 

инструменти и уреди за мерење на површинската поединечна 
контаминација на полупроводнички плочи од тар. ознака 9031 
49 90 00   

 
 
сл 

 
 

p/st /kg 
9031 90 30 00 --На апарати од тар. ознака 9031 80 32 00   сл p/st /kg 
9031 90 85 00 --Друго   сл p/st /kg 
9032 Инструменти и апарати за автоматска регулација или 

управување:   
9032 10 -Термостати:   
9032 10 20 00 --Електронски   сл p/st 
  --Друго:   
9032 10 81 00 ---Со електричен прекинувач   сл p/st 
9032 10 89 00 ---Друго   сл p/st 
9032 20 00 00 -Маностати (пресостати)   сл p/st 
  -Други инструменти и апарати:   
9032 81 00 00 --Хидраулични или пневматски   сл p/st 
9032 89 00 00 --Друго   сл p/st 
9032 90 00 00 -Делови и прибор   сл p/st /kg 
9033 00 00 00 Делови и прибор (неспомнати ниту опфатени на друго место 

во оваа глава) за машини, уреди, инструменти или апарати 
од Глава 90   

 
сл 

 
p/st /kg 
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ГЛАВА  9 1  

ЧАСОВНИЦИ И НИВНИ ДЕЛОВИ 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  стакло или тегови за часовници (се распоредуваат според материјалот од кој се 

изработени); 
(б)  вериги за часовници (тар. број 7113 или 7117, во зависност од случајот); 
(в)  делови за општа употреба дефинирани во забелешката 2 кон Оддел XV, од прости метали 

(Оддел XV), или слични производи од пластични маси (Глава 39) или од благородни 
метали или од метал платиниран со благороден метал (главно тар. број 7115); меѓутоа, 
пружините за часовници, се распоредуваат како делови од часовници (тар. број 9114); 

(г)  куглички за лежишта (тар. број 7326 или 8482, во зависност од случајот); 
(д)  производи од тар. број 8412 изработени така што да работат без запиначки механизам; 
(ѓ)  куглични лежишта (тар. број 8482); или 
(е)  производи од Глава 85, се уште несоставени меѓусебно или со други компоненти во 

механизми за часовници или во други производи, само или главно погодни да бидат делови 
на такви механизми (Глава 85). 

2.  Тар. број 9101 опфаќа само лични часовници со кутија целосно изработена од благороден метал 
или од метал платиниран со благородени матал, или од истите материјали комбинирани со 
природни или одгледувани бисери, или со бесценети или полубесценети камења (природни, 
синтетички или реконституирани) од тар. броеви 7101 до 7104. Личните часовници со кутија од 
прост метал украсени со вметнат благороден метал се распоредуваат во тар. број 9102. 

3.  Во оваа Глава, под поимот “механизми за лични часовници” се подразбираат уреди регулирани 
со урамнотежувачко тркало и спирална пружина, кварцен кристал или со кој и да е друг систем 
што може да определува интервали на време, со покажувач или систем на кој може да се вгради 
механички покажувач. Таквите механизми не надминуваат 12 мм во дебелина ниту 50 мм во 
ширина, должина или во пречник. 

4.  Освен производите исклучени со забелешката 1, механизмите и други делови погодни за 
употреба и во часовници и во други производи (на пример, прецизни инструменти) се 
распоредуваат во оваа Глава. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
9101 Рачни, џебни и други лични часовници, 

вклучувајќи и штоперици, со куќиште од 
благороден метал или од метал платиниран со 
благороден метал:   

  -Рачни часовници, електрично напојувани, со 
или без штоперица:   

9101 11 00 00 --Само со механички покажувач   5 p/st 
9101 19 00 00 --Други   5 p/st 
  -Други рачни часовници, со или без штоперици:   
9101 21 00 00 --Со автоматско навивање   5 p/st 
9101 29 00 00 --Други   5 p/st 
  -Други:   
9101 91 --Електрично напојувани:   
9101 91 00 10 ---Штоперици   5 p/st 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
9101 91 00 90 ---Други   5 p/st 
9101 99 --Други:   
9101 99 00 10 ---Штоперици   5 p/st 
9101 99 00 90 ---Други   5 p/st 
9102 Рачни, џебни и други лични часовници, 

вклучувајќи и штоперици, освен оние што се 
распоредуваат во тар. број 9101:   

  -Рачни часовници, електрично напојувани, со 
или без штоперица:   

9102 11 00 00 --Само со механички покажувач   5 p/st 
9102 12 00 00 --Само со оптичко-електронски покажувач   5 p/st 
9102 19 00 00 --Други   5 p/st 
  -Други рачни часовници, со или без штоперица:   
9102 21 00 00 --Со автоматско навивање   5 p/st 
9102 29 00 00 --Други   5 p/st 
  -Други:   
9102 91 --Електрично напојувани:   
9102 91 00 10 ---Штоперици   5 p/st 
9102 91 00 90 ---Други   5 p/st 
9102 99 --Други:   
9102 99 00 10 ---Штоперици   5 p/st 
9102 99 00 90 ---Други   5 p/st 
9103 Куќни, канцелариски и слични часовници со 

механизам за лични часовници, исклучувајќи ги 
часовниците од тар. број 9104:   

9103 10 00 00 -Електрично напојувани   5 p/st 
9103 90 00 00 -Други   5 p/st 
9104 00 00 00 Часовници за инструмент-табли и часовници од 

сличен тип за возила, воздухоплови, космички 
латела или пловила   

 
5 

 
p/st 

9105 Други часовници (освен часовници со механизам 
за лични часовници):   

  -Будилици:   
9105 11 00 00 --Електрично напојувани   5 p/st 
9105 19 00 00 --Други   5 p/st 
  -Ѕидни часовници:   
9105 21 00 00 --Електрично напојувани   5 p/st 
9105 29 00 00 --Други   5 p/st 
  -Други:   
9105 91 00 00 --Електрично напојувани   5 p/st 
9105 99 --Други:   
9105 99 10 00 ---За на маса или за на камин   5 p/st 
9105 99 90 00 ---Друго   5 p/st 
9106 Апарати за регистрирање на време и датум и 

апарати за мерење, регистрирање или на друг 
начин покажување на временски интервали, со 
часовници или со механизам за лични часовници 
или со синхрон-мотор (на пр, за регистрирање 
само на време, или на време и на датум):   



24 декември 2009  СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 155 - Стр. 641 
 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
9106 10 00 00 -Апарати за регистрирање само на време; 

апарати за регистрирање и на време и на датум   
 

5 
 

p/st 
9106 90 -Други:   
9106 90 10 00 --Мерачи на кратки временски периоди (бројачи на 

минути, бројачи на секунди, штоперици за на маса)  
 

5 
 

p/st 
9106 90 80 00 --Друго   5 p/st 
9107 00 00 00 Временски прекинувачи, со механизам за 

часовници или со синхрон-мотор   
 

5 
 

p/st 
9108 Механизми за лични часовници, комплетни и 

составени:   
  -Електрично напојувани:   
9108 11 00 00 --Само со механички покажувач или со уред во 

кој може да се вгради механички покажувач   
 

5 
 

p/st 
9108 12 00 00 --Само со оптичко-електронски покажувач   5 p/st 
9108 19 00 00 --Други   5 p/st 
9108 20 00 00 -Со автоматско навивање   5 p/st 
9108 90 00 00 -Други   5 p/st 
9109 Други механизми за часовници, комплетни и 

составени:   
  -Електрично напојувани:   
9109 11 00 00 --За будилници   5 p/st 
9109 19 00 00 --Друго   5 p/st 
9109 90 00 00 -Друго   5 p/st 
9110 Комплетни механизми за часовници (лични или 

други), несоставени или делумно составени 
(механизми во сетови); некомплетни механизми 
за часовници (лични или други) составени; груби 
механизми за часовници (лични или други):   

  -За лични часовници:   
9110 11 --Комплетни механизми, несоставени или де-

лумно составени (механизми во сетови):   
9110 11 10 00 ---Со балансни тркала и спирална пружина   5 p/st 
9110 11 90 00 ---Друго   5 p/st 
9110 12 00 00 --Некомплетни механизми, составени   5 p/st /kg 
9110 19 00 00 --Груби механизми   5 p/st /kg 
9110 90 00 00 -Други   5 p/st /kg 
9111 Кутии за лични часовници и делови од кутии:   
9111 10 00 00 -Кутии од благородни метали или од метал 

платиниран со благороден метал   
 

5 
 

p/st 
9111 20 00 00 -Кутии од прости метали, вклучувајќи и 

позлатени или посребрени   5 p/st 
9111 80 00 00 -Други кутии   5 p/st 
9111 90 00 00 -Делови   5 p/st /kg 
9112 Кутии за куќни, канцелариски и слични 

часовници и кутии од сличен вид за други 
производи од оваа глава, и делови од кутии:   

9112 20 00 00 -Кутии   5 p/st 
9112 90 00 00 -Делови   5 p/st /kg 
9113 Ремени, гривни за рачни часовници, и делови за 

ремени и гривни:   



Стр. 642 - Бр. 155 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 24 декември 2009 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
9113 10 -Од благородни метали или од метал платиниран 

со благороден метал:   
9113 10 10 00 --Од благородни метали   5 p/st /kg 
9113 10 90 00 --Од метал платиниран со благороден метал   5 p/st /kg 
9113 20 00 00 -Од прост метал, вклучувајќи и позлатени или 

посребрени   5 p/st /kg 
9113 90 -Друго:   
9113 90 10 00 --Од кожа или вештачка кожа   5 p/st /kg 
9113 90 80 00 --Друго   5 p/st /kg 
9114 Други делови од часовници (лични и други):   
9114 10 00 00 -Пружини   5 p/st /kg 
9114 20 00 00 -Лежишен камен   5 p/st /kg 
9114 30 00 00 -Бројници   5 p/st /kg 
9114 40 00 00 -Плочи и мостови   5 p/st /kg 
9114 90 00 00 -Друго   5 p/st /kg 
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ГЛАВА  9 2  

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ; ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА ОВИЕ ПРОИЗВОДИ 
 
Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 
(а)  делови за општа употреба, дефинирани во забелешката 2 кон Оддел XV, од прости метали 

(Оддел XV), или слични производи од пластични маси (Глава 39); 
(б)  микрофони, засилувачи, звучници, слушалки, прекинувачи, стробоскопи и други помошни 

инструменти, апарати или опрема од Глава 85 или 90, што се употребуваат со производите 
од оваа глава, но не се вградени во нив ниту се ставени во исто куќиште; 

(в)  музички инструменти и апарати во форма на играчки (тар. број 9503); 
(г)  четки за чистење на музички инструменти (тар. број 9603); или 
(д)  предмети што имаат карактер на колекција или на старини (тар. број 9705 или 9706). 

2.  Гудалата, палките и слични направи што се користат за свирење на музичките инструменти од 
тар. број 9202 или 9206 што се испорачани заедно со инструментите во потребен број и 
очигледно наменети за употреба со нив, се распоредуваат во тарифниот број во кој се 
распоредува соодветниот инструмент. 
Картичките, дисковите и валјаците од тар. број 9209 испорачани заедно со инструментот се 
сметаат како посебни производи и не претставуваат дел на таквиот инструмент 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
9201 Клавири, вклучувајќи и автоматски клавири; 

чембала и други клавијатурни инструменти со 
жици:   

9201 10 -Пијанина:   
9201 10 10 00 --Нови   9 p/st 
9201 10 90 00 --Употребувани   9 p/st 
9201 20 00 00 -Концертни клавири   9 p/st 
9201 90 00 00 -Друго   9 p/st 
9202 Други музички инструменти со жици (на 

пример, гитари, виолини, харфи):   
9202 10 -Гудачки инструменти:   
9202 10 10 00 --Виолини   9 p/st 
9202 10 90 00 --Друго   9 p/st 
9202 90 -Други:   
9202 90 30 00 --Гитари   9 p/st 
9202 90 80 00 --Друго   9 p/st 
[9203]     
[9204]     
9205 Други дувачки музички инструменти (на 

пример, кларинети, труби, гајди):   
9205 10 00 00 -Лимени дувачки инструменти   9 p/st 
9205 90 -Други:   
9205 90 10 00 --Хармоники и слични инструменти   9 p/st 
9205 90 30 00 --Усни хармоники   9 p/st 
9205 90 50 00 --Оргули со типки; хармониуми и слични клавија-

турни инструменти со слободни метални писки   9 p/st 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер. 

1 2 3 4 
9205 90 90 00 --Други   9 p/st 
9206 00 00 00 Удирачки музички инструменти (на пр, 

тапани, ксилофони, цимбала, кастањети, 
маракаси)   9 p/st 

9207 Музички инструменти, чијшто звук се 
произведува електрично, или мора да се 
засилува електрично (на пример, оргули, 
гитари, хармоники):   

9207 10 -Клавијатурни инструменти, освен хармони-
ки:   

9207 10 10 00 --Оргули   9 p/st 
9207 10 30 00 --Дигитални клавири   9 p/st 
9207 10 50 00 --Синтисајзери   9 p/st 
9207 10 80 00 --Друго   9 p/st 
9207 90 -Друго:   
9207 90 10 00 --Гитари   9 p/st 
9207 90 90 00 --Друго   9 p/st 
9208 Музички кутии, панаѓурски оргули, ме-

ханички улични оргули, механички птици 
пејачки, музички пили и други музички 
инструменти што не се распоредуваат ниту во 
еден друг тарифен број на оваа глава; 
предмети за мамење од сите видови; 
пишталки, рогови за довикување и други усни 
дувачки сигнални инструменти:   

9208 10 00 00 -Музички кутии   9 p/st 
9208 90 00 00 -Друго   9 p/st 
9209 Делови (на пример, механизми за музички 

кутии) и прибор (на пример, картички, 
дискови и валјаци за механички инструменти) 
за музички инструменти; метрономи, тонски 
виљушки и пишталки (за давање тонови) од 
сите видови:   

9209 30 00 00 -Жици за музички инструменти   9 p/st /kg 
  -Друго:   
9209 91 00 00 --Делови и прибор за клавири   9 p/st /kg 
9209 92 00 00 --Делови и прибор за музички инструменти од 

тар. број 9202   9 p/st /kg 
9209 94 00 00 --Делови и прибор за музички инструменти од 

тар. број 9207   9 p/st /kg 
9209 99 --Друго:   
9209 99 20 00 ---Делови и прибор за музички инструменти од 

тар. број 9205   9 p/st /kg 
  ---Друго:   
9209 99 40 00 ----Метрономи, тонски виљушки и пишталки (за 

давање тонови)  9 p/st /kg 
9209 99 50 00 ----Механизми за музички кутии  9 p/st /kg 
9209 99 70 00 ----Друго  9 p/st /kg 
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О Д Д Е Л  X I X  

ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА; НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР 

 

ГЛАВА  9 3  

ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА; НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР 

Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 

(а)  производи од Глава 36 (на пример, ударни каписли, детонатори, сигнални ракети); 

(б)  делови за општа употреба, дефинирани во забелешката 2 кон Оддел XV, од прости метали 
(Оддел XV), или слични производи од пластични маси (Глава 39); 

(в)  оклопни борбени возила (тар. број 8710); 

(г)  телескопски нишански справи или други оптички уреди погодни за употреба со оружје, 
освен ако се монтирани на оружјето или испорачани со оружјето за кое се наменети да 
бидат монтирани (Глава 90); 

(д)  лакови, стрели, мечови за мечување или детски играчки (Глава 95); 

(ѓ)  предмети што имаат карактер на колекции или на старини (тар. број 9705 или 9706). 

2.  Во тар. број 9306, поимот “нивни делови” не опфаќа радио или радарски апарати од тар. број 
8526. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  
Цар.дава. 

% 
Ед. мер. 

1 2 3 4 

9301 Воено оружје, освен револверите, пиштолите и 
оружјата од тар. број 9307:   

 -Артилериско оружје (на пример, топови, хаубици 
и минофрлачи):   

9301 11 00 00 --Самоодни   7 p/st 

9301 19 00 00 --Друго   7 p/st 

9301 20 00 00 -Ракетни лансери; фрлачи на пламен, лансери на 
рачни гранати; цевки за исфрлање на торпеда и 
слични проектори   7 p/st 

9301 90 00 00  -Друго   7 p/st 

9302 00 00 00 Револвери и пиштоли, освен оние што се 
распоредуваат во тар. број 9303 или 9304    25 p/st 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  
Цар.дава. 

% 
Ед. мер. 

1 2 3 4 

9303 Друго огнено оружје и слични уреди што 
функционираат со палење на експлозивно 
полнење (на пр, спортски пушки, сачмарки и 
ловечки и спортски карабини, огнено оружје што 
се полни однапред, сигнални пиштоли и други 
направи предвидени за исфрлување само на 
сигнални ракети, пиштоли и револвери за 
истрелување на маневарска муниција, пиштоли 
со поврзан клин за хумано убивање на животни, 
фрлачи на бродски јажиња):   

9303 10 00 00 -Огнено оружје што се полни однапред   25 p/st 

9303 20 -Други спортски, ловечки пушки-сачмарки, 
вклучувајќи и комбинација на сачмарки и 
карабини:   

9303 20 10 00 --Со една мазна цевка   25 p/st 

9303 20 95 00 --Друго   25 p/st 

9303 30 00 00 -Други спортски и ловечки пушки   25 p/st 

9303 90 00 00 -Друго   25 p/st 

9304 00 00 00 Друго оружје (на пример, пружински, воздушни 
или гасни пушки и пиштоли, пендреци), освен 
оружјето од тар. број 9307   25 p/st 

9305 Делови и прибор на производите од тар. броеви 
9301 до 9304:   

9305 10 00 00 -За револвери или пиштоил   25 p/st /kg 

  -За пушки-сачмарки, карабини од тар. број 9303:   

9305 21 00 00 --Цевки за пушки-сачмарки   25 p/st /kg 

9305 29 00 00 --Друго   25 p/st /kg 

  -Друго:   

9305 91 00 00 --Од воено оружје од тар. број 9301   7 p/st /kg 

9305 99 00 00 --Друго   25 p/st /kg 

9306 Бомби, гранати, торпеда, мини, ракети и слична 
воена муниција и нивни делови; куршуми, друга 
муниција и проектили и нивни делови, вклучу-
вајќи и сачма и чепови за фишеци:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  
Цар.дава. 

% 
Ед. мер. 

1 2 3 4 

  -Муниција за пушки-сачмарки и делови за таа 
муниција; муниција за воздушни пушки:   

9306 21 00 00 --Фишеци   25 1 000 p/st /kg

9306 29 --Друго:   

9306 29 40 00 ---Чаури   25 1 000 p/st /kg

9306 29 70 00 ---Друго   25 p/st /kg 

9306 30 -Друга муниција и нејзини делови:   

9306 30 10 00 --За револвери и пиштоли од тар. број 9302 и за 
автоматски пушки од тар. број 9301   25 p/st /kg 

  --Друго:   

9306 30 30 00 ---За воено оружје   7 p/st /kg 

  ---Друго:   

9306 30 91 00 ----Муниција за централни сигнални ракети   25 1 000 p/st /kg

9306 30 93 00 ----Мунуција за рабно сигнални ракети   25 1 000 p/st /kg

9306 30 97 00 ----Друго   25 p/st /kg 

9306 90 -Друго:   

9306 90 10 00 --За воено оружје   7 p/st /kg 

9306 90 90 00 --Друго   25 p/st /kg 

9307 00 00 00 Мечови, сабји, бајонети, копја и слични оружја, 
нивни делови и футроли за тоа оружје    25 p/st /kg 
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О Д Д Е Л  X X  

РАЗНИ ПРОИЗВОДИ 

 

ГЛАВА  9 4  

МЕБЕЛ; ПОСТЕЛНИНА, МАДРАЦИ, НОСАЧИ НА МАДРАЦИ, ПЕРНИЦИ И СЛИЧНИ 
ПОЛНЕТИ ПРОИЗВОДИ; ЛАМБИ И ДРУГИ СВЕТЛЕЧКИ ТЕЛА, НА ДРУГО МЕСТО 
НЕСПОМНАТИ ИЛИ ОПФАТЕНИ; ОСВЕТЛЕНИ ЗНАЦИ, ОСВЕТЛЕНИ ПЛОЧКИ СО 

ИМИЊА И СЛИЧНО; МОНТАЖНИ ЗГРАДИ 

Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 

(а)  душеци, јоргани и перници, полнети со вода или на надувување, од Глава 39, 40 или 63; 

(б)  огледала наменети за поставување на под или почва (на пример, големи огледала што се 
наклонуваат околу хоризонталната оска) од тар. број 7009; 

(в)  производи од Глава 71; 

(г)  делови за општа употреба дефинирани во забелешката 2 кон Оддел XV, од прости метали 
(Оддел XV), или слични производи од пластични маси (Глава 39) или каси од тар. број 
8303; 

(д)  мебел специјално конструиран како делови на опрема за ладење или замрзнување од тар. 
број 8418; мебел посебно конструиран за машини за шиење (тар. број 8452); 

(ѓ)  ламби или други светлечки тела од Глава 85; 

(е)  мебел посебно конструиран како делови на апарати од тар. број 8518 (тар. број 8518), од 
тар. броеви 8519 до 8521 (тар. број 8522) или од тар. броеви 8525 до 8528 (тар. број 8529); 

(ж)  производи од тар. број 8714; 

(з)  забарски столови со вградени забарски уреди од тар. број 9018 или забарски плукалници 
(тар. број 9018); 

(ѕ)  производи од Глава 91 (на пример, часовници и кутии за часовници); 

(и)  мебел во вид на играчки или ламби или светлечки тела во вид на играчки (тар. број 9503), 
маси за билијард или друг мебел посебно конструиран за друштвени игри (тар. број 9504), 
мебел за магионичарски вештини или декорирање (освен електрични венци) како што се 
кинески лампиони (тар. број 9505). 

2.  Производите (освен деловите) од тар. броеви 9401 до 9403 се распоредуваат во тие тарифни 
броеви само ако се конструирани да се стават на под или почва. 

Меѓутоа, оваа одредба не се применува на следните производи, што ќе се распоредат во 
спомнатите тарифни броеви дури и ако се конструирани така што да се закачат, прицврстуваат 
за ѕид или да стојат еден врз друг, и тоа: 

(а)  кујнски ормани, ормани и витрини за книги, друг мебел со полици и мебел од 
компонибилни елементи; 

(б)  седишта и легла. 



24 декември 2009  СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 155 - Стр. 649 
 

 

3.  (А)  Во тар. броеви 9401 до 9403 под делови на производи не се подразбираат листови или 
плочи (сечени или несечени во форми, но не и комбинирани со други делови) од стакло 
(вклучувајќи огледала), од мермер или од друг камен или од кој и да е друг материјал 
наведен во Глава 68 или 69; 

(Б)  Производите од тар. број 9404, испорачани заедно, не се распоредуваат во тар. број 9401, 
9402 или 9403 како делови на тие производи. 

 

4.  Во тар. број 9406 под поимот “монтажни згради” се подразбираат згради што се довршени во 
фабриката или приготвени како елементи, испорачани заедно, заради склопување на самото 
место, како што се згради за живеење или работа, канцеларии, училишта, продавници, хангари, 
гаражи или слични згради. 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  
Цар.дав.  

% 
Ед. мер.

1 2 3 4 

9401 Седишта (освен оние од тар. број 9402), вклучувајќи 
ги и оние што можат да се претворат во легла, и нив-
ни делови:   

9401 10 00 00 -Седишта за воздухоплови 15 p/st 

9401 20 00 00 -Седишта за моторни возила 15 p/st 

9401 30 -Обртни седишта со приспособување на променлива 
висина:   

9401 30 10 00 --Тапацирани, со наслони за грб и со тркалца или 
лизгалки 15 p/st 

9401 30 90 00 --Друго 15 p/st 

9401 40 00 00 -Седишта, освен градински седишта или кампинг 
опрема, што можат да се претворат во легал 15 p/st 

 -Седишта од трска, врба, бамбус или слични 
материјали:   

9401 51 00 00 --Од бамбус или трска 15 p/st 

9401 59 00 00 --Друго 15 p/st 

 -Други седишта, со дрвени скелети:   

9401 61 00 00 --Тапацирани 15 p/st 

9401 69 00 00 --Други 15 p/st 

 -Други седишта, со метални скелети:   

9401 71 00 00 --Тапацирани 10 p/st 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  
Цар.дав.  

% 
Ед. мер.

1 2 3 4 

9401 79 00 00 --Други 10 p/st 

9401 80 00 00 -Други седишта 10 p/st 

9401 90 -Делови:   

9401 90 10 00 --За седишта за воздухоплови сл p/st /kg 

 --Друго:   

9401 90 30 00 ---Од дрво 10 p/st /kg 

9401 90 80 00 ---Друго 10 p/st /kg 

9402 Медицински, хируршки, забарски или ветеринарски 
мебел (на пример, операциони маси, маси за прегледи, 
болнички кревети со механички уреди, забарски 
столови); берберски столови и слични столови, со 
обртно, наклонувачко и подигнувачко движење; 
делови на наведените производи:   

9402 10 00 00 -Забарски, берберски или слични столови и нивни 
делови сл p/st /kg 

9402 90 00 00 -Друго сл p/st /kg 

9403 Друг мебел и негови делови:   

9403 10 -Метален канцелариски мебел:   

9403 10 10 00 --Маси за цртање (освен оние од тар. број 9017) 15 p/st /kg 

 --Друго:   

 ---Со висина што не надминува 80 см:   

9403 10 51 00 ----Работни маси 15 p/st /kg 

9403 10 59 00 ----Друго 15 p/st /kg 

 ---Со висина што надминува 80 см:   

9403 10 91 00 ----Ормани со врати и роло ормани 15 p/st /kg 

9403 10 93 00 ----Ормани за картотека и други ормани со фиоки 15 p/st /kg 

9403 10 99 00 ----Друго 15 p/st /kg 

9403 20 -Друг метален мебел:   

9403 20 20 00 --Кревети 15 p/st /kg 

9403 20 80 00 --Друго 15 p/st /kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  
Цар.дав.  

% 
Ед. мер.

1 2 3 4 

9403 30 -Дрвен канцелариски мебел:   

 --Со висина што не надминува 80 см:   

9403 30 11 00 ---Работни маси 12 p/st 

9403 30 19 00 ---Друго 12 p/st 

 --Со висина што надминува 80 см:   

9403 30 91 00 ---Ормани со врати и роло ормани; ормани за картотека и 
други ормани со фиоки 12 p/st 

9403 30 99 00 ---Друго 12 p/st 

9403 40 -Дрвен кујнски мебел:   

9403 40 10 00 --Опремени кујнски делови 12 p/st 

9403 40 90 00 --Друго 12 p/st 

9403 50 00 00 -Дрвен мебел за спални соби 12 p/st 

9403 60 -Друг дрвен мебел:   

9403 60 10 00 --Дрвен мебел за терпезарии и дневни соби 12 p/st 

9403 60 30 00 --Дрвен мебел за опремување на продавници 12 p/st 

9403 60 90 00 --Друг дрвен мебел 12 p/st 

9403 70 00 00 -Мебел од пластични маси 12 p/st /kg 

 -Мебел од други материјали, вклучувајќи и трска, 
врба, бамбус или слични материјали:   

9403 81 00 00 --Од бамбус или трска 10 p/st /kg 

9403 89 00 00 --Друго 10 p/st /kg 

9403 90 -Делови:   

9403 90 10 00 --Од метал 5 p/st /kg 

9403 90 30 00 --Од дрво 5 p/st /kg 

9403 90 90 00 --Од други материјали 5 p/st /kg 

9404 Носачи на мадраци; предмети на постелнина и слични 
стоки (на пример, мадраци, јоргани, перини, перници 
и перничиња), со пружини или полнети со кој и да е 
материјал или од целуларна гума или пластична 
маса, вклучувајќи и пресвлечени:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  
Цар.дав.  

% 
Ед. мер.

1 2 3 4 

9404 10 00 00 -Носачи на мадраци 15 p/st /kg 

 -Мадраци:   

9404 21 --Од целуларна гума или пластична маса, 
вклучувајќи и пресвлечени:   

9404 21 10 00 ---Од гума или каучук 12 p/st 

9404 21 90 00 ---Од пластични маси 12 p/st 

9404 29 --Од други материјали:   

9404 29 10 00 ---Со спирална влошка 12 p/st 

9404 29 90 00 ---Друго 12 p/st 

9404 30 00 00 -Вреќи за спиење 12 p/st 

9404 90 -Друго:   

9404 90 10 00 --Полнети со пердуви или перја 12 p/st /kg 

9404 90 90 00 --Друго 12 p/st /kg 

9405 Ламби и други светлечки тела, вклучувајќи и 
рефлектори и нивни делови, на друго место 
неспомнати ниту опфатени; осветлени знаци, осветле-
ни плочки со имиња и слично, со постојано фиксиран 
светлосен извор, и нивни делови на друго место 
неспомнати ниту опфатени:   

9405 10 -Лустери и други електрични плафонски или ѕидни 
светлечки тела, освен за осветлување на јавни 
отворени простори или собраќајници:   

 --Од пластични маси:   

9405 10 21 00 ---За употреба со сијалици со влакна 15 p/st /kg 

9405 10 28 00 ---Друго 15 p/st /kg 

9405 10 30 00 --Од керамика 15 p/st /kg 

9405 10 50 00 --Од стакло 15 p/st /kg 

 --Од други материјали:   

9405 10 91 00 ---За употреба со сијалици со влакна 15 p/st /kg 

9405 10 98 00 ---Друго 15 p/st /kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  
Цар.дав.  

% 
Ед. мер.

1 2 3 4 

9405 20 -Електрични ламби за ставање на маса, покрај кревет, 
или на под:   

 --Од пластични маси:   

9405 20 11 00 ---За употреба со сијалици со влакна 15 p/st /kg 

9405 20 19 00 ---Друго 15 p/st /kg 

9405 20 30 00 --Од керамика 15 p/st /kg 

9405 20 50 00 --Од стакло 15 p/st /kg 

 --Од други материјали:   

9405 20 91 00 ---За употреба со сијалици со влакна 15 p/st /kg 

9405 20 99 00 ---Друго 15 p/st /kg 

9405 30 00 00 -Сетови за осветлување на новогодишни елки 15 p/st /kg 

9405 40 -Други електрични ламби и светлечки тела:   

9405 40 10 00 --Рефлектори 13 p/st /kg 

 --Друго:   

 ---Од пластични маси:   

9405 40 31 00 ----За употреба со сијалици со влакна 15 p/st /kg 

9405 40 35 00 ----За употреба со флуоресцентни цевки 15 p/st /kg 

9405 40 39 00 ----Друго 15 p/st /kg 

 ---Од други материјали:   

9405 40 91 00 ----За употреба со сијалици со влакна 15 p/st /kg 

9405 40 95 00 ----За употреба со флуоресцентни цевки 15 p/st /kg 

9405 40 99 00 ----Друго 15 p/st /kg 

9405 50 00 00 -Неелектрични ламби и светлечки тела 15 p/st /kg 

9405 60 -Осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и  

слично:   

9405 60 20 00 --Од пластични маси 15 p/st /kg 

9405 60 80 00 --Од други материјали 15 p/st /kg 

 -Делови:   
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  
Цар.дав.  

% 
Ед. мер.

1 2 3 4 

9405 91 --Од стакло:   

 ---Производи за електрични светлечки тела (освен 
рефлектори):   

9405 91 11 00 ----Брусено стакло, сплоснети парчиња, топчиња, 
парчиња во вид на крушка, во вид на цвет, висечки 
украси и слични производи за украсување на лустери 5 p/st /kg 

9405 91 19 00 ----Друго (на пример, дифузери, капаци за плафонерки, 
абажури, топки, парчиња во форма на лале) 5 p/st /kg 

9405 91 90 00 ---Друго 5 p/st /kg 

9405 92 00 00 --Од пластични маси 5 p/st /kg 

9405 99 00 00 --Друго 5 p/st /kg 

9406 00 Монтажни згради:   

9406 00 11 00 -Подвижни куќи 10 p/st /kg 

 -Друго:   

9406 00 20 00 --Од дрво 10 p/st /kg 

 --Од железо или челик:   

9406 00 31 00 ---Стаклени бавчи 10 p/st /kg 

9406 00 38 00 ---Друго 10 p/st /kg 

9406 00 80 00 --Од други материјали 10 p/st /kg 
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ГЛАВА  9 5  

ИГРАЧКИ, РЕКВИЗИТИ ЗА ДРУШТВЕНИ ИГРИ И СПОРТ; НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР 

Забелешки: 

1.  Оваа глава не опфаќа: 

(а)  свеќички  (тар. број 3406); 

(б)  производи за огномет или други пиротехнички производи од тар. број 3604; 

(в)  предива, монофиламенти, канапи или слично, за риболов, сечени во определени должини, 
но неизработени во стракови за риболов, од Глава 39, тар. број 4206 или Оддел XI; 

(г)  спортски торби или други производи од тар. број 4202, 4303 или 4304; 

(д)  спортска облека или облека за маскирање, од текстилен материјал, од Глава 61 или 62; 

(ѓ)  знамиња од текстил или едра за пловила или едрилици, од Глава 63; 

(е)  спортски обувки (освен чевли за лизгање со присцврстени лизгалки или ролшуи) од Глава 
64, или спортски покривки за глава од Глава 65; 

(ж)  бастуни, бичеви, камшици или слично (тар. број 6602), или нивни делови (тар. број 6603); 

(з)  немонтирани стаклени очи за кукли или други играчки, од тар. број 7018; 

(ѕ)  делови за општа употреба, дефинирани во забелешката 2 кон Оддел XV, од прости метали 
(Оддел XV), или слични производи од пластични маси (Глава 39); 

(и)  ѕвонца, гонгови или слично од тар. број 8306; 

(ј)  пумпи за течности (тар. број 8413), машини и апарати за пречистување или филтрирање на 
течности или гасови (тар. број 8421), електрични мотори (тар. број 8501), електрични 
трансформатори (тар. број 8504) или апарати за далечинско управување (тар. број 8526); 

(к)  спортски возила (освен боб-санки, санки и слично) од Оддел XVII; 

(л)  детски велосипиеди (тар. број 8712); 

(љ)  спортски пловила како што се кануи и скифови (Глава 89), или средства за нивен погон 
(Глава 44 за производи изработени од дрво); 

(м)  очила, заштитни очила или слично, за спорт или игри на отворено (тар. број 9004); 

(н)  предмети за мамење и довикување или пишталки (тар. број 9208); 

(њ)  оружје или други производи од Глава 93; 

(о)  електрични украси (гирланди) од сите видови (тар. број 9405);  

(п)  жици за рекети, шатори или друга кампинг-опрема, или раквици, ракавици без прсти, 
ракавици со еден прст, (се распоредуваат според материјалот од кој се изработени); или 

(р)  трпезни садови, кујнски садови, предмети за тоалетна употреба, теписи и други текстилни 
покривки за под, облека, рубелина за постела, за маса, тоалетна рубелина, рубелина за 
кујна и производи со слична  корисна функација ( се распоредуваат во согласност од 
материјалот од кој се изработени). 
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2.  Оваа глава ги опфаќа производите во кои природните или одгледуваните бисери, бесценетите 
или полубесценетите камења (природни, синтетички или реконструирани), благородните 
метали или металите платинирани со благороден метал, претставуваат само незначителни 
составни делови. 

3.  Согласно со забелешката 1 кон оваа глава, деловите и приборот што се погодни за употреба 
само или главно со производите од оваа глава се распоредуваат во истиот тарифен број на 
производот за кој се наменети. 

4.  Во смисла на одредбите на Забелешка 1 погоре, тар. број 9503 меѓу другото се применува и за 
производи од овој тар. број комбиниран со една или повеќе делови, кои не можат да се сметаат 
како сетови согласно со Основно правило 3(б), и кои ако  се презентираат одвоено, ќе бидат 
распоредени во други тар. броеви, со тоа што производите ставени заедно за малопродажба и 
комбинациите имаат суштински карактер на играчки.  

5.  Тар. број 9503 не опфаќа производи кои, поради нивниот дизајн, форма или конструктивен 
материјал, се препознаваат дека се со намена само за животни, на пример, “играчки за 
миленичиња” (се распоредуваат во нивниот соодветен тарифен број). 

 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 

[9501]    

[9502]    

9503 00 Трицикли, тротинети, автомобили со педали и слични играчки 
на тркала; колички за кукли; кукли; други играчки; смалени 
модели и слични модели за игра, вклучувајќи и со погон; 
загатки (puzzles) од сите видови:  

 

9503 00 10 00 -Трицикли, тротинети, автомобили со педали и слични играчки на 
тркала; колички за кукли   сл p/st /kg 

 -Кукли во форма на човечки суштества и нивни делови и прибор:   

9503 00 21 00 --Кукли   сл p/st /kg 

9503 00 29 00 --Делови и прибор   сл p/st /kg 

9503 00 30 00 -Електрични возови, вклучувајќи и колосеци, сигнали и друг 
прибор за нив; сетови на смалени модели за склопување   сл p/st /kg 

  -Други сетови на конструкции и конструкциони играчки:   

9503 00 35 00 --Од пластични маси   сл p/st /kg 

9503 00 39 00 --Од други материјали   сл p/st /kg 

  -Играчки во форма на животни или нечовечки суштества:   

9503 00 41 00 --Полнети   сл p/st /kg 

9503 00 49 00 --Други   сл p/st /kg 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 

9503 00 55 00 -Музички инструменти и музички апарати, во форма на играчки   сл p/st /kg 

  -Загатки (Puzzles):   

9503 00 61 00 --Од дрво   сл p/st /kg 

9503 00 69 00 --Друго   сл p/st /kg 

9503 00 70 00 -Други играчки, во сетови или на подлоги   сл p/st /kg 

  -Други играчки и модели, со вграден мотор:   

9503 00 75 00 --Од пластични маси   сл p/st /kg 

9503 00 79 00 --Од други материјали   сл p/st /kg 

  -Друго:   

9503 00 81 00 --Играчки во форма на оружје   сл p/st /kg 

9503 00 85 00 --Минијатурни модели од одливци  сл p/st /kg 

  --Друго:   

9503 00 95 00 ---Од пластични маси   сл p/st /kg 

9503 00 99 00 ---Друго   сл p/st /kg 

9504 Производи за панаѓурски игри, игри за маса или друштвени 
игри, вклучувајќи и флипери, билијард, специјални маси за 
казино-игри и опрема за автоматски куглани:   

9504 10 00 00 -Електронски видеоигри за употреба со ТВ приемник   сл p/st /kg 

9504 20 -Производи и прибор за билијард од сите видови:   

9504 20 10 00 --Маси за билијард (со или без нозе)   сл p/st /kg 

9504 20 90 00 --Друго   сл p/st /kg 

9504 30 -Други игри, што се пуштаат во работа со метални пари, 
банкноти (хартија од вредност), банковни картички, говор 
(tokens)  или со посредство на друг начин на плаќање, освен 
опрема за автоматски куглани:   

9504 30 10 00 --Игри со екран   сл p/st 

  --Други игри:   

9504 30 30 00 ---Флипери   сл p/st 

9504 30 50 00 ---Друго   сл p/st 

9504 30 90 00 --Делови   сл p/st 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 

9504 40 00 00 -Карти за играње   сл p(st/pa) 

9504 90 -Друго:   

9504 90 10 00 --Сетови на електрични тркачки автомобили кои имаат карактер на 
натпреварувачки игри   сл p/st 

9504 90 90 00 --Друго   сл p/st 

9505 Свечени, карневалски или други производи за разонода, 
вклучувајќи и за маѓионичарски трикови и слично:   

9505 10 -Производи за новогодишни празници:   

9505 10 10 00 --Од стакло   сл p/st /kg 

9505 10 90 00 --Од други материјали   сл p/st /kg 

9505 90 00 00 -Друго   сл p/st /kg 

9506 Производи и опрема за општа физичка култура, гимнастика, 
атлетика, други спортови (вклучувајќи и пинг-понг) или игри 
на отворено, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа 
глава; базени за деца:   

  -Скии за снег и друга скијачка опрема за снег:   

9506 11 --Скии:   

9506 11 10 00 ---Скии за трчање   7 pa 

  ---Скии за спуштање по планини:    

9506 11 21 00 ----Моноскии и штици за скиење (snowboards)   7 pa 

9506 11 29 00 ----Друго   7 pa 

9506 11 80 00 ---Други скии   7 pa 

9506 12 00 00 --Врзувачи за скии   7 pa/kg 

9506 19 00 00 --Друго   7 pa/kg 

  -Скии за вода, штици за возење по бранови, штици за едрење и 
друга опрема за спортови на вода:   

9506 21 00 00 --Штици за едрење   7 p/st 

9506 29 00 00 --Друго   7 p/st 

  -Палки за голф и друга опрема за голф:   

9506 31 00 00 --Комплет палки   7 p/st 
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9506 32 00 00 --Топки   7 p/st 

9506 39 --Друго:   

9506 39 10 00 ---Делови на палки за голф   7 p/st /kg 

9506 39 90 00 ---Друго   7 p/st /kg 

9506 40 -Производи и опрема за пинг-понг:   

9506 40 10 00 --Рекети, топчиња и мрежи   7 p/st /kg 

9506 40 90 00 --Друго   7 p/st /kg 

  -Рекети за тенис, бадминтон или слично со или без жица:   

9506 51 00 00 --Рекети за тенис на трева, со или без жица   7 p/st 

9506 59 00 00 --Друго   7 p/st 

  -Топки, освен топки за голф и топки за пинг-понг:   

9506 61 00 00 --За тенис на трева   7 p/st 

9506 62 --На надувување:   

9506 62 10 00 ---Од кожа   7 p/st 

9506 62 90 00 ---Друго   7 p/st 

9506 69 --Друго:   

9506 69 10 00 ---Топки за крикет и поло   7 p/st 

9506 69 90 00 ---Друго   7 p/st 

9506 70 -Лизгалки и ролшуи, вклучувајќи и чевли со прицврстени 
лизгалки или ролшуи:   

9506 70 10 00 --Лизгалки   7 pa 

9506 70 30 00 --Ролшуи   7 pa 

9506 70 90 00 --Делови и прибор   7 p/st/pa 

  -Друго:   

9506 91  --Производи и опрема за општа физичка вежба за гимнастика 
или атлетика:   

9506 91 10 00 ---Гимнастички справи за вежбање со механизам за прилагодување   7 p/st /kg 

9506 91 90 00 ---Друго   7 p/st /kg 
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9506 99 --Друго:   

9506 99 10 00 ---Опрема за крикет и поло, освен топки   7 p/st 

9506 99 90 00 ---Друго   7 p/st 

9507 Стапови, јадици и друг прибор за риболов; мрежа за 
извлекување на фатени риби; “птици” за мамење (освен оние од 
тар. број 9208 или 9705) и слични реквизити за лов или стре-
лаштво:   

9507 10 00 00 -Стапови за риболов   7 p/st 

9507 20 -Јадици, вклучувајќи и стракови:   

9507 20 10 00 --Јадици, немонтирани   7 p/st /kg 

9507 20 90 00 --Друго   7 p/st /kg 

9507 30 00 00 -Чекреци за риболов   7 p/st 

9507 90 00 00 -Друго   7 p/st 

9508 Вртелешки, лулки, стрелишта и други панаѓурски разоноди; 
патувачки циркуси и патувачки менажерии; патувачки театри     

9508 10 00 00 -Патувачки циркуси и патувачки менажерии   10 p/st /kg 

9508 90 00 00 -Друго   10 p/st /kg 
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ГЛАВА  9 6  

РАЗНИ ПРОИЗВОДИ 
Забелешки: 
1.  Оваа глава не опфаќа: 

(а)  моливи за козметички или тоалетни намени (Глава 33); 
(б)  производи од Глава 66 (на пример, делови на чадори или бастуни); 
(в)  имитации на накит (тар. број 7117); 
(г)  делови за општа употреба, дефинирани во забелешката 2 кон Оддел XV, од прост метал 

(Оддел XV), или слични производи од пластични маси (Глава 39); 
(д)  ножарски или други производи од Глава 82 со рачка или со други делови од материјали за 

резбарење или обликување; меѓутоа, тар. број 9601 или 9602 опфаќаат посебно испорачани 
рачки или други делови на такви производи; 

(ѓ)  производи од Глава 90 (на пример, рамки за очила (тар. број 9003), пера (со држачи) за 
извлекување на линии (тар. број 9017), специјални четки за забарство или за медицински, 
хируршки или ветеринарски намени (тар. број 9018)); 

(е)  производи од Глава 91 (на пример, кутии за часовници); 
(ж)  музички инструменти или делови или нивен прибор (Глава 92); 
(з)  производи од Глава 93 (оружје и делови); 
(ѕ)  производи од глава 94 (на пример, мебел, ламби и светлечки тела); 
(и)  производи од Глава 95 (играчки, реквизити за игра и спорт); или 
(ј)  предмети на колекции или на старини (Глава 97). 

2.  Во тар. број 0602 под поимот “материјал од растително или минерално потекло за резбарење” 
се подразбираат: 
(а)  тврди плодови, семиња, семки, лушпи и сличен материјал од растително потекло за 

резбарење (на пример, од коризо и дум-вид); 
(б)  килибар, морска пена, агломериран килибар и агломерирана морска пена, гарат и 

минерални замени за гарат. 
3.  Во тар. број 9603, под поимот “ подготвени јазли и подврски за изработка на метли и четки” се 

подразбираат само немонтирани јазли и подврски од животински влакна, растителни влакна 
или од друг материјали, подготвени за изработка без делба во метли или четки, или кој бара 
само помала натамошна доработка, како што е сечење на врвот заради дотерување за 
вградување. 

4.  Производите од оваа глава, освен оние од тар. броеви 9601 до 9606 или 9615, се распоредуваат 
во оваа глава без оглед на тоа дали се или не се целосно или делумно составени од благородни 
метали или метал платиниран со благороден метал, од природни или одгледувани бисери, од 
бесценети или полубесценети камења (природни, синтетички или реконструирани). Меѓутоа, 
тар. броеви 9601 до 9606 или 9615 ги опфаќаат производите во кои природните или 
одгледуваните бисери, бесценетите или полубесценетите камења (природни, синтетички или 
реконструирани), благородниот метал или металот платиниран со благороден метал сочинуваат 
само незначителен составен дел. 
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9601 Слонова коска, коска, желковина, рог, парошки, корал, 
седеф и други материјали за резбарења од животинско 
потекло, обработени, и производи од тие материјали 
(вклучувајќи и производи добиени со обликување):   

9601 10 00 00 -Обработена слонова коска и производи од слонова 
коска  15 p/st /kg 

9601 90 -Друго:   
9601 90 10 00 --Обработен корал (природен или агломериран), и 

производи од корали  15 
 

p/st /kg 
9601 90 90 00 --Друго  15 p/st /kg 
9602 00  Обработени материјали од растително или минерално 

потекло за резбарење и производи од тие материјали; 
производи обликувани или резбарени од восок, стеарин, 
природни гуми или природни смоли или од маса за 
моделирање, и други обликувани или резбарени 
производи, на друго место неспомнати ниту опфатени; 
обработен, нестврднат желатин (освен желатинот што се 
распоредува во тар. број 3503) и производи од нестврднат 
желатин:   

9602 00 00 10 -Капсули од желатин за фармацевтски намени (1)  сл p/st /kg 
9602 00 00 90 -Друго  15 p/st /kg 
9603 Метли, четки (вклучувајќи и четки што претставуваат 

делови на машини, апарати или возила), механички 
направи за чистење на под, што се држат во рака, без 
мотор, павтала и перушки; подготвени јазли и подврски 
за изработка на метли или четки; влошки и ваљаци за 
бојосување; бришачи за подови, прозорци и сл. (освен 
бришачи за валјак):   

9603 10 00 00 -Метли и четки кои се состојат од честак или од друг 
растителен материјал поврзан, со или без рачки  15 p/st 

 -Четчиња за заби, четчиња за бричење, четки за коса, 
четки за нокти, четки за трепки и други тоалетни четки, 
за лична тоалета, вклучувајќи четки што преставуваат 
делови од апарати:   

9603 21 00 00 --Четчиња за заби, вклучувајќи четчиња за забни 
протези  15 p/st 

9603 29 --Друго:   
9603 29 30 00 ---Четки за коса  15 p/st 
9603 29 80 00 ---Друго  15 p/st 
                                                           
(1) Стока внесена под овој тарифен подброј е во зависност од условите пропишани со определени прописи (види член 207 до 215 од 

Уредбата за спроведување на царинскски закон (Службен весник на Република Македонија број 66/2005) и нејзините 
дополнителни измени). 
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9603 30 -Четчиња за уметници, четчиња за пишување и слични 
четчиња за нанесување козметика:   

9603 30 10 00 --Четчиња за уметници и четчиња за пишување  15 p/st 
9603 30 90 00 --Четчиња за нанесување козметика  15 p/st 
9603 40 -Четки за бојосување, лакирање или слично (освен четки 

од тар. подброј 9603 30); влошки и валјаци за 
бојосување:   

9603 40 10 00 --Четки за боење, лакирање или слично  15 p/st 
9603 40 90 00 --Влошки и валјаци за бојосување  15 p/st 
9603 50 00 00 -Други четки што преставуваат делови на машини, 

апарати или на возила  15 p/st 
9603 90 -Друго:   
9603 90 10 00 --Механички направи за чистење на под, кои се држат во 

рака, без мотор 15 p/st 
 --Друго:   
9603 90 91 00 ---Четки за чистење улици; четки и метли за домаќинство, 

вклучувајќи и четки за чевли и облека; четки за тимарење на 
животни  15 p/st 

9603 90 99 00 ---Друго  15 p/st 
9604 00 00 00 Рачни сита и рачни решета  15 p/st 
9605 00 00 00 Патни сетови (несесери) за лична тоалета, шиење или за 

чистење на чевли или облека  15 p/st 
9606 Копчиња, копци, копчиња за пресвлекување и други 

делови од овие производи; недовршени копчиња:   
9606 10 00 00 -Копци и нивни делови  15 p/st /kg 
 -Копчиња:   
9606 21 00 00 --Од пластична маса, непресвлечени со текстилен 

материјал  15 
p/st /kg 

9606 22 00 00 --Од прости метали, непресвлечени со текстилен 
материјал  15 

p/st /kg 

9606 29 00 00 --Други  15 p/st /kg 
9606 30 00 00 -Копчиња за пресвлекување и други делови од копчиња; 

недовршени копчиња  15 p/st /kg 
9607 Патент затворачи и нивни делови:   
 -Патент затворачи:   
9607 11 00 00 --Со запци од прости метали  15 p/st /kg 
9607 19 00 00 --Други  15 p/st /kg 
9607 20 -Делови:   
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9607 20 10 00 --Од прости метали, вклучувајќи тесни ленти, опточени со 
низа од запци од прости метали  15 

 
p/st /kg 

9607 20 90 00 --Друго  15 p/st /kg 
9608 Пенкала; фломастери и маркери со врв од филц или од 

друг порозен материјал; налив пера и слични пера; пера 
за копирање; патент-моливи; држалки за перца, 
држалки за моливи и слични држалки; делови 
(вклучувајќи и капи и клипсови) на наведените 
производи, освен оние од тар. број 9609:   

9608 10 -Пенкала:   
9608 10 10 00 --Со течно мастило (со ротирачка кугличка-roller ball)  12 p/st 
 --Друго:   
9608 10 30 00 ---Со тело или поклопка од бесценети метали или 

превлечени со бесценети метали  12 p/st 
 ---Друго:   
9608 10 91 00 ----Со изменлива влошка  12 p/st 
9608 10 99 00 ----Друго  12 p/st 
9608 20 00 00 -Фломастери и маркери со врв од филц или од друг 

порозен материјал  15 p/st 
 -Налив перо и слични пера:   
9608 31 00 00 --За цртање со туш  15 p/st 
9608 39 --Друго:   
9608 39 10 00 ---Со тело или поклопка од бесценети метали или 

превлечени со бесценети метали  15 p/st 
9608 39 90 00 ---Друго  15 p/st 
9608 40 00 00 -Патент-моливи  12 p/st 
9608 50 00 00 -Сетови на производи од два или повеќе претходни 

подброеви  15 p/st 
9608 60 -Влошки за пенкала:   
9608 60 10 00 --Со течно мастило (со ротирачка кугличка-roller ball)  15 p/st 
9608 60 90 00 --Друго  15 p/st 
 -Друго:   
9608 91 00 00 --Пера и нивни врвови  15 p/st 
9608 99 --Друго:   
9608 99 20 00 ---Од метал  15 p/st /kg 
9608 99 80 00 ---Друго  15 p/st /kg 
9609 Моливи (освен моливите од тар. број 9608), писалки, 

мини за моливи, пастели, јаглен за цртање, креди за пи-
шување или цртање и кројачки креди:   
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9609 10 -Моливи и писалки, со мина затворена во цврста 
обвивка:   

9609 10 10 00 --Со мина од графит  12 p/st /kg 
9609 10 90 00 --Друго  12 p/st /kg 
9609 20 00 00 -Мини за моливи, црни или во боја  12 p/st /kg 
9609 90 -Друго:   
9609 90 10 00 --Пастели и јаглен за цртање  12 p/st /kg 
9609 90 90 00 --Друго  12 p/st /kg 
9610 00 00 00 Таблици и табли за пишување или цртање, врамени или 

неврамени  15 
p/st /kg 

9611 00 00 00 Датумари, жигови и нумератори и слично (вклучувајќи 
и справи за печатење или втиснување на етикети), 
предвидени за работа во рака; рачни сложувалки и 
гарнитури за печатење што содржат такви сложувалки  12 p/st /kg 

9612 Ленти за машини за пишување или слични ленти, 
натопени со печатрска боја или поинаку подготвени за 
давање на отпечатоци, вклучувајќи и на калеми или во 
патрони; перничиња за жигови, натопени или 
ненатопени, со или без кутија:   

9612 10 -Ленти (рибони):   
9612 10 10 00 --Од пластични маси  15 p/st 
9612 10 20 00 --Од вештачки или синтетички материјали, со ширина 

помала од 30 мм, перманентно поставени во метални или 
пластични кутии, за употреба во автоматски машини за 
пишување, автоматски машини за обработка на податоци и 
други машини  15 p/st 

9612 10 80 00 --Друго  15 p/st 
9612 20 00 00 -Перничиња за жигови  15 p/st 
9613 Запалки за цигари и други запалки, вклучувајќи и 

механички или електрични, и нивни делови, освен 
кремен и фитил:   

9613 10 00 00 -Џебни запалки, на гас, што не можат повторно да се 
полнат  15 p/st 

9613 20 -Џебни запалки, на гас, што можат повторно да се 
полнат:   

9613 20 10 00 --Со електрично палење  15 p/st 
9613 20 90 00 --Со друг систем на палење  15 p/st 
9613 80 00 00 -Други запалки  15 p/st 
9613 90 00 00 -Делови  15 p/st /kg 
9614 00 Лулиња за пушење (вклучувајќи и глави од лулиња) и 

чибуци за пури или цигари, и нивни делови:   
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9614 00 10 00 -Грубо обликувани форми на дрво или корења, за 
производство на лулиња за пушење  15 p/st /kg 

9614 00 90 00 -Друго  15 p/st /kg 
9615 Чешли, фуркети за коса и слично; шноли, игли за локни, 

држачи за локни, виклери за коса и слично, освен оние 
од тар. број 8516, и нивни делови:   

 -Чешли, фуркети за коса и слично:   
9615 11 00 00 --Од тврда гума или пластична маса  12 p/st /kg 
9615 19 00 00 --Друго  12 p/st /kg 
9615 90 00 00 -Друго  15 p/st /kg 
9616 Прскалки за мириси и слични тоалетни прскалки, уреди 

и глави за нив; пудра-пуфни и перничиња за нанесување 
козметички или тоалетни препарати:   

9616 10 -Прскалки за мириси и слични тоалетни прскалки, 
уреди и глави за нив:   

9616 10 10 00 --Прскалки за мириси  15 p/st /kg 
9616 10 90 00 --Делови и глави  15 p/st /kg 
9616 20 00 00 -Пудра-пуфни и перничиња за нанесување на 

козметички или на тоалетни препарати  15 p/st /kg 
9617 00 Термос-шишиња и други термос-садови, со вакумска 

изолација, комплет со футрола; нивни делови, освен 
стаклени влошки:   

 -Термос шишиња и други термос садови, комплет со 
футрола, со зафатнина:    

9617 00 11 00 --Што не надминува 0,75 л  12 p/st /kg 
9617 00 19 00 --Што надминува 0,75 л  12 p/st /kg 
9617 00 90 00 -Делови (освен стаклени влошки)  12 p/st /kg 
9618 00 00 00 Кројачки кукли и други фигури за изложување; 

автомати и други подвижни (анимирани) фигури за 
аранжирање на излози  15 p/st /kg 
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О Д Д Е Л  X X I  

ПРЕДМЕТИ НА УМЕТНОСТА, НА КОЛЕКЦИИ И СТАРИНИ 
 

ГЛАВА  9 7  
ПРЕДМЕТИ НА УМЕТНОСТА, НА КОЛЕКЦИИ И СТАРИНИ 

Забелешки: 
1.  Оваа глава не опфаќа: 

(а)  неупотребени поштенски или таксени марки, отпечатени франкирани писмоносни пратки и 
слично, од тар. број 4907; 

(б)  театарски кулиси, заднински платна за студија или слично, од молирано и насликано 
платно (тар. број 5907) освен ако можат да се распоредат во тар. број 9706; или 

(в)  бисери, природни или одгледувани, или бесценети или полубесценети камења (тар. броеви 
7101 до 7103). 

2.  Во смисла на тар. број 9702, под поимот “оригинални гравури, печатени слики и литографии” 
се подразбираат отпечатоци произведени директно, во црно-бела или колор техника, на една 
или повеќе плочи, пано или секции во целост изработени со рака на уметник, без оглед на 
постапката или материјалот употребен за тоа, но исклучувајќи кој и да е механички или 
фотомеханички процес на изработка. 

3.  Тар. број 9703 не опфаќа масовно произведени репродукции или дела (склуптури и кипови) на 
вообичаено мајсторство од комерцијален карактер, дури и ако овие производи се изработени од 
страна на уметници. 

4.  (А)  Согласно со забелешките 1, 2 и 3 кон оваа Глава, предметите од оваа Глава се 
распоредуваат во оваа Глава и не се распоредуваат во ниедна друга Глава на 
Номенклатурата. 

(Б)  Тар. број 9706 не опфаќа предмети што се распоредуваат во кој и да е друг тарифен број од 
оваа Глава. 

5.  Рамките за слики, цртежи, пастели, колажи или за слични декоративни плочи, гравурите, 
печатените слики или литографиите се распоредуваат со овие предмети, под услов да се од 
таков вид и со нормална вредност во однос на тие предмети.  
Рамките што не се од таков вид или со таква вредност кои се нормални за предметите наведени 
во оваа забелешка, се распоредуваат посебно. 
 

Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 

9701 Слики, цртежи и пастели, изработени во целост со рака, 
освен цртежите од тар. број 4906 и другите рачно боени 
или рачно украсени занаетчиски производи; колаж и 
слични декоративни плочи:   

9701 10 00 00 -Слики, цртежи и пастели 7 p/st  
9701 90 00 00 -Друго 7 p/st /kg 
9702 00 00 00 Оригинални гравури, печатени слики и литографии   7 p/st 
9703 00 00 00 Оригинални скулптури и бисти, од било кој материјал   7 p/st 
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Тар. ознака Н а и м е н у в а н и е  Цар.дав. 
% Ед. мер.

1 2 3 4 

9704 00 00 00 Поштенски или таксени марки, пригодни коверти, 
пригодни пратки од прв ден, печатени франкирани писмо-
носни пратки, и слично, употребени, или не употребени , 
освен оние од тар. број 4907   7 p/st /kg 

9705 00 00 00 Колекции и примероци од зоолошки, ботанички, 
минералошки, анатомски, историски, археолошки, 
палеонтолошки, етнографски или нумизматички интерес  7 p/st /kg 

9706 00 00 00 Антиквитети (старини), стари повеќе од 100 години  7 p/st /kg 

 
 

III. АНЕКСИ 
 

АНЕКС  1 
 

СТОКА НЕПОГОДНА  ЗА ЧОВЕЧКА ИСХРАНА 
 

(Листа на денатуранти)Денатурирањето на стоката, правејки ги непогодни или денатурирани 
според тарифната ознака со повикување на сегашните одредби, се прави со помош на еден од 
денатурантите наведени во колона 4, употребени во количини кои се наведени во колона 5. 

Денатурант 

Ред. 
број Тар. ознака Наименувание 

Име 

Минимално 
количество кое 
треба да биде 
додадено 

(во g) на 100 kg 
денатуриран 
производ) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 0408 
 
 
 
 
 
 

Живински и птичји јајца, без 
лушпа, жолчка од јајца, 
свежи, сушени, варени во 
вода или на пареа, облику-
вани, замрзнати или на друг 
начин конзервирани, со 
содржина или без содржина 
на додаден шеќер или други 
материи за засладување: 
 

Терпентински алкохол 
Есенција лаванда 
Масло од рузмарин 
Катран од брезово дрво 

 

500
100
150
100
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0408 11 
 
 
 
 
 
0408 11 20 00 
0408 19  
0408 19 20 00 
 
0408 91 
0408 91 20 00 
0408 99 
0408 99 20 00 

-Жолчки: 
--Сушени: 
 
 
 
 
 
---Непогодни за човечка 
исхрана 
--Други: 
---Непогодни за човечка 
исхрана 
 -Друго: 
--Сушени: 
---Непогодни за човечка 
исхрана 
--Друго: 
---Непогодни за човечка 
исхрана 

 
Рибино брашно од тар. 
подброј 2301 20 00 00 од 
Номенклатурата на 
Царинската тарифа, со 
карактеристичен мирис и 
со осдржина по маса на 
сува материја најмалку: 

— 62,5 % суров 
протеин и  

— 6% сурови липиди 
 

5 000

2 1106 
 
 
 
 
 

Брашно, гриз и прав од 
сушен мешунест зеленчук 
што се распоредува во тар. 
број 0713, од саго-корења 
или кртоли што се 
распоредуваат во тар. број 
0714 или од производите на 
Глава 8: 

Рибино масло или масло 
од рибин џигер, 
филтрирано, но не 
дезодорирано или 
обезбоено, без адитиви 
 

1 000

  
1106 20 
 
 
 
 
1106 20 10 00 

 
-Од саго или од корења или 
кртоли што се распо-
редуваат во тар. број 0714: 
 
 
--Денатурирани 

 
Рибино брашно од тар. 
подброј 2301 20 00 00 од 
Номенклатурата на 
Царинската тарифа, со 
карактеристичен мирис и 
со осдржина по маса на 
сува материја најмалку: 
 

— 62,5 % суров 
протеин и  

— 6% сурови липиди) 

5 000
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Денатурант
Име

Ред. 
број Тар. ознака Наименувание 

Хемиско име 
или опис 

Општо 
познато име 

Индекс на 
боја(1) 

Минимално 
количество 
кое треба да 

биде 
додадено 

(1) (2) (3) (4) (4) (4) (5) 

3 2501 00 
 
 
 
 

Сол (вклучувајќи 
сол за јадење и 
денатурирана сол) 
и чист натриум-
хлорид, 
вклучувајќи во 
воден раствор или 
со додаток на 
антиагломерациони 
средства или на 
средства за 
подобра 
флуидност; морска 
вода: 

Натриум сол на 4-
sulphobenzene-4-
sulphonic acid (боја: 
жолта) 
 

Chrysoine S 
 
 
 
 

14270 
 
 
 
 

6

 

  
 
 
 
 
 
2501 00 51 00 

-Обична сол 
вклучувајќи сол за 
јадење и дена-
турирана сол 
хемиски чист 
натриумхлорид, 
вклучувајќи во 
воден раствор или 
со додаток на 
антиагломерациони 
средства или 
средства за 
подобра 
флуидност: 
--Друго: 
 
---Денатурирана 
или за индустриски 
потреби 
(вклучувајќи и 
пречистување), 
освен за конзер-
вирање и 
приготвување на 
храна за луѓе или 
животни 

Динатриум сол на 1-
(4-sulph-1-phenylazo)-
4-aminobenzene-5-
sulphonic acid (боја: 
жолта) 
 
 
 
Тетранатриум сол на 
1-(4-sulpho-1-
naphthylazo)-2-
naphtol-3,6,8-
trisulphonic acid (боја: 
црвена) 
 
Tetrabromofluorescin 
(боја: флуоресцентно 
жолто) 
 
Naphthalene 
 
Сапун во прав 
 
Натриум или калиум 
дихромат 

Fast yellow 
AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponceau 6 R 
 
 
Eosine 
 
Нафталин 
 
Сапун во прав
 
Натриум или 
калиум 
дихромат 

13015 
 
 
 
 
 
 
 
 

16290 
 
 

45380 
 

— 
 

— 
 

— 
 
 

6

1

0,5

250

1 000
 

 30
 
 

                                                           
(1) Оваа колона содржи броеви кои одговараат со Rewe Colour Индекс, трето издание 1971, Брадфорд, Англија  
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Железен оксид со 
содржина не помала 
од 50% на Fe2O3 по 
маса. Овој оксид 
треба да е темно 
црвен до кафено и 
треба да е со форма 
на фин прав од кој 
најмалку 90% 
поминува низ сито со 
отвор од 0,10 мм 
 
Натриум хипохлорит 

 
Железен 
оксид 
 
 
 
 
 
 
 
Натриум 
хипохлорит 

— 
 

250
 
 
 
 
 
 
 

3 000
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Денатурант 

Ред. 
број Тар. ознака Наименувание 

Име 

Минимално 
количество кое 
треба да биде 
додадено 

(во g) на 100 kg 
денатуриран 
производ) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
4 3502 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3502 11 
3502 11 10 00 
3502 19 
3502 19 10 00 
3502 20 
 
 
3502 20 10 00 
3502 90 
 
3502 90 20 00 

Албумини, (вклучувајќи концентрати на 
две или повеќе белтачини од сурутка, 
што содржат по маса повеќе од 80% 
белтачини од сурутка, сметано на сува 
материја), албуминати и други деривати 
на албумин: 
 
 
 
 
 
 
 
-Албумин од јајца: 
--Сушен: 
---Непогоден за човечка исхрана 
--Друг: 
---Непогоден за човечка исхрана 
-Млечен албумин, вклучувајќи 
концентрати на две или повеќе 
белтачини од сурутка: 
--Непогоден за човечка исхрана 
-Друго: 
--Албумини, освен албумин од јајца и 
млечен албумин (лактаалбумин): 
---Непогоден за човечка исхрана 

Масло од 
рузмарин (само за 
течни албумини) 
 
Сурово масло од 
камфор (за течни и 
цврсти албумини) 
 
Бело масло од 
камфор (за течни и 
цврсти албумини) 
 
Sodium azide 
(натриум азид) (за 
течни и цврсти 
албумини) 
 
Diethanolamine 
(диетаноламин) 
(само за цврсти 
албумини) 

150

2 000

2 000

100

6 000
 

" 
Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на 
Република Македонија", а ќе се применува од 01 јануари 2010 година. 
 
          Бр.19-6261/1                                                                                  Заменик на претседателот  
 22 декември 2009 година                                                           на Владата на Република Македонија, 
              Скопје                                                                                      м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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