
Вторник, 29 декември 1970 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 58 ГОД. XXVI 

660. 

Врз основа на членот 19, став 2 и членот 20 ст. 
1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 
50/69, 32/70, 47/70 и 53/70) и членот 37 став 2 од З а -
конот за прометот на стоки и услуги со странство 
(„Службе™ лист на Ф Н Р Ј " , бр. 27/62 и „Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ 
И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН 

1. Со оваа одлука се определуваат стоките чи ј 
извоз и увоз е регулиран со членот 19 став 2 и 
членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење 
и со членот 37 став 2 од Законот за прометот на 
стоки и услуги со странство. 

2. Формите на извозот и увозот за одделни стоки 
чиј извоз и увоз е регулиран во смисла на точката 
1 од оваа одлука, се означени во Списокот на сто-
ките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз 
(во понатамошниот текст: Списокот), составен спо-
ред номенклатурата на Царинската тарифа , кој е от-
печатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел. 

При спроведувањето на оваа одлука, а во по-
глед групирањето на стоките, ќе се применуваат и 
основните правила, одредбите на забелешките кон 
одделите и главите, како и објаснеше]ата за распо-
рсдувањето на стоките во одделни т а р и ф н и броеви 
на Царинската тарифа . 

3. Стоките чи ј извоз и увоз е слободен означени 
се во Списокот со кратенката : „ЛБ", стоките што се 
увезуваат во рамките на глобалната девизна квота 
— со кратенка: „ГДК", стоките што се увезуваат во 
рамките на девизен контингент — со кратенка : „ДК", 
стоките што се увезуваат во рамките на стоковен 
(„робен") контингент — со кратенка : „ Р К " и сто-
ките што се извезуваат и увезуваат врз основа на 
дозвола — со кратенка : „Д". 

4. Увозот на стоките означени во Списокот со 
две ѕвездички (лекови и некои фармацеутски про-
изводи) се врши со претходна согласност од Сојуз-
ниот совет за здравство и социјална политика од-
носно од Сојузниот секретаријат за стопанство ако 
се увезуваат за потребите на ветеринарната служба. 

5. Увозот и плаќањето на стоките што, во смисла 
на Основниот закон за заштитата при работата 
(„Службен лист на СФРЈ" , бр. 15/65 и 28/66), служат 
за заштита при работата, се врши слободно. 

6. Одделни форми на регулиран извоз и увоз на 
стоки определени во Списокот, како и начинот на 
нивното плаќање, се регулирани со посебни прописи 
на Сојузниов, и звршен совет. 

7. Царинските органи при царинењето на сто-
ките контролираат дали вистинската состојба на 
стоките им одговара на податоците од пријавата за 

склучената работа — во поглед на регулираниот 
извоз односно увоз на стоките. 

Ако царинскиот орган при царинењето на сто-
ките утврди дека вистинската состојба на стоките 
не им одговара на податоците од пријавата за склу-
чената работа — во поглед на регулираниот извоз 
односно увоз на стоките, царинарницата со реше-
ние ќе определи кои исправи и документација из -
возникот односно увозникот треба да поднесе за и з -
воз однсно за увоз на стоките што се царинат. 

Ако извозникот односно увозникот во рок од 15 
дена од денот на правосилноста на решението од 
ставот 2 на оваа точка не и ги поднесе на ц а р и -
нарницата исправите и документацијата наведени во 
тоа решение, царинарницата нема да дозволи извоз 
на стоките односно во смисла на членот 50 од Ц а -
ринската тарифа ќе ги одземе стоките што се уве-
зуваат. 

8. Увозот и плаќањето на делови и прибор за 
машини и уреди што се увезуваат според режимот 
ЛБ, а за кои во Списокот е назначено дека служат 
за замена, можат да го вршат само оние работни 
организации што тие делови и тој прибор ги уве-
зуваат заради замена на дотраени делови на маши-
ни кои сочинуваат нивни основни средства. 

Објаснение за тоа што се смета како одделни 
делови и прибор за машини и уреди за замена на 
дотраени делови, дава, по потреба, Сојузниот се-
кретари јат за стопанство, по прибавено мислење 
од Сојузната стопанска комора. 

9. Објасненија за распоредувањето на стоките 
во Списокот дава, по потреба, Сојузниот секрета-
ри јат за надворешна трговија, со претходно при-
бавено мислење од Сојузната управа за царини. 

10. Списокот на стоките кој е составен дел на 
оваа одлука ќе се применува сц 1 ј ануари 1971 го-
дина и на работите што се склучени и и се при-
јавени на банката до 31 декември 1970 година а спо-
ред кои извозот и увозот се в р ш и по 1 јануари 
1971 година, и тоа само во делот кој се однесува 
на тарифниот број и на наименувањето на стоките 
според номенклатурата на Царинската тарифа . 

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да в а ж и Одлуката за утвадување 
на стоките чиј извоз и увоз е регулиран {..Службен 
лист на СФРЈ" , бр. 37/66. 45/бб, 13 67. 17/67, 30'67, 
32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19 '68, 25/68, 27/68, 31/68, 
40/68, 43/68, 11/69, 22/69, 24/69. 27/69, 51/69. 56/69, 33/70, 
38/70, 44/70, 45/70, 56/70 и 57/70), како и Списокот на 
стоките за кои се утводуваат условите за извоз и 
увоз, кој е составен дел на таа одлука. 

12. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1971 година, а ќе се применува на работите што ќе 
се склучат и ќе и се при јават на банката од тој ден. 

Р. п. бр. 199 
10 декември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Митја Рибичич, е р. 
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С П И С О К 
НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ УТВРДУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВОЗ И 

О д д е л I 

УВОЗ 

ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПРОИЗВОДИ од животин-
с к о ПОТЕКЛО 

Глава 1 — Живи животни 

1 

Тари- Форма на 
фен Наименување на стоката 
број извозот увозот 

1 2 3 4 

01.01 Коњи, магариња, маски и 
мулиња живи: 

1) Коњи: 
а) за колење ЛБ ЛБ 
б) за работа и јавање ЛБ ЛБ 
в) за приплод: 

1) коњи ЛБ ЛБ 
2) кобили ЛБ ЛБ 
3) ждребиња ЛБ ЛБ 

г) подмладок ЛБ ЛБ 
Д) ДРУГИ ЛБ ЛБ 

2) Магариња ЛБ ЛБ 
3) Маски и му лиња ЛБ ЛБ 

01.02 Говеда, живи, вклучувајќи 
ги биволите: 
1) Крави: 

а) за приплод ЛБ ЛБ 
б) други: 

1) за колење, молзење 
и работа ЛБ РК 

2) буши ЛБ гдк 
2) Бикови: 

а) за приплод ЛБ ЛБ 
б) други: 

1) за колење и работа ЛБ РК 
2) буши ЛБ гдк 

3) Волови: 
а) буши ЛБ гдк 
б) други ЛБ РК 

4) Јуници: 
а) за приплод ЛБ ЛБ 
б) други 

1) за гоење од 6—12 ме-
сеци Д РК 

2) згоени над 6 месеци 
до заклучно 2 годи-
ни ЛБ РК 

3) други ЛБ Р К 
5) Јуниња: 

а) за приплод ЛБ ЛБ 
б) други: 

1) за гоење од 6—12 ме-
сеци Д Р К 

2) згоени над б месеци 
до заклучно 2 годи-
ни ЛБ РК 

3) други ЛБ Р К 
6) Телиња: 

а) за приплод 
1) машки Д ЛБ 
2) женски Д ЛБ 

б) други (до заклучно 6 
месеци) Д РК 

7) Биволи ЛБ ЛБ 

01.03 Свињи, живи: 

1) за приплод: 
а) машки ЛБ ЛБ 
б) женски ЛБ ЛБ 

2) за колење: 
а) месести: 

1) мршави ЛБ РК 
2) други ЛБ Р К 

б) масни ЛБ Р К 
в) за бекон ЛБ РК 

3) Пра сиња ЛБ РК 

01-04 Овци и кози, живи: 
1) овци и овни: 

а) за приплод: 
1) овци ЛБ ЛБ 
2) овни ЛБ ЛБ 

б) за колење ЛБ ГДК 
в) јагниња ЛБ ЛБ 

2) Кози и јарци: 
а) за приплод ЛБ ЛБ 
б) за колење ЛБ ЛБ 
в) јариња ЛБ ЛБ 

01.05 Живина, жива (кокошки, ми-
сирка гуски, пајки и морки): 

1) Кокошки: 
а) за приплод ЛБ ЛБ 
б) подмладок: 

1) пилиња ЛБ ГДК 
2) други ЛБ ЛБ 

в) други ЛБ ГДК 

2) Мисирки: 
а) за приплод ЛБ ЛБ 
б) подмладок ЛБ ЛБ 
в) други ЛБ ГДК 

3) Гуски: 
а) за приплод ЛБ ЛБ 
б) подмладок ЛБ ЛБ 
в) други ЛБ ГДК 

4) Па јкп: 
а) за приплод ЛБ ЛБ 
б) подмладок ЛБ ЛБ 
в) други ЛБ ГДК 

5) Морки: 
а) за приплод ЛБ ЛБ 
б) подмладок ЛБ ЛБ 
в) други ЛБ ГДК 

6) Друго: 
а) за прилод ЛБ Л Б 
б) подмладок Л Б Л Б 
в) друго ЛБ ГДК 
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1 2 3 4 

01.06 Други животни, живи: 
1) Животни што главно се 

наменети за човечка ис-
храна: 
а) пернат дивеч: 

1) гулаби ЛБ ЛБ 
2) диви гуски, диви 

па јкп, потполошка 
фазани и др. ЛБ ЛБ 

б) зајаци и питоми зајаци: 
1) зајаци ЛБ ЛБ 
2) питоми зајаци ЛБ ЛБ 

в) други животни: 
1) жаби ЛБ ЛБ . 
2) други 

2) Други (вклучувајќи ги жи-
вотните на зоолошките 
градини, кучињата и ма-
чките: 
а) дивеч со фино крзно ЛБ ЛБ 
б) приплодни и подмладок ЛБ ЛБ 
в) друго: 

1) пијавици ЛБ ЛБ 
2) пчели Л Б ЛБ 
3) змии ЛБ ЛБ 
4) желки ЛБ ЛБ 
5) животни живи за 

менажерии и зооло-
шки градини ЛБ ЛБ 

6) животни живи други 
(инсекти, птици пеа-
чки, кучиња, мачки 
ита.) Л Б ЛБ 

Глава 2 — Месо и други кла-
нична производи за јадење 

02.01 Месо и кланична производи 
за јадење од животни од тар. 
бр. 01.01 до 01.04 заклучно, 
свежи разладени или смрз-
нати: 

1) Месо говедско: 
' а) телешко: 

1) свежо и ладено ЛБ Р К 
2) смрзнато ЛБ РК 
3) телиња заклани во 

кожа Д Р К 
б) јунешко: 

1) свежо и ладено ЛБ Р К 
2) смрзнато ЛБ Р К 

в) биволеко: 
1) свежо и ладено ЛБ Р К 
2) смрзнато ЛБ Р К 

г) друго: 
1) говедско, свежо и 
ладено ЛБ Р К 
2) говедско смрзнато ЛБ Р К 

Месо овчо и козјо: 
а) јагнешко и јарешко: 

1) јагнешко свежо и 
ладено ЛБ гдк 

2) јагнешко, смрзнато ЛБ гдк 
3) јагниња заклани, во 

кожа ЛБ гдк 
4) јарешко свежо, ла-

дено и смрзнато ЛБ ЛБ 
б) друго: 

гдк 1) овчо свежо и ладено ЛБ гдк 

1 2 3 

2) овчо СхМрзнато ЛБ 
3) козјо свежо, ладено 

и смрзнато ЛБ 
3) Месо свинско: 

а) прасешко ЛБ 
б) со масни делови: 

1) свежо и ладено . ЛБ 
2) смрзнато ЛБ 

в) без масни делови 
1) свежо и ладено ЛБ 
2) смрзнато (свинско 

каре од грб) ЛБ 
3) од месести свињи 

свежо и ладено ЛБ 
4) од месести свињи 

смрзнато ЛБ 
г) бекон ЛБ 

4) Месо од коњ, магариња, 
и маски: 
а) од коњи ЛБ 
б) друго ЛБ 

5) Дробови: 
а) јазици ЛБ 
б) слезинка и крезли ЛБ 
в) џигер освен живински ЛБ 
г) други дробови за јаде- . 
' ње ЛБ 

6) Друго ЛБ 

02.02 Заклана живина и други кла-
нични производи од живина 
за јадење (освен џигерот) 
свежи, разладени или смрз-
нати: 
1) Кокошки заклани и месо 

од нив ЛБ 
2) Пилиња заклани и месо од 

нкв ЛБ 
3) Мисирки заклани и месо 

од нив ЛБ 
4) Гуски заклани и месо од 

нив: 
1) гу скини копани и гради ЛБ 
2) друго ЛБ 

5) Па јкп заклани и месо од 
нив ЛБ 

6) Друго: 
а) морки (бисерки) зак-

лани ЛБ 
б) дробови од живина, ја-

стиви освен џигерот ЛБ 
в) друго ЛБ 

02.03 Џигер од живина, свеж, раз-
ладен, смрзнат, солен или во 
саламура: 
1) Џигер од гуски или од пај-

ки: 
а) гускин ЛБ 
б) од лај ки Л Б 

2) Друго ЛБ 

02.04 Друго месо и други кланична 
производи за јадење, свежи, 
разладени или смрзнати: 

4 

гдк 

ЛБ 

РК 

РК 
РК 

РК 

РК 

РК 

РК 
РК 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

РК 

РК 

гдк 

гдк 
гдк 

гдк 

гдк 
Л Б 
гдк 

ЛБ 
Л Б 

Л Б 
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1) Месо од пернат дивеч 
2) Месо од зајаци и питоми 

зајаци: 
а) зајачко 
б) од питоми зајаци 

3) Друго: 
а) месо од жаби: 
б) месо од кит 
в) месо од друг дивеч 
г) дробови од дивеч, јас-

треви 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

2) Морски риби 
а) сардели ЛБ ГДК 
б) туни ни ЛБ ГДК 
в) бакалар ЛВ ГДК 
г) хари иги ЛВ ГДК 
д) други: 

1) риби за гоење ЛБ ЛБ 
2) сардели ЛБ ГДК 
3) други ЛБ ГДК 

3) Рибен џигер и икр. : 
а) од слатководни риби ЛБ ГДК 
б) од морски риби ЛБ ГДК 

02.05 Свинска сланина и сало, не-
точни, ослободени од мрша-
во месо и нетопено живинско 

. сало, свежи, разладени, смр-
знати, солени, во саламура, 
сушени или чадени: 
1) Сланина и свинско сало: 

а) сланина солена 
б) сланина сушена, чадена 
в) сланина и сало свинско 

сурово 
2) Живинско сало 

D2.06 Месо и кланична прдизводи 
за јадење од сите видови (ос-
вен џигерот од живина) со-
лени, во саламура, сушени 
или чадени: 
1) Бекон, шунка и друго 

свинско месо: 
а) бекон 
б) шунка 
в) друго: 

1) месо свинско во са-
ламура 

2) пршута 
3) сувомесести прера-

ботки свински, други 
2) Друго месо: 

а) говедско 
б) телешко 
в) овчо и козјо 
г) живинско 
д) дробови 
ѓ) друго: 

1) месо коњско 
2) брашно од месо за 

човечка исхрана 

Глава 3'— Риби, черупкари и 
мекотелци 

03 01 Риби, свежи (живи или мрт-
ви), разладени или смрзнати: 
1) Слатководни риби: 

а) пастрмки 
б) јагули 
в) крап 
г) друго 

1) риби за одгледување 
2) други слатководен 

риби 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 
ГДК 

ГДК 
ЛБ 

гдк 
ГДК 

ГДК 
ГДК 

ГДК 

гдк 
гдк 
ЛБ 
гдк 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 
ГДК 
гдк 

ЛБ 

ГДК 

03.02 Риби, солени, во саламура* 
сушени или чадени: 
1) Слатководен риби: 
2) Морски риби: 

а) сардели 
б) тунини 
в) бакалар 
г) харинги 
д) други: 

1) лосос 
2) друга 

3) Рибен џигер и икра: 
а) од слатководна риби: 

1) рибен џигер 
2) икра 

б) од морски риби: 
1) рибен џигер 
2) икра 

4) Друго 

03.03 Черупкари и мекотелци, во 
черупки или не, свежи (жи-
ви или мртви), разладени, 
смрзнати, солени, во саламу-
ра или сушени; черупкари со 
перунка, само варени во во-
да: 
1) Остриги 
2) Јастози 
3) Раци: 

а) речни 
б) морски 

4) Школки: 
а) морски 
б) речни 

5) Друго: 
а) полжави 
б) черупкари други 

в) мекотелци 

Глава 4 — Млеко и млечни 
производи, јајца од птицу« it 

природен мед 

04.01 Млеко и кајмак, свежи, не-
концентрирани или незабла-
жени: 

1) Млеко 
2) Кајмак и врв од млека 

а) кајмак 
б) врв од млекар 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ГДК 
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ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
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гдк 

гдк 
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гдк 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ата 

ЛБ 
ЛБ 

РК 

гдк 
РК 
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3) Друго: 
а) јогурт ЛБ 
б) млеко кисело ЛБ 
в) сурутка ЛБ 
г) друго ЛБ 

04.02 Млеко и кајмак, конзервира-
ни, концентрирани или заб-
лажени: 
1) во течна или полуцврста 

(житка) состојба 
а) млеко конзервирано, 

кондензирано 
б) друго 

2) Во цврста состојба (во 
блокови, прав ити.) 
а) млеко полномасно во 

прав и во блокови 
б) млеко полномасно во 

прав и во блокови 
в) друго 

гдк 
гдк 
гдк 
гдк 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

04.03 Путер: 
1) Свеж 
2) Топон 

04.04 Сирење и урда: 
1) Сирења: 

а) качкавал 
б) трапист 
в) ементалер 
г) други тврди и фини 
д) топеви 
ѓ) други 

2) Урда 

04.05 Јајца од птици и жолчки од 
јајца свежи, сушени или на 
друг начин конзервирани, за-
шеќерени или не: 
1) Јајца во лушпа: 

а) КОКОШКИНИ свежи 
б) кокошкини конзерви-

рани 
в) приплодни: 

1) мисиркини за леже-
ње 

2) други 
г) други 

1) од птици 
2) од друга живина 

2) Јајца без лушпа: 
а) во прав 
б) смрзнати 
в) други 

1) за индустриски цели 
2) други 

04.06 Мед природен: 
1) Цеден 

а) матичен млеч 
б) мед со поленска прав 
в) друг 

2) Во саќе 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
Лб 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ГДК 
гдк 

ГДК 

ГДК 
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РК 
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РК 
РК 
РК 
д 
РК 
РК 
РК 

гдк 
гдк 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

Глава 5 — Други производи 
од животинско потекло, не-
споменати ниту опфатени на 

друго место 

05 01 Човечка коса, сурова, испра-
на или не и одмастена; отпа-
доци од човечка коса: 
1) Коса 
2) Отпадоци од коса 

05.02 Четин од питома или дива 
свиња; влакна од јазовец и 
други влакна за изработка 
на четки; отпадоци од четин 
и влакна: 
1) Четин: 

а) свински непреработен 
б) свински исчистен и сор-

тиран 
в) друг за четки 
г) друг 

2) Влакна: 
а) рабови од уши со влак-

на 
б) влакна за четки од дру-

ги животни 
в) други 

3) Отпадоци од четин и влак-
на 

05.03 Коњски влакна од грива и 
опашка и отпадоци од такви 
влакна, со или без подлога 
или помеѓу две подлоги од 
друг материјал: 
1) Влакна: 

а) влакна од коњска опа-
шка (кадрава) 

б) друго 
2) Отпадоци од влакна 

05.04 Црева, бабулиња и желудни-
ци од животни (освен од ри-
би), цели или во парчиња: 
1) Црева: 

а) сурови и солени 
1) говедски солени 
2) овчи солени 
3) свински солени 
4) коњски солени 
5) други солени 
6) сурови 

б) сушени: 
1) говедски 
2) овчи 
3) свински 
4) коњски 
5) овчи нејастиви 
€) други 

2) Друго: 
а) сурово и солено: 

1 1) желудник 
2) кесиња и бабулиња 
3) говедски кулари и 

хранопзроводи 
4) дробови други неја-

стиви 
6) друго 

ЛБ 
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ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
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1 2 3 . 4 

б) сушено: 
1) желудник ЛБ ЛБ 
2) ќесиња и бабулиња ЛБ ЛБ 
3) говедски кулари и 

ЛБ ЛБ хранопроводи ЛБ ЛБ 
4) дробови други неча-

стиви ЛБ ЛБ 
5) друго ЛБ ЛБ 

05.05 Отпадоци од риби ЛБ ЛБ 

05.06 Живци и жили, струган™ и 
слични отпадоци од сурови 
кожи ЛБ ЛБ 

05.07 Кожи и други делови од 
птици со нивниот пердув или 
мек пердув, пердув и делови 
од пердув (со рабови посе -
чени или не) и мек пердув, 
понатаму необработуван, ос-
вен чистен, дезинфициран 
или приготвен за конзерви-
рање; прав и отпадоци од пе-
рдув или од делови од пер-
дув: 
1) Пердув и мек пердув: 

а) неочистен ЛБ ЛБ 
б) очистен ЛБ ЛБ 

2) Друго: 
а) отпадоци од пердув ЛБ ЛБ 
б) друго ЛБ ЛБ 

05.08 Коски и срцевина од рогови, 
сурови, одмастешг, просто 
преработени (но неисечен!! 
во форми), третирани со кисе-
лина или дежелатинизирани, 
прав и отпадоци од овие про-
изводи: 
1) Коски (испрани, одмасте-

ни, бел ени) ЛБ ЛБ 
2) Коскено брашно, ЛБ ЛБ 
3) Друго ЛБ ЛБ 

05.09 Рогови, еленски рогови, ко-
пита, нокти,, канџи и клуно-
ви од животни, сурови или 
просто приготвени но н е п е -
чени во форми и отпадоци во 
прав од овие производи; ко-
ски од кит и од слични жи-
вотни, сурови или просто 
приготвени но неисечени во 
форми, и отпадоци од овие 
производи: 
1) Рогови, чапунки, копита, 
канџи и рибена коска ЛБ ЛБ 
2) Рогови украсни ЛБ ЛБ 
3) Отпадоци ЛБ ЛБ 
4) Друго ЛБ ЛБ 

05.10 Слонова коска, сурова или 
просто приготвена, но не и 
исечена во форми; прав и от-
падоци од слонова коска: 
1) Слонова коска ЛБ ЛБ 
2) Слонова коска во прав и 

отпадоци ЛБ ЛБ 

05 И Желковина (корупка и лис-
тови), сурова или просто при-
готвена, но неисечена во 
форми; канџи и отпадоци од 
желковина: 
1) Желковина ЛБ ЛБ 
2) Канџи и отпадоци од шел-

ковина ЛБ ЛБ 

05.12 Корали и слични материи, 
сурови или просто приготве-
ни, но необработени; черупка 
од мекотелци, сурови или 
просто приготвени, но н е п е -
чени во форми; прав и от-
падоци од черупки на меко-
телци: 
1) Корали ЛБ ЛБ 
2) Школки и други лупешки 

од животни ЛБ ЛБ 
3) Отпадоци од корал и 

школки ЛБ ЛБ 
4) Прав и отпадоци од черу-

пки на мекотелци ЛБ ЛБ 

05.13 Сунѓери, природни: 

1) Сунѓери ЛБ ЛБ 

2) Отпадоци ЛБ ЛБ 

05.14 Сива амбра, кастореум, цибет 
и мошус; кантариди; жолч-
к а сушени или не; животин-
ски производи, свежи, раз-
ладени или смрзнати, или на 
друг начин привремено кон-
зервирани, што се употребу-
ваат за изработка на фарма-
ц е у т е ^ производи: 
1) Жлезди и други органи од 

животни свежи ЛБ ЛБ 
2) Амбра, цибет, мошус, кан-
тари ди и кастореум ЛБ ЛБ 

3) Друго ЛБ ЛБ 

05.15 Производи од животинско 
потекло, неспоменати ниту 
опфатени на друго место; 
мртви животни од главите 1 
и 3 неподобни за човечка ис-
храна: 

1) Јајца од свилена буба ЛБ ЛБ 
2) Крв од животни ЛБ ЛБ 
3) Друго: 

а) рибици јајца нечастиви ЛБ ЛБ 
б) кошенила и слични ин-

секти за приготвување 
бои ЛБ ЛБ 

в) друго ЛБ ЛБ 
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О д д е л II 
ПРОИЗВОДИ ОД РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО 

Глава 6 — Живи дрвја и други растенија; главици, 
грутчест корења и ел., исечено цвеќе и украсно 

лисје 

1 2 

06.01 Главици, грутки, грутчести 
корења, корење и ризоми за 
расад или во цвет: 
1) За расад 
2) Друго 

06.02 Други живи растенија, вклу-
чувајќи ги и дрвјата, грму-
шките, корењата, резниците 
и калемите: 

ЛБ 
ЛБ 

1) Резници: 
а) овошни 
б) лозови 
в) хмељни 
г) други 

2) Садници: 
а) овошни 
б) лозови 
в) од шумски дрвја 
г) други 

3) Друго 

06.03 Цвеќе и пупки од цвеќе, се-
чени, за букети или за укра-
сни цели, свежи, сушени, бо-
јосани, беле ни, импрегнираш! 
или на друг начин приготве-
ни: 
1) Свежо 
2) Сушено 
3) Друго 

06 04 Лисје, гранки и други делови 
(освен цвеќето и пупките), 
од дрвја, шубрак, грмушки и 
други растенија, и мов ди-
шан и треви, што се употре-
буваат за букети и украсу-
вање, свежи, сушени, бојо-
сани, бел ени, импрегнирани 
или иа друг начин приготве-
ни: 

1) Свежи: 
а) јелки за украс 
б) друго 

2) Сушено 

3) Друго 

Глава 7 — Зеленчук, корења 
и грутки, за јадење 

07.01 Зеленчук, свеж или разла-
ден: 
1) Компир: 

а) семенски 
б) друг 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
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ЛБ 
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ЛБ 
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ЛБ 
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ЛБ 
ЛБ 
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ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

РК 
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2) Домати ЛБ 
3) Друго: 

а) маслинки за понатамо-
шна преработка ЛБ 

б) капар за понатамошна 
преработка ЛБ 

в) лук и кромид: 
1) лук ЛБ 
2) кромид ЛБ 

г) печурки ЛБ 

д) друго: 
1) арпаџик ЛБ 
2) пиперки ЛБ 
3) краставици ЛБ 
4) зелка и кељ ЛБ 
5) карфиол ЛБ 
6) патлиџан, модар ЛБ 
7) спанаќ ЛБ 
8) боранија ЛБ 
9) грашок ЛБ 

10) трупка, рен, целер, 
морков и друг зе-
ленчук ЛБ 

07.02 Зеленчук (варен или не), 
смрзнат: 
1) Грашок ЛБ 

? 2) Боранија ЛБ 
3) Пиперка ЛБ 
4) Друго ЛБ 

07.03 Зеленчук привремено кон-
зервиран во саламура, во 
сулфурирана вода или во 
други раствори за конзерви-
рање, но кој не е специјално 
приготвен за непосредна пот-
рошувачка: 

1) Маслинки: 
а) во саламура ЛБ 
б) друго ЛБ 

2) Капар: 
а) во саламура ЛБ 
б) друго ЛБ 

3) Друго: 
а) во саламура ЛБ 
б) друго ЛБ 

07.04 Зеленчук, сув, дехидриран 
или евапориран, цел, сечен 
во парчиња или режанки, кр-
шен или во прав, но поната-
му неприготвен: 
1) Домати ЛБ 
2) Маслинки ЛБ 
3) Капар ЛБ 
4) Печурки ЛБ 
5) Друго: 

а) лук сушен ЛБ 
б) пиперки суви (немеле-

ни) ЛБ 

ГДК 

гдк 

ЛБ 
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ЛБ 
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в) дршки =. и жилички од 
пиперки (немелени от-
падоци) 

г) друг сушен зеленчук 
(морков, магдонос, це-
лер и ел.) 

д) друго 
07.05 Мешунест зеленчук во зрно 

сув, излупен или не, кршен 
или не: 
1) Грав: 

а) семе од боранија 
б) друг 

2) Грашок: 
а) семе од грашок 
б) друг 

3) Друго: 
а) семе од леќа 
б) леќа 
в) наут 
г) друго семе 
Д) друго 

07.06 Маниока, арорут, салеп, то-
пинамбур, сладок компир и 
други слични корења и грут-
ки со висока содржина на 
скроб или на инулин, свежи 
или сушени, цели или режа-
ни во режанки; срцевина од 
саго-дрво: 

1) салеп, свеж или сув 
2) арорут, свеж или сув 
3) маниока, свежа или сува 
4) Друго 

Глава 8 —- Овошје за јадење; 
кори од дињи и агруми 

08.01 Урми, банани, кокосов орев, 
бразилски орев, акажу-орев, 
ананас, авока, манго, гуава, 
и мангуста, свежи или суви, 
излупени или не: 

1) Банани свежи 
2) Кокосов орев, бразилски 

орев, акажу-орев, свежи 
или сушени: 
а) кокосов орев свеж 
б) друго 

3) Друго свежо овошје: 
а) ананас 
б) друго 

1) урми 
б) друго 

4) Друго сушено овошје: 
а) урми 
б) друго 

08.02 Агруми, свежи или суви: 
1) Портокали, мандарини и 

клементини: 
а) портокали, свежи 
б) мандарин^ свежи 
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ЛБ 
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ЛБ 
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в) клементини, свежи ЛБ РК 
г) портокали и мандарини 

сушени ЛБ РК 
д) клементини сушени ЛБ РК 

2) Друго: 
а) лимони ЛБ РК 
б) грејп фрут ЛБ РК 
в) друго ЛБ РК 

0803 Смокви, свежи или суви: 
1) Свежи ЛБ ГДК 
2) Суви: 

а) етивирани ЛБ ГДК 
б) неетивирани ЛБ ГДК 

08.04 Грозје свежо или суво: 
1) Свежо ЛБ ГДК 
2) Суво ЛБ ГДК 

08.05 Овошје во лушпа, освен ово-
шјето од тар. бр. 08.01, свежо 
или суво, излупено или не: 
1) Бадеми: 

а) во лушпа ЛБ ГДК 
б) без лушпа ЛБ ГДК 

2) Ореви: 
а) во лушпа ЛБ ГДК 
б) без лушпа ЛБ ГДК 

3) Лешници: 
а) во лушпа ЛБ ГДК 
б) без лушпа ЛБ ГДК 

4) Костени марони ЛБ ГДК 
5) Друго ЛБ ГДК 

08.06 Јаболка, крушки и дуњи, 
свежи: 

1) Јаболка: 
а) трпезни ЛБ ГДК 
б) за индустриска прера-

ботка ЛБ ГДК 
2) Круши и дуњи: 

а) круши ЛБ ГДК 
б) дуњи ЛБ ГДК 

08.07 Овошје со костилка, свежо: 
1) Сливи ЛБ ГДК 
2) Дреши и вишни: 

а) цреши ЛБ ГДК 
б) вишни ЛБ ГДК 

3) Вишна мараска ЛБ ГДК 
4) Кај син ЛБ ГДК 
5) Праски ЛБ ГДК 
6) Друго ЛБ ГДК 

08.08 Бобичесто овошје, свежо: 
1) Јаготки ЛБ ГДК 
2) Малинки ЛБ ГДК 
3) Капинки ЛБ ГДК 
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1 2 3 4 

4) Друго: 
а) боровница ЛБ ГДК 
б) рибизла ЛБ гдк 
в) друго ЛБ гдк 

08.09 Друго овошје, свежо: 
а) лубеници ЛБ . гдк 
б) дињи ЛБ гдк 
в) плод од шипинки ЛБ гдк 
г) друго ЛБ гдк 

08.10 Овошје (варено или не), кон-
зервирано со смрзнување, без 
додаден шеќер: 

1) Варено ЛБ гдк 
2) Неварено: 

а) агруми ЛБ гдк 
б) банани ЛБ гдк 
в) ананас ЛБ гдк 
г) кококсов орев ЛБ гдк 
д) кај син и праски ЛБ гдк 

ѓ) друго: 
1) јаготки смрзнати ЛБ гдк 
2) малинки смрзнати ЛБ гдк 
3) капинки смрзнати ЛБ гдк 
4) вишни смрзнати ЛБ. гдк 
5) вишни мараска смр-

знати ЛБ гдк 
6) друго ЛБ гдк 

08.11 Овошје привремено конзер-
вирано (со сулфурдиоксид, во 
саламура сулфурирана вода, 
или во други раствори за кон-
зервирање), но неподобно за 
непосредна потрошувачка во 
таква состојба: 
1) Сливи ЛБ ГДК 
2) Јаболка ЛБ ГДК 
3) Кајсии ЛБ ГДК 
4) Агруми ЛБ РК 
5) Ананас ЛБ ГДК 
6) Кокосов орев ЛБ ГДК 

7) Друго: 
а) капинки ЛБ ГДК 
б) цреши ЛБ ГДК 
в) јаготки ЛБ ГДК 
г) малинки ЛБ ГДК 
д) вишни ЛБ ГДК 
ѓ) шипинки ЛБ ГДК 
е) праски ЛБ ГДК 
ж) дуњи ЛБ ГДК 
з) вишни мараска ЛБ ГДК 
ѕ) боровница ЛБ ГДК 
и) друго ЛБ ГДК 

08.12 Овошје сушено, освен овош-
јето од тар. бр. 08.01, 08.02, 
08.03, 08 04, 08.05: 

1) Сливи: 
а) етивирани ЛБ ГДК 
б) неетивирани ЛБ ГДК 
в) прунели ЛБ ГДК 

1 2 3 4 

2) Јаболка ЛБ ЛБ 
3) Круши ЛБ ЛБ 
4) Кајсии ЛБ ЛБ 
5) Праски ЛБ ЛБ 
6) Боровници ЛБ ЛБ 
7) Шипинки ЛБ ЛБ 
8) Друго: 

а) вишни ЛБ ЛБ 
б) вишни мараска ЛБ ЛБ 
в) друго ЛБ ЛБ 

08.13 Кори од дињи и агруми, све-
жи, смрзнати, сушени или 
привремено конзервирани во 
саламура, во сулфурирана 
вода или во други раствори 
за конзервирање: 
1) Кори од портокали и ли-

мони ЛБ РК 
2) Друго ЛБ РК 

Глава 9 — Кафе, чај, мате-
ј а ј и мирудин 

09.01 Кафе, пржено или не, или 
декофеинизирано; лушпи и 
опни од кафе; замени на ка-
фе што содржат кафе во кој 
и да е процент: 
1) Кафе и замена на кафе 
што содржи кафе: 

а) кафе сурово во зрно ЛБ РК 
б) кафе пржено или ме-

лено: 
1) немелено ЛБ РК 
2) мелено ЛБ РК 

в) замена на кафе што 
содржи кафе во кој и 
и да е процент ЛБ РК 

2) Лушпи и опни од кафе ЛБ ЛБ 

09.02 Чај ЛБ ЛБ 

09.03 Мате-чај ЛБ ЛБ 

09.04 Црн пипер; пимента од ви-
довите capsicum или pimenta: 
1) Црн пипер: 

а) во зрно црн ЛБ ГДК 
б) во зрно бел ЛБ ГДК 
в) во прав црн ЛБ ГДК 
г) во прав бел ЛБ г д к 

2) Пимента (capsicum и pi-
menta) ЛБ ЛБ 

3) Пиперки мелени: 
а) мелени ЛБ г д к 
б) толчени ЛБ г д к 
в) отпадоци од пиперкР! 

ЛБ мелени (меркантил) ЛБ ЛБ 

09.05 Ванила ЛБ ЛБ 

09.06 Дарчин и цвет од дарчиново 
дрво ЛБ ЛБ 
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09.07 Каранфиле (цел плод, пуп-
ка, дршка и стебленки): 
1) Мелено или не 
2) Во цвет или во дршки 

09.08 Мушкетан орев, мацис и 
кардамом: 
1) Мушкат орев 
2) Мушкат цвет 
3) Кардамом 
4) Мацис 

09.09 Семе од анис, од бадијан, од 
коморач, од коријандер, од 
ким (кумин) и од веља: 
1) Анис, коморач и коријан-

дер: 
а) анис 
б) коморач 
в) коријандер 

2) Ким (кумин) 
3) Вења 
4) Вади јан 

09.10 Мајкина душичка, шафран, 
лорбер во лист; други миру-
дин: 
1) Мајкина душичка 
2) Лорбер 
3) Шафран 
4) Друго 

Глава 10 — Жита 

10.01 Пченица и наполица: 
1) Пченица: 

а) семенска 
б) друга: 

1) крупник (пир) 
2) друго 

2) Наполица 

10.02 'РЖ: 
1) За сеидба 
2) Друга 

10.03 Јачмен: 
1) Пиварски 
2) Семенски 
3) За исхрана на добиток 
4) Друг 

10.04 Овес: 
1) За сеидба 
2) Друг 

10.05 Пченка: 
1) Хибридна за семе 
2) За исхрана на добиток: 

а) жолта 
б) бела 

3) За индустриска преработ-
ка: 
а) жолта 
б) бела 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
Д 
Д 

ЛБ 
Д 

ЛБ 

д 
Д 

д 
Д 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
РК 
ЛБ 

РК 
РК 

ЛБ 
ЛБ 
РК 
РК 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

РК 
РК 

РК 
РК 

4) Друга: 
а) жолта Д РК 
б) бела Д РК 
в) чинквантин Д РК 
г) во кочани зелена ЛБ ГДК 
д) за сеидба ЛБ ЛБ 
ѓ) друга Д РК 

10.06 Ориз: 
1) Во лушпа или излупен но 

понатаму неприготвен: 
а) Во лушпа: 

1) за сеидба ЛБ ЛБ 
2) друг ЛБ РК 

б) излупен ЛБ РК 
2) Друго: 

а) глазиран или полиран ЛБ РК 
б) друго ЛБ РК 

1007 Елда, просо, канаринско се-
ме (за птици) и сорго во зр-
но; други жита: 
1) Елда ЛБ ГДК 
2) Просо ЛБ ЛБ 
3) Друго: 

а) сирково семе ЛБ ЛБ 
б) семе од сирка за сеидба ЛБ ЛБ 
в) жита други неспоме-

нати ЛБ ЛБ 

Глава 11 Производи на 
мелничката индустрија; слад 
и скробови; глу тен; ину лин 

11.01 Брашно од жита: 
1) Од пченица или наполица: 

а) пченично ЛБ РК 
б) од наполица ЛБ РК 

2) Друго: 
а) од 'рж ЛБ ГДК 
б) од пченка ЛБ ГДК 
в) друго: 

1) јачмено ЛБ ЛБ 
2) од други жита ЛБ ЛБ 

11.02 Прекрупа и гриз од жита; 
зрна од жита обработени на 
друг начин (на пример: вала-
ни, во лушпички, полирани, 
перлирани или гмечени, но 
понатаму неприготвени), ос-
вен оризот излупен, глази-
ран, полиран или кршен; ни-
кулци од жита цели, валани, 
во лушпички или мелени: 
1) Прекрупа и гриз од пче-

ница или од наполица: 
а) прекрупе: 

1) пченична ЛБ ГДК 
2) друго ЛБ ГДК 

б) гриз: 
1) пченичен ЛБ ГДК 
2) друг ЛБ ГДК 
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2) Прекрупа и гриз (освен од 
пченица или наполица): 
а) прекрупа ЛБ ЛБ 
б) гриз: 

1) од пченка ЛБ ГДК 
2) друг ЛБ ЛБ 

3) Зрна од жита излупени, 
полирани, кршени, гмечени 

(вклучувајќи и снежин-
к а , никулци од жита ме-
лени или не: 
а) зрна од жита излупени: 

1) гершла (јачмена) ЛБ ГДК 
2) друго ЛБ ГДК 
б) снежинки: 

1) од овес (зоб) ЛБ ГДК 
2) друго ЛБ ГДК 

в) друго ЛБ ГДК 

11.03 Брашно од мешунест зелен-
чук од тар. бр. 07.05 ЛБ ЛБ 

11.04 Брашно од овошје од кој и 
да е тар. број од Главата 8: 
1) Од кокосов орев ЛБ ЛБ 
2) друго ЛБ ГДК 

11.05 Брашно, гриз и лушпички од 
компир ЛБ ЛБ 

11 Об Брашно и гриз од саго, ма-
ниока, арорут, салеп и други 
корења и грутки од тар. бр. 
07.06 ЛБ ЛБ 

11.07 Слад, пржен или не: 
1) Пржен ЛБ ГДК 
2) Друг ЛБ ГДК 

11.08 Скрообви; ину лин: 
1) Скробови 

а) од пченица ЛБ ГДК 
б) од пченка ЛБ ГДК 
в) од ориз ЛБ ГДК 
г) од компир ЛБ ЛБ 
д) други: 

1) скроб од други жита ЛБ ГДК 
2) скроб од други ви-

дови ЛБ ГДК 
2) Ину лин ЛБ ГДК 

11.09 Лепило-глутен и брашно од 
глутен, пржен или не ЛБ ГДК 

Глава 12 — Маслодајеи се-
миња № плодови; разно зр-
невље, семиња и плодови, ин-
дустриски и медицински рас-
тенија; слама и храна за до-

биток 

12.01 Маслодајни семиња и плодо-
ви, цели или кршени: 
1) Кикиритки (арашид): 

а) во лушпа ЛБ ГДК 
б) излупени ЛБ ГДК 

2) Копра 
3) Палмини ореви и јатки: 

а) палмини костилки 
б) друго 

4) Соја 
5) Ленено семе 
6) Памуково семе 
7) Рицинусово семе 
8) Друго: 

а) сончоглед 
б) ма ел од а јна репка 
в) сусам 
г) друго: 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

Д 
ЛБ 
ЛБ 

12.02 

1203 

ГДК 

ГДК 
ГДК 
ГДК 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ГДК 
ГДК 
ЛБ 

1) семе од тиква ЛБ ЛБ 
2) семе од коноп ЛБ ЛБ 
3) семе од нигер ЛБ ЛБ 
4) семе од мак ЛБ ЛБ 
5) семе од синап ЛБ ЛБ 
6) костилки од грозје ЛБ ЛБ 
7) маслени семиња и 

плодови други ЛБ гдк 
Брашно или гриз од масло-
дајни семиња или маслодајни 
плодови што не е ослободено 
од масло (освен брашното од 
синап: 
1) Од арашид ЛБ гдк 
2) Од копра ЛБ гдк 
3) Од палмини костилки ЛБ гдк 
4) Од соја ЛБ гдк 
5) Од ленено семе ЛБ гдк 
6) Од памуково семе ЛБ ЛБ 
7) Од рицинусово семе ЛБ ЛБ 
8) Од сончоглед ЛБ гдк 
9) Од коноп ЛБ ЛБ 

10) Од мак ЛБ ЛБ 
11) Од маслодајна репка ЛБ гдк 
12) Од тиквични костилки ЛБ гдк 
13) Од сусам ЛБ ЛБ 
14) Од други мас л одај ни се-

миња и плодови ЛБ гдк 
Семиња, плодови и спори за 
сеидба: 
1) Од овошје ЛБ ЛБ 
2) Од заленчук ЛБ ЛБ 
3) Од цвеќиња ЛБ ЛБ 
4) Од шеќерна репа ЛБ ЛБ 
5) Од крмни растенија: ЛБ ЛБ 

а) добиточна репа ЛБ ЛБ 
б) угарница ЛБ ЛБ 
в) црвена детелина ЛБ ЛБ 
в) инкарнатска детелина ЛБ ЛБ 
д) луцерка ЛБ ЛБ 
г) трева ЛБ ЛБ 
е) лупина ЛБ ЛБ 
ж) еспарзета ЛБ ЛБ 
з) семе од граорица ЛБ ЛБ 
ѕ) семе од други крмни 

растенија ЛБ ЛБ 
6) Шумски дрвја: 

а) ела и смрека ЛБ ЛБ 
б) други видови иглолис-

ници ЛБ ЛБ 
в) други шумски дрвја ЛБ ЛБ 
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7) Друго: 
а) тутун ЛБ ЛБ 
б) мирудин ЛБ ЛБ 
в) други семиња ЛБ ЛБ 

12.04 Шеќерна репа, цела или во 
резанки, свежа, сушена или 
во прав, шеќерна трска: 
1) Шеќерна репа ЛБ ГДК 
2) Шеќерна трска ЛБ ГДК 

12.05 Корен од цикорија, свеж или 
сушен, цел или сечен, ис-
пржен: 
1) Свеж ЛБ ЛБ 
2) Сушен ЛБ ЛБ 

12.06 Хмељ и брашно од хмељ (лу-
пу лин) : 
1) Савињски ЛБ РК 
2) Бачки ЛБ РК 
3) Стар (од поранешни го-

дини) ЛБ РК 
4) Концентрат од савињски 

хмељ ЛБ РК 
5) Концентрат од бачки хмељ ЛБ РК 
6) Концентрат од друг хмељ ЛБ РК 
7) Друг хмељ ЛБ РК 
8) Брашно од хмељ (лупу-

лин) ЛБ РК 
12.07 Растение и делови (вклучу-

вајќи ги и семињата и пло-
довите) од дрвја, грмушки, 
или други растенија, што 
главно се употребуваат во 
парфимеријата, во медици-
ната или за производство на 
средства за уништување ин-
секти, за заштита на расте-
нија или за слични цели, 
свежи или сушени, цели, се-
чени, кршени, мелени или во 
прав: 
1) Бухач: 

а) бухачов цвет ЛБ ЛБ 
б) бухач во прав ЛБ, ЛБ 

2) Камилица (вртипоп): 
а) цвет ЛБ ЛБ 

б) во прав ЛБ ЛБ 
в) за капење ЛБ ЛБ 

3) Жалфија ЛБ ЛБ 
4) Цвет од липа ЛБ ЛБ 
5) Дабов лишај ЛБ ЛБ 
6) Друго лековито растение* 

а) лудо билје во лист ЛБ ЛБ 
б) корен од лудо бил је ЛБ ЛБ 
в) корен од бел слез ЛБ ЛБ 
г) корен од линцура ЛБ ЛБ 
д) корен од крковина ЛБ ЛБ 
ѓ) корен од глушина (Ra-

dix taraxacum) ЛБ ЛБ 
е) нана (Methae pip) ЛБ ЛБ 

ж) пелен (Absynthii) ЛБ ЛБ 
з) лист од тегавец ЛБ ЛБ 
ѕ) лист од момина солза 

(Folia convalariae) ЛБ ЛБ 
и) цвет од брѓанка (ар-

ника) ЛБ ЛБ 
ј) цвет од боз ЛБ ЛБ 

к) цвет од трнинка (Flores 
prunus spinolae) ЛБ ЛБ 

л) корен од ипекакуана 
(Ipecacuanha) ЛБ ЛБ 

м) семе од мразовец ЛБ ЛБ 
н) лисје од коприва ЛБ ЛБ 

њ) изданок од папрат ЛБ ЛБ 
о) изданок од иѓирот ЛБ ЛБ 
п) изданак од пиревина ЛБ ЛБ 
р) 'ржена гламница ЛБ . ЛБ 
е) трева лазарка (Herba 

asperulae) ЛБ ЛБ 
т) трева раставне, коњска 

опашка ЛБ ЛБ 
ќ) лековито растение дру-

го ЛБ ЛБ 
7) Мешунка од афион Д Д 
8) Друго ЛБ ЛБ 

12.08 Рокчиња свежи или сушени, 
гмечени или не или мелени, 
но понатаму неприготвени; 
костилки од овошје и дру-
ги растителни производи 
што главно се употребуваат 
за човечка исхрана, што не 
спаѓаат во ниеден друг тари-
фен број: 
1) Рокчиња: 

а) рокчиња (рогачи) ЛБ ГДК 
б) брашно од рогач ЛБ ЛБ 

2) Друго ЛБ ЛБ 
12.09 Слама и плева од жита, су-

рови или издробени но на 
друг начин неприготвени: 
1) Слама несечена ниту пре-

с у в а н ЛБ ЛБ 
2) Слама сечена или пресу-

вана ЛБ ГДК 
3) Плева од жита ЛБ ЛБ 

12.01 Сточна репа, бела репа, ко-
рење за сточна храна; сено, 
луцерка, граорица, детелина, 
сточна зелка, волчи боб и 
слични производи за исхра-
на, на добиток: 
1) Сточна репа ЛБ ГДК 
2) Сено: 

а) свежо или суво непре- ЛБ ГДК 
сувано 

б) сечено или пресувано ЛБ ГДК 
3) Друго: 

а) луцерка и детелина 
свежа, или сува не-
пресувана ЛБ ГДК 

б) луцерка и детелина, се-
чена или пресувана ЛБ ГДК 
в) граорица ЛБ ГДК 
г) лупина ЛБ ГДК 

д) сточна храна зелена 
-или сува, друга ЛБ ГДК 

Глава XIII — Сурови расти-
телни материи за бојосување 
и штавење; гуми, смо ли и 
други растителни сокови и 

екстракти 

13.01 Растителни материи за бојо-
сување или штавење, суро-
ви: 
1) За бојосување: 

а) кана-петелки, лисје и ЛБ ЛБ 
корен 

б) друго ЛБ ЛБ 
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1 2 3 4 

2) За штавење: 
а) шишарки ЛБ ЛБ 
б) смрекова кора ЛБ ЛБ 
в) руевина ЛБ ЛБ 
г) валонеа ЛБ ЛБ 
Д) papa ЛБ ЛБ 
ѓ) квебрачо за изработка 

на танин ЛБ ЛБ 
е) дрво во прав приготве-

но за изработка на та-
нин ЛБ ЛБ 

ж) друго ЛБ ЛБ 

13.02 Шелак, лак во зрно, лак во 
лушпи и други лакови; при-
родни гуми, смоли, гуми-смо-
ли и балзами: 
1) Гуми-лак: 

а) шелак небелен ЛБ ЛБ 
б) шелак белен ЛБ ЛБ 
в) друг ЛБ ЛБ 

2) Гуми-смоли ЛБ ЛБ 
3) Друго: 

а) терпентин смола (смола 
од иглолисници) ЛБ ЛБ 

б) гумиарабика ЛБ ЛБ 
в) трагант гума ЛБ ЛБ 
г) балгами и копали ЛБ ЛБ 
д) гуми и смоли природ-

ни, други ЛБ ЛБ 

13.03 Растителни сокови и екстрак-
ти; пектински материи, пек-
тинати и пектати; агар-агар 
и други растителни слузи и 
природни згуснати екстрак-
ти, добиени од растителни 
производи: 
1) Растителни сокови: 

а) афион суров (згуснат 
сок) Д Д 

б) други ЛБ ЛБ 
2) Растителни екстракти: 

а) од афион д Д 
б) од савињски хмељ ЛБ ЛБ 
в) од бачки хмељ ЛБ ЛБ 
г) од друг хмељ ЛБ ЛБ 
д) други ЛБ ЛБ 

3) Пектин ЛБ ЛБ 
4) Агар-агар ЛБ ЛБ 
5) Друго: 

а) екстракт од дабов мов ЛБ ЛБ 
б) афион во прав Д Д 
в) друго ЛБ ЛБ 

2) Трска 
а) бамбусова ЛБ 
б) друга ЛБ 

3) Друго: 
а) праќе ЛБ 
б) слама од жита исчис-

тена, белена или бојо-
сана ЛБ 

1402 Растителни материи што 
главно се употребуваат за 
полнење или тапацирање (на 
пример: капок, растителни 
влакна и морска трева) на 
подлога или помеѓу два сло-
ја од друг материјал или не: 
1) Морска трева ЛБ 
2) Друго: 

а) капок за полнење ЛБ 
б) растителни материи за 

полнење други ЛБ 

14.03 Растилни материи што глав-
но се употребуваат за изра-
ботка на метли и четки (сор-
то, пијасава, троскот, пире-
вина и слично), во врски или 
повеема или не: 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ДБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

•ЛБ 

1) Сиркова слама ЛБ 
2) Тампико влакно (не за 

предење) ЛБ 
3) Растенија за изработка на 

четки и метли, друго ЛБ 

14.04 Тврди семиња, костилки, луш-
пи и ореви (корозо-орев — 
камен орев и дум-орев) за 
резбарија: 

1) Дум орев — корозо орев ЛБ ЛБ 
2) Палмов орев за резбарија ЛБ ЛБ 
3) Плодови за резбарија 

други ЛБ ЛБ 

14.05 Производи од растително по-
текло неспоменати ниту оп-
фатени на друго .место: 
1) Еспарто стебленки и лисје ЛБ ЛБ 
2) Растителни производи 

други ЛБ ЛБ 

Глава XIV — Растителни ма-
терин за плетарија и резба-
рија; производи од растител-
но потекло неспоменати ниту 

опфатени на друго место 

14.01 Растителни материи што 
главно се употребуваат за 
кошнмчарски и плетарски 
изработен (на пример: слама 
од жито исчистена, белена 
или бојосана, врбови прачки, 
трска, рогозина, шпанска 
трска, бамбусова трска, ра-
фија и кора од липа): 
1) Рафија ЛБ ЛБ 

О д д е л III 

МАСТИ И МАСЛА (ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛ-
НИ), ПРОИЗВОДИ ОД НИВНО РАЗЛАГАЊЕ; 
МАСТИ ЗА ЈАДЕЊЕ ПРИГОТВЕНИ; ЖИВОТИН-

СКИ И РАСТИТЕЛНИ ВОСОЦИ , 

Глава 15 — Масти и масла (животински и растител-
ни), производи од нивното разлагање, масти за ја-
дење приготвени; животински и растителни восоци 

15.01 Свинска и живинска маст 
(пресувана или топена): 
1) Свинска маст: 

а) сурова ЛБ РК 
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б) пресувана 
в) сало топено 

2) Живинска маст 

15.02 Масти нетопени, говедски, ов-
чи и козји; лој (вклучувајќи 
го и „првиот сок") произведен 
од овие масти: 
1) Наменет за производство 

на прехранбени произво-
ди: 
а) ветопен 

1) лој суров 
2) друго 

б) друг: 
1) лој топен прв сок 
2) лој топен друг 
3) друго 

2) Наменет за индустриски 
цели: 
а) нетопен: 

1) лој суров 
2) друго 

б) друг: 
1) лој топен прв сок 
2) лој топен друг 

3) друго 
3) Други 

15.D3 Стеарин од свинско сало и 
од сланина, олеостеарин и 
стеарин од лој; масло од сало 
и од сланина и масло од лој 
и од други животински мас-
ти, неемулгирани, немешани, 
ниту на кој и да било начин 
преработени: 
1) Стеарин од сало, од сла-

нина или од лој 
2) Олеостеарин 
3) Масла од сало, од слани-
на, од лој и од други живо-

тински масти 
4) Друго 

15.04 Масти и масла од риби и од 
~ морски цицани, пречистени 

или не: 
1) Рибино масло: 

а) од рибин црн џигер (ос-
вен медицинското) 
б) друго 

2) КИТОВА масло 
3) Друго 

15.05 Масти од волна и масни ма-
терин добиени од неа, вклу-
чувајќи го и ланолинот: 
1) Ланолин 
2) Друго: 

а) маст од волна 
б) олеин и стеарин од 

маст од волна 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

РК 
РК 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

РК 
РК 

РК 
РК 
РК 

РК 
РК 

РК 
РК 
РК 
РК 

ГДК 
гдк 

гдк 
гдк 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

15 06 Други животински масла и 
масти (вклучувајќи го и 
маслото од говедски чапунки 
и мастите од коски или мас-
тите од отпадоци): 
1) Масло од говедски ча-

пунки ЛБ ЛБ 
2) Масти од коски ЛБ ЛБ 
3) Масти од отпадоци ЛБ ЛБ 
4) Друго ЛБ ЛБ 

15.07 Растителни масла, течни и 
цврсти, сурови, пречистени 
или рафинирани: 
1) Соино: 

а) сурово ЛБ ГДК 
б) рафинирано ЛБ ГДК 

2) Даму ков о: 
а) сурово ЛБ ГДК 

б) рафинирано ЛБ ГДК 
3) Од кикирики: 

а) сурово ЛБ ГДК 
б) рафинирано ЛБ ГДК 

4) Маслиново: 
а) сурово ЛБ ГДК 

б) рафинирано ЛБ ГДК 
5) Сончоглед ово: 

а) сурово Д ГДК 
б) рафинирано Д ГДК 

6) Масло од маслодајна реп-
ка и масло од синап: 
а) сурово: 

1) масло од репка ЛБ ГДК 
2) масло од синап ЛБ ЛБ 

6) рафинирано: 
1) масло од репка ЛБ ГДК 
2) масло од синап ЛБ ЛБ 

7) Ленено: 
а) сурово ЛБ ЛБ б) рафинирано ЛБ ЛБ 

8) Палмово: 
а) сурово ЛБ ГДК 
б) рафинирано ЛБ ГДК 

9) Кокосово: 
а) сурови: ЛБ ГДК 
б) рафинирано ЛБ ГДК 

10) Од палмова јатка (косил-
ка): 
а) сурово < ЛБ ГДК 
б) рафинирано ЛБ ГДК 

И) Рицинусово: 
а) сурово ЛБ ЛБ 
б) рафинирано ЛБ ЛБ 

12) Бадемово: 
а) сурово ЛБ ЛБ 

' б) рафинирано ЛБ ЛБ 
13) Други 

а) сурово 
1) тунгово ЛБ ЛБ 
2) сусамово ЛБ ЛБ 
3) други ЛБ ЛБ 

б) рафинирани: 
1) тун гов о ЛБ ЛБ 
2) сусамово ЛБ ЛБ 
3) други ЛБ ЛБ 
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15.08 Животински и растителни 
масла, варени, оксидирани, 
дехидрирани, сулфурирани, 
дувани или полимеризирани 
во вакуум или во инертен 
гас, или на друг начин мо-
дифицирани: 
1) Животински масла ЛБ 
2) Растителни масла: 

а) ленено: 
1) сулфурирано (посто-

јано) ЛБ 
2) друго ЛБ 
б) рицинусово ЛБ 
в) од маслодајна репка ЛБ 
г) друго ЛБ 

15.09 Дегра: 
1) Природна ЛБ 
2) Вештачка ЛБ 

15.10 Индустриски масни кисели-
ни; маслени киселини од ра-
финација; индустриски мас-
ни алкохоли: 
1) Индустриски масни кисе-

лини, маслени киселини 
од рафинација: 
а) колеинска ЛБ 
б) други: 

1) киселини масни су-
рови ЛБ 

2) сурова стеаринска 
киселина ЛБ 

2) Индустриски масни алко-
холи ЛБ 

15.11 Глицерин и глицерински це-
ѓеви: 
1) Глицерин: 

а) суров ЛБ 
б) друг ЛБ 

2) Друго ЛБ 

15.12 Животински или растителни 
масла и масти, делум или со-
сем хидрогенизирани, згус-
нати или зацврснати со која 
и да било постапка, рафини-
рани или не, но понатаму 
неприготвени: 
1) Рибини и китови: 

а) масти ЛБ 
б) масло ЛБ 

2) Маслиново ЛБ 
3) Палмово и кокосово ЛБ 
4) Друго: 

а) масти животински ЛБ 
б) масла животински ЛБ 
в) масла растителни ЛБ 
г) масти растителни ЛБ 

15-13 Маргарин, вештачки масти 
за јадење и други масти при-
готвени за јадење: 
1) Маргарин ЛБ 
2) Друго ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

РК 
гдк 

15.14 Масти од китов череп и од 
слични животни (сперма-
цет), сурови, пресувани или 
рафинирани, бојосани или не 

15.15 Восоци од пчели и од други 
инсекти, бојосани или не: 
1) Восок од пчели 
2) Друго 

15.16 Растителни восоци, бојосани 
или не: 
1) Сурови: 

а) карнауба восок 
б) други 

2) Други: 
а) карнауба восок 
б) други 

15.17 Остатоци добиени при пре-
работка на масни материи или 
на животински или расти-

;; телни восоци 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

г ' О д д е л IV 

ПРОИЗВОДИ НА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИ-
ЈА; ПИЈАЧКИ, АЛКОХОЛНИ ТЕЧНОСТИ И ОЦЕТ; 

ТУТУН 

Глава 16 — Преработки од месо, од риби, од черуп-
кари и од мекотелци 

16.01 Колбаси и сл., од месо, од 
други кланичин производи 
за јадење, или од животин-
ска крв: 
1) Салама: 

а) зимска ЛБ ГДК 
б) друга ЛБ ГДК 

2) Колбаси: 
а) во конзерви ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ГДК 

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

16.02 Други преработки и конзер-
ви од месо или од други 
кланичин производи за јаде-
ње: 
1) Конзерви од месо: 

а) говедски ЛБ ГДК 
б) свински ЛБ ГДК 
в) шунка во конзерви ЛБ ГДК 
г) живински ЛБ ГДК 
д) со зеленчук ЛБ ГДК 
ѓ) други: 

1) овчи и козји ЛБ ГДК 
2) коњски ЛБ ЛБ 
3) од дивеч ЛБ ГДК 

2) Паштети: 
а) од црн џигер ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ГДК 
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3) Дробови во конзерви ЛБ ГДК 
4) Друго ЛБ ГДК 

16.03 Екстракти и сокови од месо: 
1) Екстракти ЛБ Д 
2) Сокови ЛБ ЛБ 

16.04 Преработки и конзерви од 
риби, вклучувајќи го и ка-
ви јарот и неговите замени: 
1) Кавијар и негови замени 

а) кавијар ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

2) Харинги: 
а) конзерви, стерилизи-

рани ЛБ ГДК 
б) конзерви, нестерили-

зирани ЛБ ГДК 
в) друго ЛБ ГДК 

3) Сардини: 
а) во буриња, во каци и 

сл. ЛБ ГДК 
б) друго: 

1) во конзерви, стери-
лизирани . ЛБ ГДК 

2) во конзерви, несте-
рилизирани ЛБ ГДК 

3) друго ЛБ ГДК 
4) Ту нина: 

а) конзерви, стерилизира-
ни ЛБ ГДК 

б) конзерви, нестерили-
зирани ЛБ ГДК 
в) друго ЛБ ГДК 

5) Скуши: 
а) конзерви, стерилизи-

рани ЛБ ГДК 
б) конзерви, нестерили-

зирани ЛБ ГДК 
в) друго ЛБ ГДК 

6) Филети: 
а) во конзерви стерили-

зирани ЛБ ГДК 
б) во конзерви нестери-

лизирани, солени ЛБ ГДК 
в) друго ЛБ ГДК 

7) Ри бини пасти: 
а) рибини паштети во 

конзерви ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

8) Антипасти: 
а) конзерви со овошје и 

со зеленчук и со раз-
ни сосови (антипасти) ЛБ ГДК 

б) друго ЛБ ГДК 
9) Друго: 

а) конзерви рибини дру-
ги, стерилизирани 
(brislings, sparts и др.) ЛБ ГДК 

б) рибини конзерви не-
стерилизирани, други ЛБ ГДК 

в) рабини преработки 
други ЛБ ГДК 

и мекотелци, 
или конзерви-

16.05 Черупкари 
приготвени 
рани : 
1) Черупкари: 

а) полжави 
б) раци 
в) черупкари други 

2) Мекотелци 
3) Школки 

Глава 17 — Шеќери и произ-
води од шеќер 

17.01 Шеќер од шеќерна репа и 
од шеќерна трска: 
1) Шеќер суров: 

а) од репа 
б) од трска 

2) Друг: 
а) рафиниран: 

од репа 
а) во кристал 
б) во коцки 
в) во прав 
г) глави 

2) од трска: 
а) во кристал 
б) во коцки 
в) во прав 
г) глави 

б) кандиран 
в) сахароза 

17.02 Други шеќери; шеќерни си-
рупи; вештачки мед изме-
шан или не со природен мед; 
шеќери карамелизирани: 
1) Малтоза 
2) Фруктоза 
3) Лактоза 
4) Декстроза 
5) Гликоза и гликозен си-

руп 
! 6) Гроздов шеќер 

7) Шеќерни сирупи 
8) Вештачки мед 
9) Шеќер карамелизиран 

10) Друго 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

па и со отстранета 17.03 Меласи, 
боја: 
1) Нејастива 
2) Јастива 

17.04 Производи од шеќер, без ка-
као: 
1) Бонбони 
2) Екстракти од слатко дрво 
3) Гуми за џвакање во маса 

или обликувани 
4) Друго 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ГДК 
гдк 
ГДК 
ГДК 

РК 
РК 

РК 
РК 
РК 
РК 

РК 
РК 
РК 
РК 
РК 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ГДК 
ЛБ 

РК 
ГДК 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 
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17.05 Шеќери, сирупи и меласи, 
ароматизирани или бојосани, 
освен овошните сокови што 
содржат шеќер додаден во 
која и да е сразмера: 
1) Сирупи ароматизирани или 

бојосани: 
а) од лактоза ЛБ 
б) од гликоза ЛБ 
в) од други шеќери ЛБ 

2) Меласа ароматизирана 
или обоена ЛБ 

3) Ванила-шеќер и вани-
лин-шеќер ЛБ 

4) Друго ЛБ 

Глава 18 — Какао и негови 
преработки 

18.01 Какао во зрно, цело или кр-
шено, сурово или пржено: 
1) Какао во зрно, сурово ЛБ 
2) Какао пржено ЛБ 
3) Друго ЛБ 

18.02 Лушпи, ципи, кори и отпа-
доци од какао: 
1) Какао погачи ЛБ 
2) Друго ЛБ 

18.03 Какаова паста (во грутки 
или во блокови), одмастена 
или не ЛБ 

18.04 Кака ов путер (маст и масло) ЛБ 
18.05 Какао во прав, незасладено ЛБ 
18.06 Чоколада и други преработ-

ки за храна, што содржат 
какао: 
1) Чоколада: 

а) полутечна, за прелив 
(какао концентрат) ЛБ 

б) полнета ЛБ 
в) чоколадна маса и дру-

ги изработки од чоко-
лада, исполнети ЛБ 

г) друга ЛБ 
2) Друго: 

а) какао во прав со ше-
ќер ЛБ 

б) друго ЛБ 

Глава 19 — Преработки врз 
база на жито, на брашно или 
скроб; слаткарски производи 

19.01 Екстракт од слад ЛБ 
19.02 Преработки од брашно, од 

скроб или од екстракт од 
слад, што се употребуваат за 
исхрана на деца или за ди-
ететски и кулинарски цели, 
а што содржат по тежина 
помалку од 50% какао: 
1) За исхрана на деца и за 

диететска исхрана: 
а) без какао: 

1) за детска исхрана ЛБ 
2) друго ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

ГДК 
ГДК 
ГДК 

ГДК 
ЛБ 

ГДК 

гдк 
ГДК 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 

гдк 
гдк 

б) со какао: 
1) преработки од мле-

ко со сладен екс-
тракт и со какао ЛБ 

2) за детска исхрана ЛБ 
3) друго ЛБ 

2) Друго: 
а) без какао ЛБ 
б) со какао: 

1) преработки од мле-
ко со сладен екс-
тракт и со какао ЛБ 

2) друго ^ ЛБ 

19.03 Теста за храна (макарони, 
шпагети и слични произво-
ди) ЛБ 

19.04 Тапиока и саго; замени за 
тапиока и за саго, добиени 
од компиров или друг скроб ЛБ 

19.05 Приготвена храна добиена со 
пукање или пржење на жи-
та или на производи од жита 
(дуван ориз, снежинки од 
жита и слични производи) ЛБ 

19.06 Обланди, капели за фарма-
цеуте™ потреби, обланди за 
печатење, листови од оризо-
во брашно и слични произ-
води ЛБ 

19.07 Леб, бродски бисквити — 
— двопек и други обични пе-
карски производи без дода-
ток на шеќер, на мед, на 
јајца, на масни материи на 
сирења и на овошје ЛБ 

19.08 Слатки, бисквити, кекси и 
други фини пекарски произ-
води, па и со додаток на ка-
као во кој и да е сразмер: 
1) Слатки ЛБ 
2) Бисквити ЛБ 
3) Друго ЛБ 

Глава 20 — Преработки од 
зеленчук, од овошје — пло-
дови или од други делови на 

растенија 

20.01 Зеленчук и овошје приготве-
ни или конзервирани во о-
цет или во оцетна киселина, 
со или без шеќер, па и со 
додаток на сол, мирудин или 
синап: 
1) Во херметички затворени 
садови до 10 кг нето: 

а) краставици кисели ЛБ 
б) пиперки кисели ЛБ 
в) друго ЛБ 

2) Друго Л Б 

ГДК 
ГДК 
ГДК 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

ГДК 

ЛБ 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

ГДК 
гдк 
ГДК 

ГДК 
гдк 
гдк 
гдк 
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20.02 Зеленчук приготвен или 
конзервиран на друг начин, 
освен со оцет или со оцетна 
киселина: 
1) Маслинки за једење ЛБ 
2) Домати ЛБ 
3) Печурки: 

а) во солена вода ЛБ 
б) во конзерви ЛБ 

4) Шпаргли ЛБ 
5) Друго: 

а) зелка кисела ЛБ 
б) капар приготвен во со-

лена вода ЛБ 
в) зеленчук преработен 

друг ЛБ 

ГДК 
ГДК 

ГДК 
ГДК 
ГДК 

гдк 
ЛБ 

ЛБ 

20.07 

ГДК 
ГДК 
ГДК 
гдк 
гдк 
гдк 

20.03 Овошје конзервирано со 
замрзнување, со додаток на 
шеќер: 
1) Јаготки ЛБ 
2) Малинки ЛБ 
3) Капинки ЛБ 
4) Вишни ЛБ 
5) Вишни мараска ЛБ 
6) Овошје друго ЛБ 

20.04 Овошје, кори од овошје и 
делови на растенија, кон-
зервирани со шеќер (исцеде-
ни, прелиени, кандираним 
1) Овошје глазиране, канди-

рано ЛБ ГДК 
2) Кори овошни, растенија и 

делови од растенија, гла-
зирани или кандирани ЛБ ГДК 

20.05 Џемови, овошни желеа, мар-
мелада овошни пиреа и о-
вошни пасти, добиени со ва-
рење со додаток на шеќер 
или не: 

Со додаток на шеќер: 
а) пекмез од сливи ЛБ ГДК 
б) пекмез од друго овошје ЛБ гдк 
в) мармелад од сливи ЛБ гдк 
г) мармелад од друго о-

вошје ЛБ гдк 
д) џемови ЛБ гдк 
ѓ) слатко од овошје ЛБ гдк 
е) желеа овошни ЛБ гдк 
ж) друго ЛБ гдк 
Без додаток на шеќер ЛБ гдк 

20.06 Овошје приготвено или кон-
зервирано на друг начин, 
со или без додаток на шеќер 
или на алкохол: 

1) Кикиритки: 
а) пржени ЛБ ЛБ 
б) друго ЛБ ГДК 

2) Ореви ЛБ ГДК 
3) Морски лешник ЛБ ГДК 
4) Бадем: 

а) пржен ЛБ ЛБ 
б) друго ЛБ ГДК 

5) Ананас ЛБ ГДК 
6) Агруми ЛБ ГДК 
7) Круши ЛБ ГДК 
8) Јаболка ЛБ ГДК 
9) Кајсии ЛБ ГДК 

21.01 

10) Праски 
11) Сливи 
12) Цреши и вишни 
13) Јаготки 
14) Мешано овошје 
15) Друго: 

а) компоти 
б) друго 

Сокови од овошје (влкучу-
вајќи ја и ширата од грозје) 
и сокови од зеленчук, со или 
без додаток на шеќер, но не-
превриени и кои не содржат 
алкохол: 
1) Лимонов сок: 

а) суров 
б) концентриран 
в) засладен 

2) Портокалов сок: 
а) суров 
б) концентриран 
в) засладен 

3) Сок од друго јужно овош-
је: 
а) суров 
б) концентриран 
в) засладен 

4) шира (сок) од грозје 
5) сокови од зеленчук 
6) Друго 

а) сок од малинки, суров 
б) сок од капинки, суров 
в) сок од вишни, суров 
г) сок од цреши, суров 
д) сок од јаболки, суров 
ѓ) сок од друго овошје, су-

ров 
е) сок од вишни и цреши, 

концентриран 
ж) сок од капинки, кон-

центриран 
з) сок од сливи, концен-

триран 
ѕ) сок од малинки, кон-

центриран • 
и) сок од јаболка, концен-

триран 
ј) сок од друго овошје, 

концентриран 
к) сок од сливи, засладен 
л) сок од малинки, засла-

ден 
љ) сок од јаболка, засла-

ден 
м) сок од капинки, засла-

ден 
н) сок од вишни, засладен 
њ) сок од друго овошје, 

засладен 

Глава 21 — Разни производи 
за исхрана 

Цикорија пржена и други 
пржени замени на кафе; 
екстракти, есенции и нивни 
концентрат: 
1) Цикорија 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ГДК 
ГДК 
гдк 
гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

РК 
РК 
РК 

РК 
РК 
РК 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
Д 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ ЛБ 
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2) Друго: Глава 22 — Пијачки, алко-
а) жито пржено како за- холни течности и оцет 

мена на кафе ЛБ ЛБ 
б) смокви пржени како 22.01 Води, минерални води, га-

замена на кафе ЛБ ЛБ сирани води, мраз и снег: 
в) замени на кафе други ЛБ ЛБ 1) Минерални води: 
г) друго ЛБ ЛБ а) природни ЛБ ГДК 

21.02 Екстракти, есенции или кон-
ц е н т р а т од кафе, од чај или 
од мате-чај; производи врз 
база на овие екстракти, е-
сенции или концентрат^ 
1) Екстрати или есенции од 

кафе; производи врз база 
на овие екстракти или е-
сенции ЛБ ГДК 

2) Друго: 
а) есенција од чај ЛБ ЛБ 
б) концентрат од кафе ЛБ ГДК 
в) друго ЛБ ГДК 

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

21.04 Сосови; комбинирани миро-
диски средства ЛБ ЛБ 

21.05 Приготвени супи и бул јони 
во течна и цврста состојба 
или во форма на прав: 
1) Супи и бул јони, течни 

цврсти и во прав ЛБ Д 
2) Друго ЛБ Д 

21.06 Природни квасци (активни 
или неактивни); приготвени 
прашоци за печење: 
1) Квасец за месење ЛБ ЛБ 
2) Квасец пивски и друг ЛБ ЛБ 
3) Прашоци за печиво ЛБ ЛБ 

21.07 Прехранбени производи, нес-
помеиати ниту опфатени на 
друго место: 

1) Екстракти растителни за 
производство на пијачки ЛБ ЛБ 

2) Прашоци ароматизирани 
за производство на пијач-
ки (засладени или не) ЛБ ЛБ 

3) Макарони и шпагети ва-
рени во конзерви, сосови 
и комбинирани мирудин ЛБ ЛБ 

4) Прашоци за пудинг и за 
слатки без додаток на 
брашно-скроб ЛБ ЛБ 

5) Какао вештачко Л Б ГДК 
6) Ароматични треви за про-

изводство на вермут и на 
алкохолни пијачки ЛБ ЛБ 

7) Друго ЛБ ГДК 

б) вештачки ЛБ ГДК 
2) Вода за пиење ЛБ ЛБ 
3) Друго: 

а) мраз ЛБ ЛБ 
б) друго ЛБ ЛБ 

22.02 Лимонада ароматизрфани 
минерални и гасирани води и 
други безалкохолни пијачки, 
освен соковите од овошје и 
зеленчукот од тар. бр. 20.07: 

1) Лимонада и оранжада ЛБ ГДК 
2) Безалкохолни пијачки, 

други ЛБ ГДК 

22.03 Пиво: 
1) во шишиЕБа и лименки ЛБ ГДК 
2) Друго: 

а) во буриња и цистерни ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

22.04 Шира од грозје, дел ум пре-
вриена, пресечена поинаку, 
освен со алкохол ЛБ Д 

22.05 Вино од свежо грозје; шира 
од грозје пресечена со алко-
хол: 
1) Вино пенливо во шишиња ЛБ Д 

2) Прошек ЛБ Д 
3) Десертни вина од сите ви-

дови: 
а) во буриња и цистерни ЛБ Д 
б) во шишиња ЛБ Д 

4) Вина: мадера и естрама-
дура, порто и др.: 
а) во буриња и цистерни ЛБ Д 
б) во шишиња ЛБ Д 

5) Вина квалитетни во ши-
шиња ЛБ Д 

6) Вина обични во шишиња ЛБ Д 

7) Вина квалитетни во бури-
ња и цистерни ЛБ Д 

8) Вина обични во буриња и 
цистерни ЛБ Д 

9) Друго: 
а) за крстосување ЛБ Д 
б) за дестилација ЛБ Д 
в) за изработка на оцет ЛБ Д 
г) за изработка на вермут ЛБ Д 
д) мистела (шира пресе-

чена со алкохол) ЛБ Д 
ѓ) вина неспоменати ЛБ Д 
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22.06 Вермут и други вина од све-
жо грозје, со додадени аро-
матични екстракти: 
1) Вермут и други ароматич-

ни вина во шишиња: 
а) вермут ЛБ Д 
б) вина ароматизирани 

други (аперитив и сли-
чно) ЛБ ГДК 

2) Вермут и други ароматич-
ни вина во буриња и ци-
стерни: 
а) вермут ЛБ Д 
б) вина ароматизирани 

други (аперитив и сли-
чно) ЛБ ГДК 

22.07 Јаболкова, крушкова, медо-
вина и други превриени пи-
јачки: 
1) Јаболкова ЛБ ГДК 
2) Крушкова ЛБ ГДК 
3) Медовина ЛБ ГДК 
4) Друго: 

а) вино од вишни мараска 
(превриено) ЛБ ГДК 

б) пијачки превриени дру-
ги ЛБ ГДК 

22.08 Етил-алкохол и неутрален 
шпиритус, неденатуриран, со 
јачина од 80° или повеќе; 
денатурирани шпиритуси 
(вклучувајќи ги и етил-ал-
кохолот ц неутралните шпи-
ритус^ од која и да е јачи-
на: 
1) Етил-алкохол, кеденату-

риран ЛБ РК 
2) Етил-алкохол, денатури-

ран ЛБ РК 
3) Друго ЛБ РК 

22.09 Шпиритуси (освен оние од 
тар. бр. 22.08): ликери и дру-
ги алкохолни пијачки; сло-
жени алкохолни преработки 
(т. н. концентрирани екс-
тракти) за производство на 
пијачки: 
1) Етил-алкохол ЛБ ГДК 
2) Сливовица ЛБ ГДК 
3) Ракија друга: 

а) од комина — комова ЛБ Д 
б) арак ЛБ ГДК 

в) друго ЛБ ГДК 
4) Пелинковец ЛБ ГДК 
5) Виски и џин ЛБ ГДК 
6) Коњак ЛБ Д 
7) Рум ЛБ ГДК 
8) Ликери ЛБ ГДК 
9) Концентрирани екстрак-

ти и есенции за пригот-
вување алкохолни пија-
чки: 
а) вински дестилат ЛБ Д 
б) друго ЛБ ГДК 

10) Друго ЛБ ГДК 
22.10 Оцет за јадење и негови за-

мени: 
1) Вински ЛБ ГДК 
2) Друго ЛБ ГДК 

Глава 23 — Остатоци и от-
падоци на прехранбената 
индустрија; приготовена хра-

на за животни 
23.01 Брашна и прав од месо, од 

клапични отпадоци за јаде-
ње, од риба, од черупкари 
или од мекотелци, неупот-
ребливи за човечка исхрана; 
каша за кучиња: 
1) Брашно и прав од месо Д ЛБ 
2) Брашно и прав од риби д ЛБ 
3) Друго: 

а) брашно и отпадоци од ЛБ ЛБ 
черупкари 

б) друго ЛБ ЛБ 
Трици и други остатоци од 
сеење, од мелење или од дру-
га преработка на жита или 
на мешунести растенија: 
1) Од жито: 

а) пченица: 
1) трици д гдк 
2) друго Д гдк 

6) 'рж: 
1) трици д гдк 
2) друго д гдк 

в) јачмен: 
1) трици д гдк 
2) друго д гдк 

г) овес: 
1) трици д гдк 
2) друго д гдк 

д) пченка: 
1) трици Д гдк 
2) друго д гдк 

ѓ) други жита: 
1) трици д гдк 
2) друго д гдк 

2) Од мешунести растенија д гдк 
3) Друго д гдк 
Резанки од шеќерна репа, 
отпадоци од шеќерна трска и 
други отпадоци при произ-
водство на шеќер; комина од 
пиварници и дестилерии; ос-
татоци при производство на 
скроб или слични остатоци: 
1) Резанки од шеќерна репка д гдк 
2) Отпадоци од шеќерна трс-

ка ЛБ гдк 
3) Отпадоци од преработка 

на скроб ЛБ гдк 
4) Друго: 

а) отпадоци при производ-
ство на шеќер (остато-
ци од филтрирање) ЛБ ЛБ 

б) отпадоци од пиварски 
јачмен и од дестилација д гдк 

в) отпадоци од пченковни 
никулци д гдк 

г) отпадоци при дестила-
ција, други ЛБ ЛБ 

Д) друго ЛБ гдк 
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23.04 Маслени погачи и други ос-
татоци при добивање на рас-
тителни масла, освен тало-
гот: 
1) Погачи: 

а) од соја Д РК 
б) од маслинки д РК 
в) од сончоглед Д РК 
г) други: 

1) од репка Д РК 
2) од конопово семе д • РК 
3) од ленено семе д РК 
4) од рицинус д РК 
5) од Други маслодајни 

д РК семиња и плодови д РК 
Друго: 
а) сачми од репка д РК 
б) сачми од сончоглед д РК 
в) сачми од конопово се-

ме д РК 
г) сачми од ленено семе д РК 
д) сачми од соја д РК 
ѓ) сачми од тиквини сем-

ки д РК 
е) сачми од други масло-

дајии семиња и плодо- д РК 
ви 

ж) рицинусови сачми за 
ѓубрење д РК 

з) остатоци при преработ-
ка на растителни мас-

ЛБ ла за сточна храна д ЛБ 

(сгреш), сурови: 
1) Талог од вино ЛБ Д 
2) Вински камен ЛВ ГДК 

23.06 Растителни производи што се 
употребуваат за исхрана на 
животни, неспоменати ниту 
опфатени на друго место: 
1) Пченковина и кочанки ЛБ ГДК 
2) Желад ЛБ ГДК 
3) Костен див ЛБ ЛБ 
4) Добиточна храна, расти-

телна, неспомената ЛБ ЛБ 
23.07 Засладена храна за добиток; 

други преработки што се 
употребуваат за храна на 
животни: 
1) Витаминизирана храна за 

добиток Д ГДК 
2) Друго: 

а) храна за добиток при-
готвена со меласа (три-
ци, маслени погачи со 
додаток на меласа), пе-
чени коми ње од меласа Д ГДК 

б) храна приготвена за 
животни, неспомвната Д ГДК 

в) храна за добиток врз 
база на фосфати Д РК 

г) додатоци за храната за 
добиток (промикси) Д ЛБ** 

д) друго Д ГДК 

1 2 3 4 

Глава 24 — Тутун 

24.01 Тутун, суров или непрерабо-
тен; отпадоци од тутун: 
1) Тутун во лист: 

а) несушен ЛБ РК 
б) сушен: 

1) ^ферментиран, ма-
кедонски ЛБ РК 

2) ^ферментира«, хер-
цеговски ЛБ РК 

3) неферментиран, вој-
водине™ ЛБ РК 

4) ^ферментиран, друг ЛБ РК 
2) Ферментиран тутун во 

лист: 
а) македонски ЛБ РК 
б) херцеговски ЛБ РК 
в) војводински ЛБ РК 
г) друг ЛБ РК 

3) Отпадоци од тутун ЛБ РК 

24.02 Тутун преработен; екстракти 
или сокови од тутун: 

1) Пури (со отсечени врвови 
или не) ЛБ гдк 

2) Цигари ЛБ гдк 
3) Друго: 

а) тутун за цигари ЛБ гдк 
б) тутун за луле ЛБ гдк 
в) екстракти и есенции од 

тутун ЛБ ЛБ 
г) тутунски преработки 

други (брашно од ту-
тун, тутунски фолии и 

ЛБ слично) ЛБ ЛБ 

О д д е л V 

МИНЕРАЛНИ ПРОИЗВОДИ 

Глава 25 — Сол; сулфур; земји и камења; гипс; вар 
и цемент 

25.01 Камена сол, варена сол, мор-
ска сол, сол за јадење; таст 
натриум хлорид, вода од со-
лани, морска вода: 
1) Камена сол ЛБ РК 
2) Варена сол (изворска) ЛБ РК 
3) Морска сол ЛБ РК 
4) Сол за јадење ЛБ РК 
5) Хемиски чист натриум 

хлорид ЛБ РК 
6) Друго: 

а) денатурирана сол ЛБ РК 
б) друго ЛБ РК 

25.02 Железни пирита, испржени: 
1) Пиритна руда (непржен 

пирит) ЛБ ЛБ 
2) ПиЈжтен концентрат ЛБ ЛБ 
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25.03 Сулфур од сите видови, ос-
вен сублимиран, таложен 
или калоиден сулфур: 
1) Суров: 

а) мелен во прав ЛБ ЛБ 
б) друг ЛБ ЛБ 

2) Суров минерален пречис-
тен: 
а) мелен во прав ЛБ ЛБ 
б) друг ЛБ ЛБ 

25.04 Графит природен: 

1) Во кристали ЛБ ЛБ 
2) Мелен ЛБ ЛБ 
3) Друг: 

а) во снежинка ЛБ ЛБ 
б) за моливи ЛБ ЛБ 
в) друго ЛБ ЛБ 

25.05 Песок природен од сите ви-
дови, бојосан или не, освен 
песок кој содржи метали од 
тар бр. 26.01: 
1) Кварцен песок ЛБ ЛБ 
2) Други: 

а) песок леарски ЛБ ЛБ 
б) песок (градежен за по-

синување и друг) ЛБ ЛБ 

25.06 Кварц (освен природен пе-
сок); кварцит вклучувајќи го 
и кварцитот натаму ^обрабо-
туван, освен грубо цепан, 
грубо учетворен или учетво-
рен со бичење: 
1) Кварц: 

а) мелен ЛБ ЛБ 
б) друг ЛБ ЛБ 

2) Кварцити: 
а) во парчиња ЛБ ЛБ 
б) мелен ЛБ ЛБ 

25.07 Глина (каолин, бентоиит 
ити.), освен експандираиата 
глина од тар. бр. 68.07, анда-
лузит, цијанит, силиманит, 
печен или не, мулит; шамот 
и динас-земја: 

1) Глина сурова: 
а) под 40% АћОз и над 

2,5®/o Fe2Oa: 
1) иловача ЛБ ЛБ 
2) друго ЛБ ГДК 

б) друга ЛБ ЛБ 
2) Глина палена: 

а) до заклучно 33 ЅК ЛБ ГДК 
б) над 33 ЅК ЛБ ЛБ 

3) Глина деколорантна и дру-
ги, освен огноотпорната: 
а) глина за белење ЛБ ЛБ 
б) друга ЛБ ЛБ 

4) Каолин ЛБ ЛБ 

5) Лесен шамот: 
а) шамот во зрно ЛБ ЛБ 
б) шамотен малтер и бра-

шно ЛБ ЛБ 
6) Бентонит ЛБ ГДК 
7) Друго: 

а) силика малтер и бра-
шно ЛБ ЛБ 

б) динас малтер ЛБ ЛБ 
в) отпадоци од огноотпор-

ни материјали ЛБ ЛБ 
г) друго ЛБ ЛБ 

25.08 Креда: 
1) Сурова ЛБ ЛБ 
2) Таложена ЛБ ЛБ 
3) Други ЛБ ЛБ 

25.09 Земјени бои, печени или не 
или меѓусебно измешани; ли-
скунести оксиди од железо 
природни: 
1) Земјени бои: 

а) сурови ЛБ ЛБ 
б) печени ЛБ ЛБ 
в) други ЛБ ЛБ 

2) Лискунести оксиди од же-
лезо природни: 
а) суров ЛБ ЛБ 
б) други ЛБ ЛБ 

25.10 Калциумови фосфати при-
родни; алуминиум — кал-
циум фосфати природни, 
апатит и фосфатна креда: 
1) Калциум фосфати ЛБ ЛБ 
2) Алуминиум — калциум 

фосфати ЛБ ЛБ 
3) АпаТит (калциум флуорид 

фосфат) ЛБ ЛБ 
4) Друго ЛБ ЛБ 

25.11 Бариум сулфат природен (ба-
рит); бариум карбонат приро-
ден (витерит), печен или не, 
освен бариум оксидот: 
1) Бариум сулфат природен: 

а) суров во парчиња ЛБ ЛБ 
б) мелен ЛБ ЛБ 
в) друг ЛБ ЛБ 

2) Бариум карбонат приро-
ден: 
а) суров во парчиња ЛБ ЛБ 
б) мелен ЛБ ЛБ 
в) друг ЛБ ЛБ 

25.12 Инфузориска земја, силикат-
но фосилно брашно и други 
слични силикатни земји (ки-
селгур, трипла, дијатомит 
ити), печени или не, очевид-
на специфична тежина 1 или 
помалку: 
1) Инфузориска земја ЛБ ГДК 
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ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ГДК 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

2) Калциниран хемиски тре-
тиран киселгур ЛБ ГДК 

3) Друго ЛБ ГДК 

25.13 Пловуќац, шмиргл, природен 
корунд, природен гранат и 
други природни материи за 
брусење, термички обработе-
ни или не: 
1) Пловуќац 
2) Шмиргл 
3) Корунд природен 
4) Друго 

25.14 Шкрилец, вклучувајќи и на-
таму необработуван освен 
грубо цепан, грубо унет в ор ен 
или учетворен со бичење 

25.15 Мермер, травертин, екозин и 
други варовнички камења за 
споменици и градежи, оче-
видна специфична тежина 
2,5 или повеќе и алабастер, 
вклучувајќи и таков камен 
кој не е натаму обработуван 
освен грубо цепан, грубо у-
четворен или учетворен со 
бичење: 
1) Мермер: 

а) во блокови 
б) во плочи 
в) друго 

2) Алабастер: 
а) во блокови 
б) во плочи 
в) друго 

3) Друго: 
а) камен варовник за по-

лирање (травертин) 
б) друго 

25.16 Гранит, порфир, базалт, пе-
сочар и други камења за 
споменици и градежи, вклу-
чувајќи и таков камен што 
не е натаму обработуван ос-
вен грубо цепан, грубо уче-
творен или учетворен со 
бичење: 
1) Гранит ЛБ ЛБ 
2) Порфир ЛБ ЛБ 
3) Базалт ЛБ ЛБ 
4) Песочар ЛБ ЛБ 
5) Друго ЛБ ЛБ 

25.17 Обли и дробени или крше-
ни камења (термички обра-
ботувани или не), чакал, ма-
кадам и термакадам, видови 
што обично се употребуваат 
за бетонски агрегати за на-
сипување на друмови, на 
железнички пруги и за дру-
ги насипувања; кремен и 
крупен чакал, термички об-
работуван или не; гранули и 
парчиња (термички обрабо-
тувани или не) и прав од ка-
мен од тар. бр. 25.15 и 25.16: 
1) Чакал и кршен камен ЛБ ЛБ 
2) Катранисан макадам ЛБ ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

3) Кремен камен (силекс) ЛБ ЛБ 
4) Друго ЛБ ЛБ 

25.18 Доломит, печен или не, вклу-
чувајќи и понатаму ^ о б р а -

ботуван освен грубо цепан, 
грубо учетворен или учет-
ворен со бичење; агромери-
ран доломит (вклучувајќи и 
тардоломит): 
1) Суров ЛБ ЛБ 
2) Сиктер доломит ЛБ ЛБ 
3) Печен ЛБ ЛБ 
4) Друго ЛБ ЛБ 

25.19 Магнезиум карбонат приро-
ден (магнезит) печен или не, 
освен магнезиум оксид: 
1) Магнезит суров: 

а) мелен ЛБ ЛБ 
б) друг ЛБ ЛБ 

2) Сингер магнезит ЛБ ГДК 
3) Каустично печен магнезит ЛБ ЛБ 
4) Друго ЛБ ЛБ 

25.20 Гипс; анхидрид, печен гипс 
и гипс врз база на калциум 
сулфат, бојосан или не, со 
исклучок на гипс специјално 
приготвен за забарство: 
1) Гипс: 

а) суров ЛБ ЛБ 
б) печен: 

1) градежен (штукатур) ЛБ ЛБ 
2) моделарски и алаба-

стер ЛБ ЛБ 
3) друг ЛБ ЛБ 

2) Друг ЛБ ЛБ 

25.21 Варовник и варовнички ка-
мен, што обично се употребу-
ваат за производство на вар 
или на цемент: 

1) Немелен, некршен: 
а) камен варовник ЛБ ЛБ 
б) тупина ЛБ ЛБ 
в) лапорец ЛБ ЛБ 
г) друг ЛБ ЛБ 

2) Друг: 
а) камен варовник ЛБ ЛБ 
б) тупина ЛБ ЛБ 
в) лапорец ЛБ ЛБ 
г) друго ЛБ ЛБ 

25.22 Вар жива, вар гасена и хид-
раулична вар,освен калциум 
оксид и хидроксид: 
1) Вар обична (негасена вар) ЛБ ЛБ 
2) Хидраулична вар ЛБ ЛБ 

3) Друго (гасен) ЛБ ЛБ 
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25.23 Портланд цемент^ топен це-
мент (алуминиумски цемент), 
цемент од згура, суперсул-
фатен цемент и слични хид-
раулични цементи, бојосани 
или не, или во форма на 
клинкери: 
1) Портланд цемент: 

а) обичен 
б) бел и бојосан 
в) со додатоци 
г) металуршки 
д) пуцолански 

2) Алуминантен (топен) це-
мент 

3) Друг цемент 
4) Клинкер 

25.24 Азбест: 
1) Азбестно влакно 
2) Азбестно брашно 
3) Друго: 

а) азбест суров 
б) отпадоци од азбест 

25.25 Морска пена природна (во 
полирани или неполирани 
парчиња) и килибар приро-
ден: морска пена и килибар 
агломериран во плочички, 
прачки, стапчиња и слични 
форми, необработуван по 
оформувањето; гагат: 
1) Морска пена 
2) Килибар 
3) Гагат 
4) Друго 

25.26 Лискун, вклучувајќи и це-
пенки; отпадоци од лискун: 
1) Блокови и парчиња 
2) Цепенки (ламели) 
3) Прав 
4) Друго: 

а) отпадоци од лискун 
б) во листови 
в) мелени 

25.27 Стеатит природен, вклучувај-
ќи и понатаму ^обработуван 
освен грубо цепан, грубо уче-
творен или учетворен со би-
чење, талк: 
1) Талк: 

а) суров 
б) иситнет или мелен 

2) Друго 

25.28 Криел ит и кио лит, природни: 
1) Придоден криолит 
2) Природен киолит 

25.29 Арсенови сулфиди, природни 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

РК 
РК 
РК 
РК 
РК 

РК 
РК 
РК 

РК 
РК 

РК 
РК 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

25.30 Борат природен, суров и не-
гови концентрати (печени 
или не), освен боратот екс-
трахиран од природна солена 
вода; борна киселина при-
родна сурова, која содржи 
85% ЊВОз; сметано на сува 
тежина: 
1) Суров: 

а) борати природни ЛБ ЛБ 
б) друго ЛБ ЛБ 

2) Друго ЛБ ЛБ 

25.31 Фелдспат; леуцит; нефелин 
и нефелин сиенит; флуорит: 
1) Фелдспат: 

а) суров ЛБ ЛБ 
б) мелен ЛБ ЛБ 

2) Флуорит: 
а) суров ЛБ ЛБ 
б) мелен ЛБ ЛБ 

3) Друго ЛБ ЛБ 

25.32 Стронцијанид (печен или не) 
освен стронциум оксид; ми-
нерални материи неспомена-
ти ниту опфатени на друго 
место, одломки и отпадоци 
од грнчарски производи: 
1) Калцит ЛБ ЛБ 
2) Литографски камен суров 

или само бичен ЛБ ЛБ 
3) Пуцоланска земја, санто-

ринска и сл. земји, за пра-
вење воден малтер ЛБ ЛБ 

4) Минерали сурови, други и 
сл. ЛБ ЛБ 

Глава 26 — Метални руди, 
згури и пепели 

26.01 Метални руди и концентрати 
и пржени железни пирита: 

1) Железни руди и концен-
т р а т (освен непржени 
железни пирити): 
а) железна руда над 

42% Fe ЛБ РК 
б) други железни руди ЛБ РК 

2) Пржени железни пирита ЛБ ЛБ 
3) Руди и концентрати на 

бакар: 
а) руди на бакар ЛБ ЛБ 
б) концентрат на бакар ЛБ ЛБ 

4) Руди и концентрат на 
никел: 
а) руда на никел ЛБ ЛБ 

б) концентрат на никел ЛБ ЛБ 
5) Руди и концентрати на 

алуминиум: 
а) боксит ЛБ ЛБ 
б) глина ЛБ ЛБ 
в) друго ЛБ ЛБ 

6) Руди и концентрати на 
олово: 
а ) Р У Д И Л Б Л Б 

б) концентрат ЛБ ЛБ 
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7) Руди и концентрат на 
цинк: 
а) руди ЛБ ЛБ 
б) концентрат ЛБ ЛБ 

8) Руди и концентрат на 
калај: 
а) руди ЛБ ЛБ 
б) концентрати ЛБ ЛБ 

9) Руди и концентрати на 
манган: 
а) 28% и помалку Мп: 

1) руда темна, приро-
дна (руда на ман-
ган) ЛБ ЛБ 

2) хаусманит и други 
манганови руди ЛБ ЛБ 

3) концентрат на ман-
ган ЛБ ЛБ 

б) над 28% Мп: 
1) руда темна, приро-

дна (руда на ман-
ган) ЛБ ЛБ 

2) хаусманит и други 
манганови руди ЛБ ЛБ 

3) концентрат на ман-
ган ЛБ ЛБ 

10) Руди и концентрати на 
хром: 
а) руди: 

1) 1а и На руда јјБ РК 
2) Ilia руда ЛБ РК 

б) концентрат ЛБ РК 
11) Руди и концентрати на 

тунгстен (волфрам): 
а) руда на волфрам ЛБ ЛБ 
б) концентрат на волф-

рам ЛБ ЛБ 
12) Руди и концентрати на 

титан, ванадиум, молиб-
ден, тантал и циркониум: 
а) руди: 

1) руда на молибден ЛБ ЛБ 
2) рутил (руда на ти-

тан) ЛБ ЛБ 
3) руди на ванадиум, 

тантал, циркониум ЛБ ЛБ 
б) концентрати: 

1) молибден ЛБ ЛБ 
2) титан ЛБ ЛБ 
3) ванадиум, тантал и 

циркониум ЛБ ЛБ 
13) Руди и концентрати на 

прости метали, освен оние 
што се опфатени во тон. 
1 до 12: 
а) антимон ЛБ ЛБ 
б) друго ЛБ ЛБ 

14) Руди и концентрат на 
сребро, платина и метали 
на платинската група: 
а) руди и концентрат на 

сребро ЛБ ЛБ 
б) руди и концентрат на 

платина и на групата 
на платичките метали ЛБ ЛБ 

15) Руди и концентрати на 
уран и ториум: 
а) руди и концентрат на 
ураниум ЛБ ЛБ 
б) руди и концентрат на 
ториум ЛБ ЛБ 

16) Руди на злато ЛБ ЛБ 
26.02 Згура, пена (дрозга), ковачи-

ма и слични отпадоци при 
производството на железо и 
челик: 

а) згура и пена (дрозга): 
1) згура при производс-

твото на железо и че-
лик ЛБ ЛБ 

2) друга ЛБ ЛБ 
б) ковачина и слични отпа-

доци: 
1) пепел од високи печки ЛБ ЛБ 
2) други отпадоци при 

производството на же-
лезо и челик ЛБ ЛБ 

26.03 Пепли и остатоци (освен оние 
при производството на же-
лезо и челик) што содржат 
метали или метални соедине-
нија: 
1) Од цинк: 

а) пепел Д ЛБ 
б) згура Д ЛБ 

2) Од олово: 
а) пепел Д ЛБ 
б) згура Д ЛБ 

3) Од бакар: 
а) пепел Д ЛБ 
б) згура Д ЛБ 

4) Друго: 
а) згура од алуминиум Д ЛБ 
б) згура од други бојоса-

ни метали Д ЛБ 
в) пепли на бојосани ме-

тали Д ЛБ 

26.04 Други згури и пепли, вклу-
ч у в а в ги и пеплите од мор-
ска трева: 
1) Пепли минерални неме-

тални ЛБ ЛБ 
2) Клинкер минерален ЛБ ЛБ 
3) Пепли од коски и расте-

нија ЛБ ЛБ 
4) Друго ЛБ ЛБ 

Глава 27 — Минерални гори-
ва; минерални масла и про-
изводи од нивната дестила-
ција; битуменозни материи; 

минерални восоци 

27.01 Камен јаглен; брикети, ова-
ли и слични цврсти горива 
добивени од камен јаглен: 
1) Јаглен: 

а) антрацит ЛБ ЛБ 
б) за коксирање ЛБ ГДК 
в) плински ЛБ ГДК 
г) ковачки ЛБ ЛБ 
д) други: 

1) јаглен камен друг ЛБ РК 
2) прав од камен јаг-

лен ЛБ РК 
2) Друго: 

а) брикети од камен јаг-
лен ЛБ РК 

б) друго ЛБ РК 

27.02 Мрк јаглен и лигнит, аглр-
мериран или не: 
1) Мрк јаглен: 

а) мрк јаглен ЛБ РК 
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б) прав од мрк јаглен 
в) брикети од мрк јаглен 

2) Лигнит: 
а) лигнит 
б) брикети од лигнит 

27.03 Тресет (вклучувајќи и 
тресетна слама), агломери-
ран или не 

27.04 КОКС И полукокс од камен 
јаглен, мрк јаглен, лишит 
и тресет: 
1) Кокс: 

а) ситен 
б) металуршки: 

1) ситен 
2) крупен 

в) леарски 
г) од гасари 

2) Полукокс 
- 3) Друго: 

а) кокс за прозиводство 
на електроди 

б) прав кокс 
в) кокс друг и брикети 

од кокс 

27.05 Ретортен јаглен 

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

суров 
2) Катран од камен јаглен, 

дестилиран и препари-
ран 

3) Катран друг 
4) Друго 

27.07 Масла и други производи 
добиени .со дестилација на 
катран од камен јаглен на 
високи температури; други 
масла и производи: 
1) Бензол, толуол, ксилол, 

сурови: 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

РК 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

РК 
РК 
РК 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
РК 

ЛБ 

ГДК 

ГДК 

ГДК 
ГДК 
ГДК 

27.08 Смоли и кокс од смола доби-
ени од катран на камен ја-
глен или од други минерални 
катрани: 
1) Смола: 

а) катранска смола 
камен јаглен 

б) катранска смола 
мрк јаглен 

в) катранска смола 
друг јаглен 

г) асфалт од катра 
камен јаглен 

2) Кокс од смола 

27.09 Нафта и масла добиени од 
битуменозни минерали, су-
рови : 
1) Наменети за понатамошна 

преработка 
2) За директна употреба ка-

ко гориво: 
а) наменети за тргов-

ски бродови во лу-
ките и пристаништата 
на Југославија 

б) друго 
3) Наменети за други цели 

27.10 Масла од нафта и масла до-
биени од битуменозни мине-
рали, освен сурови; прера-
ботки на друго место неспоме-
нати ниту опфатени, што по 
тежина содржат не помалку 
од 70% масло од нафта или 
масла добиени од битуменоз-
ни минерали, ако тие масла 
се нивни основни состојки: 
1) Нафта делум рафинира-

на, вклучувајќи и суро-
ви масла што претрпеле 
примерна дестилација 

2) Бензин: 
а) екстракционен 
б) специјален (медицин-

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

в) моторен 
г) други: 

1) етилизиран 
2) друг 

3) Керозин (вклучувајќи и 
авионски бензин) и вајт-
шпирт: 
а) керозин 

од 
ЛБ гдк 

ОД 
ЛБ гдк 

ОД 
ЛБ Г Д К 

на 
ЛБ гдк 
ЛБ гдк 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

ГДК 
гдк 

гдк 
а) бензол ЛБ гдк б) авионски бензин ЛБ ЛБ 
б) толуол ЛБ гдк в) вајтшпирт ЛБ ГДК 
в) ксилол ЛБ гдк 4) Гасни масла, масла за го-

риво домаќинство и 2) Солвент нафта ЛБ ЛБ 
4) Гасни масла, масла за го-

риво домаќинство и 
3) Креозотно масло ЛБ гдк масла за гориво — лесни: 
4) Други катрански масла ЛБ ЛБ а) плинско масло (дизел 

— гориво): 
5) Нафталин ЛБ гдк 

а) плинско масло (дизел 
— гориво): 

Д 6) Фенолно масло ЛБ ЛБ 1) плинско масло Д гдк 
7) Карболно масло ЛБ ЛБ 2) масло за дизел мо-
8) Антраценско масло ЛБ ЛБ тори ЛБ гдк 
9) Антрацен ЛБ гдк б) масло за горење Д гдк 

10) Друго ЛБ ЛБ в) други течни горива ЛБ гдк 
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1 2 3 4 

5) Други горивни масла д г д к 
6) Масла и масти за подма-

чкување: 
а) масла: 

1) за мотори ЛБ г д к 
2) авио-масло ЛБ ЛБ 
3) турбинско масло ЛБ ЛБ 
4) цилиндрично масло: 

а) точка на запали-
вост до заклучно 
280°С ЛБ г д к 

б) точка на запали-
вост над 280 С ЛБ г д к 

5) за трансформатори ЛБ г д к 
6) за диференцијали 

и менувачи ЛБ г д к 
7) вазелинско масло ЛБ г д к 
8) други: 

а) масло машинско ЛБ г д к 
б) масло за ком-

пресори ЛБ ЛБ 
б) масло за вретена ЛБ г д к 
г) масло за ладење ЛБ г д к 
д) масло за елек-

трични прекину-
вачи ЛБ г д к 

ѓ) масло за кочни-
ци со 70% или 
повеќе минерал-
ни масла ЛБ г д к 

е) масла други ЛБ г д к 
б) мазиви минерални ма-

сти (специјални за 
топчести лагери, то-
вотна маст и друга): 

1) маст за лежаи (товотна 
маст) ЛБ г д к 

2) маст друга ЛБ г д к 
7) Друго: 

а) петрол: 
1) за осветление ЛБ г д к 
2) специјален (за сиг-

нални уреди и ри-
барски ламби ЛБ г д к 

3) друг ЛБ г д к 
б) брајшток ЛБ г д к 
в) друго: 

1) гориво за млазни 
авиони ЛБ г д к 

2) производи на мас-
сло и нафта, хеми-
ски, други ЛБ г д к 

8) Масла и други нафтени 
деривати што се употре-
бени во бродови и други 
пловила за режење пред 
нивниот увоз, ако не мо-
жат да се употребат ка-
ко погонско гориво или 
како мазива пред што ќе 
се регенерира ат ЛБ г д к 

27.11 Природен гас и други јаг-
леводороди: 

1) Природен гас: 
а) пропан ЛБ ЛБ 
б) бутан ЛБ г д к 
в) други гасови ЛБ ЛБ 

2) Друго: 
а) гас за осветление и 

греење (коксен, гене-
раторски) ЛБ ЛБ 

б) друго ЛБ ЛБ 

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

27.13 Парафин, микро-кристален 
восок, slack (мек) восок, 
озокерит. восок од мрк јаг-
лен — лигнит или од тресет, 
восок од катранска смола и 
други минерални восоци, 
бојосани или не: 
1) Парафин: 

а) суров ЛБ ГДК 
б) друг ЛБ ГДК 

2) Восоци: 
а) сурови: 

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

б) друг: 
1) церезин (пречистен 

озокерит) ЛБ ГДК 
2) монтан ЛБ ГДК 
3) друг ЛБ ГДК 

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

27.14 Битумен од нафта, петрол-
-кокс и други остатоци од 
масла од нафта или од масла 
добиени од битуменозии ми-
нерали: 
1) петрол-кокс ЛБ ГДК 
2) друго: 

а) битумен ЛБ ГДК 
б) друго: 

1) остатоци од нафта 
и од маслени шк-
рилци ЛБ ЛБ 

2) друго ЛБ ГДК 

27.15 Битумен природен и асфалт 
природен; битуменозни шк-
рилци; асфалтен камен и 
битуменозен песок: 
1) Битумен ЛБ ЛБ 
2) Асфалт ЛБ ЛБ 
3) Битуменозни шкрилци и 

песок ЛБ ЛБ 
4) Асфалтен камен ЛБ ЛБ 

27.16 Битуменозни мешаници врз 
база на асфалт или приро-
ден битумен, битумен од на-
фта, минерален катран или 
смола од минерален катран 
(битуменозен мастикс, cut-
back): ЛБ ЛБ 
2) Друго: 

а) асфалтен мастикс ЛБ ЛБ 
б) битуменски емулзии 

(на пр. од минерален 
катран и смола) ЛБ ЛБ 

в) друго ЛБ ЛБ 

27.17 Електрична енергија ЛБ ЛВ 
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О д д е л VI 
ПРОИЗВОДИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА И 

НА СРОДНИТЕ ИНДУСТРИИ 

Глава 28 — Неоргански хемиски производи: неор-
гански или органски соединенија од благородни ме-
тали, од метали на ѓетки земји, радиоактивни еле-

менти и изотопи 

I. Хемиски елементи 
28.01 Халогени елементи (флуор, 

хлор, бром и јод): 
1) Хлор 
2) Друго: 

а) јод 
б) бром 
в) флуор 

1 

28.02 Сулфур сублимиран или та-
ложен, колоиден сулфур: 
1) Сублимиран 
2) Таложен 
3) Колоиден 

28.03 Јаглерод, вклучувајќи и ја-
глени саѓи, антраценски и 
ацетиленски саѓи и саѓи од 
чад ити.: 
1) Јаглерод, вклучувајќи ви-

сокоактивни, активни и 
полуактивни јаглени .саѓи 
од антрацен и од ацети-
лен и саѓи од чад: 
а) јаглерод 
б) активни саѓи 

2) Друго 

28.04 Водород; благородни гасови 
и други неметали: 
1) Кислород 
2) Азот (нитроген) 
3) Водород и благородни ме-

тали: 
а) водород 
б) аргон 
в) хелиум, неон, криптон и 

ксенон: 
1) хелиум 
2) неон 
3) криптон и ксенон 

4) Друго: 
а) арсен, бор, селен и те-

лур* 
1) арсен 
2) бор 
3) селен 
4) телур 

б) фосфор 
в) силициум: 

1) силициуммонокри-
стал како полупро-
водник 

2) друг. силициум 
г) друго 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

РК 
РК 

РК 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
РК 
ЛБ 

28.05 Алкални и земно-алкални 
метали и метали на ретки 
земји; итриум и скандиум; 
жива: 
1) Жива ЛБ ЛБ 
2) Друго: 

а) алкални метали: 
1) натриум ЛБ ЛБ 
2) калиум ЛБ ЛБ 
3) Други (литиум, ру-

би диум, цезиум): 
а) цезиум и руби-

диум ЛБ ЛБ 
б) литиум ЛБ ЛБ 

б) земно-алкални метали: 
1) калциум ЛБ ЛБ 
2) стронциум ЛБ ЛБ 
3) бариум ЛБ ЛБ 

в) ретки земји (група на 
церну м, тербиум и ер-
биум ити.) ЛБ ЛБ 

г) друго ЛБ ЛБ 

11. Неоргански киселини и 
кислородни соединенија на 

неметали 

28.06 Хлороводородна (солна) ки-
селина: 
1) Хлороводородна (солна) 

киселина ЛБ ГДК 

2) Хлоросулфонска киселина ЛБ ГДК 

28.07 Сулфур-диоксид ЛБ ЛБ 

28.08 Сулфурна киселина; олеум: 
1) Сулфурна киселина: 

а) непречистена ЛБ ЛБ 
б) пречистена ЛБ ЛБ 

2) Чадлива (олеум) ЛБ ЛБ 
28.09 Азотна киселина; мешаница 

на сулфурна и азотна кисе-
лина: 
1) Азотна киселина: 

а) непре чи стена ЛБ ГДК 
б) пречистена ЛБ ГДК 

2) Мешаница на азотна и 
сулфурна киселина (сул-
фоазотна киселина) ЛБ ГДК 

28.10 Анхидрид на фосфорна ки-
селина и фосфорна кисели-
на (мета-, орто-и пиро-): 
1) Анхидрид на фосфорна 

киселина ЛБ ЛБ 
2) Фосфорни киселини: 

а) фосфорна киселина, ор-
то- и пиро фосфорна ЛБ РК 

б) мета фосфорна кисе-
лина ЛБ ЛБ 

28.11 Арсен триоксид, арсен пен-
токсид и арсенови киселини: 
1) Арсен триоксид, арсен 

пентоксид: 
а) арсен триокеид (анхид-

рид на арсенесга кисе-
лина) ЛБ ЛБ 
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б) арсен пентоксид (ан-
хидрид на арсенова 
киселина) 

2) Арсенови киселини 

28.12 Бор оксид и борна киселина: 
1) Бор оксид (анхидрид на 

борна киселина) 
2) Борна киселина: 

а) ^пречистена 
б) пречистена 

28.13 Други неоргански киселини 
и кислород™ соединенија на 
неметали (исклучувајќи ја 
водата): 
1) Соединенија на флуор 

(флуороборна, флуорово-
дородна, флуоросилици-
умска киселина): 
а) флуороводородна кисе-

лина 
б) флуороборна киселина 
в) флуоросилициумова ки-

селина 
2) Соединенија на хлор, бром 

и јод (освен солна кисе-
лина): 
а) бромна киселина, бром 

водород 
б) јодна киселина 
в) хлорна киселина 
г) хипохлорна киселина 
д) друго 

3) Соединенија на сулфур 
(освен сулфурна кисели-
на, хлорсулфонска кисе-
лина и сулфур-диоксид): 
а) хидросулфурна кисели-

на 
б) анхидрид на сулфурна 

киселина (сулфур три-
оксид) 

в) киселнички соединени-
ја други 

г) друго 
4) Соединенија на селен и 

телур: 
а) селенска и селенеста 

киселина, водород се-
ленит 

б) тел ур на и телуреста 
киселина, анхидрид и 
водород телурид 

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

1) други оксиди 
2) друго 

6) Соединенија на фосфор: 
а) фосфореста киселина и 

анхидрид 
б) друго 

7) Соединенија на јаглерод 
8) Соединенија на силициум 
9) Друго: 

а) тетра борна и пиро 
борна киселина 

б) тритионска киселина 
в) друго 
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III. Халогени и сулфидни 
соединенија на неметали 

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

диненија на неметали: 
а) хлорид на јод ЛБ гдк 
б) хлорид на сулфур ЛБ гдк 
в) хлорид на фосфор ЛБ гдк 
г) оксихлорид на јагле-

род (фосген) ЛБ ЛБ 
д) оксихлорид на фосфор ЛБ гдк 
ѓ) оксихлорид на селен ЛБ ГДК 
е) друго: 

1) оксихлориди на сул-
фур ЛБ гдк 

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

3) друго ЛБ ЛБ 
2) Друго: 

а) флуориди и оксифлуо-
риди на неметали и 
металоиди ЛБ ЛБ 

б) бромиди и оксиброми-
ди на неметали или 
металоиди ЛБ ЛБ 

в) јодиди и оксијодиди 
на метали или мета-
лоиди ЛБ ЛБ 

г) халогени соединенија 
на метали или метало-
иди — други ЛБ ЛБ 

Сулфида на неметали; фос-
ортрисулфид: 

1) Јаглерод ЛБ ЛБ 
2) Арсен ЛБ ЛБ 
3) Фосфор ЛБ ЛБ 
4) Трисулфид на фосфор ЛБ ЛБ 
5) Друго ЛБ ЛБ 

IV. Неоргански бази, оксиди, 
хидроксиди н пероксиди на 

метали 

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

28.17 Натриум хидроксид (натриу-
мова каустична сода); калиум 
хидроксвд (калиумова каус-
тична сода); пероксиди на 
натриум и калиум: 
1) Натриум хидроксид (кау-

стична сода): 
а) во цврста состојба и во 

раствор, непроизведена 
по електролитен пат 

б) во цврста состојба или 
во раствор произведен 
по електролитен пат 

в) во лушпички 
2) Друго: 

а) калиум хидроксид: 
1) во цврста состојба 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ГДК 
ГДК 

д 

гдк 
д 

гдк 
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2) калиева дужина 
б) пероксиди на натриум и 

калиум 

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

а) оксид и хидрокеид 
б) пероксид 

2) на бариум 
3) на стронциум 

28.19 Цинков оксид; динков перо-
ксид: 

* 1) Динков оксид (цинково 
белило): 
а) активен 
б) друг 

2) Динков пероксид 

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

миниум: 
а) оксид 
б) хидроксид 

2) Вештачки корунд: 
а) нормален 
б) благороден 

28.21 Оксиди и хидроксиди на 
хром: 
1) Оксиди: 

а) хром триоксид 
б) друго 

2) Хидроксиди 

28.22 Манганови оксиди: 
1) Диоксид (хемиски добиена 

мрка руда) 
2) Оксиди други 

28.23 Оксиди и хидроксиди на же-
лезо; земјени бои што по те-
жина содржат 70°/о и пове-
ќе врзано железо сметано 
како FesOs: 
1) Оксиди на железо 
2) Хидроксиди на железо 
3) Земјени бои врз база на 

природен оксид на желе-
зо 

4) Друго 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

и хи др оксиди на 28.24 Оксиди 
кобалт: 
1) Оксиди 
2) Хидроксиди 

28.25 Оксиди на титан 

28.26 Оксиди ва калај (етано-ок-
сид и стани-оксид) 

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

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
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ЛБ 
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ЛБ 
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ГДК 
ЛБ 

ГДК 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

28.28 Хидразин и хидроксиламин 
и нивните неоргански соли; 
други неоргански бази и 
метални оксиди, хидроксиди 
и пероксиди: 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

гдк 
гдк 
гдк 

1) Оксиди на жива ЛБ гдк 
2) Оксиди и хидроксиди на 

бакар ЛБ ЛБ 
3) Хидорксиди на цинк ЛБ ЛБ 
4) Оксиди и хидроксиди на 

кадмиум ЛБ ЛБ 
5) Оксиди на антимон ЛБ ЛБ 
6) Хидроксиди на манган ЛБ ЛБ 
7) Оксиди и хидроксиди на 

никел ЛБ ЛБ 
8) Оксиди и хидроксиди на 

молибден ЛБ ЛБ 
9) Оксиди и хидроксиди на 

тунгстен (волфрам) ЛБ ЛБ 
10) Оксиди и хидроксиди на 

ванадиум ЛБ ЛБ 
11) Хидроксиди на калај ЛБ ЛБ 
12) Оксиди на германиум ЛБ ЛБ 
13) Оксиди и хидроксиди на 

калциум ЛБ ЛБ 
14) Оксиди на циркониум ЛБ ЛБ 
15) Друго ЛБ ЛБ 

V. Метални соли и персоли 
па неоргански киселини 

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

а) криолит 
б) натриум силикофлуо-

рид 
в) други: 

1) на магнезиум 
2) други 

2) Флуоросиликати 
3) Флуороборати 
4) Други соли на флуор 

28.30 Хлориди и оксихлориди: 
1) Хлориди на: 

а) жива 
б) цинк 
в) бакар 
т) железо 
Д) калај 
Ѓ) хром 
е) алуминиум 
ж) магнезиум 
з) бариум: 

1) бариум хлорид, ан-
хидриран 

2) друг 
ѕ) калциум 
и) амониум 
ј) кобалт 

. к) никел 
л) олово 
љ) други: 

1) стронциум хлорид 
2) неоргански метали 
3) неоргански неме-

тали 
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ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
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ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
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1 2 3 4 
2) Оксихлориди на: 

а) бакар ЛБ ЛБ 
б) олово ЛБ ЛБ 
в) бизмут ЛБ ЛБ 
г) магнезиум ЛБ ЛБ 
д) железо ЛБ ЛБ 
ѓ) други ЛБ ЛБ 

28.31 Хлорити и хипохлорити: 
1) Хлорити ЛБ ЛБ 
2) Хипохлорити: 

а) натриумов ЛБ ЛБ 
б) други: 

1) калиум ЛБ ЛБ 
2) калциум ЛБ ЛБ 
3) други ЛБ ЛБ 

28.32 Хлорати и перхлорати: 
1) Хлорати на: 

а) калиум ЛБ гдк 
б) натриум ЛБ гдк 
в) амониум ЛБ ЛБ 
г) бариум ЛБ ЛБ 
д) железо ЛБ ЛБ 
ѓ) олово ЛБ ЛБ 
е) други ЛБ ЛБ 

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

28.33 Бромиди, оксиброЈУ ми, бро-
мати и пербромати и хипо-
бромити: 
1) Бромиди и оксибромиди ЛБ ЛБ 
2) Бромати и пербромати ЛБ ЛБ 
3) Хипобромити ЛБ ЛБ 

28.34 Јодиди, оксијодиди, ј одати и 
перј одати: 
1) Јод иди и оксијодиди на: 

а) калиум ЛБ ЛБ 
б) амониум ЛБ ЛБ 
в) жива ЛБ ЛБ 
г) кадмиум ЛБ ЛБ 

д) други: 
1) натриум јодид ЛБ ЛБ 
2) други ЛБ ЛБ 

2) Јодати и перјодати на: 
а) калиум ЛБ ЛБ 
б) натриум ЛБ ЛБ 
в) други ЛБ ЛБ 

28.35 Сулфиди, полисулфиди: 
1) Сулфиди на: 

а) натриум ЛБ гдк 
б) цинк ЛБ гдк 
в) бариум ЛБ гдк 
т) олово ЛБ гдк 
д) жива ЛБ гдк 
ѓ) железо ЛБ гдк 
е) бакар ЛБ гдк 
ж) калциум ЛБ гдк 

1 2 3 4 

з) антимон ЛБ гдк 
ѕ) магнезиум ЛБ гдк 
и) кадмиум ЛБ гдк 
ј) амониум ЛБ гдк 
к) други ЛБ гдк 

2) Полисулфиди на: 
а) калиум ЛБ гдк 
б) калциум ЛБ гдк 
в) бариум ЛБ гдк 
г) железо ЛБ гдк 
д) калај ЛБ гдк 
ѓ) натриум ЛБ гдк 
е) други ЛБ гдк 

28.36 Хидросулфити, вклучувајќи 
ги и хидросулфитите стаби-
лизирани со органски мате-
рии; сулфоксилати ЛБ гдк 

28.37 Сулфити и хипосулфити: 
1) Сулфити на: 

а) натриум ЛБ гдк 
б) калиум ЛБ ЛБ 
в) калциум ЛБ гдк 
г) цинк ЛБ гдк 
д) друго ЛБ гдк 

2) Хипосулфити на: 
а) натриум ЛБ гдк 
б) други ЛБ гдк 

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

а) натриум ЛБ гдк 
Б) ЦИНК ЛБ гдк 
в) магнезиум ЛБ гдк 
г) олово ЛБ гдк 
д) железо ЛБ гдк 
ѓ) бариум ЛБ гдк 
е) бакар (син камен) ЛБ гдк 
ж) никел ЛБ ЛБ 
з) амониум ЛБ гдк 
ѕ) алуминиум ЛБ гдк 
и) калиум (над 52% К2О) ЛБ гдк 
ј) манган ЛБ гдк 
к) кобалт ЛБ гдк 
л) жива ЛБ гдк 
љ) кадмиум ЛБ гдк 
м) литиум ЛБ гдк 
н) хром ЛБ гдк 
њ) други ЛБ гдк 

2) Стипси: 
а) амониумова ЛБ гдк 
б) калиумова ЛБ гдк 
в) хромна ЛБ гдк 
г) други ЛБ гдк 

3) Персулфати: ЛБ гди 
28.39 Нитрити и нитрати: 

1) Нитрити на: 
а) натриум ЛБ ЛБ 
б) други ЛБ гдк 

2) Нитрати на: 
а) бизмут ЛБ гдк 
б) бариум ЛБ гдк 
в) калциум ЛБ гдк 
г) натриум (над 16,3% гдк азот) ЛБ гдк 
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28.40 

д) калиум ЛБ 
ѓ) бакар ЛБ 
е) жива ЛБ 
ж) олово ЛБ 
з) магнезиум ЛБ 
ѕ) алуминиум ЛБ 
и) кадмиум ЛБ 
ј) цинк ЛБ 
к) кобалт ЛБ 
л) литиум ЛБ 
љ) никел ЛБ 
м) други ЛБ 

Фосфити, хипофосфити и 
1) Фосфити 
1) Фосфати ЛБ 
2) Хипофосфити ЛБ 
3) Фосфати на: 

а) амониум: 
1) со помалку од 6 mg 

арсен по kg ЛБ 
2) други ЛБ 

б) калиум ЛБ 
в) натриум: 

1) натриумтриполи-
фосфат ЛБ 

2) други фосфати на 
натриум ЛБ 

г) калциум: 
1) дикалциум фосфат ЛБ 
2) други фосфати на 

калциум ЛБ 
д) други ЛБ 

28.41 Арсенити и арсенати: 
1) Арсенити ЛБ 
2) Арсенити на: 

а) жива ЛБ 
б) калциум ЛБ 
в) антимон ЛБ 
г) други ЛБ 

28.42 Карбонати и перкарбонати, 
трговски амониум карбонат 
кој содржи амониум кар-
бамат: 
1) Натриум карбонат неу-

трален (калцинирана со-
да) ЛБ 

2) Друго: 
а) карбонати на: 

1) амониум ЛБ 
2) бакар ЛБ 
3) калиум ЛБ 
4) калциум ЛБ 
5) магнезиум ЛБ 
6) олово ЛБ 
7) бизмут ЛБ 
8) други: 

а) натриум бикар- ЛБ 
бонат 

б) карбонати други ЛБ 
б) перкарбонати ЛБ 

28.43 Цијаниди и комплексни ци-
јаниди. 
Цијаниди на: 
1) Бакар 
2) Цинк 
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ГДК 
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3) Натриум ЛБ ЛБ 
4) Железо ЛБ ГДК 
5) Олово ЛБ ГДК 
6) Калциум ЛБ ГДК 
7) Калиум ЛБ ГДК 
8) Други ЛБ ГДК 

28.44 Фулминати, цијанати и тио-
цијанати: 
1) Фул мин ати ЛБ ЛБ 
2) Ци-јанати ЛБ ЛБ 
3) Тиоцијанати ЛБ ЛБ 
4) Изоцијанати: 

а) за полиуретански пени ЛБ ЛБ 
б) други ЛБ ЛБ 

28.45 Силикати; трговски натриум 
и калиум силикати на: 
1) Натриум ЛБ Л Б 
2) Калиум ЛБ ЛБ 
3) Хром ЛБ ЛБ 
4) Бакар ЛБ ЛБ 
5) Олово ЛБ ЛБ 
6) Калциум ЛБ ЛБ 
7) Други ЛБ ЛБ 

28.46 Борати и перборати: 
1) Борати на: 

а) натриум ЛБ ГДК 
б) цинк ЛБ ГДК 
в) кобалт ЛБ ГДК 
г) кадмиум ЛБ ГДК 
д) манган ЛБ ГДК 
ѓ) други ЛБ ГДК 

2) Перборати на: 
а) натриум ЛБ РК 
б) калциум ЛБ РК 
в) калиум ЛБ РК 
г) други ЛБ РК 

23.47 Соли на метални киселини 
(на пример: хромати, пер-
манганати, станати ити.): 
1) Хромати: 

а) натриум бихромат ЛБ РК 
б) калиум бихромат ЛБ ГДК 
в) цинктетрахидрокси-

хромат ЛБ ГДК 
г) олово ЛБ ГДК 
д) цинк ЛБ. ГДК 
ѓ) алуминиум ЛБ ГДК 
е) амониум ЛБ ГДК 
ж) други: 

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

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

а) манганати и манганити ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ГДК 
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28.48 Други соли и перокси соли 
на неоргански киселини, но 
не вклучувајќи и азиди: 
1) Сулфамати на: 

а) амониум 
б) бакар 
в) олово 
г) манган 
д) Други 

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

3) Селенити на: 
а) цинк 
б) бариум 
в) натриум 
г) други 

на неоргански 

и хлорати 
сложени 
двојни или 

4) Персоли 
киселини 

5) Друго: 
а) хлориди 
двојни или 
б) бромиди 

сложени 
в) јодиди двојни или сло-

жени 
г) сулфати двојни или 

сложени 
д) нитрати двојни или 

сложени 
ѓ) фосфати двојни или 

сложени 
е) карбонати и бикарбо-

нати двојни или сло-
жени 

ж) цијанати, фул минати и 
силикати двојни или 
сложени 

з) соли и персоли на не-
органски киселини, 
други 

VI. Разно 

28.49 Благородни метали во коло-
идна состојба; амал гами на 
благородни метали; соли и 
други органски или неорган-
ски соединенија на благо-
родни метали, вклучувајќи и 
албуминати, протеинати, та-
нати и слични соединенија, 
хемиски определени или не: 
1) Благородни метали во ко-

лоидна состојба: 
а) сребро колоидно 
б) злато колоидно 
в) благородни метали ко-

лоидни други 
2) Амалгами на .благородни 

метали: 
а) сребро 
б) други 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ДБ 
ЛБ 

ГДК 
ГДК 
ГДК 
гдк 
гди 

гдк 
гдк 
гдк 
гдк 
гдк 
гдк 

гдк 
гдк 
гдк 
гдк 

гдк 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ЛБ 

ГДК 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ГДК 
ГДК 

3) Соли и други органски и 
неоргански соединенија на 
благородни метали: 
а) сребро нитрат ЛБ 
б) друго: 

1) соли ЛБ 
2) друго ЛБ 

28.50 Фисиони хемиски елементи 
и изотопи; други радиоак-
тивни хемиски елементи и 
радиоактивни изотопи; неор-
гански и органски соедине-
нија на такви елементи или 
изотопи, хемиски определени 
или не; легури, дисперзии и 
кермети, што содржат кој и 
да е од овие елементи, изо-
топи или соединенија: 
1) Радиоактивни хемиски 

елементи: 
а) уран ЛБ 
б) плутониум ЛБ 
в) друго ЛБ 

2) Радиоактивни изотопи: 
а) природни ЛБ 
б) вештачки ЛБ 

3) Неоргански и органски со-
единенија ЛБ 

28.51 Изотопи и нивни неоргански 
или органски соединенија 
хемиски определени или не-
определени, освен изотопите 
и соединенијата од тар. бр. 
28.50: 
1) Деутериум и негови сое-

диненија, вклучувајќи и 
тешка вода ЛБ 

2) Друго ЛБ 

28.52 Неоргански и органски сое-
диненија на ториум, уран, 
цепан во U 235, од метали на 
ретки земји, итриум или 
скандиум меѓусебно измеша-
ни или неизмешани: 
1) Уран ЛБ 
2) Ториум ЛБ 
3) Цериум ЛБ 
4) Друго ЛБ 

28.53 Течен воздух (без оглед дали 
се благородните гасови изд-
воени или не); компримиран 
воздух ЛБ 

28.54 Водород пероксид (вклучу-
вајќи и водород пероксид во 
цврста состојба) ЛБ 

28.55 Фосфиди на: 
1) Калциум ЛБ 
2) Цинк ЛБ 
3) Железо (со 15% или пове-

ќе фосфор) ЛБ 
4) Бакар (со повеќе од 8°/t 

фосфор) ЛБ 

ГДК 

гдк 
гдк 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
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5) Магнезиум 
6) Други 

28.56 Карбиди (силициум карбид, 
карбид на бор, метални кар-
биди): 
1) Калциум карбид 
2) Други на: 

а) силициум (карборун-
ДУм) 

б) алуминиум 
в) хром 
г) молибден 
д) тунгстен 
ѓ) ванадиум 
е) тантал 
ж) бор 
з) титан 
ѕ) други 

28.57 Хидри ди, нитриди и азиди; 
силициди и бориди: 
1) Хидриди на: 

а) алуминиум 
б) калциум 
в) литиум 
г) нитриум 
д) тантал 
ѓ) титан 
е) други 

2) Нитриди на: 
а) алуминиум 
б) титан 
в) други 

3) Силициди 
4) Бориди 
5) Азиди 

28.58 Други неоргански соединени-
ја (вклучувајќи ја и дести-
лираната и проводливата во-
да и водата од слична чис-
тота); амалгами, освен амал-
гамите од благородни мета-
ли: 
1) Живин аминохлорид 
2) Амалгами, освен од благо-

родни метали 
3) Џијан амид 
4) Дестилирана вода 
5) Друго: 

а) оксисулфиди на сили-
циум, на арсен и на 
јаглород 

б) цијаноген хлорид и 
хлорид на тиокарбонил 

в) цијаниди на неметали 
г) неоргански соединени-

ја, други 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
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ЛБ 
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ЛБ 
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ЛБ 
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Глава 29 — Оргавско-хемис-
ки производи 

I. Јаглеводороди и нивни 
халогени, сулфо-, нитро- и 

нитрозо-деривати 
29.01 Јаглевод ороди: 

1) Стирол (стирен) 
2) Други: 

а) бутан 
б) ацетилен 
в) бензол, толуол, ксилол: 

1) бензол 
2) толуол 
3) ксилол 

г) нафталин 
д) пропан 
ѓ) други: 

1) јаглеводороди гасо-
вити 

2) антрацен 
3) јаглеводороди аро-

матични, други 
4) децилбензол 
5) тетрамерпропилен 
6) етил бензол и кумол 
7) јаглеводороди други 

(освен гасовити и 
ароматични) 

29.02 Халогени деривати на јаг-
леводороди: 
1) Јаглентетрахлорид 
2) Трихлоретилен 
3) Тетрахлоретилвн, хекса-

хлорбензол, хексахлор-
етилен: 
а) тетрахлоретилен (пер-

хлоретилен) 
б) хексахлорбензол 
в) хексахлоретан 

4) Винилхлорид мономер 
5) Хексахлорциклохексан 

(линдан) 
6) Дихлордифенилтрихло-

ретан (DDT) 
7) Хлороформ (трихлорме-

тан) 
8) Бромоформ 
9) Јодоформ 

10) Метилхлорид (монохлор-
метан) 

11) Етилхлорид (хлоретан) 
12) Метил бромид 
13) Етил бромид 
14) Метилјодид 
15) Етилјодид 
16) Бромциклохексан 
17) Фреон (дихлордифлуоро-

метан) 
18) Друго: 

а) хлорметани, други 
б) дихлоретан 
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в) хлорбензоли, други ЛБ ЛБ 
г) бром деривати на јаг-

леводород ЛБ ЛБ 
д) халогени деривати на 

јаглеводород ЛБ ЛБ 

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

додецилбензолсулфонска 
киселина, сулфонати на 
масни киселини ЛБ ЛБ 

2) Нитробензол, динитробен-
зол, нитротолуол: 
а) динитробензол Д Д 
б) нитробензол Д Д 
в) нитротолуол ЛБ ГДК 

3) Други сулфодеривати ЛБ ЛБ 
4) Други нитродеривати: 

а) ди- и тринитролуол Д Д 
б) нитро-метан, нитро 

-етан, нитро-пропан ЛБ ЛБ 
в) нитродеривати други ЛБ ГДК 

5) Други нитрозодеривати ЛБ ГДК 
6) Друго ЛБ ЛБ 

II. Алкохоли, нивни халоге-
ни, сулфонитро- и 

нитрозо-деривати 

29.04 Ациклични алкохоли, нивни 
халогени, сулфо-, нитро- и 
нитрозо-деривати: 
1) Метанол (метил-алкохол): 

а) непречистен ЛБ ЛБ 
б) пречистен ЛБ ЛБ 

2) Други: 
а) етилхексанол ЛБ ЛБ 
б) стиленгликол ЛБ ЛБ 
в) пропил, n-пропил и 

изопропил алкохол ЛБ ЛБ 
г) бутил, n-бутил и изо-

бутил алкохол ЛБ ЛБ 
Д) други ациклични алко-

холи: 
1) амилни алкохоли ЛБ ЛБ 
2) полиалкохоли ЛБ ЛБ 
3) моноалкохоли ЛБ ЛБ 
4) други ЛБ ЛБ 

ѓ) други: 
1) гликоли други ЛБ ЛБ 
2) хлорал хидрат ЛБ ЛБ 
3) алкохоли ациклични и други деривати ЛБ ЛБ 

29.05 Циклични алкохоли, нивни 
халогени, сулфо-, нитро- и 
нитрозо-деривати: 

1) Холестерин ЛБ ЛБ 
2) Циклични алкохоли ЛБ ЛБ 
3) Ароматичен алкохол ЛБ ЛБ 
4) Други: 

а) ментол ЛБ ЛБ 
б) друго ЛБ ЛБ 

III. Феноли и виши феноли, 
нивни халогени, сулфо 

нитро- и ни\?розо-деривати 

29.06 Феноли и виши феноли: 

1) Феноли: 
а) непречистени 
б) пречистени 

2) Крезоли и ксиленоли: 
а) крезоли 
б) ксиленоли 

3) Нафтоли 

4) Полифеноли: 
а) резорцин и хидрокинон 
б) други 

5) Друго 

29.07 Халогени, сулфо-, нитро и ни-
трозо-деривати на фенол и 
фенол-а лкохол: 
1) Халогени деривати: 

а) хлор феноли 
б) деривати на фенол и 

фенолалкохол, други 
2) Сулфо-деривати: 

а) нафтолсулфонска ки-
селина 

б) деривати на фенол и 
фенолалкохол, други 

3) Нитро-деривати: 
а) тринитрофенол 
б) динитро орто- крезоли 
в) друго 

4) Нитрозо-деривати 
5) Други (мешани) 

IV. Етри, пероксиди на алко-
хол, пероксиди на етар, е-
поксиди со тричлен и чети-
ричлен прстен, ацетали и 
полуацетали и нивни хало-
гени, сулфонитро- и ни-

трозо-деривати 

29.08 Етри, етаралкохоли, етарфе-
ноли, етарфенол-алхохоли, 
и пероксиди на етар, нивни 
халогени, сулфо-, нитро и 
нитрозо-деривати: 

1) Етил-етар 
2) Етриоксиди ациклични 
3) Етриоксиди циклични 
4) Етриоксиди ароматични . 
5) Етриоксиди алкохоли 
6) Етриоксиди феноли 
7) Пероксиди на алкохол 
8) Пероксиди на етар 
9) Друго: 

а) етри други 
б) други деривати на етар 
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29.09 Епоксиди, епоксиалкохоли, 
епоксифеноли и епоксиетри 
со тричлен или четиричлен 
прстен и нивни халогени, 
сулфо-, нитро- и иитрозо-
- деривати: 
1) Етил-оксид ЛБ ЛБ 
2) Епилхлорхидрин ЛБ ЛБ 
3) Друго ЛБ ЛБ 

29.10 Ацетали и полуацетали и 
ацетали и полуацетали со 
прости или комплексни ки-
слород™ функции и нивни 
халогени, сулфо-, нитро- и 
нитрозо-деривати: 

1) Пипер они л бу токсид ЛБ ЛБ 
2) Друго ЛБ ЛБ 

V. Соединенија со особини на 
алдехиди 

29.11 Алдехиди, алдехид-алкохоли, 
алдехид-етри, алдехид фе-
нол и и други алдехиди со 
прости или комплексни кис-
лородни функции: 
1) Формалдехид ЛБ ГДК 
2) Ванилин ЛБ ЛБ 
3) Ациклични алдехиди, ос-

вен формалдехид ЛБ ЛБ 
4) Циклични алдехиди ЛБ ЛБ 
5) Ароматични алдехиди ЛБ ЛБ 
6) Алдехиди на алкохол ЛБ ЛБ 
7) Алдехиди на етар ЛБ ЛБ 
8) Алдехиди на фенол, освен 

ванилин ЛБ ЛБ 
9) Друго ЛБ ЛБ 

29.12 Халогени, сулфо-, нитро- и 
нитрозо-деривати на произ-
водите од тар. бр. 29.11 на: 
1) Ациќ лични алдехиди: 

а) хлорал ЛБ ЛБ 
б) други ЛБ ЛБ 

2) Циклични алдехиди ЛБ ЛБ 
3) Ароматични алдехиди ЛБ ЛБ 
4) Алдехиди на алкохол ЛБ ЛБ 
5) Алдехиди на етар ЛБ ЛБ 
6) Друго ЛБ ЛБ 

VI. Соединенија со особини 
иа кетони или хинони 

29.13 Кетони, кетон-алкохоли, ке-
тон-феноли, кетон-алдехиди, 
хинони, хинон-алкохоли, хи-
нон-феноли, хинон-алдехиди 
и други кетони и хинони со 
прости или комплексни ки-
слородни функции и нивни 
халогени, сулфо-, нитро- и 
нитрозо-деривати: 
1) Монокетони: 

а) ацетон: 
1) непречистеи ЛБ ГДК 
2) пречистен ЛБ ГДК 

б) други ЛБ ЛБ 
2) Поликетони ЛБ ЛБ 

1 2 3 4 

3) Камфор: 
а) природен суров ЛБ ГДК 
б) други ЛБ г д к 

4) Ароматични кетони ЛБ ЛБ 
5) Кетон-алкохоли ЛБ ЛБ 
6) Кетон-алдехиди ЛБ ЛБ 
7) Кетон-феноли ЛБ ЛБ 
8) Халогени, сулфо-, нитро-

и нитрозо-деривати ЛБ ЛБ 
9) Друго: 

а) хинони ЛБ ЛБ 
б) друго t ЛБ ЛБ 

VII. Киселини, нивни анхид-
риди, халогениди, пероксиди 
и перкиселини, нивни хало-
гени, сулфонитро- и нитро-

зо-деривати 
29.14 Еднобазеи киселини, нивни 

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

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

1) хлор на оцетна ки-
селина, друга ЛБ ГДК 

2) ол еин, олеинска ки-
селина (освен тех-
нички ол еин), лино-
леинска киселина ЛБ ЛБ 

3) валеријанска кисе-
лина ЛБ ЛБ 

4) палмитинска кисе-
лина ЛБ ЛБ 

5) стеаринска кисели-
на ЛБ ЛБ 

6) киселини еднобазни 
други ЛБ ГДК 

7) други анхидриди ЛБ ГДК 
2) Соли на ациклични кисе-

лини: 
а) ацетати на: 

1) олово ЛБ ГДК 
2) алуминиум ЛБ ЛБ 
3) кобалт ЛБ ЛБ 
4) калиум ЛБ ЛБ 
5) бакар ЛБ ЛБ 
6) кадмиум ЛБ ЛБ 
7) жива ЛБ ЛБ 
8) цинк ЛБ ЛБ 
9) други ЛБ ЛБ 

б) формиати ЛБ ГДК 
в) стеарати: 

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

2) други ЛБ ГДК 
г) други соли ЛБ ГДК 

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

1) метил ацетат ЛБ ГДК 
2) друго ЛБ ГДК 

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

5) Друго: 
а) нафтоинска киселина ЛБ ЛБ 
б) монохлор-оцетна кисе-

лина ЛБ ЛБ 
в) друго ЛБ ГДК 

29.15 Повеќебазни киселини, нив-
ни анхидриди, халогениди, 
пероксиди и перкиселини; 
нивни халогени, сулфо-, ни-
тро- и нитрозо-деривати: 

ѕ) други: 
1) сулфосалицилна ки-

селина ЛБ . ГДК 
2) органски киселини 

други ЛБ ЛБ 
2) Фероглуконат ЛБ ЛБ 
3) Натриум холат ЛБ ЛБ 
4) Метил салицилат ЛБ ЛБ 
5) Друго: 

а) бизмут галат базичен ЛБ ЛБ 
б) бизмут салицилат ЛБ ЛБ 
в) калциум глуконат ЛБ ЛБ 
г) соли и деривати на ор-

гански киселини, дру-
ги ЛБ ЛБ 

VIII. Естри на неоргански км-
селнни, нивни соли и нивни 
халогенисулфонитро- и 

нитрозо- деривати 

1) Киселини, нивни анхид- 29.17 Естри на сулфурна киселина 
риди и соли: и нивни соли, и нивни хало-
а) оксална киселина и со- гени-, сулфо-, нитро- и ни-
ли: трозо-деривати: 

1) непречистена ЛБ ЛБ 1) Етил сулфат ЛБ ЛБ 
2) пречистена ЛБ ЛБ 2) Метил сулфат ЛБ ЛБ 
3) соли на оксална ки-

ЛБ ЛБ 
3) Пропил сулфат ЛБ ЛБ 

селина ЛБ ЛБ 
3) Пропил сулфат 

б) малеинска киселина и 
анхидрид ЛБ ЛБ 

4) Естри на сулфурна и сул-
фуреста киселина ЛБ ЛБ 

в) фтална киселина и ан- 5) Друго ЛБ ЛБ 
хидрид ЛБ РК 

Естри на азотна и азотеста 
хидрид 

29.18 Естри на азотна и азотеста 
г) друго: киселина и нивни халогени-, 

1) адипинска киселина ЛБ ЛБ сулфо-, нитро- и нитрозо-де-
2) киселини повеќебаз- ривати: 

ни други ЛБ ЛБ 1) Нитроглицерин ЛБ Д 
3) друго ЛБ ЛБ 2) Динитрогликол Д Д 

2) Естри: 
а) диоктилфталат ЛБ РК 3) Друго Д Д 
б) дибутилфталат ЛБ РК 29.19 Естри на фосфорна кисели-
в) естри на фтална кисе- на и нивни соли, вклучувајќи 

лина, други ЛБ ЛБ лактофосфати, и нивни ха-
г) други ЛБ ЛБ логени, сулфо-, нитро- и ни-г) други 

ЛБ ЛБ 
трозо-деривати: 

3) Друго ЛБ ЛБ 
трозо-деривати: 

3) Друго ЛБ 1) Глицерфосфорна кисели-
ЛБ Киселини на алкохол, алде- на ЛБ ЛБ 

хид, кетон, фенол и .други 2) Глицерфосфати ЛБ ЛБ киселини со прости или ком- 2) Глицерфосфати 
плексни кислородни функ- 3) Инозитхексафосфорна ки-

ЛБ ЛБ ции, нивни анхидриди, хало- селина (фитни) ЛБ ЛБ 
гениди, пероксиди и пер-ки- 4) Трибутилфосфат ЛБ ЛБ 
селини; нивни халогени, сул- 4) Трибутилфосфат 

ЛБ фо-, нитро- и нитрозо- дери- 5) Трифенилфосфат ЛБ ЛБ 
вати: 6) Друго: 
1) Киселини: л а) трикрезилфосфат ЛБ гдк 

а) лимонска ЛБ РК б) лактофосфати ЛБ ЛБ 
б) млечна ЛБ гдк в) естри фосфорни, соли и 

ЛБ ЛБ в) глуконска ЛБ ЛБ деривати, други ЛБ ЛБ 
г) фенилгликолна ЛБ ЛБ 

29Ј20 Естри на јаглест киселина и 
нивни соли и нивни халоге-д) салицилна ЛБ гдк 29Ј20 Естри на јаглест киселина и 
нивни соли и нивни халоге-

ѓ) гална ЛБ ЛБ ни-, сулфо-, нитро- и нитро-
е) холна и дезоксихолна ЛБ ЛБ зо-деривати: 
ж) винска ЛБ гдк 1) Гвајаколкарбонат (дуотал) ЛБ ЛБ 
з) хектоглуконска ЛБ ЛБ 2) Етилортокарбонат ЛБ ЛБ 
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3) Метилортокарбонат 
4) Друго 

29.21 Други естри на минерални 
киселини (освен естри на ха-
логени киселини) и нивни со-
ли, нивни халогени, сулфо-, 
нитро- и нитрозо-деривати: 
1) Естфи на еилициумека ки-

селина 
2) Натриум дибутилдитиофо-

сфат 
3) Глицероборна киселина 
4) Друго 

IX. Азотни соединенија 

29-22 Амино-соединенија: 
1) Ациклични моноамини 
2) Ациклични полиамини 
3) Цикланични, циклени-чни 

и циклотеришски ман оа-
мини и полиамини: 
а) маноамини други 
б) други циклични полиа-

•штни 
в) друго 

4) Ароматски моноамини 
5) Ароматски полиамини 
В) Анѕилин 
7) Бензидин 
8) Друго: 

а) соли на анилин 
б) толуидин и ($ли на то-

луидин 
в) наф тил амин и соли на 

нафтиламин 
г) друго 

29.23 Амино-соединенија со прости 
или комплексни киеелински 
функции: 
1) Натриум глутаминат 
2) Динидрил (2-дифенилме-

токсии, п -диметил-етила-
мин хидрохлорид), хепта-
нон (б-диметиламино-4, 4-
-дифенилхептанон — хи-
дрохлорид), хелкамон 
(диетил-аминоетил-естер 
фенилциклохексемил на 
оцетна киселина), диетил-
аминоетил естер цикло-
хекеилфенил на оцетна 
киселина хидрохлорид, 
абехол хлорфенил-фенил 
диметил — аминопропа-
нол хидрохлорид 

3) Прокаин хидрохлорид 
4) Метол 
5) Друго: 

а) параамино бензоева и 
дараамино-салицилна 
киселина 

ЛБ 
Л Б 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
Л Б 
Л Б 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
Л Б 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
Л Б 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ГДК 
ЛБ 

ГДК 

ЛБ 
Л Б 
ГДК 
ЛБ 
ТДК 
ЛБ 

ГДК 

ЛБ 

ГДК 
Л Б 

ЛБ 

Л Б 
ЛБ 
МВ 

ЛБ 

ГДК 
ЛБ 
ГДЕ 

ЛБ 

б) амино киселини други Л Б ЛБ 
в) триетаноламин Л Б ЛБ 
г) амино соединенија дру-

ги .ЛБ ГДК 

29.24 Кватернерни амониумови ио-
ли и хидроксиди; лецитини и 
други фосфо-амшшлишши: 
1) Сукцинил-холин-јодид .ЛБ ЛБ 
2) Бензалкониум хлорид (ал-

кил-бензил-диметиламо-
ниум хлорид) .ЛБ ЛБ 

'8) Лецигин и /други фосфоа-
минолишдаи ЛБ ЛБ 

4) Друго: 
а) холин и други органски 

амониумови соли .ЛБ Л Б 
б) амониум .соли и хидро-

ксиди други .ЛБ Л Б 

29.25 Амидо-соединенија: 
1) Ациклични .амвди: 

а) уреа над 45% азот ЛБ РК 
б) аспарагин и негови со-

ли ЛБ ЛБ 
В) друго ЛБ ЛБ 

2) Циклични амиди: 
а) уреини ЛБ ЛБ 
б) уреиди ЛБ ЛБ 
в) други: 

1) барбитурна -кисели-
на и деривати Л Б ГДК 

2) аце.танилид, ацетил 
и етил ацетанилид, 
фенацетин, и др. ЛБ ГДК 

3) други Лб ЛБ 

29.26 Имидо — иди ишшо-соедине-
>нија: 
1) И ми ди: 

а) ортосулфобензоични 
(сахарин) Л Б ГДК 

б) алфимид (алфа-фенил-
-*алфа етилг л утамгашд) ЛБ ГДК 

в) други Л Б ГДК 
2) Имини: 

а) гванидини ЛБ ГДК 
б) шгдимини ЛБ ТДК 
в) други: 

1) х екгсаметил ентетра -
мин, негови соли и 
деривати ДЕВ Л Б 

2) други ЛБ ТДК 
29.27 Нитрилни соединенија: 

1) Акрилонитрилмономер ЛБ Л Б 
2) Други ЛБ СДК 

29.28 Диазо-> азо- и азокси соеди-
ненија ШЕ ЛБ 

29.29 Органски деривати на хид-
разин л хидроксидамин ЛБ ЛБ 

29.30 Други азотни соединенија: 
1) Азили на карбоксилна ки-

селава и ивоцијаниди Л Б ГДК 
2) Друго ЛБ ГДК 
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X. Органско-неоргански и 
хетероциклични соединенија 

29-31 Органски тио-соеданенија г 
1) Тетидис (М-М-Тетраетил-

тиурам диеулфи$ 
2) Мертиосол (натриева сол 

на етилмеркуритиосали-
цилна киселина) 

3) Ксантати: 
а) ксантати за флотација 

на руди 
б) други 

4) Тиодигликол 
5) Тиокарбамати 
6) Цистеин 
7) Метиомин 
8) Друго: 

а) тиоетри 
б) друго 

29.32 Органски соединенија на ар-
сен: 
1) Acidum carbamid&Htenil ar-

senieum 
2) Друго: 

а) арсенобензоли 
б) арсенови органски сое-

диненија други 

29.33 Органски еоединеииј^ иа» 
жива: 
1) Фенил ацетат на' жива 
2) Димер капрол 
3) Друго 

29.34 Други органско-неорганеки 
соединенија: 
1) Тетраетил на олово 
2) Друго 

29.35 Хетероциклични соединени-
ја; нуклвински киселини: 
1) Фурфурол 
2) Пиперазин, изопропилфе-

назон, хлорбеноксамин, 
фенилбутазсе: 
а) пиперазин 
б) друго 

3) Диа дрил (1-хлорбензхид-
рил-4 (метил) бензилпипе-
разин-дихидро- хлорид) 

4) Прометазки (N-) 2 (Димети-
ламино- N -пропил), феш> 
тиазин хидрохлорид 

5) 2-бензил, 4,5 имидазолин 
хидрохлорид, 2-(1-нафтил 
метил) имидазолин нитрат, 
1-нафти л-метил имида-
золин хидрохлорид, 1,4-
дихидразинофталазин сул* 
фат, пиперазин адипат, да-
етиламид на ник от игле ка 
киселина, дипирон-новал-
гетол, натриумова сол 4-ме-
тиламинофеназон — ме-

Л Б 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
Л Б 

ЈГО 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ла 
Јт 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛП 

ЛБ 

ГДК 
ЛБ 
ГДК 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ГДК 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

1 2 3 4 

тан на сулфонека кисели-
на^ пливафеа 3-ацетил 
10-диметил — аминопро-
пиот-фенотиазиш мелеат, 
виоформ (јодохл-ор окси-
кинолин) ЛБ ЛБ 

6) Хлорпромазин (2-хлоро-
-10) 3-диметил-аминкшро~ 
пид (фенотиазин) ЛБ ЛБ 

7) Аминопирин ЛБ ГДК 
8) Сантонин ЛБ ЛБ 
9) Кумарин и метил кумарин ЛБ ЛБ 
10) Етил ку марин ЛБ ЛБ 

11) Фенолфталеин ЛБ ЛБ 
12) Друго: 

а) пиридин ЛБ ГДК 
б) кумарон, лак тони и ла-

ктами други ЛБ ЛБ 
в) аналгезин, ну к леин ска 

киселина ЛБ ЛБ 
г) коенцими ЛБ ЛБ 
д) хетероциклични соеди-

ненија други ЛБ ЛБ 

29.36 Сулфамидтт: 
1) Сулфацетамин — Na, сул-

фадимидин, сулфадими-
дин- Na, сулфагванидин„ 
сулфаниламид, N-ацетил 
сулфисоксасол, хидрохло-
ротиазид, сулфафеназол, 
сулфацетамид, сулфаце-
тамид-Na ЛБ ГДК 

2) Други: 
а) хлора ми шг и нивни со*-

ли ЛБ ЛБ 
б) аминосулфамиди CD-3 ЛБ ЛБ 
в) други " ЛБ ГДК 

29.37 Султони и султани: 
1) Султани Л Б Л Б 
2) Султами: 

а) диацетилдифенол иза-
тин ЛБ ЛБ 

б) други ЛБ ЛБ 

ХГ. Провитамини> витамину 
хормони и еицили, природни 
или произведени со синтеза 

29.38 Провитамини и витамини, 
природни, или произведени 
со синтеза (вклучувајќи m 
и природните концентрат^, 
нивни деривати што првен-
ствено се употребуваат како 
витамини, и нивни" мешани-
ц а во кој и да е раствор или 
не: 
1) Провитамин и немет ани, 

во воден раствор или не: 
а) никотинска киселина, 

нејзини калциумови и 
натриумови соли ЛБ ЛБ 

б) други, освен деривати 
на никотиеска киселина ЛБ ЛБ** 

2) ^Витамини немешани, во 
воден раствор или не: 
а) витамини А, В-», D;?, Ве, 

Bi2 и Н: 
1) витамин А, освен не-

говите деривати ЛБ ЛВ 
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2) витамин Ве и него-
вите деривати ЛБ 

3) други: 
1) витамин Бг ЛБ 

2) витамини други ЛБ 
б) никотинамид (витамин 

В4) ЛБ 
в) витамин В ЛБ 
г) витамин С ЛБ 
Д) други витамини: 

1) витамин D2 И негови 
деривати ЛБ 

2) други: 
а) витамин Вз Л±> 
б) витамин D ЛБ 
в) витамини други ЛБ 

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

природни вита-
мини А +D ЛБ 

б) други ЛБ 

4) мешаница во кој и 
да е раствор, нево-
дени раствори на 
витамини и прови-
тамини ЛБ 

29-39 Хормони природни или про-
изведени со синтеза и нивни 
деривати, што првенствено се 
употребуваат како хормони: 
1) Адреналин ЛБ 
2) Инсулин ЛБ 
3) АСТН (адренокортикотро-

пни хормон) ЛБ 
4) Хормони на ендокрините . 

жлезди и слично: 
а) гонадотропни хормони ЛБ 
б) други ЛБ 

5) Кортико — стерон хор-
мони (о^ надбубрежните 
жлезди): 
а) кортизон, хидрокорти-

зон и нивни ацетати; 
дехидрокортизон, 1, 2-
-дехидрохидрокорти-
зон ЛБ 

б) други: 
1) дезоксикортикосте-

рон ацетат ЛБ 
2) од други видови ЛБ 

6) Други хормони: 
а) проџестерон, фолику-

лин ЛБ 
б) тестостерон ЛБ 
в) други хормони ЛБ 

29.40 Енцими: 
1) Панкреатин, пепсин 1:200, 

3000, 10000 (Југословенска 
фармакопеја II): 
а) пепсини ЛБ 
б) панкреатин ЛБ 

2) Други: 
а) сириште ЛБ 
б) други ЛБ 

гдк 
ЛБ 
ЛБ** 

ЛБ** 
ЛБ** 
ГДК 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ** 

ЛБ** 
ЛБ** 

ЛБ** 

ЛБ 
ГДК 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ГДК 
ЛБ 

ГДК 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ХП. Гликозиди и растителни 
алкалоиди, природни или 
произведени со синтеза, ни-
вни соли, нивни етри, нивни 

естри и други деривати 

29.41 Гликозиди, природни или 
произведени со синтеза, нив-
ни соли, нивни етри, нивни 
ветри и други деривати: 
1) Ескулин ЛБ ГДК 
2) Алоин ЛБ ГДК 
3) Амигдалин ЛБ ГДК 
4) Арбутин, арбутин бензоат ЛБ ГДК 
5) Колоцинтин ЛБ ГДК 
6) Дигитални ЛБ ГДК 
7) Дигитонин ЛБ ГДК 
8) Дигитоксин ЛБ ГДК 
9) Уабаин ЛБ ГДК 

10) Флорисин ЛБ ГДК 
11) Ру тин ЛБ ГДК 
12) Салицин ЛБ ГДК 
13) Гликозид на алдехид са-

лицилен ЛБ ГДК 
14) Синигрин ЛБ ГДК 
15) Други гликозиди: 

а) строфантин ЛБ ЛБ 
б) други ЛБ ГДК 

29.42 Растителни алкалоиди, при-
родни или произведени со 
синтеза, нивни соли, нивни 
етри, нивни еетри и други 
деривати: 
1) Алкалоиди од групата на 

опиум: 
а) морфиум Д д 
б) хероин Д Д 
в) кодеин: 

1) кодеин фосфат Д Д 
- 2) кодеин хидрохлорид Д Д 

3) други Д Д 
г) други: 

1) папаверин Д Д 
2) други Д Д 

2) Алкалоиди на кинкина: 
а) кинин и кинин сулфат ЛБ ЛБ 
б) други: 

1) кинхонидин и него-
ви соли ЛБ ЛБ 

2) други ЛБ ЛБ 
3) Други алкалоиди: 

а) кофеин и негови соли ЛБ ЛБ 
б) кокаин и негови соли Д Д 
в) еметин и негови соли ЛБ ЛБ 
г) ефедрин и негови соли ЛБ ЛБ 
д) никотин и негови соли ЛБ ЛБ 
ѓ) теобромин и негови де-

ривати: 
1) теобромин ЛБ ЛБ 
2) деривати на теобро-

мин ЛБ ЛБ 
е) теофилин, теофилин-

-етилен-диамин и нивни 
соли ЛБ ЛБ 
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ж) други алкалоиди: 
1) стрихнин и негови 

соли 
2) други: 

а) атропин 
б) алкалоиди други 

XIII. Други органски соеди-
пенија 

29.43 Шеќери хемиски чисти, освен 
сахароза, гликоза и лактоза; 
шеќерни етри и шеќерни ес-
три и нивни соли, освен про-
изводите од тар. бр. 29.39, 
29 41 и 29.42: 
1) Фруктоза 
2) Декстроза 
3) Инвертоза (инвертен ше-

ќер) 
4) Друго 

29.44 Антибиотици: 
1) Пеницилин и пеницилин V 
2) Тетрациклин, окситетра-

циклин и хлортетрацик-
лин: 
а) хлортетрациклин (ауре-

омицин) 
б) окситетрациклин (тера-

мицин) 
в) тетрациклин 

3) Стрептомицинсулфат и 
дихидрострептомицин-
сулфат 

4) Полимицин В сулфат 
5) Други: 

а) тироцидин 
б) хлорамфеникол 
в) антибиотици други 

29.45 Други органски соединенија: 
1) Комплексен (динатриумова 

сол ва етилендиаминтетра 
-оцетна киселина), тријо-
ден (алфа-етилбетаамино-
-2, 4, 6, тријод-фенилакрил-
на киселина) 

2) Други: 
а) кетени 
б) алкохолати метални 
в) швајнфуртско зелено 
г) друго 

Глава Зв — Фармацеуте** 
производи 

30.01 Жлезди и други органи за 
органотерапеутски потреби 
сушени, во прав или не; ор-
ганотерапеутски екстракти 
од жлезди и други органи 
или од нивни секреции; дру-
ги животински материи при-
готвени за терапеутски или 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ГДК 
ГДК 

ГДК 

г д к 

г д к 

г д к 

г д к 
ЛБ** 

ЛБ 
ЛБ** 

ЛБ 
ГДК 
ЛБ** 

профилактични потреби, не-
споменати ниту опфатени на 
друго место: 
1) Extractum hepatis siccum, 

spisumfluidum; екстракт 
на говедска жолчка, екс-
тракт на плацента, хипо-
физа во прав, pilorus во 
прав, питуитрин solutio, 
сурови жолчни киселини, 
thireoidea, protamin: 
а) жлезди и други органи 

сушени и во прав 
б) екстракти од жлезди за 

терапеутски цели 
в) друго 

2) Друго: 
а) крвна плазма 
б) змиски отров 
в) друго 

30.02 Серуми на имунизирани жи* 
вотни или луте, микробиоло-
шки вакцини, токсини, кул-
тури на микроби (вклучувај-
ќи ги^ ферментите но исклу-
чувајќи ги квасците) и сли-
чни производи: 
1) Серуми и вакцини 
2) Ферменти 
3) Друго 

а) микробиолошки култу-
ри 

б) бактериолошки произ-
води, други 

в) друго 

30.03 Готови лекови, вклучувајќи 
ги и ветеринарните готови 
лекови: 
1) Инсулин инжекции 
2) Хормони, други, дозирати 

инжекции и 

ЛБ** 

ГДК 
ЛБ 
ГДК 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

3) Пеницилин 
таблети 

4) Стрептомицин инжекции 
и таблети 

5) Антибиотици инжекции и 
таблета 

6) Ацетфедаггидин, фенаце-
тин, ацетанилид, ацетило 
е а лици л на киселина 

7) Натриум парааминосали-
циликум — ПАС 

8) Сулфа-дроги 
9) Алкалоиди« препарати 

10) Лекови готови* други до-
зирани 

11) Јаглен актилезн, медицин-
ски 

12) Медицински колоидни ме-
шаници (жива, селен, сул-
фур ити.) 

13) Екстракти растениски ме-
дицински 

14) Енцимски медицински 
препарати 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

ГДК 
ГДК 
ГДК 

ЛБ*« 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ** 
ЛБ** 

ЛБ** 

ЛБ** 

ЛБ** 

ЛБ 

ГДК 
ГДК 
ЛБ** 

ЛБ** 

ЛБ** 

ЛБ** 

ЛБ** 

ЛБ** 
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15) Серуми крвни и ^бакте -
риолошки, медицински 
приготвени ЛБ ЛБ** 

16) Диететички препарати, зи-
на и води медицински ЛБ ЛБ** 

17) Лековити растенија, паку-
вани за продажба на ма-
ло, чаеви медицински ЛБ ГДК 

18) Рибино масло медицинско ЛБ ЛБ 
19) Парафин, вазелин и други 

медицински масти ЛБ ГДК 
20) Друго ЛБ ЛБ** 

30.04 Вата, газа, ленти и слични 
предмети (завои, фластери, 
фластери од синап ити.); им-
прегнирани или превлечени 
со фармацеутски материи 

. или во пакувања за продаж-
ба на мало за медицински и 
хируршки потреби, освен 
производите споменати во 
забелешката 3 од оваа глава: 
1) Вата ЛБ ГДК 
2) Газа ЛБ ЛБ** 
3) Гипсирани ленти ЛБ ЛБ** 
4) Фластери ЛБ ЛБ** 
5) Друго: 

а) завои ЛБ ЛБ** 
б) друго ЛБ ЛБ**' 

30.05 Други фармацеутски стоки: 
1) Стерилен хируршки кат-

гут и слични стерилни ма-
теријали за зашивање, 
стерилна ламинарија ЛБ ЛБ 

2) Предмети за запирање крв, 
стерилни ЛБ ЛБ 

3) Контрастни средства за 
радиографски испитувања 
и дијагностички реактив! 
принудени да бидат упо-
требени врз пациент: 
а) што содржат јод и де-
ривати од јод ЛБ ЛБ** 
б) друго ЛБ ЛБ** 

4) Цемента и други забарски 
производи: 
а) од благородни метали ЛБ ЛБ** 
б) друго: 

1) забарска жива ЛБ ЛБ** 
2) друго ЛБ ЛБ** 

5) Торби и кутии за прва по-
мош ЛБ ГДК 

Глава 31 — Ѓубриња 
31.01 Гуано и други животински 

или растителни природни ѓу-
бриња, меѓусебно измешани 
или не, но хемиски необрабо-
тени: 
1) Гуано ЛБ ЛБ 
2) Растително ѓубре ЛБ ЛБ 
3) Друго ЛБ ЛБ 

1 2 3 4 

31.02 Азотни ѓубриња, минерални 
или хемиски: 
1) Натриум нитрат, природен 

(чилска шалитра) ЛБ ЛБ 
2) Други: 

а) амониум нитрат ЛБ РК 
б) калциум цијанамид (до 

25% азот по тежина) ЛБ РК 
в) амониум сулфонитрат ЛБ РК 
г) амониум сулфат ЛБ РК 
д) калциум нитрат ЛБ РК 
ѓ) калциум амониум нит-

рат ЛБ РК 
е) уреа која не содржи 

повеќе од 45% азот ЛБ РК 
ж) други: 

1) натриум нитрат ве-
штачки до 16,3% 
азот по тежина ЛБ РК 

2) азотни ѓубриња ве-
штачки, други ЛБ РК 

3103 Фосфорни ѓубриња, мине-
рални или хемиски: 
1) Томасова згура: 

а) врз база 16% Рг Оѕ ЛБ РК 
б) друго ЛБ РК 

2) Други 
а) суперфосфат ЛБ РК 
б) хиперфосфати ЛБ РК 
в) сурови фосфати ЛБ РК 
г) други: 

1) калциум фосфати 
(термофосфати и то-
пеше) ЛБ РК 

2) фосфорни вештачки 
ѓубриња други ЛБ РК 

31.04 Калиумови ѓубриња, мине-
рални или хемиски: 
1) Калиумови соли, природ-

ни, сурови ЛБ РК 
2) Друго: 

а) калиум хлорид ЛБ РК 
б) калиум сулфат (до 52% 

К2 О) ЛБ РК 
в) калиум-магнезиум сул-

фат ЛБ РК 
г) калиумова сол, поташа, 

вештачка ЛБ РК 
д) калиумови вештачки 

ѓубриња, други ЛБ РК 

31.05 Други ѓубриња; стоките од 
оваа глава се приготвени во 
таблетки, пастили и слични 
форми, или во обвивки до 
најмногу 10 килограми бруто 
тежина: 
1) Мешани ѓубриња ЛБ РК 
2) Комплексни ЛБ РК 
3) Други: 

а) ѓубриња пакувани за 
продажба на мало ЛБ РК 

б) ѓубриња животински и 
растителни хемиски 
обработени ЛБ РК 

в) друго ЛБ РК 
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Глава 32 — Екстракти за 
штавење и бојосување; та-
шти и нивни деривати, бои; 
средства за премачкување; 
лакови и средства за бојосу-

вање; китови; мастила 

32.01 Екстракти за штавење, од 
растително потекло: 
1) Од костен 
2) Од даб 
3) Од квебрачо 
4) Од ел ов а кора 
5) Од кора на мимоза 
6) Други: 

а) екстракт смреков за 
штавење 

б) друг 

32.02 Танина* (танински кисели-
ни), вклучувајќи го и со во-
да екстрахираниот танин од 
галски орев, и нивните соли, 
етри, естри и други деривати: 
1) Танинска киселина 
2) Пирогална киселина 
3) Друго 

32 ОЗ Синтетични материи за шта-
вење, измешани или неиз-
мешани со природни материи 
за штавење; вештачки ду-
жини за предштавење (врз 
база на енцини, панкреаси, 
бактерии ити.): 
1) Синтетички танински про-

изводи 
2) Вештачки лужини за шта-

вење 
3) Други 

32.04 Материи за бојосување од 
растително потекло (вклучу-
вајќи и екстракти од дрво за 
бојосување и други расти-
телни екстракти за бојосу-
вање, освен индиго) и мате-
рии за бојосување од живо-
тинско потекло: 
1) Материи за бојосување од 
растително потекло 
2) Материи за бојосување од 
животинско потекло 

32.05 Синтетички органски мате-
рии за бојосување (вклучу-
вајќи и пигментни материи 
за бојосување); синтетични 
органски производи што се 
употребуваат како лумино-
фори; производи познати ка-
ко агенси за оптичко белење 
што се фиксираат врз влак-
ном; индиго природен: 
1) Индиго природен 
2) Луминофори 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

РК 
ЛБ 
ЛБ 
ГДК 
ЛБ 

ЛБ 
ГДК 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

3) Синтетични органски ма-
терин за бојосување: 
а) сулфурни бои 
б) азо бои 
в) нитрои и нитрозо бои 
г) бои синтетички, орган-

ски, други 
4) Друго: 

а) дисперзии и мешаници 
на синтетички материи 
за бојосување 

б) друго 

32.06 Лакови за бојосување: 
1) Врз база на материјата 

за бојосување од животин-
ско или растително поте-
кло: 
а) што не содржат кармин 

од кошенила 
б) што содржат кармин од 

кошенила 
2) Врз база на органски 

синтетични материи за 
бојосување, што содржат 
во сува состојба според те-
жината: 
а) помалку од 3% орган-

ски материи за бојосу-
вање или помалку од 
8% органски пигменти 

б) 3% или повеќе орган-
ски материи за бојосу-
вање или 8% или по-
веќе од органски пиг-
менти 

32.07 Други материи за бојосува-
ње; неоргански производи 
што се употребуваат како 
лумни офори: 
1) Минерални црни, јаглено-

-црно: 
а) сурови 
б) мелени 

2) Земјени бои разубавени 
3) Пигменти врз база на ок-

сид и хидроксид на же-
лезо 

4) Пигменти врз база на цинк 
сулфид (литопон, ити.): 
а) литопон 
б) друго 

5) Пигменти врз база на ти-
тандиоксид 

6) Пигменти врз база на со-
единенија на кадмиум и 
кобалт 

7) Пигменти врз база на фе-
роцијанид и ферицијанид 

8) Пигменти врз база на хро-
мати (цинково зеленило, 
ити.): 
а) цинково зеленило 
б) хромово зеленило 
в) други пигменти 

9) Пигменти врз база на оло-
во карбонат 

10) Ултрамарин 
11) Утремер 
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12) Неоргански производи од 
видовите што се употре-
буваат како луминофори 

13) Концентрираш! дисперзии 
на пигменти во нитроце-
лулоза: 
а) пигменти минерални 
б) други 

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

ку од 1% а не повеќе 
од 10% олово по те-
жина 

б) друго 
15) Бронзени бои 
16) Друго: 

а) бои врз база на фино 
мелени руди 

б) минерални бои други 
в) пигменти врз база на 
алуминиумов прав 
г) пигменти други 

32.08 Приготвени пигменти, при-
готвени премачкувачки сред-
ства, приготвени бои, стак-
лени емај ли и глазури, теч-
ни глеѓеви и слични произ-
води што се употребуваат во 
индустријата на керамика, 
емајл и стакло; ливчиња за 
превлекување; толчено стак-
ло и други стакла во прав, 
во гранули или во лушпички: 
1) Приготвени пигменти, пре-

мачкувачки средства и бои: 
а) врз база на кобалт 
б) друго: 
1) за керамика и стакло, 
други 
2) од благородни метали 
3) друго 

2) Стакласти емајли и гла-
з у р а 
а) од благородни метали 
б) за керамика и стакло, 

други 
в) друго 

3) Друго: 
а) стакло во прав, во гра-

нули и во лушпички 
б) бои керамички — фе-

рати 
в) друго 

32 09 Фирниси и лакови; водени 
бои, приготвени водени пиг-
менти што се употребуваат 
за довршување на кожа; бои 
и емаЈЛи; пигменти во лене-
но масло, во вајт-шпирит, во 
шпиритус од терпентин, во 
фирнис или во други разре-
дувани за бои или за емазли; 
фо лин за печат; био во фор-

уми или во пакувања за про-
дажба на мало: 
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ЛБ 
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ЛБ 
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1) Премачкувачки средства и 
лакови: 
а) лакови врз база на 

синтетски смо ли ЛБ ЛБ 
б) лакови маслени ЛБ ЛБ 
в) лакови други ЛБ ГДК 
г) друго ЛБ ГДК 

2) Бои и емајли: 
а) бои маслени ЛБ ЛБ 
б) бои бродски, средства 

против гниење ЛБ ЛБ 
в) бои асфалтни, битумен-

ски ЛБ ЛБ 
г) пигментирани лакови 

врз база на синтетски 
смоли ЛБ ЛБ 

д) бои други и емај ли ЛБ ГДК 
3) Пигменти во разредувачи ЛБ ГДК 
4) Фолии за печат ЛБ ЛБ 
5) Бои во форми или во па-

кувања за продажба на 
мале 
а) за домаќинство ЛБ ГДК 
б) бронзени ЛБ ЛБ 
в) друго ЛБ ГДК 

6) Друго: 
а) алуминиум паста ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

32.10 Бои за уметничко сликар-
ство, за настава или за фир-
мописци, бои за нијанси-
рање, бои за разонода и сл. 
во таблети, во туби, во лон-
чиња, во шишиња, во тави 
и во слични форми или па-
кувања; бои во сетови со или 
без четки, палети или друг 
прибор 
1) За уметничко сликарство 
2) Друго 

32.11 Сикативи 

32.12 Стаклорежачки китови; ки-
тови за калемење; сликар-
ски полнила, маси за попол-
нување, залевање и слични 
маси вклучувајќи ги и смол-
ните маси и цементи: 
1) Китови вклучувајќи го и 

смолниот цемент 
2) Кит за грундирање (за 

подготовка на лакирање) 
3) Друго 

32.13 Печатарски бои; мастила и 
тушеви за пишување и цр-
тање и други мастила и ту-
шеви : 
1) Печатарски бои: 

а) црни ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ЛБ 

2) Друго: 
а) мастила за пишување ЛБ ГДК 
б) тушеви за цртање ЛБ ГДК 
в) друго ЛБ ГДК 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ГДК 

ЛБ 

ГДК 

ЛБ 
ГДК 
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1 

33.01 

Глава — Етеричан масла 
и етерични сколи — резипо-
иди; парфимериски, козме-
тички и тоалетни препарати 

Етерични масла (со или без 
терпен), течни или цврсти; 
смоли — резиноиди: 
1) Растителни етерични мас-

ла 
а) жалфиино ЛБ ЛБ 
б) од борови иглички ЛБ ЛБ 
в) од клека ЛБ ЛБ 
г) од лавандула ЛБ ЛБ 
д) рузмариново ЛБ ЛБ 
ѓ) од коријандо/ ЛБ ЛБ 
е) ментол м а с ^ ЛБ ЛБ 
ж) лимонмјј^ ЛБ ЛБ 
з) од п о р ј ^ к а л и м а н _ 

дарина] ЛБ ЛБ ѕ) розовЈт ЛБ ЛБ и) од ЈЈГ ј Ј ј ^ а р ц и с 
ijJf^K валеријана 

ЛБ ЛБ и) од ЈЈГ ј Ј ј ^ а р ц и с 
ijJf^K валеријана ЛБ ЛБ 
те) лаворово ЛБ ЛБ 
л) етерски растителни 

ЛБ ЛБ масла други ЛБ ЛБ 
2) Синтетички миризливи 

материи и концентрат 
што се употребуваат во 
парфимеријата ЛБ 

3) Синтетички миризливи 
материи што се употребу-
ваат во индустријата за 
храна и пијачки ЛБ 

4) Друго ЛБ 

33.02 Споредни терпенски произ-
води од детерпенација на 
етерични масла ЛБ 

33.03 Концентрат^ на етерични 
масла во масти, во масла, во 
восоци или во слични мате-
рии, добиени со ладна ап-
сорпција ЛБ 

33 04 Мешаници на два или пове-
ќе видови миризливи мате-
рии (природни или ве-
штачки), мешаници воз 
база на една или повеќе од 
овие материи (вклучувајќи 
ги и алкохолните раствори), 
што се употребуваат како су-
ровини во парфимериската 
индустрија, во прехранбена-
та индустрија, во индустри-
јата на пијалоци или во дру-
ги индустрип: 
1) За прехранбената индус-

трија и на пијалоци ЛБ 
2) За парфимерија, козмети-

ка, сапуни и детерџенти ЛБ 
3) Друго ЛБ 

33.05 Дестилирани ароматични во-
ди и водени раствори на ете-
рични масла, вклучувајќи и 
такви производи што се по-
годни за медицинска упо-
треба ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

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

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

тоалета (колонска во-
да и сл.) 

в) Друго 
2) Препарати за одржување 

и нега на кожа: 
а) кремови и млеко за 

одржување на убави-
ната 

б) прашок за деца (беби-
ња): 

в) други производи: 
1) пудра за лице и за 

посипување 
2) друго 

3) Ружеви за бузи 
4) Шминки и други препара-

ти за маскирање 
5) Лакови за нокти, пасти за 

нокти, препарати за поли-
рање нокти, растворувачи 
на лакови за нокти и дру-
ги слични препарати за 
нега на ноктите 

6) Прашоци и пасти за заби 
7) Лосиони за уста 
8) Препарати за коса: 

а) шампони 
б) води, масла и помади 

за коса 
в) препарати за ондула-

ција на коса, за бојо-
сување, одбојосување и 
фиксатери за коса, ка-
ко и други препарати 
за коса 

9) Кремови за бричење 
10) Кремови за клепки, моли-

ви за веѓи и други слични 
препарати за нега на веѓи и 
клопки 

11) Препарати за остранување 
влакна и непријатна миризба 

12) Друго 

Глава 34 — Сапуни; орган-
ски површински активни 
средства (детерџенти); сред-
ства за перење, препарати за 
подмачкување; вештачки во-
соци; приготвени восоци; 
препарати за мазнење и чис-
тење; свеќи и слични произ-
води; пасти за моделирање и 

восоци за завари 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 
гдк 

гдк 

гдк 
гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 
гдк 

ЛБ 

34.01 Сапуни, вклучувајќи 
медицинските сапуни: 
1) Тоалетни 
2) Медицински 

ги и 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 
ГДК 
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3) За бричење ЛБ ГДК 
4) За перење (во цврста со-

стојба) ЛБ ГДК 
5) Во прав и во течна сос-

тојба ЛБ ГДК 
6) Други ЛБ ГДК 

34.02 Органски површински актив-
ни средства; површински ак-
тивни препарати и препара-
ти за перење, што содржат 
или не содржат сапун: 
1) Органско површински ак-

тивни средства: 
а) во завои до 1,5 kg ЛБ ГДК 
б) други: 

1) детерџенти за дома-
ќинство во завои 
над 1,5 kg ЛБ ГДК 

2) детерџенти за инду-
стријата површин-
ски активни ЛБ ГДК 

3) други ЛБ ГДК 
2) Помошни средства за пе-

рење: 
а) за текстилна индустри-

ја, за индустријата на 
хартија и на кожа ЛБ ГДК 

б) други ЛБ ГДК 
3) Друго: 

а) масла сулфонирани 
(сулфоолеати, сулфо-
резина ти, сулфонирани 
масни етри) други ЛБ ГДК 

б) друго ЛБ ГДК 

34.03 Препарати за подмачкување 
и препарати што се употре-
буваат за мастење на текстил, 
на кожа и на други материи, 
не вклучувајќи ги и п р е п р а -
тите што содржат 70% или по-
веќе по тежина — масла од 
нафта или масла добиени 
од битуменозни минерали: 
1) Масти за конзервирање на 

кожа и други средства за 
местење 

2) Масти приготвени за под-
мачкување, други 

3) Друго 

34.04 Вештачки восоци, вклучувај-
ќи ги и оние што се раствор-
ливи во вода; приготвени 
восоци, неемулгирани и без 
растворувачи: 
1) вештачки восоци 
2) Приготвени (препарирани) 

восоци: 
а) восоци за скии 
б) друго 

34 05 Политури и кремови за обув-
ки за мебел и за подови, 
средства за полирање на ме-
тали, прашоци за чистење и 
слични препарати, освен 
приготвените восоци од тар. 
број 34.04: 
1) Восоци и кремови за о-
бувки ЛБ ГДК 

2) Пасти за мебел и за авто-
мобили ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

3) Масти за подови и произ-
ни во сетови или за занима-

паркети: 
а) восоци ЛБ 
б) друго ЛБ 

£) Прашоци за чистење ЛБ 
5) Др^го: 

а) п р е п р а т и за чистење 
и п о л и р а њ е н а метали 

б) п р е п а р а т " ^ * чистење 
на стакло 

в) брусна паста Д е -
мант паста 

г) други средства за ^ 
тење и полиран^ 
(шмиргла, креда, necol* 
ити. па и со додато^ 
на масло и маст) 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

34.06 Свеќи, свеќички, пливки и 
слични производи ЛБ 

34.07 Маси за моделирање (вклу-
чувајќи ги и оние приготве-
ни во сетови или за занима-
вање деца); препарати т-
нар. „забарски восоци" или т. 
н. „соединенија за забни о-
тисоци", во плочки, стапчиња 
и слични форми: 
1) Маси за моделирање, 

вклучувајќи ги и оние при-
готвени во сетови за зани-
мавање деца ЛБ 

2) Препарати т. н. „забарски 
восоци" во сите форми и 
пакувања ЛБ 

Глава 35 — Белтачинести ма-
терии и лепила 

35.01 Казеин, казеинати и други 
казеински деривати; лепило 
од казени: 
1) Казеин 

а) за прехранбената ин-
дустрија ЛБ 

б) за производство на 
вештачки влакна ЛБ 

в) други ЛБ 
2) Лепило од казеин ЛБ 
3) Друго: 

а) казеинати ЛБ 
б) други деривати на ка-

зеин ЛБ 

35.02 Албумини, албуминати и 
други ал бу мински деривати: 
1) Албумин: 

а) негоден или направен 
негоден за човечка ис-
храна ЛБ 

б) други: 
1) свеж или конзерви-

ран, освен сушен ЛБ 

ГДК 

ГДК 

г д к 
г д к 

г д к 

г д к 

г д к 

г д к 

г д к 

ЛБ 

ЛБ** 

г д к 

г д к 
г д к 
г д к 

г д к 

г д к 

гдк 

гдк 
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2) сушен 
3) друг 

2) Албуминати и други дери-
вати на албумини 

35.03 Желатин (вклучувајќи го и 
оној во листови сечени во 
квадратна или правоаголна 
форма, обработен или не-
обработен по површина, бојо-
сан или не) и негови дери-
вати; лепило од коски, кожа, 
живци, жили и од слични 
производи и лепило од риби; 
лепило од Р1А6НИ меури: 
1) Туткал кожен или коскен 
2) Желатин 
3) Друго 

35.04 Пептони и други протеински 
материи и нивни деривати; 
кожен прав, хромиран или 
не: 

за медицински 

и 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

1) Пептон 
цели 

2) Друго: 
а) пептони, протеини 

деривати 
б) кожен прав, хромиран 

или не 
в) глобулин и хемоглобин 

(освен приготвен за 
лек) 

35.05 Декстрин и декстрински ле-
пила; расуќорливи или пр-
жени снобови; скроб ни ле-
пила^ 

IV Декстрин и декстрински 
лепила: 
а) декстрин 
б) лепила од декстрин (над 

1 kg пакуван) 
2) Скробни лепила 
3) Друго 

35.06 Приготвени лепила на друго 
место неспоменати ниту оп-
фатени; производи од сите 
видови годни за лепење, при-
готвени за продажба на мало 
како лепила во обвивки во 
нето тежина од 1 kg заклуч-
но: 
1) Лепила на друго место не-

споменати ниту опфатени: 
а) растителни: 

1) добиени од природни 
гуми: 
а) лепило за ремења 
б) лепило за гума 
в) лепила други 

2) други: 
а) лепило за ремења 
б) лепило за лино-

леум 
в) лепило за плочи 

од дрво 
г) лепила други 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 
ГДК 

ГДК 

ГДК 
ГДК 
ГДК 

г д к 

г д к 

г д к 

г д к 

г д к 

г д к 
г д к 
г д к 

г д к 
г д к 
ЛБ 

г д к 

г д к 

ЛБ 
ЛБ 

б) други: 
1) силикатни лепила 
2) други 

2) Производи од сите видови 
за лепење пригодени за 
продажба на мало, како и 
лепила во завои рамно 
или под еден kg нето: 
а) рибино лепило; ихтио-

кол цврст 
б) лепило од коски, од ко-

жа, од живци, од жили 
или од други слични 
животински материи 

в) силикатни лепила 
г) целулозни лепила, ле-

пила од уреа, винилни 
лепила и други лепила 
од вештачки смоли 

Д) друго 

Глава 36 — Експлозиви; пи* 
ротехнички производи; киб-
рит^ пирофорни легури; из-
весни запаливи препарати 

36.01 Барут во прав: 
1) Бездимен 
2) Друг 

36.02 Приготвени експлозивни, ос-
вен барутот во прав: 
1) Експлозиви врз база на 

амониум нитрат 
2) Експлозиви врз база на 

хлорат и перхлорат 
3) Експлозиви врз база на 

нитроглицерин 
4) Други: 

а) врз база на азотни ве-
три 

б) други 

36.03 Рударски, распрснувачки и 
сигурносни фитили: 
1) Фитили 
2) Штапини 

36.04 Ударни и експлозивни кап-
ели; запалки; детоиатори: 
1) Запалки: 

а) електрични: 
1) рударски за метан-

ски јами (милисе-
кундни) 

2) други 
б) други 

2) Електрични детонатори 
3) Друго: 

а) за лов 
б) друго 

36.05 Пиротехнички предмети (за 
опномет, за сигнанлизација на 
железници поради магла, 
капели, ракети против град 
и ел.): 
1) Главици за електрични 

запалки 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

ГДК 
гдк 

д 
д 

д 

д 

д 

д 
д 

д 
д 

д 
д 
д 
д 

д 
д 

ЛБ 
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2) Друго: 
а) ракети и предмети за 

огномети 
G) ракети за растерување 

облаци 
в) пиротехнички произво-

ди други 

36 06 Кибрити 
кибрити) 

(освен бенгалски 

36.07 Фероцериум и други пиро-
форни легури во сите фор-
ми: 
1) Кременчиња за запалки 
2) Друго: 

а) фероцериум 
б) друго 

36.08 Други запаливи препарати и 
производи: 
1) Горива цврсти или во пас-

та врз база на алкохол 
(сцврснат алкохол и слич-
ни производи) 

2) Металдехид („мета") и 
други слични горива, во 
таблети, во стапчиња и 
во слични форми 

3) Течни горива за запалки, 
во завои до ЗОО ст 3 

4) Факли од смоли, потпалу-
вачи на оган и слични 
производи**) 

Глава 37 — Производи за фо-
тографски и кинематограф-

ски цели 

37.01 Фотографски плочи и план-
-филмови, осетливи на свет-
лима, неекспонирапи, од кој 
и да е материјал, освен од 
хартија, од картон или од 
ткаенина: 
1) Плочи: 

а) ултра специјални пло-
чи. 
1) Фотографски плочи 
2) рендген плочи за 

снимање 
б) други: 

1) фотографски плочи 
2) рендген плочи за 

снимање 
2) План-филмови: 

а) дозис филмови за на-
учни и здравствени у-
станови 

б) рендген филмови 
в) друго 

37.02 Филмови во ленти-ролни, 
осетливи на светлина, неекс-
понирани, дупчени или не: 
1) Филмови во ленти-ролни: 

а) до заклучно 8 mm ши-
рина: 
1) црно-бели: 

а) за фотографија 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

Д 
д 
Д 

д 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

ГДК 

гдк 

гдк 

гдк 
гдк 
гдк 
гдк 

ЛБ** 
гдк 
гдк 

ЛБ гдк 

в) за графичката 
индустрија 

в) кинематографска 
филмска лента 

2) колор: 
а) за фотографија 
б) филмови за гра-

фичката индус-
трија 

в) кинематограф-
ска филмска лен-
та 

б) над 8 mm до 35 mm 
ширина 
1) црно-бели 

а) за фотографија 
б) филмови за гра-

фичката индус-
трија 

в) кинематографска 
филмска лента 

2) колор: 
а) за фотографија 
б) филмови за гра-

фичката индус-
трија 

в) кинематографска 
филмска лента 

в) над 35 mm ширина: 
1) црно-бели: 

а) за фотографија 
б) филмови за гра-

фичката индус-
трија \ 

в) кинематографија 
филмска лентМ 

2) колор: * ѕ 
а) за фотографија " 
б) филмови за гра-

фичката индус-
трија 

в) кинематографска 
филмска лента 

2) Двојно (обострано) емулги-
рани филмови: 
а) рендген филмови: 

1) неприготвени за 
продажба 

2) други 
б) дозис филмови 
в) други 

3) Друго: 
а) флуорографски фил-

мови 
б) друго 

37.03 Хартија, картон и ткаенини 
осетливи на светлина, неекс-
понирани или експониран^ 
но неразвиени: 
1) Фотографска хартија 

но-бела 
2) Фотографска хартија 

лор 
3) Друго: 

а) рендген хартија 
б) друго 

37.04 Плочи и филмови осетливи 
на светлина, експониран^ 
неразвиени, негатив или по-
зитив : 
1) Кинематографски фил* 

мови: 
а) негатив: 

ШИ-

КО-

ЛЕ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ЛБ 

ЛБ 

гдк 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 
ГДК 
ЛБ** 
ГДК 

ЛБ** 
ГДК 

РК 

РК 

гдк 
гдк 
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1) дупчени филмови 
долги 30 метра или 
помалку: 
а) фотографски 

филмови или 
плочи ЛБ ГДК 
а) филмови или 
плочи за гра-
фичката .индус-
трија * ЛБ ЛБ 

2) дупчени филмови 
долги над 30 метра: 

' а) фотографски 
филмови или 
плочи ЛБ ГДК 

б) фотографски 
филмови или 
плочи, за гра-
фичката индус-
трија ЛБ ЛБ 

б) позитив: 
1) дупчени филмови 

долги 30 метра или 
помалку: 
а) фотографски 

филмови или 
плочи ЛБ ГДК 

б) фотографски 
филмови или 
плочи, за гра-
фичката индус-
трија ЛБ ЛБ 

2) дупчени филмови 
долги над 30 метра: 
а) фотографски фил 

МОБИ или плочи ЛБ ГДК 
б) фотографски фил 

МОБИ ИЛИ ПЛОЧИ, 
за графичката 
индустрија ЛБ ЛБ 

2) Други: 
а) фотографски филмови 

или плочи ЛБ ГДК 
б) фотографски филмови 

или плочи за графич-
ката индустрија ЛБ ЛБ 

37.05 Плочи, недупчени и дупчени 
филмови (освен кинемато-
графските филмови) експо-
нирани и развиени, негатив 
или позитив: 
1) Микрофилмови: 

а) за графичката инду-
стрија ЛБ ЛБ 

б) други ЛБ ГДК 
2) Плочи и листови: 

а) за графичката инду-
стрија ЛБ ЛБ 

б) друго ЛБ ГДК 
3) Друго: 

а) за графичката инду-
стрија ЛБ ЛБ 

б) друго ЛБ ГДК 

37.06 Кинематографски филмови, 
експонирани или развиени, 
што содржат само регистри-
ран звук, негатив или пози-
тив ЛБ ГДК 

37.07 Други кинематографски фил-
мови, експонирани и развие-
ни, со снимен или неснимен 
звук, негатив или позитив: 
1) Негатив: 

а) кинематографски игра-
ни ЛБ ГДК 

б) документарни и научни ЛБ ГДК 
в) краткометражни ЛБ ГДК 
г) рекламни и други ЛБ ГДК 

2) Позитив: 
а) кинематографски, игра-

ни ЛБ ГДК 
б) документарни и научни ЛБ ГДК 
в) краткометражни ЛБ ГДК 
г) рекламни и други ЛБ ГДК 

37.08 Хемиски производи и мате-
ријали за моментни осветлу-
вања, од видови и форми 
подобни за употреба во фо-
тографијата ЛБ ГДК 

Глава 38 — Разни производи 
на хемиската индустрија 

38.01 Графит вештачки; графит 
колоиден, освен суспензии во 
масло: 
1) Графит вештачки ЛБ ЛБ 
2) Графит колоиден ЛБ ЛБ 

38.02 Животинско црнило (на при-
мер од коски, од слонова кос-
ка), вклучувајќи го и употре-
беното животинско црнило: 
1) Немелено ЛБ ГДК 
2) Мелено ЛБ ГДК 

38.03 Активен јаглен (за деколо-
ризација, деполаризациЈа или 
апсорпција); активен дијато-
мот, активна глина; активен 
боксит и други активни при-
родни минерални производи: 

1) Активен јаглен ЛБ ГДК 
2) Активна глина ЛБ ГДК 
3) Друго 

а) активна фосилна земја ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

38.04 Амонијачни води и суров а-
монијак добиен со пречисту-
вање на гас за осветление: 
1) Суров амонијак ЛБ ГДК 
2) Амонијачни води ЛБ ЛБ 

38.05 Тал-масло (течна смола): 
1) Сурово ЛБ ЛБ 
2) Друго ЛБ ЛБ 

38.06 Концентрирана сулфитна ду-
жина ЛБ ЛБ 
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38.07 Терпентинско масло Умолио* 
дрвно и сулфатно) и други 
терпентински раствору в ачи 
добиени со дестилација или. 
со друга постапка од дрво од 
иглолисници; суров дипен-
тен, масло добиено- при. фа<-
брикацмја на сулфитна целу-
лоза; борово масло (освен 
борово масло сиромашно со 
терпентин); 
1) Терпентинско масло 
2) Дипентен суров 
3) Борово масло 
4) Друго: 

а) терпентински раствору-
ва™ од дестилација на 
борово дрво 

б) друго 

38.08 Колофониум и смолни кисе-
лини и нивни деривати, ос-
вен смолните естри од тар. 
бр. 39.05; смолните есенции и 
смолните масла: 
1) Колофониум 
2) Есенции и смо дни- масла: 

а) масла смолни 
б) друго 

3) Деривати на колофониум 
или на смолни киселини: 
а) алкални резинати (са-

пунски смоли) 
б) друго: 

1) колофониуаг поли-
меризиран иг еташ-
диран" 

2) друго 
4) Друго-: 

а) амолни киселини и ма-
сла 

б) друго 

38.09 Катран од дрво; масла од.ка-
тран од дрво (освен сложени-
те растворува*«* и разреду-
вани од тар. бр. 38.18)<; дрвен, 
креозот и дрвна нафта; аме-
товска масло: 

суров (дрвна 

38.10 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

1) Метилен 
нафта) 

2) Катран од листопад«« др-
во 

3) Катран од иглолисници 
4) Друго: 

а) ацетоном масла 
б) креозот добиен од дрво 
в) дестилати на дрво ДРУ-ЕЈ® 

Растителни смошж од сите 
видови, пиварска смола и 
слични соединенија врз база 
на колгофониум или расти-
телна смола; врзивни сред-
ства за леарници в^а база на 
природан смолни производи: 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

РК 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
Л Б 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ4 

ЛБ 

ЛБ' 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

РК 

гдк 
гда 

тк 

Р К 
РК 

гдк 
где 

гдк 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 
гдк 

1) Растителна смола од сите: 
видови, непреработена: 
а) смола од дрвен катран ЛБ ГДК 
б) смоли растителни^ дру-

ги (врзивш* средства за1 

леарници) ЛБ ГДК 
в) друго ЛБ ГДК 

2) Пиварска смола* ЛБ ГДК 
3) Друго ЛБ ГДК 

38.11 Средства за дезинфекција* 
за уништување инсекти« ^ин-
сектициди), фунглциди; 
бициди (средства за уништу-
вање плевел), средства за у~ 
ништување паразити, аиров*** 
за стаорци и слични* произ^ 
води изработени' во фарми! 
или пакувања за продажба 
на мало или како препарати 
или како артикли (на при-
мер, сулфурисани* ленти, фи-
тили и свеќи; харпија за сте-
пување муви): 
1) Сулфур во форми за про-

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

2) Бакарни препарати: 
а) во таблети; пастири' и 

слични форми или во 
садови или обвивки* во 
тежина" до 1 kg ЛБ ЛБ 

Б) ОЈФ другог видови? ЛБ ЛБ 

3) Друго: 
А) GQJMI за импрегнациад 

вта дрво, приготвени 
врз база на арсенова 
киселина и соединени-
ј а хром ЛБ ГДК 

б) врз база на. никотин. 
или тутун- ЛБ ЛБ 

в) од- други видовит 
1) во таблети, памтили 

и слични форми, или 
во садови или об-
вивки во тежина до 
1 kg: 
а) хербициди ЛБ ЛБ 
б) фунгициди ЛБ ЛБ 
в) инсектициди ЛБ ЛБ 
г) дезинфекциони 

средства ЛБ ГДК 
Д) друго ЛБ ГДК 

2) друго: 
а) хербициди ЛБ ЛБ 
б) фунгициди ЛБ ЛБ 
в) инсектициди Л£> Л Б 
г) дезинфекцжши средства Л Б ГДК 
д) ДРУГО ЛБ ГДК 
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38.12 Средства од сите видови -цри-
готовени за апретура и б^ј-
Нување, што се употребува-
ат во текстилната индустрија, 
во индустријата з̂а ЊВЈЛГИЈЏ, 
во кожарската или слични 
индустрии: 
1) Помошни .средства за тек- * 

стил ЛБ ЛБ 
2) Помошни ^средства за кожа 

и гума: 
а) за кожа ЛБ ЛБ 
б) за гума ЛБ ЛБ 

8) Друго ЛБ ЛБ 

3813 Препарати за декапираше 
метални површини; топачи 
и дру.ги помошни средства 
за заварување и лемење; 
прашоци и пасти за завару-
ваше и лемење составени од 
метали и даути материи; 
.препарати за полнење ИЈШ 
обложување прачки ва ре-
мење и електроди за зава-
рување: 

1) Средства за декапирање 
метали; пасти и прашоци 
за заварување од -метали 
и други материи: 
а) пасти за завдрЈшање 

што можат да служат 
и за калаисуваше Л Б ЈЕВ 

б) друго ЛБ ЛБ 
2) Друго: 

а) средства за превлеку-
вање или обложување 
електроди и стапчиња 
за заварување ЛБ ЛБ 

б) друго .ЛБ Л Б 

38.14 Препарати против детонаци-
ја, препарати за .спречува-
ње ок си д аци ј а-а ети оксид ан-
ти, пептизациони адитиви, 
подобрувачи на вискозите-
тот, препарати за спречува-
ње корозија — антикорозив-
Ш1 адитиви и слични пригот-
вени адитиви за минерални 
масла: 

1) Препарати против дето-
нации врз базата на те-
траетил олово »(етил-флу-
ид) ЛБ ЛБ 

2) Други: 
а) за квасење — подмач-

кување: 
1) што содржат масла 

од нафта или ш-
крилци: 
а) адитиви за ма-

зивни масла (за 
подобрување на 
вискозитетот) ЛБ ЛБ 

б) друго ЛБ ЛБ 
2) други: ЛБ ЛБ 

б) друго: 
1) што содржат -масла 

од .нафта или ш-
криотци ЛБ ЛБ 

2) други ЛБ ЛБ 

38.15 Препарати т забр^-вање -на 
вулканизација — вузжацити 
(забрзувани за туша) ЛБ ГДК 

38.16 Приготвени хранливи зпод-
логи за развивање микро-
организми ЛБ ЛБ 

38.17 Смесови и шаржи за апвЈза-
ти за «шснење пожар; напол-
нети гранати за таснење по-
жар Л Б ЛБ 

3818 Сложени растворувач* и 
разредувани за лакови и 
слични производи: 
1) Разредувани ЛБ ЛБ 
2) Растворувачи ЛБ ЛБ 

38.19 Хемиски производи и препа-
рати на хемиската и иа 
сродните индустрии »(вклу-
чувајќи ги и -оние што се 
состојат од мешаници на 

.природни производи), ^ с п о -
менати ниту опфатени иа 
друго двесто; отпадочни про-
изводи на .хемиската и ла 
сродните индустрии, неспо-
м н а т и ниту опфатени >на 
друго место.: 
1) Производи и препарати, 

освен оние од точката 2 
на даој тарифен број: 
а) за галванизација и фо-

сфатирање ЛБ ГДК 
б) средства против зама-

глување стакла за очи-
ла, стакло за прозорци 
и друго ЛБ ГДК 

в) фузелно масло, дига-
лов о масло: 
1) фузелно масло ЛБ ЛБ 
2) ^ципеле®© тоасло ЛБ ЛБ 

г) нафтенска киселина и * 
нејзини соли нера-
створливи во вода, ес-
три на нафтенска ки-
селина: 
1) нафтенска киселина ЛБ ЛБ 
2),друго ЛБ ЛБ 

д) сулфонафтенска кисе-
лина и нејзини соли 
нерастворлрхви во во-
да; естри на сулфо-
нафтенска киселина: 
1) нафтенска и сулфо-

нафтенска киселина ЛБ ЛБ 
2) друго ЛБ ГДК 

ѓ) сулфонати на нафта 
нерастворливи во во-
да, сулфонски кисели-
ни на масла од шкрил-
ци, тиофени и нивни 
соли. 
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1) сулфонати на масла 
од шкрилци и сул-
фонски киселини на 
масла од шкрилци 
за фармацеутски 
цели ЛБ ГДК 

2) друго: 
а) Емулгатори за 

маснотија (освен 
вештачките восо-
ци) ЛБ ЛБ 

б) друго N ЛБ ГДК 
е) алкилидени во меша-

ници ЛБ ГДК 
ж) алкибензоли и алкил-

нафталени, во меша-
ници ЛБ ГДК 

з) изменувани на јони 
1) врз базата на сул-

фониран јаглен 
или природни ми-
нерални материи 
(освен од вештачки 
смоли) ЛБ ЛБ 

2) други ЛБ ЛБ 
ѕ) катализатор!! 

1) за рафинирана наф-
та ЛБ ЛБ 

2) други ЛБ ЛБ 
и) исполнувани на ва-

кууми во електрични 
цевки од сите видови ЛБ ЛБ 

ј) неагломерирани меша-
ници на метални кар-
биди ЛБ ЛБ 

к) алкалинизиран оксид 
ка железо за пречис-
тување гасови ЛБ ЛБ 

л) композиции во паста 
за електроди, врз ба-
зата на јагленородни 
материи ЛБ ГДК 

љ) композиции за акуму-
латори, врз базата на 
кадмиум оксид или врз 
базата на никл хид-
роксид ЛБ ГДК 

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

н) друго: 
1) смекнувачи (само 

како препарати) ЛБ ЛБ 
2) антикорозивни 

средства ЛБ ГДК 
3) препарати — фе-

нил бетанафтил-
амин ЛБ РК 

4) антиоксиданти за 
гума, други ЛБ ГДК 

5) енцимски препарати 
за смекнување на 
месо и други пре-
парати за прехран-
бената индустрија ЛБ ЛБ 

6) дужини од произ-
водството на целу-
лоза ЛБ ГДК 

7) лабораториски хе-
микалии и реаген-
си (само како пре-
парати во спротив-

но во' соодветен 
тарифен број ЛБ ЛБ 

8) сегерови пирамиди ЛБ ЛБ 
9) хлорпарафин и по-

лихлордифенил те-
чен ЛБ ЛБ 

10) кристали вештачки 
од халогени соли ЛБ ЛБ 

11) масло за кочници 
и амортизери со 
помалку од 70% 
минерални масла ЛБ ЛБ 

12) антифриз — сред-
ство против смрз-
нување на вода ЛБ ГДК 

13) забарски гипс ЛБ ЛБ** 
14) тврдила за лепила 

и лакови ЛБ ЛБ 
15) хемиски производи 

нигде неспоменати ЛБ ГДК 
2) Цементи и малтери во 

огин постојани:: 
а) малтер од шамот, ди-

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

малтери други ЛБ ГДК 

О д д е л VII 

ВЕШТАЧКИ СМОЛИ И ВЕШТАЧКИ ПЛАСТИЧНИ 
МАТЕРИИ, ЦЕЛУЛОЗНИ ЕТРИ И ЕСТРИ И ИЗ-
РАБОТКИ ОД ОВИЕ МАТЕРИИ, КАУЧУК, ПРИ-
РОДЕН И СИНТЕТИЧЕН, СУРОГАТИ ОД КАУЧУК 

Глава 39 — Вештачки смоли и вештачки пластични 
материи, етри и естри на целулоза и изработки од 

овие материи 

39.01 Производи на кондензација, 
поликондензација и полиа-
диција, модифицирани или 
немодифицирани, полимери-
зираии или неполимеризира-
ни, линеарни или нелинеар-
ни (на пр. фенопласти, ами-
нопласти, алкиди, полиалил-
ни естри и други полиестри 
незаситени, силикони): 
1) Фенопласти: 

а) маси за пресување ЛБ г д к 
б) смоли за лакови ЛБ г д к 
в) синтетични лепила ЛБ г д к 
г) други форми: 

1) во, прав и гранулат ЛБ г д к 
2) во блокови, плочи, 

профили и моно-
фили ЛБ г д к 

3) за прскање ЛБ г д к 
4) во други форми 

(цевки, вештачки 
црева и др) ЛБ г д к 

5) во емулзија или рас-
твор, други ЛБ г д к 

6) јонски изменувани ЛБ г д к 
Аминопласти: 
а) маси за пресување ЛБ г д к 
б) смоли за лакови ЛБ г д к 
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в) синтетични лепила ЛБ ГДК 
г) текстилни апретури ЛБ гдк 
д) други форми: 

1) во прав к гранулат ЛБ гдк 
2) во блокови, плочи, 

профили и монофи-
ли ЛБ гдк 

3) за прскање ЛБ гдк 
4) во други форми 

(цевки, вештачки 
црева и др.) ЛБ гдк 

5) во емулзија или рас-
твор други ЛБ гдк 

6) јонски изменувачи ЛБ гдк 
3) Полиестри: 

а) во прав и гранулат ЛБ гдк 
б) полиестри за полиуре-

танска пена ЛБ ЛБ 
в) во емулзија или рас-

твор, други ЛБ гдк 
г) во блокови, плочи, про-

фили и монофили ЛБ гдк 
д) за пресување и прска-

ње ЛБ гдк 
ѓ) во други форми (цевки, 

вештачки црева и др.) ЛБ гдк 
е) лепила ЛБ гдк 
ж) јонски изменувани ЛБ гдк 

4) Полиамиди: 
а) во прав и гранулат ЛБ гдк 
б) во емулзија и раствор, 

други ЛБ гдк 
в) во блокови, плочи, про-

фили и монофили ЛБ гдк 
г) за пресување и прска-

ње ЛБ гдк 
д) во други форми (цев-

ки, вештачка црева и 
ел.) ЛБ гдк 

ѓ) лепила ЛБ гдк 
е) јонски изменувачи ЛБ гдк 

5) Силикони: 
а) во прав и гранулат ЛБ гдк 
б) силиконске масло ЛБ гдк 
в) во емулзија и раствор ЛБ гдк 
г) во блокови, плочи, про-

фили и монофили ЛБ гдк 
д) за пресување и прска-

ње ЛБ гдк 
ѓ) во други форми (цев-

ки, вештачки црева и 
ДО-) ЛБ гдк 

е) лепила ЛБ гдк 
б) Епоксидни смоли: 

а) во прав и гранулат ЛБ гдк 
б) во емулзија и раствор. 

други ЛБ гдк 
в) во блокови, плочи, про-

фили И монофили лв гдк 
г) за пресување и прска-

ње ЛБ гдк 

1 2 3 4 
д) во други форми (цевки, 

вештачки црева и сл.) ЛБ гдк 
ѓ) лепила ЛБ гдк 
е) јонски изменувани ЛБ гдк 

7) Полиуретанска пена ЛБ гдк 
8) Друго: 

а) во прав и гранулат ЛБ гдк 
б) во емулзија и раствор ЛБ гдк 
в) во блокови, плочи, про-

фили и монофили ЛБ гдк 
г) за пресување и прска-

ње ЛБ гдк 
д) во други форми (цевки, 

вештачки црева и др.) ЛБ гдк 
ѓ) лепила ЛБ гдк 
е) јонска изменувани ЛБ гдк 

39.02 Производи на полимеризаци-
ја и кополимеризадија (на 
пр. полиетилен, политетраха-
лоетилен, полиизобутилен, 
полистирен, поливинилхло-
рид, поливинилацетат, поли-
винилхлорацетат и други по-
ливинилни, полиакрилни де-
ривати, кумарон-инден смоли 
ити.): 
1) Поливинилхлорид: 

а) течен (во емулзија и 
раствор) ЛБ ГДК 

б) прав и зрнца: 
1) прав (емулзионен, 

суспензионен и ко-
полимер) ЛБ ГДК 

2) гранулат ЛБ РК 
в) други форми: : 

1) во блокови, плочи, 
профили и моно-
фили ЛБ ГДК 

2) во фолии, филмови 
и ленти ЛБ ГДК 

3) за пресување и прс-
кање ЛБ ГДК 

4) за лакови ЛБ ГДК 
5) цевки безрабни, ве-

штачки црева ЛБ ГДК 
6) нѕѓ* текстилни и дру-

ги подлоги ЛБ ГДК 
7) други видови ЛБ ГДК 

2) Половинил-ацетат: 
а) во емулзија и раствор ЛБ РК 
б) во блокови, плочи, про-

фили и монофили ЛБ ГДК 
в) во фолии, филмови и 

ленти ЛБ ГДК 
г) за лакови, освен поли-

винил ацетат во емул-
зија и раствор ЛБ ГДК 

д) во други форми (цев-
ки, вештачки црева и 
др.) ЛБ ГДК 

3) Полиетилен: 
а) високопритисочен во 

гранулат (густина до 
0,932) ЛБ РК 
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б) нископритисочен во 
гранулат (густина над 
0,932) ЛБ гдк 

в) во емулзија и раствор ЛБ гдк 
г) во блокови, плочи, про-

фили и монофили ЛБ гдк 
д) во фолии, филмови и 

ленти ЛБ гдк 
ѓ за лакови ЛБ гдк 
е) во други форми (цев-

ки, вештачки црева и 
ДР.) ЛБ гдк 

ж) јонски изменувачи ЛБ гдк 
4) Полипропилен ЛБ гдк 
5) Полизобутилен: 

а) во емулзија и раствор ЛБ гдк 
б) во блокови, плочи, про-

фили и монофили ЛБ гдк 
в) во фолии, филмови и 

ленти ЛБ гдк 
г) за лакови ЛБ гдк 
д) во други форми (цев-

ки, вештачки црева и 
др.) ЛБ гдк 

ѓ) јонски изменувани ЛБ гдк 
6) Полистирол: 

а) полистирол и кополи-
мерстирол со над 50°/о 
стирол ЛБ РК 

б) во емулзија и раствор ЛБ гдк 
в) плочи, блокови и фо-

лии од полистерол и 
еспандиран полистирол ЛБ РК 

г) во филмови и ленти ЛБ гдк 
д) за лакови ЛБ гдк 
ѓ) во други форми (цев-

ки, вештачки црева) ЛБ гдк 
е) јонски изменувани ЛБ гдк 

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

а) во емулзија и раствор ЛБ гдк 
б) во блокови, плочи, про-

фили и монофили ЛБ гдк 
в) во фолии, филмови и 

ленти ЛБ гдк 
г) за лакови ЛБ гдк 
д) во други форми (цевки, 

вештачки црева и др) ЛБ гдк 
ѓ) јонски изменувачи ЛБ гдк 

39.03 Регенерирана целулоза; це-
лулозни нитрати, целулозни 
ацетати и други целулозни 
естри, етри на целулоза и 
други хемиски деривати на 
целулоза, смекнати или не 
(на пр. колоидиуми, целуло-
ид); вулканизира^ влакно: 

1 2 3 4 

2) Друго: 
а) регенерирана целулоза ЛБ ЛБ 
б) нитро целулоза ЛБ гдк 
в) целулозе« ацетат ЛБ ЛБ 
г) целулоид ЛБ ЛБ 
д) карбоксиметил целуло-

за ЛБ гдк 
ѓ) целофан ЛБ ДК 
е) сурова филмска фото-

-подлога ЛБ ЛБ 
ж) друго: 

1) колодиум вата ЛБ ГДК 
2) целулозен етар ЛБ ГДК 
3) целулозна база за 

лекови ЛБ ЛБ 
4) лепила од целулоза 

и деривати ЛБ ЛБ 
5) целулоза за филтери ЛБ ЛБ 
6) друго ЛБ ЛБ 

39.04 Зацврснати белтоци (на пр. 
зацврснат казеин, зацврснат 
желатин): 
1) Казеин ЛБ ЛБ 
2) Желатин ЛБ гдк 
3) Друго: 

а) црева ЛБ ЛБ 
б) фолии и филмови ЛБ ЛБ 

1) Вулканизира^ 
(вулканфибер) 

влакно 
ЛБ ГДК 

в) друго ЛБ ЛБ 

39.05 Природни смоли, модифици-
рани со топење (топени смо-
ли); вештачки смоли добие-
ни со естерификација на 
природни смоли или на смо-
лни киселини (смолни естри); 
хемиски деривати на приро-
ден каучук (на пр. хлориран 
каучук, хлорхидриран кау-
чук, оксидиран каучук, цик-
личеи каучук): 
1) Природни смоли топени ЛБ ГДК 
2) Вештачки смоли (смолни 

ес три) ЛБ ГДК 
3) Хемиски деривати од при-

роден каучук: 
а) хлориран каучук ЛБ ЛБ 
б) друго ЛБ ЛБ 

39 Об Други виши полимери, веш-
тачки смоли и вештачки пла-
стични материи, вклучувајќи 
ја и алгинската киселина, 
нејзините соли и остри; ли-
ноксин: 
1) Алгинска киселина, нејзи-

ни соли и естри ЛБ ГДК 
2) Линоксин ЛБ ЛБ 
3) Друго ЛБ ЛБ 

39.07 Изработки од материјалите 
од тар. бр. 39.01 до заклучно 
39.06: 
1) Жици за тенис ЛБ ГДК 
2) Плексиглас табли за ко-

шарка ЛБ ГДК 
3) Сита ЛБ ГДК 
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4) Завеси и слични произво-
ди ЛБ г д к 

5) Резервоари, буриња, кутии 
и слично за сместување и 

транспорт на стоки ЛБ г д к 
6) Предмети за кујна ЛБ г д к 
7) Санитарни и тоалетни 

предмети ЛБ г д к 
8) Украсни предмети ЛБ ГДК 
9) Предмети за ламби и ос-

г д к ветление ЛБ г д к 
10 Црева (рабни) ЛБ г д к 
11) Облека ЛБ г д к 
12) Друго: 

а) шпулни и цевчиња за 
текстилната индустри-
ја ЛБ г д к 

б) окови и фитинзи за ме-
ЛБ бел ЛБ ЛБ 

в) филтри за копирање 
ЛБ ЛБ филмови во боја ЛБ ЛБ 

г) делови за обувки (шно-
ЛБ ЛБ лички и др.) ЛБ ЛБ 

д) изработки за употреба 
ЛБ ЛБ** во здравствени цели ЛБ ЛБ** 

ѓ) изработки други ЛБ гдк 

Глава 40 — Каучук природен 
или синтетичен, фактис и 

изработки од овие 

/. Суров каучук 

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

а) креп гума за ѓонови ЛБ ГДК 
б) други природни гуми ЛБ ГДК 

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

а) полибутадиенстирол ЛБ ГДК 
б) бутилкаучук ЛБ ГДК 
в) други ЛБ ГДК 

2) Синтетичен латекс: 
а) полибутадиенстирол те-

чен ЛБ ГДК 
б) други, течни ЛБ ГДК 

3) Маслен каучук — фактис ЛБ ГДК 
4) Друго ЛБ ГДК 

40.03 Регенериран каучук ЛБ ГДК 

40.04 Отпадоци и остатоци од не-
стврднат каучук; отсечоци, 
одрезоци од нестврднат кау-
чук, подобни само за пов-
торно добивање на каучук; 
прав добиен од отпадоци и 
остатоци од нестврднат кау-
чук: 
1) Стари гумени предмети: 

а) гуми стари внатрешни 
(автомобилски) ЛБ ЛБ 

б) гуми стари недовршени 
(автомобилски) ЛБ ЛБ 

в) гумени предмети стари, 
други ЛБ ЛБ 

2) Отпадоци и прав од гума 
и каучук ЛБ ЛБ 

3) Друго ЛБ ЛБ 

II. Невулканизиран каучук 

40.05 Плочи, листови и ленти од 
невулканизиран природен 
или синтетичен каучук, ос-
вен чадени листови и креп 
листови од тар. бр. 40.01 и 
40.02; гранули од невулкани-
зиран природен или синте-
тичен каучук приготвен за 
вулканизација; невулкани 
зиран природен или синте-
тичен каучук што е пред или 
по коагул аци јата соединет со 
јаглени саѓи (со или без до-
даток на минерално масло) 
или со силициум анхидрид 
(со или без додаток на мине-
рално масло), во која и да е 
форма, видови познати под 
името како мајсторска меша-
ница (masterbatch): 

1) Плочи, дискови и ленти од 
невулканизиран каучук ЛБ ГДК 

2) Каучук во гранули за вул-
канизирање ЛБ ГДК 

3) Друго ЛБ ГДК 

40.06 Невулканизиран природен 
или синтетичен каучук, вк-
лучувајќи го и латексот од 
каучук, во други форми или 
состојби (на пример: прачки, 
цевки и профили, раствори, 
дисперзии); предмети од не-
вулканизиран природен или 
синтетичен каучук (на при-
мер: обложени или импрег-
нирани текстилни нишки; 
колутови и дискови): 
1) Гранулат од природен ка-

учук, сурови смеси за про-
тектирање гуми, други су-
рови смеси од природен 
или синтетичен каучук, 
како полуфабрикати за 
натамошна преработка: 



Страна 1396 — Број 58 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Вторник, 29 декември 1970, 

а) сурови смески за про-
протектирање гуми (ка-
учук во раствор) 

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

ЈП. Изработки од мек булка-
+изиран каучук нестврднат 

40 07 Нишки и јажиња од вуд ка-
ндиран каучук, обложени со 
текстил или не, провлечени 
или импрегнирани со вулка-
низиран каучук: 
1) Нишки од вулканизиран 

каучук непревлечени 
2) Нишки од вулканизира« 

каучук превлечен со тек-
стил 

3) Текстилни нишки и пре-
дива натопени или преда-
чка ни со вулканизиран 
каучук 

4) Јажиња 

40.08 Плочи, листови, ленти прач-
ки и профили од нестврднат 
(мек) вулканизиран каучук: 
1) Плочи, листови и ленти: 

а) од пенест, сунѓерест 
или ќелиски каучук 

б) плочи за гонови на че-
вли 

в) друго 
2) Профили 

Цевки и црева од нестврднат 
(мек) вулканизиран каучук: 
1) Цевки: 

а) комбинирани со текс-
тилни материи или ме-
тални жици: 
1) без метални армату-

ри 
2) со метални арматури 

б) друго 
2) Црева 

Ленти и ремења за трансми-
сии, конвеери и елеватори, 
од вулканизиран каучук: 
1) Транспортни ленти 
2) Ремења за трансмисии: 

40.09 

40.10 

а) ремења 
балата 

погонски од 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

б) ремења клинести 
в) ремења други 

3) Друго 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ГДК 
ГДК 
ГДК 
ГДК 
ГДК 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

40.11 Полни гуми, надворешни гу-
ми, изменливи слоеви за на-
дворешни гуми, внатрешни 
гуми и гумени подметки 
(флипери), за тркала од сите 
видови: 
1) Надворешни гуми за: 

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

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

3) Полни гуми 
4). По лу пол ни гуми 
5) Друго 

40.12 Хигиенски и фармацеутски 
предмети (вклучувајќи ги и 
цуцлите) од нестврднат (мек) 
вулканизиран каучук, та и 
со делови од тврд каучук: 
1) Предмети за децу 
2) Друго: 

а) презервативи 
б) друго 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

40 13 Предмети на облека и прибор 
за облека (вклучувајќи ги и 
нараквиците), за сите цели, 
од нестврднат (мек) вулкани-
зиран каучук: 
1) Нараквици, вклучиво и 

нараквици без прсти: 
а) нараквици гумени ле-

карски ЛБ 
б) друго ЛБ 

2) Облека и делови од обле-
ка. 
а) облека гумена заштит-

на ЛБ 
б) облека и предмети за 

облекување од гума, 
други ЛБ 

3) Друго ЛБ 

40.14 Други изработки од нес јак-
нат (мек) вулканизиран кау-
чук: 
1) Гумени заптивачи (дих-

тунзи) ЛБ 
2) Галантериски гумени сто-

ки ЛБ 
3) Душеци за надувување ЛБ 
4) Предмети за технички по-

треби ЛБ 
5) Гуми за бришење ЛБ 
6) Прекривки за подови ЛБ 

РК 
РК 
РК 
ЛБ 
РК 
РК 
РК 

РК 
РК 
РК 
ЛБ 
РК 
РК 
РК 
РК 
РК 
РК 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ГДК 

ЛБ 
ЛБ 
ГДК 
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7) Друго: 
а) гумени осигурувачи ЛБ ЛБ 
б) гумени производи дру-

ги ЛБ ЛБ 

IV. Тврд каучук (ебонит и 
вулкаиит); производи од тврд 

каучук 

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

чи, листови или ленти, 
прачки, профили и цевки ЛБ ГДК 

2) Отпадоци, прав и одломки 
од тврд каучук ЛБ ГДК 

4016 Изработки од тврд каучук 
(ебонит и вулканот) ЛБ ЛБ 

О д д е л VIII 

СУРОВИ КОЖИ (СО ВЛАКНА ИЛИ НЕ), СРАБО-
ТЕНА КОЖА, КРЗНА И ИЗРАБОТКИ ОД ОВИЕ 
МАТЕРИИ; СЕДЛАРСКИ И САРАЧКИ ПРОИЗВО-
ДИ; ПРЕДМЕТИ ЗА НА ПАТ; РАЧНИ ЧАНТИ И 
СЛИЧНИ КОНТЕНЕРИ; ИЗРАБОТКИ ОД ЦРЕВА 

(ОСВЕН СВИЛЕН КАТГУТ) 

Глава 41 — Сурови и сработени кожи (освен крзна) 

41.01 Сурови кожи (свежи, посо-
лени, сушени, пикловани или 
лужени), цепани или не, вк-
лучувајќи ги и овчите кожи 
со волна: 
1) говедски и конски кожи, 

освен телешките кожи: 
а) говедска, сурова и со-

лена 
б) биволска, сурова и со-

лена 
сурова и со-в) Јунешка, 

лена 
г) говедска сува 
д) биволска сува 
ѓ) јунешка сува 
е) коњска солена, сурова 

и сува 
2) Телешки кожи: 

а) солена, сурова 
б) сува 

3) Овчи и јагнешки кожи со 
волна: 
а) овча со волна сурова и 

солена 
б) овча со волна сува 
в) јагнешка со волна, су-

рова и солена над 2 Kg 
(база сува) 

ЛБ 

л и 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛЗ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

г д к 

г д к 

1 2 3 4 

г) јагнешка со волна, су-
рова и солена до 2 kg 
заклучно (база сува) ЛБ ЛБ 

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

ѓ) јагнешка со волна, су-
ва, до 2 kg заклучно ЛБ ЛБ 

4) Овчи и јагнешки кожи 
без волна: 
а) кожа овча стрижена 

(кавлак), сурова и со-
лена ЛБ ЛБ 

б) овча стрижена (кав- ЛБ ЛБ 
лак), сува ЛБ ЛБ 

в) јагнешка стрижена, су-
рова и солена ЛБ ЛБ 

г) јагнешка стрижена су-
ва ЛБ ЛБ 

5) Козји и јарешки кожи: 
а) кожа козја сурова и 

солена ЛБ ЛБ 
б) козја сува ЛБ ЛБ 
в) јарешка сурова и со-

лена ЛБ ЛБ 
г) јарешка (до 50 kg во 

100 парч.) сува ЛБ ЛБ 
д) јарешка ѕвиска (хебер-

линг) сува ЛБ ЛБ 
6) Други: 

а) свинска: 
1) сурова и солена ЛБ ЛБ 
2) сува ЛБ ЛБ 

б) еленска ЛБ ЛБ 
в) крокодилска ЛБ ЛБ 
г) од други рептилии ЛБ ЛБ 
д) други: ЛБ ЛБ 

1) од јазовец, сурова ЛБ ЛБ 
2) магарешка солена, 

сурова и сува ЛБ ЛБ 
3) од маски и мулиња, 

ЛБ ЛБ сурова и сува ЛБ ЛБ 
4) други ЛБ ЛБ 

41.02 Сработени овчи и јагнешки 
кожи (вклучувајќи и кожа 
од бивол), и кожа од копита-
ри, освен сработената кожа 
од тар. бр. 41.06 до 41.08: 
1) Телешки кожи: 

а) делум штавени кои не 
се довршени за изра-
ботка на производи од 
кожа ЛБ ЛБ 

б) други: 
1) бокс ЛБ ЛБ 
2) за облекување ЛБ ЛБ 
3) друга ЛБ ЛБ 

2) Други: 
а) говедски: 

1) делум штавени кои 
не се довршени за 
изработка на произ-
води од кожа ЛБ ЛБ 

2) други: 
а) говедска горна (за ли-

це) ЛБ ЛБ 
б) говедска долна (ѓонска) ЛБ ЛБ 
б) говедска за облека ЛБ ЛБ 
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г) говедска ременска (за 
ремени) ЛБ ЛБ 

д) говедска техничка ЛБ ЛБ 
Ѓ) говедска бланк ЛБ ЛБ 
е) говедска сработена, 

друга ЛБ ЛБ 
б) други: 

1) коњска и магарешка 
полуштавена ЛБ ЛБ 

2) коњска и магарешка 
горна ЛБ ЛБ 

3) коњска и магарешка 
за облека ЛБ ЛБ 

4) коњска и магарешка 
сработена друга ЛБ ЛБ 

5) други ЛБ ЛБ 
41.03 Сработени овчи и јагнешки 

кожи, освен кожите од тар. 
бр. 41.06 до 41.08: 
1) Овчи: 

а) делум штавени, што не 
се довршени за изра-
ботка на производи од 
кожа: 
1) од индиска овца по-

луштавени ЛБ ЛБ 
2) од овча полуштаве-

на, друга ЛБ ЛБ 
6) други 

1) овча за облека ЛБ ЛБ 
2) овча поставна ЛБ ЛБ 
3) овча сработена дру-

га ЛБ ЛБ 
2) Јагнешка 

а) делум штавени, што не 
се довршени за изра-
ботка на производи од 
кожа ЛБ ЛБ 

б) други: 
1) за облека ЛБ ЛБ 
2) за нараквици ЛБ ЛБ 
3) поставна ЛБ ЛБ 
4) друга ЛБ ЛБ 

41.04 Сработени козји и јарешки 
кожи, освен кожите од тар. 
бр. 41.06 до 41.08: 
1) Козји: 

а) делум штавени, кои не 
се довршени за израбо-
тка на производи од 
кожа: 
1) индиски кожи полу-

штавени ЛБ ЛБ 
2) други полуштавени ЛБ ЛБ 

б) други: 
1) горна ЛБ ЛБ 
2) за облека ЛБ ЛБ 
3) за нараквици ЛБ ЛБ 
4) друга ЛБ ЛБ 

2) Јарешка: 
а) делум штавени, што 

не се довршени за из-
работка на производи 
од кожа ЛБ ЛБ 

б) други: 
1) горна ЛБ ЛБ 

2) за облека ЛБ ЛБ 
3) за нараквици ЛБ ЛБ 
4) друга ЛБ ЛБ 

41.05 Сработени кожи од други 
животни, освен од тар. број 
41.06 до 41.08: 
1) Од крокодил ЛБ ЛБ 
2) Од други рептилии ЛБ ЛБ 
3) Свински: 

а) галантериска ЛБ ЛБ 
б) друга ЛБ ЛБ 

4) Други: 
а) еленска ЛБ ЛБ 
б) друга ЛБ ЛБ 

41.06 Кожи семишувани: 
1) Телешки ЛБ ЛБ 
2) Овчи и јагнешки ЛБ ЛБ 
3) Козји и јарешки ЛБ ЛБ 
4) Еленски ЛБ ЛБ 
5) Други ЛБ ЛБ 

41.07 Пергаментн-и кожи: 
1) Телешки ЛБ ЛБ 
2) Овчи и јагнешки ЛБ ЛБ 
3) Козји и јарешки ЛБ ЛБ 
4) Еленски ЛБ ЛБ 
5) Други ЛБ ЛБ 

41.08 Лакирана кожа и имитација 
на лакирана кожа; метали-
зирана кожа: 
1) Телешки: 

а) лакирана ЛБ ЛБ 
б) метализирана (позлате-

на, посребрена ити.) ЛБ ЛБ 
2) Овчи и козји: 

а) лакирана ЛБ ЛБ 
б) метализирана (позлате-

на, посребрена ити.) ЛБ ЛБ 
3) Коњски: 

а) лакирана ЛБ ЛБ 
б) метализирана (позлате-

на, посребрена ити.) ЛБ ЛБ 
4) Други: 

а) лакирана ЛБ ЛБ 
б) метализирана (исплате-

на, посребрена ити.) ЛБ ЛБ 

41.09 Отпадоци и други остатоци 
од природна кожа сработена, 
пресувана кожа или перга-
м е н т а кожа, неупотребливи 
за изработка на предмети од 
кожа; прашина, прав и бра-
шно од кожа: 
1) отпадоци од преработена 

кожа: 
а) отпадоци од кожа ЛБ ЛБ 
б) отпадоци од кожа за 

гноиво ЛБ ЛБ 
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2) Друго: 
а) стара кожа, прашина 

од кожа 
б) отпадоци од кожа за 

41.10 Пресувана кожа, изработена 
во плочи, листови и ролни 
во плочи, листови и ролни 

Глава 42 — Изработки од ко-
жа; седларски и сарачки из-
работки; предмети за на пат; 
рачни торби и слични кон-
тенери; изработки од црева 

(освен свилен катгут) 

42 01 Седларски и сарачки изра-
ботки, од каков и да е мате-
ријал (на пр.: седла, амови, 
околувратници, ремења, ко-
леници ити.), за кој и да е 
вид животно: 
1) Амови и седла 
2) Друго 

42.02 Предмети потребни на пат-
ници (на пример: транкови, 
куфери за облека, кутии за 
шапки, патни торби, раници 
ити.), торби за купувачка, 
рачни торби, ќесиња, акт 
ташки, лисници, новчаници, 
тоалетни торби за несесери, 
торби за алат, ќесиња за ту-
тун, футроли, етуи кутии (на 
пример, за оружје, музички 
инструменти, дурбини, накит, 
шишиња, јаки, обувки, чет-
ки) и слични контенери од 
природна кожа, од пресува-
на кожа, од вулканизира™ 
влакна, од вештачки плас-
тични материи во листови, 
од картон или од текстилни 
ткаенини: 

1) Од природна кожа: 
а) ковчези 
б) торби и несесери 
в) актовки 
г) раници и други патни 

предмети 
д) лисници и новчаници 
ѓ) друго 

2) Од пресувана и регенери-
рана кожа: 
а) ковчези 
б) торбарски изработки 
в) друго 

3) Од пластични материи во 
листови: 
а) ковчези 
б) торба реки изработки 
в) друго 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

4) Од вулканизирани влакна, 
од картон или од ткае-
нини 

5) Од други материи 

42.03 Предмети за облека и прибор 
за облека од природна или 
пресувана кожа: 
1) Од природна кожа: 

а) палта и мантили: 
1) палта 
2) мантили 

б) јакни 
в) друга облека 
г) нараквици: 

1) женски 
2) машки 
3) детски 

д) друго: 
1) ремења (опасани) 

кожени 
2) друго 

2) Од пресувана или регене-
рирана кожа: 
а) палта и мантили: 

1) палта 
2) мантили 

б) јакни 
в) друга облека 
г) нараквици: 

1) женски 
2) машки 
3) детски 

Д) друго: 
1) ремења (опасани) 
2) друго 

42.04 Предмети за технички пот-
реби, што се употребуваат за 
машини, за механички уреди 
или за индустриски цели, од 
природна или пресувана ко-
жа: 
1) Ленти и ремења за транс -

мисии, за конвеери и за 
елеватори: 
а) ремења погонски 
б) ремења кожени погон-

ски комбинирани со 
друг материјал 

в) друго 
2) Друго: 

а) кожен прибор за тек-
стилната индустрија 

б) кожен прибор друг 
(затииачи, ленти за 
куплунг, клапни за 
пумпи, кожи за поли-
рање, кожени цевки и 
др.) 

42.05 Други изработки од природ-
на или од пресувана кожа: 
1) Галантериски производи 
2) Друго: 

а) теписи 
б) друго 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
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42.06 Предмети од црева (освен од 
свилен катгут), од мочни ме-
ури или од жили: 
1) Жици од црева: 

а) катгут неприготвен за 
хируршка употреба ЛБ Л Б " 

б) за спортски реквизити ЛБ г д к 
в) друго ЛБ г д к 

2) Друго: 
а) изработки од црева 

други ЛБ г д к 
б) друго ЛБ г д к 

Глава 43 — Крзно и вештач-
ко крзно; изработки од крз-

но 

43.01 Крзно сурово: 
1) Од зајак ЛБ ЛБ 
2) Од лисица ЛБ ЛБ 
3) Од куна ЛБ ЛБ 
4) Од твор ЛБ ЛБ 
5) Од јагниња (астраган, пер-

сијан, монголско и сл.) ЛБ ЛБ 
6) Од видра ЛБ ЛБ 
7) Од бизамски стаорци ЛБ ЛБ 
8) Друго: 

а) фино: 
1) од питома мачка ЛБ ЛБ 
2) од верверица ЛБ ЛБ 
3) од крт ЛБ ЛБ 
4) од ласица ЛБ ЛБ 
5) од дива мачка ЛБ ЛБ 
6) друга ЛБ ЛБ 

б) просто: 
1) од питом зајак ЛБ ЛБ 
2) друго ЛБ ЛБ 

43.02 Крзна, штавени или сработе-
ни вклучувајќи ги крзната 
составени во плочи, крстови 
и слични форми; парчиња 
или отсечоци од крзно пра-
вени или сработени, вклучу-
вајќи ги и главите, шепите, 
опашките и слично (нексхн-
фекционирано): 
1) Од зајак ЛБ ЛБ 
2) Од лисица ЛБ ЛБ 
3) Од купа ЛБ ЛБ 
4) Од твор ЛБ ЛБ 
5) Од јагниња (астраган, пер-

си јан, монголско и слично) ЛБ ЛБ 
6) Од видра ЛБ ЛБ 
7) Од бизамски стаорци ЛБ ЛБ 
8) Други: 

а) фини ЛБ ЛБ 
б) прости ЛБ ЛБ 

43.03 Предмети од крзно: 
1) Предмети за облекување: 

а) од фино крзно: 
1) нараквици ЛБ ЛБ 

2) крзнени палта жен-
ски ЛБ ЛБ 

3) облека друга ЛБ ЛБ 
б) од просто крзно: 

1) нараквици ЛБ ЛБ 
2) крзнени палта жен-

ски ЛБ ЛБ 
3) облека друга ЛБ ЛБ 

2) Предмети за техничка у-
потреба: 
а) од фино крзно ЛБ ЛБ 
б) од просто крзно ЛБ ЛБ 

3) Галантериски предмети: 
а) од фино крзно ЛБ ЛБ 
б) од просто крзно ЛБ ЛБ 

4) Други: 
а) од фино крзно ЛБ ЛБ 
б) од просто крзно ЛБ ЛБ 

43.04 Вештачко крзно и предмети 
од вештачко крзно: 
1) Неконфекционирано ЛБ ЛБ 
2) Конфекционирано: 

а) предмети на облекува-
ње ЛБ ЛБ 

б) предмети за техничка 
употреба ЛБ ЛБ 

в) галантериска! предмети ЛБ ЛБ 
г) друго ЛБ ЛБ 

О д д е л IX 
ДРВО И ИЗРАБОТКИ ОД ДРВО; ДРВЕН ЈАГЛЕН; 
ПЛУТА И ИЗРАБОТКИ ОД ПЛУТА; ИЗРАБОТКИ 
ОД СЛАМА, ЕС ПАРТ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 
ПЛЕТ АРИ ЈА; КОШНИЧАРСКИ И МЕТАРСКИ 

ИЗРАБОТКИ 

Глава 44 — Дрво и изработки 
од дрво; дрвен јаглен 

44.01 Огревно дрво во облици, во 
цепеници, во гранки или во 
снопови; отпадоци од дрво, 
вклучувајќи ги и стругани-
снопови; отпадоци од дрво, 
вклучувајќи ги и стругани-
ците: 
1) Буково ЛБ ЛБ 
2) Друго: 

а) грабово ЛБ ЛБ 
б) од други широколис-

ници ЛБ ЛБ 
в) пи лански отпадоци и 

краешници за гориво ЛБ1 ЛБ 
г) пилевина од дрво ЛБ ЛБ 
д) буков шкарт — пра-

гови ЛБ ЛБ 
ѓ) брикети од пилевина ЛБ ЛБ 
е) дрво за гориво ЛБ ЛБ 

44.02 Дрвен јаглен (вклучувајќи 
го и јагленот од лушпи и 
од ореви), агломериран или 
не: 
1) Шумски јаглен: 

а) од широколисници 
б) од иглолисници 

2) Брикети 
3) Ретортен јаглен 
4) Друго 

*) Ако е од иглолисници „Д" 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
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44 ОЗ Дрво необработено со симна-
та кора или не или само 
искастрено. 
1) Целулозно дрво: 

а) буково ЛБ ЛБ 
б) од широколисници ЛБ ЛБ 
в) друго: 

1) од иглолисници Д ЛБ 
2) пи лански отпадоци 

за целулоза ЛБ1 ЛБ 
2) Трупци за режење и фур-

нир од иглолисници: 
а) фурнирски трупци д ЛБ 
б) трупци за режење д ЛБ 
в) трупци за режење и 

фурнирски од егзотич-
ни иглолионици ЛБ ЛБ 

3) Трупци за режење и фур-
нир од широколисници 
а) фури ире ки трупци: 

1) дабови д ЛБ 
2) букови д ЛБ 
3) ореови д ЛБ 
4) од егзотични широ-

колисници ЛБ ЛБ 
5) други д ЛБ 

б) трупци за режење: 
1) дабови д ЛБ 
2) букови д ЛБ 
3) Јасенови ЛБ ЛБ 
4) ореови ЛБ ЛБ 
5) од егзотични широ-

крлисници ЛБ ЛБ 
6) други: 

а) трупци гравови ЛБ ЛБ 
б) трупци од други 

ЛБ широколионици ЛБ ЛБ 
4) Јамско дрво: 

а) од иглолишици ЛБ ЛБ 
б) дабово ЛБ ЛБ 
в) багремово ЛБ ЛБ 
г) буково ЛБ ЛБ 
д) друго ЛБ ЛБ 

5) Друго: 
ЛБ а) та шинско дрво ЛБ ЛБ 

б) телефонски, телеграф-
ски и електрични стол-
бови од дрво од сите 
видови, импрегнирани 
или не: 
1) од широколисници ЛБ ЛБ 
2) од иглолионици ЛБ ЛБ 

в) друго: 
1) пилоти дабови ЛБ ЛБ 
2) пилоти букови ЛБ ЛБ 
3) пилоти од други ши-

роколисници ЛБ ЛБ 
4) пилоти од иглолис-

ници ЛБ ЛБ 
5) дрво од широколис-

ници цепено ЛБ ЛБ 
6) дрво друго (тополово 

за моливи, дрво за 
штикли и др.) ЛБ ЛБ 

44.(Н Дрво, грубо учетворено или 
полуучетворено, но понатаму 
необработено: 
1) Од иглолисници: 

а) трупци од иглолисници, 
делкани д ЛБ 

1 Ако е од иглолисници „Д" 

б) трупци од егзотични 
иглолисници, делкани ЛБ 

2) Друго: 
а) буково Д 
б) дабово Д 
в) ореово Д 
г) други широколионици: 

1) егзотични ЛБ 
2) други ЛБ 

44.05 Дрво стругано по должина, 
сечено или излупено, но по-
натаму необработено, дебе-
лина над 5 mm: 
1) Од иглолисници: 

а) штици елови и смре-
кови ЛБ 

б) штици борови ЛБ 
в) летви елови и смреко-

ви ЛБ 
г) летви борови ЛБ 
д) греди и гредички сло-

ви и смрекови ЛБ 
ѓ) греди и гредички боро-

ви ЛБ 
е) оплати и картици: 

1) од иглолисници ЛБ 
2) други ЛБ 

ж) друго: 
1) четвртачи и полов-

ници елови и смре-
кови ЛБ 

2) граѓа од иг л ол пани-
ци, режана, друга ЛБ 

2) Друго: 
а) дабови штици: 

1) кладарки (булови) ЛБ 
2) самици ЛБ 
3) бочници ЛБ 
4) блистачи ЛБ 
5) половници ЛБ 

б) дабови греди и гредич-
ки ЛБ 

в) друго режано дрво од 
даб: 
1) дабова граѓа муши-

чава, руевина и 
сплинт ЛБ 

2) дабова друга режана 
граѓа ЛБ 

букови штици: 
1) кладарки ЛБ 
2) самици ЛБ 
3) краешнички штици ЛБ 

д) букови греди и гредич-
ки: 
1) четвртачи ЛБ 
2) четвртачи рендиса-

ни ЛБ 
ѓ) друго режано дрво од 

бука-
1) срчеиици и друга 

букова тежигнска 
граѓа ЛБ 

2) режана граѓа друга ЛБ 
е) режано дрво од егзо-

тични широколисници ЛБ 
ж) режано дрво од други 

широкол исници: 
1) јасенови кларадки ЛБ 
2) јасенови самици ЛБ 
3) јасенови четвртачи ЛБ 
4) јасенова друга ре-

жана граѓа ЛБ 
5) брестови кладарки ЛБ 
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ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
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6) брестови самици ЛБ ЛБ 
7) брестова граѓа, дру-

га ЛБ ЛБ 
8) јавороЕИ кладарки ЛБ ЛБ 
9) јаворови самици ЛБ ЛБ 

10) Јаворова граѓа, дру-
га ЛБ ЛБ 

11) кладарки од други 
широколисници ЛБ ЛБ 

12) самици од други 
широколисници ЛБ ЛБ 

13) режана граѓа од 
други широколис-
ници ЛБ ЛБ 

3) друго ЛБ ЛБ 
44.06 Коцки од дрво за калдрма ЛБ ЛБ 
44.07 Прагови од дрво за желез-

нички и други колосеци: 
1) ^импрегнирани: 

а) дабови: 
1) прагови ЛБ ЛБ 
2) скретничка граѓа ЛБ ЛБ 

б) букови: 
1) прагови ЛБ ЛБ 
2) скретничка граѓа ЛБ ЛБ 

в) од иглолисници: 
1) прагови ЛБ ЛБ 
2) скретничка граѓа ЛБ ЛБ 

г) други: 
1) прагови ЛБ ЛБ 
2) скретничка граѓа 

друга ЛБ ЛБ 
2) Импрегнирани: 

а) дабови: 
1) прагови ЛБ ЛБ 
2) скретничка граѓа ЛБ ЛБ 

б) букови: 
1) прагови ЛБ ЛБ 
2) скретничка граѓа JIB ЛБ 

в) од иглолисници: 
1) прагови ЛБ ЛБ 
2) скретничка граѓа ЛБ ЛБ 

г) други: 
1) прагови ЛБ ЛБ 
2) скретничка граѓа 

друга ЛБ ЛБ 
44.08 Даги од дрво, цепени, што 

понатаму не се обработувани, 
освен бичени на една главна 
површина; режани даги од 
дрво, кај кол најмалку една 
главна површина е цилин-
дрично бичева, но понатаму 
^обработувана, освен биче-
ната ЛБ ЛБ 

44.09 Дрво за обрачи; притки це-
пени; стапови и колци од 
дрво зашилени, небичени по 
должината; дрво во цепки; 
цевки од дрво што се упо-
требуваат за изработка на 
оцетна киселина или за бис-
трење течност: 
1) Дрвени обрачи за буриња ЛБ ЛБ 
2) Столбови зашилени за ог-

ради ЛБ ЛБ 
3) Лозарско колје ЛБ ЛБ 
4) Во цепки за кошници, за 

сита и за кутии за кобрит ЛБ ЛБ 
5) Друго ЛБ ЛБ 

44.10 Дрвени стапови, грубо заок-
ружени но нестружени, не-
свиткани ниту на друг начин 
обработени, погодни за дора-
ботка на бастуми, чадори, 
камшици, палки за голф, 
рачки за чадори, рачки за 
алат и слично: 
1) Стапови и рачки за чадо-

ри, необработени ЛБ ЛБ 
2) Дрво за скии, весла и дру-

го необработено дрво ЛБ ЛБ 

44.11 Дрвена жица; дрво пригот-
вено за кибрит; дрвени ни-
вни за обувки: 
1) Дрво приготвено за изра-

ботка на кибрит ЛБ ЛБ 
2) Друго: 

а) дрвени нивни за обув-
ки ЛБ ЛБ 

б) дрвена жица и друго 
дрво (за чепкалки и 
сл) ЛБ ЛБ 

44 12 Дрвена волна и дрвено бра-
шно: 
1) Дрвена волна ЛБ ЛБ 
2) Дрвено брашно ЛБ ЛБ 

44.13 Дрво (вклучувајќи ги и бло-
ковите, дагичките и фризите 
за паркет и дрвените блоко-
ви за патосување, несоставе-
ни) рендосано, со перо или 
утор, жлебено, заоблено, сос-
тавено на ластовичина опаш-
ка, или во форма на V, со 
врезови или слично, но пона-
таму необработувано: 
1) Од игло дионици: "1 

а) елово и смрекиио: 
1) фризи ЛБ ЛБ 
2) друго ЛБ ЛБ 

б) борово: 
1) фризи ЛБ ЛБ 
2) друго ЛБ ЛБ 

в) друго: 
1) фризи ЛБ ЛБ 
2) друго ЛБ ЛБ 

2) Друго: 
а) дабово: 

1) фризи ЛБ ЛБ 
2) друго ЛБ ЛБ 

б) буково: 
1) фризи ЛБ ЛБ 
2) друго ЛБ ЛБ 

в) друго: 
1) фризи јасенови ЛБ ЛБ 
2) фризи од други ши-

роколисници ЛБ ЛБ 
3) штици јасенови рен-

дисани, фалцувани 
и слично обработени ЛБ ЛБ 

4) штици од други ши-
роко ли спици рен-
дисани, фалцувани 
и слично обработени ЛБ ЛБ 

5) друго ЛБ ЛБ 
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буков нор-

буков за 

44.14 Дрво стружено по должина, 
сечено или лупено но пона-
таму ^обработувано, дебели-
на до 5 mm: 
1) Од иглолисници: 

а) егзотични 
б) други 

2) Од широколисници: 
а) дабови 
б) ореови 
в) букови: 

1) фурнир 
мален 

2) фурнир 
столови 

г) јаворови 
д) егзотични 
ѓ) други: 

1) фурнир друг 
2) фурнир слеп 

44 15 Шпер-плочи, панел-плочи, 
слоевити плочи, плочи од 
летви и слични листесто сло-
евити дрвни производи 
(вклучувајќи ги и фурнира-
ните панел-плочи и листо-
ви); интарзии и маркетерија 
од дрво: 
1) Шпер-плочи 
2) Панел-плочи 
3) Друго 

44 16 Келиеети плочи од дрво, об-
ложени или не со лист од 
прости метали 

44.17 Подобрено (облагородено) др-
во во листови, во блокови и 
слично 

44.18 Реконструирано дрво, добие«© 
од шушки, од дрво, од ивер-
к у од струганици, од дрвно 
брашно или од други дрвени 
отпадоци, агломерирано со 
природни или вештачки смо-
ли или со други органски 
средства за врзување, во 
листови, во блокови или 
слично: 
1) Лес опит-плочи 
2) Плочи-иверици 
3) Друго 

4419 Дагички (жиоки, лајсни, 
фризи), од дрво вклучувајќи 
ги и профилираните летвич-
ки и штици: 
1) Од иглолисници 
2) Од широколисници 

44.20 Рамки од дрво за слики, за 
фотографии, за огледала и 
слично: 
1) Од иглолисници 
2) Од широколисници 
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44 21 Комплетни дрвени сандуци 
за пакување, кутии, гајби, 
барабани и слична амбалажа 
што се увезува составена, 
несоставена или делум соста-
вена: 
1) Од иглолисници: 

а) фурнир ска: 
1) сандаци 
2) кутии 
3) гајби 
4) делови од сандаци, 

од кутии и од гајби 
5) амбалажа дрвена 

друга 
б) друго: 

1) сандаци 
2) кутии 
3) raj би 
4) депови од сандаци, 

од кутии и од гајби 
5) амбалажа дрвена 

друга 
2) Од широколисници: 

а) фурнирска: 
1) сандаци 
2) кутии 
3) гајби 
4) делови од сандаци, 

од кутии и од гајби 
5) амбалажа дрвена 

друга 
б) друго: 

1) сандаци 
2) кутии 
3) гајби 
4) делови од сандаци, 

од кутии и од гајби 
5) амбалажа дрвена 

друга 
44.22 Бочви, буриња, каци, кофи 

и други бочварски изработки 
и нивни делови од дрво, ос-
вен датите од тар. бр. 44.08: 
1) Од иглолисиици: 

а) буриња дрвени 
б) каци дрвени 
в) даги за буриња обра-

ботени 
г) бочварски изработки 

други 
2) Од широколиеници: 

а) буриња дрвени 
б) каци дрвени 

! в) дати за буриња обра-
ботени 

г) бочварски изработки 
други 

44 23 Градежна столарија и сто-
ларски производи (вклучу-
вајќи ги и префабрикувани-
те и монтажните градежи и 
составените паркетни плочи): 
1) Дрвени куќи, бараки и де-

лови 
2) Град елена столарија 
3) Друго: 

а) паркет дабов 
б) паркет буков 
в) паркет друг 
г) друго 
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ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
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44.24 Предмети за домаќинство од 
дрво: 
1) штици и сукала, штици 

за миење ЛБ ЛБ 
2) Дрвени садови (послу-

жавници, дрвени лажици 
и виљушки, чаши и бо-
кали) ЛБ ЛБ 

3) Друго ЛБ ЛБ 

44.25 Дрвени алати, куќишта за 
алати, дршки за алати, ку-
ќишта и рачки за метли и 
четки; калапи за чевлари и 
калапи за одржување фор-
ма на обувки, од дрво: 
1) Алати ЛБ ЛБ 
2) Опкови и рачки за алати ЛБ ЛБ 
3) Калапи: 

а) чевларски ЛБ ЛБ 
б) за одржување форма на 

обувки ЛБ ЛБ 
4) Друго: 

а) дршки за метли ЛБ ЛБ 
б) друго ЛБ ЛБ 

44.26 Калеми (шпулни), копсови, 
бобини, калеми за конец за 
шиење и слични производи 
од стружено дрво ЛБ ЛБ 

44.27 Стандардни ламби, трпезни 
ламби и други светлински 
тела од дрво; предмети на 
мебел од дрво што не спаѓаат 
во главата 94; ковчежиња, 
кутии за цигари, послужав-
ници, чинии за овошје, орна-
менти и други украсни про-
изводи, од дрво; кутии за 
прибор за Јадење, за инстру-
менти, за цртање, за виоли-
ни или слични кутии од др-
во; производи од дрво за 
лична употреба или украсу-
вање, кои обично се носат во 
џеб, во чанта или на самата 
личност; делови на напред 
наведените предмети од дрво: 

1) дрвени резбарски изра-
ботки (кутии, пудриери и 
сл.) ЛБ ЛБ 

2) дрвена галантерија (зака-
чалки за облекла, лични 
украсни предмети, пепел-
ници и др.) ЛБ ЛБ 

3) куќни предмети од дрво 
други (светилки и ситни 
предмети) ЛБ ЛБ 

4) друго ЛБ ЛБ 

44.28 Други изработки од дрво: 
1) Училишен прибор ЛБ ЛБ 
2) Друго: 

а) леарски модели од др-
во ЛБ ЛБ 

б) сандаци мртовечки ЛБ ЛБ 
в) дрвени ковчези ЛБ ЛБ 

г) штици за цртање 
д) други неспоменати из-

работки од дрво (шин-
дра, лестви, ролетни, 
весла и др.) 

Глава 45 — Плута и изра-
ботки од плута 

45.01 Природна плута, необработе-
на, кршена, гранулирана или 
мелена; отпадоци од плута: 

ЛБ 

ЛБ 

45.03 

а) појаси 
плута 

б) друго 

за пливања од 
ЛБ 
ЛБ 

45.04 Плута агломерирана (со или 
без врзувачки материи) и из-
работки од агломерирани 
плути: 
1) Плута пресувана, во бло-

кови, прачки, плочи, ли-
стови и цевки 

2) Плочи, панели и други 
градежни изработки од 
пресувана плута 

3) Друго 

Глава 46 — Изработки од 
слама, од еспарт и од други 
материјали за плетарија; 
кошничарски и ил старски 

изработки 

46.01 Преплети и слични изработ-
ки од материјали за плетење, 
за сите потреби, во ленти 
составени или не: 
1) Од пластични материјали 
2) Друго 

46.02 Материјали за плетење сое-
динети заедно во паралелни 
сиракови или ткаени, во вид 
на листови, вклучувајќи и 
простирки, подметки и зас-
тирки; оплети од слама за 
шишиња: 
1) Од пластични материи 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

1) Плута сурова ЛБ ЛБ 
2) Плута мелена ЛБ ЛБ 
3) Друго ЛБ ЛБ 

Плута природна во блокови, 
плочи, листови или ленти 
(вклучувајќи ги и коцките 
или сличните правоаголни 
форми од плута, исечени за 
затки или затиначи): 
1) Плута сурова во плочи ЛБ ЛБ 
2) Плута пресувана во листо-

ви ЛБ ЛБ 
3) Друго ЛБ ЛБ 

Изработки од природна плу-
та: 
1) Влошки за термос шиши- ЛБ ЛБ 

ња 
2) Затииачи ЛБ ЛБ 
3) Затки-чепови ЛБ ЛБ 
4) За изолација ЛБ ЛБ 
5) Друго: 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 
ЛБ 

ЛБ ГДК 
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2) Од праќе ЛБ ГДК 
3) Од слама ЛБ ГДК ' 
4) Друго ЛБ ГДК ј 

46.03 Кошничарски плетарски и 
други изработки од матери-
јали за плетење изработени 
директно во форми; изра-
ботки од стоки од тар. бр. 
46.01 или 46.02; изработки од 
луфа: 
1) Од пластични материи: 

а) кошници и куфери 
плетени ЛБ ГДК 

б) плетарски изработки 
други ЛБ ГДК 

2) Од прачки: 
а) кошници и ковчези 

плетени ЛБ ГДК 
б) плетарски изработки 

други ЛБ ГДК 
3) Од слама: 

а) кошници и ковчези 
плетени ЛБ ГДК 

б) плетарски изработки 
други ЛБ ГДК 

4) Друго ЛБ ГДК 

о д д е л X 

МАТЕРИИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ХАРТИЈА; ХАР-
ТИЈА И КАРТОН И ИЗРАБОТКИ ОД НИВ 

Глава 47 — Материи за из-
работка на хартија 

47.01 Хартијна маса добиена ме-
ханички или со хемиски сре-
дства од кој и да е влакнест 
растителен материјал: 
1) Дрвенана ЛБ 
2) Целулоза, освен од дрво: 

а) од крпи или од влакна 
памучни, ленени или 
каделни ЛБ 

б) од други растителни 
материи ЛБ 

3) Целулоза висококвалитет-
на, белена: 
а) хемиска, влакнеста 

сулфитна ЛБ 
б) хемиска влакнеста, 

с у л ф а т а ЛБ 
4) Каустична целулоза и 

сулфатна целулоза, суро-
ва ЛБ 

5) Kay етична целулоза и 
сулфатна целулоза, беле-
на, освен онаа од точката 
3 ЛБ 

6) Целулоза бисулфитна, су-
рова ЛБ1 

7) Целулоза бисулфитна бе-
лена, освен онаа од точка-
та 3) ЛБ 

8) Полуцелулоза ЛБ 
47.02 Отпадоци од хартија и од 

картон; стари изработки од 
хартија и од картон, што мо-
жат да се употребат исклу-
чиво за изработка на харти-
ја: 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

1) Отпадоци од хартија Д 
2) Стара хартија Д 
3) Друго Д 

Глава 48 — Хартија и кар-
тон; изработки од хартијна 

маса, хартија или картон 

I. Хартија и картон во ролни 
или во листови 

48.01 Хартија и картон (вклучувај-
ќи и целулозна вата), машин-
ски изработени, во ролни или 
во листови: 
1) Рото хартија ЛБ 
2) Хартија за печатење и пи-

шување: 
а) за печатење: 

1) бездрвна ЛБ 
2) средно фина ЛБ 
3) фина тенка ЛБ 
4) за умножување ЛБ 
5) друга ЛБ 

б) за пишување: 
1) бездрвна ЛБ 
2) средно фина ! ЛБ 
3) фина тенка ЛБ 
4) друга ЛБ 

3) Натрон хартија и картон 
(крафт): 
а) патрон хартија ЛБ 
б) картон (крафт) ЛБ 

4) Хартија за цигари ЛБ 
5) Друго: 

а) хартија: 4 
1) книговезечка за пре-

свлеки ЛБ 
2) хигиенска (тоалетна 

и сервиетна) ЛБ 
3) амбалажна (обвив-

ка), освен натронска 
хартија и картон за 
амбалажа ЛБ 

4) за цртање ЛБ 
5) за впивање ЛБ 
6) за филтрирање ЛБ 
7) друга: 

а) хартија сурова 
фотографска не 
баритирана ЛБ 

б) кондензаторска и 
кабелска хартија ЛБ 

в) друга ЛБ 
б) лепенка: 

1) бела, сива и костен-
лива ЛБ 

2) специјална ЛБ 
3) друга ЛБ 

в) картон: 
1) сложен: 

а) машински дрвен 
и полуфин ЛБ 

б) машински бездр-
вен ЛБ 

в) дуплекс и мулти-
плекс ЛБ 

г) друг ЛБ 

ГДК 
ГДК 
ГДК 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
Д 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
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2) од крпи: 
а) машински дрвен 

и полуфин 
б) машински бездр-

вен 
в) друг 

3) друг: 
а) машински дрвен 

и полуфин 
б) машински бездр-

вен 
в) друг 

г) целулозна вата 

48.02 Хартија и картон изработени 
рачно: 
1) Хартија за документи и 

банкноти 
2) Хартија рачна друга 
3) Картон рачен 

48.03 Пергамента хартија или за 
масти непропустлива хартија 
и картон, и нивни имитации, 
глазирана транспарентна 
хартија, во ролни или листо-
ви: 
1) Транспарентна хартија 
2) Тешко пропустлива хар-

тија: 
а) пергамент хартија и 

имитација 
б) друга 

3) Друго 

48.04 Сложена хартија и картон 
(изработени со слепување 
рамни слоеви) необложени и 
^импрегнирани по површи-
ната, однатре зајакнати или 
не, во ролни или листови: 
1) Прешпан и слични карто-

ни 
2) Картон бристол 
3) Хартија или картон лепе-

ни со катран 
4) Хартија или картон лепе-

ни, други 

48.05 Хартија и картон, бранести 
(со или без рамни површин-
ски листови) крепувани, пли-
сирана набрани, пресувани 
или дупчени, во ролни или 
во листови: 
1) Креп-хартија: 

а) тоалетна креп-хартија 
(несечена) 

б) друга 
2) Бранест картон 
3) Перфорирана хартија (мо-

нотип и квик) 
4) Друго: 

а) лепенка авионска бра-
нева 

б) друго 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ДБ 
1Б 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

48.06 Хартија и картон, шпартани, 
линирани или карирани, но 
не и на друг начин печетани, 
во ролни или во листови: 
1) Милиметарска хартија 
2) Друга хартија: 

а) хартија со линии или 
коцки несечена 

б) хартија графичка несе-
чена 

в) друга 
3) Картон 

48.07 Хартија и картон, импрегни-
рани, обложени, површински 
бојосани, површински деко-
рирани или печатени (но не-
шпартани, нелинирани и не-
карирани и кои не содржат 
печатени предмети од глава-
та 49 на оваа тарифа), во рол-
ни или во листови: 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

1) Хартија за печатење и пи-
шување: 
а) за печатење обложена ЛБ ЛБ 
б) за пишување обложена ЛБ ЛБ 
в) друга ЛБ ЛБ 

ЛБ ЛБ 2) Друго: 
а) баритирана хартиена 

фотоподлога ЛБ ЛБ 
ЛБ ЛБ б) гумирана хартија ЛБ ЛБ 
ЛБ ЛБ в) реактивна хартија ЛБ ЛБ 

ЛБ ЛБ г) хромо-хартија и картон ЛБ ЛБ ЛБ ЛБ 
д) импрегнирани: 

1) хартија и картон 
премачкани или на-
топени со катран 
или со асфалт ЛБ ЛБ 

2) картон за покрив ка-
транисан ЛБ ЛБ 

3) за изолација ЛБ ЛБ 
ЛБ ЛБ 4) хартија за завитку-
ЛБ ЛБ вање катранисана, 

бојосана или печате-
ЛБ ЛБ на 

5) хартија и картон об-
ЛБ ЛБ 

ЛБ ЛБ ложени со графит ЛБ ЛБ 
6) друга ЛБ ЛБ 

ѓ) хартија и картон заја-
кнати со метал или 
текстил ЛБ ЛБ 

е) друго: 
1) хартија за матрици 

несечена ЛБ ЛБ 
2) авионска лепенка 

обложена или пре-
ЛБ ЛБ мачкана ЛБ ЛБ 
ЛБ ЛБ 3) карбон хартија несе-
ЛБ ЛБ чена и индиго ЛБ ЛБ 

4) друго ЛБ ЛБ 
ЛБ ЛБ 

48 08 Филтер блокови, плочи и та-
бли од хартијна маса: 

ЛБ ЛБ 1) Без азбестно влкно ЛБ ЛБ 
ЛБ ЛБ 2) Со азбестно влакно ЛБ ЛБ 
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48.09 Плочи за градежништво од 
дрвна маса или од растител-
ни влакна, споени или не со 
природни или вештачки смо-
ли или со слични средства 
за врзување: 
1) Плочи обложени со плас-

тични материи ЛБ ЛБ 
2) Друго ЛБ ЛБ 

II. Хартија и картон сечени 
во определени големини и 
форми и предмети од харти-

ја или картон 

48.10 Хартија за цигари сечена во 
определени големини, во 
книшки или не, или во цев-
ки (тулци) 

48.11 Поѕидници — тапети и лин-
крусти; витрофании за про-
зорци, од хартија: 
1) Тапети од хартија 
2) Транспарентна хартија за 

прозорци 
3) Друго 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

48.12 Покривки за подови на под-
лога од хартија или картон, 
со или без пласта од лино-
л еу мека маса, сечени или не: 
1) На подлога од хартија: 

а) линолеум на подлога од 
хартија ЛБ ГДК 

б) покривачи за под на 
подлога од хартија дру-
ги ЛБ ГДК 

2) На подлога од картон: 
а) линолеум на подлога 

од картон ЛБ ГДК 
б) покривачи за под на по-

длога од картон, други ЛБ ГДК 

48.13 Карбон и друга хартија за 
умножување (вклучувајќи ги 
и матриците) и хартии за 
пренесување, сечени во оп-
ределени големени, во кутии 
или не: 
1) Индиго-хартија ЛБ ЛБ 
2) Матрици ЛБ ЛБ 
3) Друго: 

а) карбон хартија ЛБ ЛБ 
б) друго ЛБ ЛБ 

48.14 Хартија за пишување во 
блокови, пликови, картички 
за преписка; кутии, кесички, 
нотеси и слично од хартија 
или картон, што содржат 
асортиман на прибор за пре-
писка ЛБ ЛБ 

48.15 Друга хартија и картон, се-
чени во определени големи-
ни или форми: 
1) Филтер-стапчиња ЛБ ЛБ 
2) Тоалетна хартија ЛБ ЛБ 

1 2 3 4 

3) Хартија за впивање ЛБ ЛБ 
4) Хартија за кондензатори ЛБ ЛБ 
5) Друго: 

а) хартија за цигари ЛБ Д 
б) филтер хартија ЛБ ЛБ 
в) хартија регистрирачка 

во ленти ЛБ ЛБ 
г) монотип хартија во лен-

ти ЛБ ЛБ 
д) лепливи ленти, гуми-

рана хартија ЛБ ЛБ 
ѓ) хартија за пишување 

во формат ЛБ ЛБ 
е) друго ЛБ ЛБ 

48.16 Кутии, вреќи и други обвив-
ки од хартија или од картон: 
1) Од хартија: 

а) вреќи и ќесиња од хар-
тија ЛБ ЛБ 

б) амбалажа од хартија 
друга ЛБ ЛБ 

2) Од картон: 
а) кутии од бранест кар-

тон за индустријата на 
дрво ЛБ ЛБ 

б) кутии од картон други ЛБ г д к 
в) амбалажа од картон 

друга ЛБ ЛБ 

48.17 Регистратори, фасцикли, ку-
тии и слични предмети од 
хартија или картон, што оби-
чно се употребуваат во кан-
целарии, трговии и слично ЛБ 

48.18 Регистри, тетракти (вежбан-
к а , сметковни книги, почет-
ници, книги за порачки, при-
знанични книги, дневници, 
впивачки перничиња, повези 
(со подвижни листови), об-
вивки за акти и друг пишу-
вачки прибор од хартија или 
хартија или картон: албуми 
за мостри и други албуми за 
збирки и корици за книги, 
од хартија и картон 

48.19 Етикети од хартија или кар-
тон, печатени или не, или 
премачкани со лепило 

48.20 Бобини, шпул ни, копсови и 
слични подлоги од х а р т и ј а 
маса, од хартија или од кар-
тон (перфорирани или не, 
стврднати или не): 
1) Бобини и шпулни од хар-

тија и картон 
2) Цевки од хартија за пре-

дилници 
3) Друго 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

48.21 Други изработки од хартие-
на маса, од хартија, од кар-
тон или од целулозна вата: 
1) Картички за статистички 

машини ЛБ 

ГДК 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
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3) Предмети за домаќинство-
то (чаши, чинии и сл.) ЛБ 

3) Абажури ЛБ 
4) Тантели и везови ЛБ 
5) Шамивчиња и ленти ЛБ 
6) Друго: 

а) крпи за лице, сервиети 
и чаршафи од хартија ЛБ 

б) хартија за сметачки 
машини и други регис-
триран™ инструменти ЛБ 

в)жакард картони ЛБ 
г) друго ЛБ 

Глава 49 — Печатени книги, 
весници, слики и други про-
изводи на печатарската ин-
дустрија; ракописи, дактило-

графии и планови 

49.01 Печатени книги, книшки, 
брошури, памфлети и слобод-
ни листови: 
1) Книги печатени на јази-

ците на народностите на 
Југославија и на странски 
јазици ЛБ 

2) Книги печатени на јази-
ците на народите на Југо-
славија во копродукција 
на странски и домашни 
издавачки претпријатија ЛБ 

3) Изданија на југословенски 
издавачи печатени во 
странство на јазиците 
на народите на Југослави-
ја освен книгите од об-
ласта на уметноста (општи 
и ликовни) и урбанизмот 
и уметничките фотогра-
фии ЛБ 

4) Слободни листови со печа-
тен текст или на друг на-
чин, за книгите што се 
издаваат во рамките на 
копродукција на странски 
и домашни издавачки 
претпријатија: 
а) на домашни јазици ЛБ 
б) на странски јазици ЛБ 

5) Друго (речници и др.): 
а) на домашни јазици ЛБ 
б) на странски јазици ЛБ 

49.02 Весници, дневници и перио-
дични публикации, илустри-
рани или не: 
1) Весници на домашни ја-

зици ЛБ 
2) Весници на странски ја-

зици ЛБ 
3) Списанија на домашни ја-

зици ЛБ 
4) Списанија на странски ја-

зици ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

г д к 

г д к 

49.03 Детски книги во слики 
детски книги за сликање 

и 
ЛБ 

ГДК 
ЛБ 

ГДК 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ЛБ 

ЛБ 

49.04 Музички ноти, печатени или 
во ракопис, поврзани или не, 
илустрирани или не 

49 05 Печатени географски, хидро-
графски и слични карти од 
сите видови, вклучувајќи ги 
и атласите, ѕидните географ-
ски карти и типографските 
планови; печатени глобуси 
(земски или небески): 
1) Глобуси 
2) Друго: 

а) атласи 
б) географски ѕидни кар-

ти 
в) друго 

49.06 Проекти и нацрти, за индус-
триски, архитектонски, ма-
шински, трговски или слич-
ни цели, во оригинал или во 
репродукција на истите на 
хартија осетлива на светли-
на; ракописи и чукани текс-
тови: 
1) Нацрти, индустриски пла-

нови 
2) Друго 

49.07 Поштенски, таксени и слични 
марки непоеиштени, што се 
во оптек или се наменети да 
бидат во оптек во земјата на 
намената; таксени хартии, 
банкноти, акции или облига-
ции и слично; чековни кни-
шки: 
1) Марки поштенски или 

таксени 
2) Акции, чековни книшки 

и други печатени вредно-
сни хартии 

3) Банкноти (што уште не се 
во оптек) 

ЛБ ЛБ 

49 08 Декалкомании 
пресликување) 

(хартии за 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

49.09 Поштенски разгледници и че-
ститки со слики, печатени на 
кој и да е начин, со украси 
или не 

49.10 Календари од сите видови, 
од хартија или картон, вклу-
чувајќи ги и блок-календа-
рите 

49.11 Други печатени предмети, 
вклучувајќи печатени слики 
и фотографии: 
1) Слики, гравури, фотогра-

фии 
2) Подлоги за календари, 

печатени на хартија, на 
картон или на друга мате-
рија; календари печатени 
на други материи, освен 
хартија или картон 

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

бр. 49.01 точ. 1, 2 и 5 
б) друго 

ЛБ 

Д 
Д 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 
г д к 

ЛБ 

Д 
д 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ЛБ 

ГДК 

гдк 
гдк 
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4) Проспекти и други мате-
ријали за реклама кои за 
сметка на југословенските 
работни и други организа-
ции се печатени во стран-
ство на јазиците на 
народите на Југославија 

5) Друго: 
а) честитки (без слика), 

посетници и ел. печате-
ни предмети 

б) формулари, листи на 
дијаграми и ел. печате-
ни предмети 

в) печатени работи други 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

г д к 

г д к 

г д к 
г д к 

50.08 Катгут од свила; имитација 
на катгут од свила ЛБ 

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

а) ткаенини ретки (мус-
лин, гренадин, воал, га-
за, етамин и сл.) ЛБ 

б) ткаенини свилени дру-
ги ЛБ 

2) Од шап-свила ЛБ 

50.10 Ткаенини од бурет-свила ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

ЛБ 

О д д е л XI 

ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ И ИЗРАБОТКИ ОД 
ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Глава 50 — Природна свила и отпадоци од природ-
на свила 

50.01 Кокони од свилени буби по-
добни за одвиткување 

50.02 Свила сурова (невпредена): 
1) Греж 
2) Намотана во штрингли 

(невпредена) 
3) Друго 

50.03 Отпадоци од свила (вклучу-
вајќи ги и коконите неподоб-
ни за одвиткување, шап-сви-
лата, бурет-свилата, свиле-
ниот кемлинг и искубените 
крпи: 
1) Отпадоци од кокскни и од 

свилен конец 
2) Отпадоци од свила (шап и 

бурет) 
3) Искубани крпи 
4) Кокони неподобни за од-

мотување 
50.04 Свилено предиво, освен пре-

дивата од шап и бурет-сви-
ла, непригодено за продажба 
на мало: 
1) Сурово или белоно 
2) Бојосано или печатено 

50.05 Предиво од шап-свила, не-
пригодено за продажба на 
мало: 
1) Сурово или белено 
2) Бојосано или печатено 

50.06 Предиво од бурет-свила не-
пригодено за продажба на 
мало: 
1) Сурово или белоно 
2) Бојосано или печатено 

50.07 Предиво од свила, шап-сви-
ла и бурет-свила, пригодено 
за продажба на мало: 
1) Од свила 
2) Од шап-свила 
3) Од бурет-свила 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

Глава 51 — Вештачки и син-
тетични текстилни влакна 

(бескрајни) 

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

а) монофиламенти: 
1) најлон полиамидни 

филаменти 66 ЛБ ГДК 
2) други полиамидни 

монофиламенти (нај-
лон 6 — перлон) ЛБ Д 

3) друго ЛБ ГДК 
б) синтетичен конец за 

индустријата ЛБ . ГДК 
в) други синтетички пре-

дива: 
1) најлон од полиамид-
ни 66 филаменти ЛБ ГДК 
2) најлон 6 — перлон 

од други полиамид-
ни филаменти ЛБ Д 

3) други ЛБ ГДК 
2).Од вештачки влакна: 

а) рајон ЛБ ДК 
б) ацетатни ЛБ ГДК 
в) рајон конец за индус-

тријата на обувки ЛБ ГДК 
г) автокорд од рајон ЛБ ГДК 
д) друго ЛБ ГДК 

51.02 Монофил, ленти — дагички 
(вештачка слама и сл.) и 
имитација на катгут, од ве-
штачки или синтетички ма-
терин: 
1) Од синтетички текстилни 

материи: 
а) монофил ЛБ ГДК 
б) друго: 

1) катгут имитација, 
нестерилен ЛБ Д 

2) друго ЛБ ГДК 
2) Од вештачки текстилни 

материи: 
а) монофил ЛБ ГДК 
б) најлон конец за јадици ЛБ ЛБ 
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в) друго: 
1) катгут имитација, 

нестерилен 
2) друго 

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

а) најлон кепец за јад ицн 
б) друго 

2) Од вештачки влакна 
51.04 Ткаенини од вештачки или 

синтетички влакна (бескрај-
ни), вклучувајќи ги и ткае-
нини од монофил или од да-
гички од тар. бр. 51.01 и 
51.02: 
1) Од синтетични влакна: 

а) креп 
б) други: 

1) автокорд ткаенини 
2) други 

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

1) од цел-влакна 
2) од други вештачки 

влакна 

Глава 52 — Метализиран 
текстил 

52.01 Метализирано предиво, тек-
стилно предиво, влредено со 
метал или покриено со метал 
по кој и да е пат: 
1) Текстилни предива впре-

дени или покриени со ме-
тал: 
а) предиво впредено со 

благородни метали 
б) предиво впредено со 

прости метали 
в) друго 

2) Друго 
52.02 Ткаенини од метални ниш-

ки или метализирано преди-
во, што се употребуваат за 
изработка на предмети за 
облекување, како и ткаенини 
за мебел или слично: 
1) Ткаенини од метално пре-

диво 
2) Друго 

Глава 53 — Волна и други 
животински влакна 

53.01 Волна од овци или од јагни-
ња, невлачена и исчешлана: 
1) Волна масна или испрана 

на грбот: 
а) мерино неправа 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
Д 
ГДК 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ГДК 

г д к 

г д к 

г д к 

г д к 

б) крстосана непрана: 
1) финост до 30 микро-

ЛБ Д ни ЛБ ГДК 
ЛБ ГДК 2) финост над 30 мик-

рони ЛБ РК 
в) табачка неправа: 

1) финост до 30 микро-
ни ЛБ ГДК 

2) финост над 30 мик-
рони ЛБ РК 

2) Друго: 
а) мерино прана ЛБ ГДК 
б) крстосана прана: 

1) финост до 30 микро-
ни ЛБ ГДК 

2) финост над 30 мик-
роби ЛБ РК 

в) табачка прана ЛБ РК 
53.02 Друга животинска длака 

(фина или груба), невлачена 
и нечешлана: 
1) Фина: 

а) од питом зајак и од 
ангора питом зајак ЛБ ЛБ 

б) од ангора коза (и од 
други кози, освен оби-
чна) ЛБ ЛБ 

в) камилска ЛБ ЛБ 
г) зајачка ЛБ ЛБ 
д) бибер ЛБ ЛБ 
ѓ) друга, невлачена ниту 

чешлана ЛБ ЛБ 
е) друга што не е за пре-

дење ЛБ ЛБ 
2) Груба: 

а) говедска ЛБ ЛБ 
б) козја ЛБ ЛБ 
в) друга ЛБ ЛБ 

53.03 Отпадоци од волна од овци 
или јагниња или од друга 
животинска длака (фина или 
груба), некината и неискубе-
на: 
1) Кемлинг ЛБ ГДК 
2) Отпадоци од чешлање и 

предење, други ЛБ ГДК 
3) Отпадоци од друга фина 

и груба длака ЛБ ЛБ 
53 04 Отпадоци од волна од овци 

или јагниња и од друга жи-
вотинска длака (фина или 
груба), кинати или неискубе-
ни, вклучувајќи ги и неиску-
бените крпи: 
1) Волна тргана ЛБ ГДК 
2) Отпадоци од фина и гру-

ба длака и друго ЛБ ГДК 
53.05 Волна од овци или јагниња 

и друга животинска длака 
(фина или груба), влачена 
или чешлана: 
1) Волна и длака влачена 

или чешлана освен чеш-
ланата од точката 2: 
а) мерино влачене или 

чешлана ЛБ ГДК 
б) крстосана, влачене или 

чешлана: 
1) финост до 30 микро-

ви ЛБ ГДК 
2) финост над 30 МИК-

ЛЕ ГДК рони ЛБ РК 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ' 
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в) длака фина друга 
2) Волна чешлана во форма 

на ленти намотана во кло-
пчиња: 
а) чешланец од мерино 

волна 
б) чешланец од крстосана 

волна 
в) друго 

53.06 Предиво од влачена волна од 
овци или јагниња (волница), 
непригодено за продажба на 
мало: 
1) Сурово 
2) Бел ено, бојосано или пе-

чатено 

53.07 Предиво од чешлана волна 
од овца или јагниња (волнено 
предиво), непригодено за 
продажба на мало: 
1) Сурово 
2) Бел ено, бојосано или пе-

чатено 

53.08 Предиво од фина животин-
ска длака (влачене или чеш-
лано), непригодено за прода-
жба на мало: 
1) Од мохер невпредено 
2) Од друга фина длака нев-

предено 
3) Од мохер впредено 
4) Од друга фина длака впре-

дено 

53.09 Предиво од длака од грива и 
опашка или од груба живо-
тинска длака, непригодено за 
продажба на мало 
1) Од коњска длака 
2) Од груби длаки, 

коњски 
освен 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

г д к 

г д к 

г д к 

г д к 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

53.10 Предиво од волна од овци 
или јагниња, од длака од 
грива и опашка или од друга 
животинска длака (фина или 
груба), пригодено за продаж-
ба на мало: 
1) Конец 
2) Плетиво 
3) Конец од друга фина или 

груба длака 
4) Друго 

53.11 Ткаенини од волна од овци 
или јагниња или од фина 
животинска длака: 
1) За ќебиња — покрив ки 
2) За други цели: 

а) од волнено влачено 
(штрајхгарн) предиво 
кое содржи над 50°/о 
волна, како и во меша-

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

г д к 
г д к 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

ница со предива од 
други текстилни мате-
ријали, освен волнено 
чешлано предиво: 
1) од в лачена волна ЛБ 
2) мешани со синтети-

ка (со над 50% вол-
на) ЛБ 

3) мешани со вештач-
ки влакна (со над 
50% волна) ЛБ 

б) од волнено влачено 
(штрајхгарн) и чешла-
но (камгарн) предиво, 
што содржат над 50% 
волна (полукамгарн): 
1) мешани со синтети-

ка (со над 50% вол-
на) ЛБ 

2) мешани со вештачки 
влакна (со над 50% 
волна) ЛБ 

в) од волнено чешлано 
(камгарн) предиво, кое 
содржи над 50% вол-
на, како и во мешани-
ца, со предива од дру-
ги текстилни материја-
ли, освен волнено вла-
чено предиво: 
1) од чешлана волна ЛБ 
2) мешани со синтети-

ка (со над 50% вол-
на) ЛБ 

3) мешани со вештачки 
влакна (со над 50% 
волна) ЛБ 

г) друго: 
1) од фина длака (ос-

вен волна) ЛБ 
2) фланел од фина 

длака и волна ЛБ 

53.12 Ткаенини од груба животин-
ска длака, освен од длака од 
гривата и опашката ЛБ 

5313 Ткаенини од длака од грива-
та и опашката ЛБ 

Глава 54 — Лен и рамија 

54.01 Лен, суров или преработуван 
но напреден, колчишта и от-
падоци од лен (вклучувајќи 
и од искубени крпи): 
1) Ленено влакно ЛБ 
2) Друго: 

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

54.02 Рамија, сурова или прерабо-
тувана но непредена; колчи-
шта и отпадоци од рамија 
(вклучувајќи и од искубани 
крпи): 
1) Сурова ЛБ 
2) Преработена ЛБ 
3) Отпадоци ЛБ 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ГДК 

г д к 

г д к 
г д к 
г д к 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
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54.03 Предиво од лен или од рами-
ја, непригодело за продажба 
на мало: 
1) Од лен: 

а) предиво ленено невпре-
дено ЛБ ГДК 

б) предиво ленено впроде-
но ЛБ ГДК 

2) Конец ленен за индустри-
јата ЛБ ГДК 

3) Друго ЛБ ЛБ 

54.04 Предиво од лен или од рами-
ја, при год ено за продажба на 
мало: 
1) Предиво од лен или рами-

ја ЛБ ЛБ 
2) Конец ленен ЛБ ЛБ 
3) Конец од рамија ЛБ ЛБ 

64.05 Ткаенини од лен или од ра-
мија: 
1) Од лен ЛБ ГДК 
2) Од рамија ЛБ ЛБ 

Глава 55 — Памук 

55.01 Памук, невлачен и исчеш-
лан: 
1) Кратковлакнест Д ГДК 
2) Срдновлакнест Д ГДК 
3) Долговлакнест Д ГДК 
4) Со семето Д ГДК 

55.02 Линтерс од памук: 
1) Суров Д ЛБ 
2) Пран, белец или бојосан ЛБ ЛБ 

55 03 Отпадоци од памук (вклучу-
вајќи и од искубени крпи), 
невлачени или исчешлани: 
1) Отпадоци од предење ЛБ ГДК 
2) Отпадоци други (памучник 

за чистење и др-) ЛБ ГДК 

55.04 Памук, влачен или чешлан ЛБ ГДК 

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

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

индустријата ЛБ ГДК 
2) Друго: 

а) невпредено белено ЛБ ГДК 
б) невпредено, бојосано 

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

мерцеризирано ЛБ ГДК 

55.06 Предиво од памук, преоде-
но за продажба на мало: 
1) Конец: 

а) немерцеризиран ЛБ ГДК 

б) друг ЛБ ГДК 
2) Друго: 

а) немерцеризирано ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

55 07 Ткаенини од памук во гази 
врзувани: 
1) Сурови, немерцеризирани ЛБ ГДК 
2) Други ЛБ ГДК 

55.08 Фротирни ткаенини за бри-
т к и (букле) и слични фро-
тирни ткаенини, од памук: 
1) Небелени (сурови) ЛБ ГДК 
2) Други ЛБ ГДК 

55.09 Други ткаенини од памук: 
1) Сурови немерцеризирани: 

а) за ќебиња — покривам ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ГДК 

2) Други: 
а) белени ЛБ ГДК 
б) бојосани или мерцери-

зирани ЛБ ДК 
в) со рака ткаени (во на-

родни мотиви) ЛБ ЛБ 
г) печатени ЛБ ГДК 
д) други ЛБ ГДК 

Глава 56 — Вештачки и син-
тетична« влакна (испреки-

нати) 

56.01 Вештачки и синтетички вла-
кна (испрекинати), невлаче-
ни, исчешлани или на друг 
начин неприготвени за пре-
дење: 

1) Синтетички влакна: 
а) полиакрилни и полиа-

мидни ЛБ 
б) полиестерски ЛБ 
в) други ЛБ 

2) Вештачки влакна: 
а) вискозни: 

1) целвлакно од волнен 
тип ЛБ 

1) целвлакно од паму-
чен тип ЛБ 

3) рајон влакно ЛБ 
б) други ЛБ 

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

чену во кабли, освен по-
лиестер ЛБ ДК 

2) Влакна вештачки, несече-
ни во кабли ЛБ Д 

3) Влакна синтетички полне-
стерски несечени во кабли ЛБ ГДК 

д к 
гдк 
гдк 

дк 
д к 
д 
д 
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_ 1 2 3 4 

56 03 Отпадоци (вклучувајќи ги и 
отпадоците од предиво и ра-
скубаните крпи) од вештач-
ки или синтетични влакна 
(бескрајни или испрекинати) 
невлачени, нечешлани или на 
друг начин неприготвени за 
предење: 
1) Од синтетични влакна ЛБ Д 
2) Од вештачки влакна ЛБ Д 

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

а) чешлани: 
1) од полиестер ЛБ ГДК 
2) други ЛБ ДК 

б) други: 
1) од пол нестор ЛБ ГДК 
2) други ЛБ ДК 

2) Вештачки влакна: 
а) чешлани: 

1) целвлакно од паму-
чен тип сечено ЛБ ДК 

2) целвлакно од волно« 
тип сечено ЛБ ДК 

3) рајон влакно сечено ЛБ Д 
4) чешлани, сечени, 

ДРУГИ ЛБ Д 
5) отпадоци од вештач-

ки влакна ЛБ Д 
б) други: 

1) целвлакно од паму-
чен тип, сечено ЛБ д к 

2) целвлакно од волиш 
тип, сечено ЛБ д к 

3) рајон влакно сечено ЛБ Д 
4) сечени, други ЛБ д 
5) отпадоци ЛБ д 

56.05 Предиво од вештачки или 
синтетички влакна испреки-
нати или од отпадоци, неп-
ригодено за продажба на ма-
ло: 
1) Од синтетички влакна: 

а) од најлон влакна и 
перлон влагана ЛБ 

б) конец од испрекинати 
синтетички влакна за 
индустријата ЛБ 

в) од други синтетични 
влакна ЛБ 

2) Од вештачки влакна: 
а) од целвлакна ЛБ 
б) од други вештачки 

влакна ЛБ 

56.06 Предиво од вештачки или 
синтетички влакна (испреки-
нати или од отпадоци), при-
г о д е н за продажба на мало: 
1) Од синтетички влакна: 

а) конец од најлон влак-
на и перлом влакна ЛБ 

б) конец од синтетична 
влакна, друг ЛБ 

в) друго ЛБ 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

Д 
ДК 

1 2 3 4 

2) Од вештачки влакна: 
а) конец ЛБ г д к 
б) друго ЛБ г д к 

56.07 Ткаенини од вештачки или 
синтетични влакна (испреки-
нати или од отпадоци): 
1) Од синтетички влакна: 

а) креп ЛБ г д к 
б) други ЛБ г д к 

2) Од вештачки влакна: 
а) креп ЛБ г д к 
б) други: 

1) од целвлакно ЛБ г д к 
2) од други вештачки 

влакна ЛБ г д к 

Глава 57 — Други растителни 
текстилни материјали; пре-
диво од хартија и ткаенини 

од предиво од хартија 

57.01. Коноп, суров или прерабо-
туван но непреден; колчи-
шта и отпадоци од коноп 
(вклучувајќи и од раскубани 
крпи или јажиња): 
1) Конопно влакно ЛБ ЛБ 
2) Друго: 

а) коноп квасен ЛБ ЛБ 
б) коноп зелен Л Б ЛБ 
в) колчишта квасен« ЛБ ЛБ 
г) колчишта зелени ЛБ ЛБ 
д) колчишта преработени ЛБ ЛБ 
ѓ) отпадоци од конопни 

влакна ЛБ ЛБ 

57.02 Манила (аваса), сурова или 
преработувана но непредена, 
колчишта и отпадоци од ма-
нила (вклучувајќи и од рас-
кубаки крпи или јажиња): 
1) Влакна од манила ЛБ ЛБ 
2) Друго ЛБ ЛБ 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

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

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

ена, влачена, чешлана, 
белена или бојосана) ЛБ ГДК 

2) Друго ЛБ ЛБ 

57.04 Други растителни текстилни 
влакна, сурови или прерабо-
тувани но непредени; отпа-
доци од такви влакна (вклу-
чувајќи и од раскубани крпи 
и јажиња): 
1) Влакна од сисал и други 

влакна од растенија од 
фамилијата на агава, нив-
ни отпадоци и влакна од 
раскубани крпи: 
а) сисал влакно ЛБ ЛБ 
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б) влакна од агава фами-
лија, други 

2) Друго: 
а) кокосово влакно 
б) друго: 

1) растителни влакна 
за предење, други 

2) отпадоци од други 
растителни влакна 

57 05 Предива од коноп 

67.06 Предива од јута 

57.07 Предива од други растителни 
текстилни влакна: 
1) Од манила 
2) Од сис ал 
3) Од кокос 
4) Други 

57.08 Предива од хартија 

57.09 

51.10 

57.11 

Ткаенини од коноп 

Ткаенини од јута 

Ткаенини од други растител-
ни влакна: 
1) Од сисал влакна 
2) Од кокосови влакна 
3) Од други растителни вла-

кна 

57 12 Ткаенини од предива од хар-
тии 

Глава 58 — Теписи, бришани, 
простирки и таписерии плиш 
и сомот (со расечен или не-
расечен флор) и ткаенини од 
гасеничаво предиво; л е т ј е -
ти изработки, позамантсрис-
ки изработки; тил и други 
мрежести ткаенини; таители; 

везови 

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

а) од волна или фина жи-
вотинска длака 

б) од свила или од син-
тетички текстилни вла-
кна 

в) од друг текстилен ма-
теријал 

2) Со јазли врзани со машина: 
а) од волна или фина жи-

вотинска длака: 
1) килими јазлувани 
2) покривки јазлувани 

б) од свила или од син-
тетички текстилни вла-
кна: 
1) килими јаз дувани 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

ГДК 

ЛБ 

ГДК 

гдк 

гдк 

гдк 
гдк 

гдк 

2) покривки јазлувани 
в) од други текстилни ма-

теријали: 
1) килими јазлувани 
2) покривки јазлувани 

58.02 Други теписи, прекривки, 
простирку бришани и сл. и 
простирки „келим", шумак" и 
„карамани" и сл. (конфекци-
онирани или не): 
1) Рачно ткаени: 

а) од волна или од фина 
длака 

б) од синтетични влакна 
в) друго 

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

длака 
б) од синтетички влакна 
в) друго: 

1) простирки и килими 
ткаени други 

2) тапетарски изработ-
ки 

58.03 Таписерии работени со рака, 
од видовите на гоблени, на 
фландриски гоблени, обисон, 
бове и ел, и со игла израбо-
тени таписерии (на пример: 
со ситен бод и со крстосан 
бод), изработени во парчиња 
и слично со рака: 
1) Од свила или од синтети-
чки или вештачки влакна 
2) Друго 

58.04 Плиш и сомот (со расечен 
или нерасечен флор) и ткае-
нини од гасеничаво преди-
во, освен букле-ткаенини од 
памук, од видовите на фро-
тирни ткаенини од тар бр. 
55 08 и ткаенини од тар. бр. 
53.05: 
1) Од памук 
2) Од свила 
3) Од волна 
4) Од синтетички влакна: 

а) жанил, мокет и имита-
ции на крзно 

б) друго 
5) Од вештачки влакна 
6) Друго 

58.05 Лентести изработки и тесни 
ткаенини (болдук) изработе-
ни само од основа чии жици 
се меѓусебно залепени, освен 
стоките до тар. бр. 58.06: 
1) Лентести изработки: 

а) од велур, плиш, букле-
- ткаенини или ткаени-
ни од гасеничаво пре-
диво (жанил): 
1) од влакна синтетич-

ки, вештачки или 
од памук: 
а) од синтетички в-

лакна 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ГДК 
ГДК 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 
гдк 

гдк 
гдк 
гдк 
гдк 

ЛБ ЛБ 
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б) ленти од вештач-
ка свила ЛБ ЛБ 

в) ленти памучни ЛБ ЛБ 
2) од свила ЛБ ЛБ 
3) од други текстилни 

материи ЛБ ЛБ 
б) друго: 

1) од метално или ме-
тализирано предиво ЛБ ЛБ 

2) од свила ЛБ ЛБ 
3) друго ЛБ ЛБ 

2) Болдук: 
а) од рамија ЛБ ЛБ 
б) друго ЛБ ЛБ 

58.06 Етикети, значки и слични 
предмети ткаени но неве-
зени, во парче во ленти или 
сечени во определени фор-
ми или големини ЛБ ЛБ 

58.07 Гасеничаво предиво — жа-
нила, тантелесто предиво — 
увртено предиво (освен ме-
тализираното предиво од 
тар. бр. 52.01 и тантелесто-
-увртено предиво од длака 
од гривата и опашката); 
плетенки и украсна позаман-
терија во парче; рој ти, пи-
ску ли, помпезни и ел.: 
1) Предиво од жани ла ЛБ ГДК 
2) Ширити и украсни п и с а -

ли: 
а) од природна свила ЛБ ГДК 
б) од вештачка свила ЛБ ГДК 
в) памучни ЛБ ГДК 
г) други ЛБ ГДК 

3) Друго: 
а) од природна свила ЛБ гдк 
б) од вештачка свила ЛБ гдк 
в) памучни ЛБ гдк 
г) друго ЛБ гдк 

58.08 Тил и други мрежести ткае-
нини (освен ткаени, плетени 
или хеклувани ткаенини), 
мазни: 
1) Од синтетички влакна ЛБ ГДК 
2) Од вештачки влакна ЛБ ГДК 
3) Од памук ЛБ ГДК 
4) Друго: 

а) свилени ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ГДК 

58.09 Тил и други мрежести ткае-
нини (освен ткаени, плетени 
или хеклувапи ткаенини), 
украсни — фазонирани; тан-
тели работени со рака или 
машина, во парчиња, во лен-
ти или во мотиви: 
1) Тил, тил-бобине и ткаени-

ни со врзани кравати 
(филе): 
а) тил од вештачка сви-

ла украсен со мостри ЛБ ГД1С 
б) тил памучен украсен 

со мостри ЛБ ГДК 
в) тил украсен, од други 

материи ЛБ ГДК 

г) друго ЛБ ГДК 
2) Тантели: 

а) рачно изработени ЛБ ГДК 
б) машински изработени: 

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

3) Друго ЛБ ГДК 

58.10 Везови, во парчиња, во лен-
ти или во мотиви: 
1) Рачни ЛБ ЛБ 
2) Машински ЛБ ЛБ 
3) Друго ЛБ ЛБ 

Глава 59 — Вата и филц; 
канап-јажиња, ортоми, пала-
мари, специјални ткаенини; 
ткаенини импрегнирани или 
обложени; предмети за тех-
нички потреби од текстилен 

материјал 

59.01 Вата и предмети од вата; 
снежинки и прав или нопни 
од текстилен материјал: 
1) Вата и предмети од вата: 

а) вата: 
1) од свила или од от-

падоци од свила ЛБ ГДК 
2) од вештачки или 

синтетички текстил-
ни влакна ЛБ ГДК 

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

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

падоци на свила ЛБ ГДК 
2) од вештачки или 

синтетички текстил-
ни влакна ЛБ ГДК 

3) од друг текстилен 
материјал ЛБ ГДК 

2) Прамења, јазолчиња и 
нопни: 
а) од вештачки или тек-

стилни влакна ЛБ ГДК 
б) од синтетички текстил-

ни влакна ЛБ ГДК 
в) од други текстилни ма-

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

(фини и груби) ЛБ ГДК 
3) од лен ЛБ ГДК 
4) од рамија ЛБ ГДК 
5) од памук ЛБ ГДК 
6) од коноп ЛБ ГДК 

7) од друг текстилен материјал ЛБ ГДК 
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1 2 3 4 

59.02 Клобучина-филц и изработ-
ки од клобучина, импрегни-
рани или не, обложени или 
не: 
1) Филц: 

а) од волна или фини 
длаки: 
1) валани и пресувани 

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

2) друго ЛБ ЛБ 
б) од друг текстилен ма-

теријал: 
1) валани и пресувани 

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

2) друго ЛБ ЛБ 
2) Изработки од филц: 

а) од волна или од фини 
длаки ЛБ ЛБ 

б) од друг текстилен ма-
теријал ЛБ ЛБ 

59.03 Ткаенини неткаени (од слов-
ени влакна), ткаенини од 
предиво, слични на неткаени 
ткаенини и предмети од об-
ложени ткаенини, импрегни-
рани или не, обложени или 
не: 
1) Ткаенини исткаени: 

а) ткаенини од споени 
влакна ЛБ ЛБ 

б) други ЛБ ЛБ 
2) Предмети од неткаени 

ткаенини: 
а) изработки од ткаенини 

од споени влакна (за-
веси, покривки) ЛБ ЛБ 

б) други ЛБ ЛБ 
59.04 Канали, јажиња, ортоми и 

паламари, па и плетени: 
1) Од коноп: 

а) канали од коноп ЛБ ЛБ 
б) јажиња од коноп ЛБ ЛБ 
в) друго ЛБ ЛБ 

2) Од лен ЛБ ЛБ 
3) Од памук ЛБ ЛБ 
4) Од јута ЛБ ЛБ 
5) Од сисал: 

а) сисал врзок за снопови ЛБ ЛБ 
б) друго ЛБ ЛБ 

6) Од кокос ЛБ ЛБ 
7) Од манила: 

а) канали и јажиња од 
манила ЛБ ЛБ 

б) друго ЛБ ЛБ 
8) Од друг текстилен мате-

ријал ЛБ ЛБ 
59.05 Мрежи и мрежести изработ-

ки од канап, јажиња или од 
ортоми и рибарски мрежи 
изработени од предиво, од 
канап, од јажиња или од 
ортоми: 

1 2 3 4 
1) Мрежи од риболов: 

а) од синтетички влакна 
б) од памук 

ЛБ 
ЛБ 

гдк 
гдк 

в) од вештачки влакна ЛБ гдк 
г) од друг текстилен ма-

теријал ЛБ гдк 
2) Други мрежи: 

а) од синтетични влакна ЛБ гдк 
б) од памук ЛБ гдк 
в) од вештачка влакна ЛБ гдк 
г) од друг текстилен ма-

теријал ЛБ гдк 
59.06 Други изработки од предиво, 

од канап, од јажиња, од ор-
томи и од паламари, освен 
од текстилни ткаенини и 
предмети изработени од так-
ви ткаенини: 
1) Од синтетични влакна ЛБ ЛБ 
2) Од вештачки влакна ЛБ ЛБ 
3) Од свила ЛБ ЛБ 
4) Од памук ЛБ ЛБ 
5) Од друг текстилен мате-

ријал ЛБ ЛБ 

59.07 Ткаенини обложени со ле-
пило или со скробни материи, 
што се употребуваат за над-
ворешно подврзување книги 
и слично; ткаенини за копи-
рање; канафас приготовен за 
сликање; крути ткаенини 
(буграм) и слични ткаенини 
за шапки и за слични по-
треби: 
1) За подврзување книги ЛБ ЛБ 
2) За сликање ЛБ ЛБ 
3) За снимање или транспа-

рентни за цртање ЛБ ГДК 
4) Друго ЛБ ГДК 

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

а) обложени со синтетич-
на материја ЛБ ГДК 

б) други ЛБ ГДК 
2) Други ЛБ ГДК 

59.09 Текстилни ткаенини обложе-
ни или импрегнирани со ма-
сло или со препарати врз 
база на сушливи масла: 
1) Воштени платна ЛБ ГДК 
2) Друго ЛБ ГДК 

59.10 Линолеум и матери]али при-
готвени на текстилна под-
лога на сличен начин како 
линолеумот, сечени во фор-
ми или не, што се употребу-
ваат за покривање подови; 
покривки на подови со обло-
га на текстилна основа (ба-
за), сечени во форми или не: 



Вторник, 29 декември 1970 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 58 — Страна 1417 

1 

1) Линолеум 
2) Покривка други 

59.11 Каучукувани текстилни тка-
енини, освен плетени и хек-
лувани стоки обложени со 
каучук: 
1) Ткаенини гумираго* 
2) Ленти лепливи — за елек-

трична изолација — изо-
л и р б а н 

59.12 Ткаенини на друг начин 
импрегнирани или обложе-
ни; платно малано за теа-
тарски кулиси, за задншш 
на ателјеа и слично; 
1) Ткаенини: 

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

б) обложени со асфалт, 
со катран или со слич-
ни материи 

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

лјеа или за слични пот-
реби 

3) Друго 

59.13 Ткаенини и ленти (освен 
плетени и хеклувани) елас-
тични, изработени од текстил-
ни материи врзани со кау-
чукови жици-нишки: 
1) Тесни ткаенини: 

а) од синтетични влакна: 
1) ленти 
2) други 

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

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

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

теријал 

59.14 Фитили, ткаеии, плетени 
или преплетени, од текстил-
ни материи, за ламби, греа-
ни, запалки, свеќи и ел.; чо-
рапки за гасно осветление и 
цевасто плетени ткаенини за 
чорапки: 
1) Фитили 
2) Цевасти ткаенини за из-

работка за чорапки за 
осветление 

3) Чорапки за гасно освет-
ление 

4) Друго 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 
ГДК 

гдк 

гдк 

гдк 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 
гдк 

гдк 
гдк 
гдк 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

59.15 Цевки за полевање и слич-
ни цевки од текстилен ма-
теријал, поставени или не, 
армирани или не, со прибор 
од друг материјал или не: 
1) Со метална арматура 
2) Друго 

59.16 Трансмисиони, конвеерски и 
елеваторски ленти и ремења, 
од текстилен материјал, за-
јакнати со метал или друг 
материјал: 
1) Ремења за трансмисија: 

а) армирани 
б) други 

2) Ленти за транспортери и 
конвеери: 
а) армирани 
б) други 

59.17 Ткаенини и текстилни пред-
мети, што обично се употре-
буваат во машини или по-
стројки: 
1) Ткаенини за сита: 

а) ткива свилени за мел-
ничка сита 

б) ткива за други сита 
2) Корд од рајон и од синте-

тички предива (како ткае-
нина) : 
а) импрегниран 
б) ^импрегниран 

3) Филц: 
а) за индустријата на 

хартија 
б) друго 

4) Друго: 
а) филтери од текстилни 

материи, филтер-плат-
но 

б) текстилни технички из-
работки, други 

Глава 60 — Плетени и хеклу-
вани стоки 

60 01 Плетени или хеклувани ме-
тражни стоки, нееластични и 
некаучукувани: 
1) Од природна свила 
2) Од памук 
3) Од волна 
4) Од синтетички влакна 
5) Од вештачки влакна 
6) Од друг текстилен мате-

ријал 
60.02 Нараквици од сите видови 

плетени или хеклувани, не-
еластични и нек ау чу ку ваши 
1) Од природна свила: 

а) женски 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

б) машки 
в) детски 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 
ГДК 
ГДК 
ГДК 
ГДК 

гдк 

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

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

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

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

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

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

а) чорапи женски свилени ЛБ гдк 
б) чорапи машки и детски ЛБ гдк 
в) друго ЛБ гдк 

2) Од памук: 
а) чорапи женски други ЛБ гдк 
б) чорапи машки и жен-

ски ЛБ гдк 
в) други ЛБ гдк 

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

4) Од синтетички влакна: 
а) чорапи женски од нај-

лон или од друг синтетичен 
материјал ЛБ гдк 

б) чорапи машки и детски ЛБ гдк 
в) друго ЛБ гдк 

5) Од вештачки влакна: 
а) чорапи женски други ЛБ гдк 
б) чорапи машки и детски ЛБ гдк 
в) друго ЛБ гдк 

6) Од друг текстилен мате-
ријал: 
а) чорапи женски други ЛБ гдк 
б) чорапи машки и детски ЛБ гдк 
в) друго ЛБ гдк 

Долна рубелина и облека 
плетена или хеклувана, не-
еластична и некаучукувана: 
1) Од природна свила ЛБ гдк 
2) Од памук ЛБ гдк 
3) Од волна и фини живо-

тински влакна ЛБ гдк 
4) Од синтетички влакна ЛБ гдк 
5) Од вештачки влакна ЛБ гдк 
6) Од друг текстилен мате-

ријал ЛБ гдк 

1 2 3 4 

60.05 Горна облека и други пред-
мети плетени или хеклува-
ни, нееластични и некаучу-
кувани: 
1) Од природна свила: 

а) облека машка ЛБ гдк 
б) облека женска ЛБ гдк 
в) облека детска ЛБ гдк 
г) облека спортска ЛБ гдк 
д) костими и гаќи за ка-

пење ЛБ гдк 
ѓ) шалови, кравати и друг 

прибор за облека ЛБ гдк 
2) Од памук: 

а) облека машка ЛБ гдк 
б) облека женска ЛБ гдк 
в) облека детска ЛБ гдк 
г) облека спортска (три-

котажа) ЛБ гдк 
д) костими и гаќи за ка-

пење ЛБ гдк 
ѓ) шалови, кравати и друг 

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

вотинска длака: 
а) облека машка ЛБ гдк 
б) облека женска ЛБ гдк 
в) облека детска ЛБ гдк 
г) облека спортска плете-

на ЛБ гдк 
д) костими и гаќи за ка-

пење ЛБ гдк 
ѓ) шалови, кравати и друг 

прибор за облека ЛБ гдк 
4) Од синтетички влакна: 

а) облека машка ЛБ гдк 
б) облека женска ЛБ гдк 
в) облека детска ЛБ гдк 
г) облека спортска ЛБ гдк 
д) костими и гаќи за ка-

пење ЛБ гдк 
ѓ) шалови, кравати и друг 

прибор за облека 
ѓ) шалови, кравати и друг 

прибор за облека ЛБ гдк 
5) Од вештачки влакна: 

а) облека машка ЛБ гдк 
б) облека женска ЛБ гдк 
в) облека детска ЛБ гдк 
г) облека спортска ЛБ гдк 
д) костими и гаќи за ка-

пење ЛБ гдк 
ѓ) шалови, кравати и друг 

прибор за облека ЛБ гдк 
6) Од друг текстилен мате-

ријал: 
а) облека машка ЛБ г д к 
б) облека женска ЛБ гдк 
в) облека детска ЛБ гдк 
г) облека спортска ЛБ гдк 
д) костими и гаќи за ка-

пење ЛБ гдк 
ѓ) шалови, кравати и друг 

прибор за облека ЛБ г д к 

60.06 Плетени или хеклувани ме-
тражни стоки и предмети од 
нив, еластични или каучу-
кувани (вклучувајќи ги и 
еластичните коленици и ела-
стичните чорапи): 
1) Од природна свила: 

а) ткаенини еластични ЛБ ЛБ 
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б) гумени чорапи, еластич-
ни завои за вени 

в) друго 
2) Од памук: 

а) ткаенини еластични 
б) гумени чорапи, елас-

тични завои за вени 
в) друго 

3) Од волна и од фина жи-
вотинска длака: 
а) ткаенини еластични 
б) гумени чорапи, елас-

тични завои за вени 
в) друго 

4) Од синтетички влакна: 
а) ткаенини еластични 
б) гумени чорапи, елас-

тични завои за вени 
в) друго 

5) Од вештачки влакна: 
а) ткаенини еластични 
б) гумени чорапи, елас-

тични завои за вени 
в) друго 

6) Од друг текстилен мате-
ријал: 
а) ткаенини плетени, ела-

стични 
б) гумени чорапи, елас-

тични завои за вени 
в) друго 

Глава 61 — Облека и прибор 
за облека од ткаенини, освен 

од плетени и хеклувани 
стоки 

61.01 Горна облека за возрасни 
мажи и момчиња: 
1) Од синтетични влакна: 

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

панталони) 
в) мантили за по дожд 

машки 
г) облеки спортски (освен 

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

нуркачи и пилоти) од 
текстил 

е) облеки машки други 
2) Од вештачки влакна: 

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

панталони) 
в) мантили за по дожд 

машки 
г) облеки спортски (освен 

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

нуркачи и пилоти) од 
текстил 

е) облеки машки други 
3) Од волна или од фина жи-

вотинска длака: 
а) палта машки зимски 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

ГДК 
г д к 

ГДК 
г д к 

б) облеки машки (сакоа и 
панталони) ЛБ ГДК 

в) мантили за по дожд 
машки ЛБ ГДК 

г) облеки спортски (освен 
плетени) машки ЛБ ГДК 

д) носија машка народна ЛБ ГДК 
ѓ) облеки специјални (за 

нуркачи и пилоти) од 
текстил ЛБ ГДК 

е) облеки машки други ЛБ ГДК 
4) Од памук: 

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

панталони) ЛБ ГДК 
в) мантили за по дожд 

машки ЛБ ГДК 
г) облеки спортски (освен 

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

нуркачи и пилоти) од 
текстил ЛБ ГДК 

е) облеки машки други ЛБ ГДК 
5) Од природна свила: 

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

панталони) ЛБ ГДК 
в) мантили за по дожд 

машки ЛБ ГДК 
г) облеки спортски (освен 

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

нуркачи и пилоти) од 
текстил ЛБ ГДК 

е) облеки машки други ЛБ ГДК 
6) Од друг текстилен мате-

ријал: 
а) палта машки зимски ЛБ ГДК 
б) облеки машки (сакоа и 

панталони) ЛБ ГДК 
в) мантили за по дожд 

машки ЛБ ГДК 
г) облеки спортски (освен 

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

нуркачи и пилоти) од 
текстил ЛБ ГДК 

е) облеки машки други ЛБ ГДК 

61.02 Горна облека за жени, девој-
ки и деца: 
1) Од синтетички влакна: ЛБ г д к 

ЛБ г д к а) палта и костими жен-
ЛБ г д к ЛБ г д к 

ски ЛБ г д к 
ЛБ г д к б) палта детски ЛБ г д к 

в) мантили за по дожд 
ЛБ г д к женски ЛБ г д к 

г) фустани, блузи и здол-
ЛБ г д к ЛБ г д к ници женски ЛБ г д к 

ЛБ г д к д) алишта и облеки детски ЛБ г д к ЛБ г д к 
ѓ) облеки спортски (освен 

г д к плетени) женски ЛБ г д к 
ЛБ г д к е) носија женска народна ЛБ г д к 
ЛБ г д к ж) облеки други женски ЛБ г д к 

2) Од вештачки влакна: 
а) палта и костими жен-

ЛБ г д к ски ЛБ г д к 
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1 2 3 4 
б) палта детски ЛБ гдк 
в) мантили за по дожд 

женски ЛБ гдк 
г) фустани, блузи и здол-

ници женски ЛБ гдк 
д) алишта и облеки детски ЛБ гдк 
ѓ) облеки спортски (освен 

плетени) женски ЛБ гдк 
е) носија женска народна ЛБ гдк 
ж) облеки други женски ЛБ гдк 

3) Од волна или од фина 
животинска длака: 
а) палта и костими жен-

ски ЛБ гдк 
б) палта детски ЛБ гдк 
в) мантили за по дожд 

женски ЛБ гдк 
г) фустани, блузи и здол-

ници женски ЛБ гдк 
д) алишта и облеки детски ЛБ гдк 
ѓ) облеки спортски (освен 

плетени) женски ЛБ гдк 
е) носија женска народна ЛБ гдк 
ж) облеки женски други ЛБ гдк 

4) Од памук: 
а) палта и костими женски ЛБ гдк 
б) палта детски ЛБ гдк 
в) мантили за по дожд 

женски ЛБ гдк 
г) фустани, блузи и здол-

ници женски ЛБ гдк 
д) алишта и облеки детски ЛБ гдк 
ѓ) облеки спортски (освен 

плетени) женски ЛБ гдк 
е) носија женска народна ЛБ гдк 
ж) облеки женски други ЛБ гдк 

5) Од природна свила: 
а) палта и костими женски ЛБ гдк 
б) палта детски ЛБ гдк 
в) мантили за по дожд 

женски ЛБ гдк 
г) фустани, блузи и здол-

ници женски ЛБ гдк 
д) алишта и облеки детски ЛБ гдк 
ѓ) облеки спортски (освен 

плетени) женски ЛБ гдк 
е) носија женска народна ЛБ гдк 
ж) облеки женски други ЛБ гдк 

6) Од друг текстилен мате-
ријал: 
а) палта и костими женски ЛБ гдк 
б) палта детски ЛБ гдк 
в) мантили за по дожд 

женски ЛБ гдк 
г) фустани, блузи и здол-

ници женски ЛБ гдк 
д) алишта и облеки детски ЛБ гдк 
ѓ) облеки спортски (освен 

плетени) женски ЛБ гдк 
е) носија женска народна ЛБ гдк 
2к) други облеки женски ЛБ гдк 

61.03 Долна рубелина и облека, 
за возрасни мажи и момчи-
ња, вклучувајќи ги и околу-

1 2 3 4 

вратниците, пластроните и 
манжетните: 
1) Од синтетични влакна: 

а) кошули машки од нај-
лон, од перлон и сл. ЛБ гдк 

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

животинска длака ЛБ гдк 
4) Од памук: 

а) кошули машки памучни ЛБ гдк 
б) рубелина памучна маш-

ка друга ЛБ гдк 
в) друго ЛБ гдк 

5) Од природна свила: 
а) кошули машки свилени ЛБ гдк 
б) друго ЛБ гдк 

6) Од друг текстилен мате-
ријал ЛБ гдк 

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

а) рубелина женска од 
најлон, од пер лон и сл. ЛБ гдк 

б) рубелина детска од нај-
лон, од перлон и сл. ЛБ гдк 

в) друга ЛБ гдк 
2) Од вештачки влакна: 

а) рубелина женска друга ЛБ гдк 
б) рубелина детска друга ЛБ гдк 
в) друго ЛБ гдк 

3) Од волна или од фина 
животинска длака: 
а) рубелина женска друга ЛБ гдк 
б) рубелина детска друга ЛБ гдк 
в) друга ЛБ гдк 

4) Од памук: 
а) рубелина женска друга ЛБ гдк 
б) рубелина детска друга ЛБ гдк 
в) друга ЛБ гдк 

5) Од природна свила: 
а) рубелина женска сви-

лена ЛБ гдк 
б) рубелина детска свиле-

на ЛБ гдк 
в) друга ЛБ гдк 

6) Од друг текстилен матери-
јал ЛБ гдк 

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

јал ЛБ гдк 
61.06 Шалови, ешарпи, шамил за 

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

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

ријал ЛБ ГДК 

61.07 Кравати од сите видови: 
1) Од природна свила ЛБ ГДК 
2) Од синтетички и вештачки 

влакна ЛБ ГДК 
3) Од друг текстилен матери-

јал ЛБ ГДК 

61.08 Околувратници, крагни, ко-
лири, пластрони, жабои, ман-
жетни, набори и други слич-
ни прибори и украси за жен-
ска облека и рубелина: 
1) Од синтетички влакна ЛБ ГДК 
2) Од вештачки влакна ЛБ ГДК 
3) Од природна свила ЛБ ГДК 
4) Од друг текстилен матери-

јал ЛБ ГДК 

61.09 Мидери, стезници-појаси, е-
лечиња, бретели, жартиери, 
држачи за чорапи и слично 
(вклучувајќи и такви пред-
мети од плетени или хеклу-
вани метражни стоки), ела-
стични или не: 
1) Од синтетични влакна: 

а) мидери ЛБ ГДК 
б) жартиери, елечиња 

(брусхалтер^ и сличен 
прибор ЛБ ГДК 

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

(брусхалтери) и сличен 
прибор ЛБ ГДК 

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

(брусхалтери) и сличен 
прибор ЛБ ГДК 

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

(брусхалтери) и сличен 
прибор ЛБ ГДК 

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

(брусхалтери) и сличен 
прибор ЛБ ГДК 

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

а) чорапи ЛБ ГДК 
б) нараквици ЛБ ГДК 

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

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

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

61.11 Прибор за облеки, конфек-
циониран (на пример, влош-
ки под пазувите, перничиња 
и еполети за шивачите, по-
јаси и кајаси, маншони, заш-
титници на ракави, џебови 
ити.): 
1) Од синтетични влакна: 

а) ремени (опасани) од 
текстилен материјал ЛБ 

б) постава за палта, муфо-
ви и сл. ЛБ 

в) прибор за облекување 
друг (детски портикли 
ити.) ЛБ 

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

текстилен материјал ЛБ 
б) постава за палта, му-

фови и сл. ЛБ 
в) прибор за облекување 

друг (детски портикли 
иш.) ЛБ 

3) Од памук: 
а) ремени (опасани) од 

текстилен материјал ЛБ 
б) постава за палта, му-

фови и сл. ЛБ 
в) прибор за облекување 

друг (детски портикли 
ити.) ЛБ 

4) Од друг текстилен мате-
ријал 
а) ремени (опасани) од 

текстилен материјал ЛБ 
б) постава за палта, му-

фови и сл. ЛБ 
в) прибор за облекување 

Друг (детски портикли 
ити.) ЛБ 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

гдк 

гдк 

гдк 

гдк 

Глава 62 — Други конфек-
цнонирани текстилни пред-

мети 

62.01 Покривки и ќебиња: 
1) Од волна: 

а) ќебиња волнени ЛБ ГДК 
б) ќебиња од волнени от-

падоци ЛБ ГДК 
в) друго ЛБ ГДК 

2) Од памук: 
а) ќебиња ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

3) Друго: 
а) од синтетички и веш-

тачки влакна ЛБ ГДК 
б) од друг текстилен ма-

теријал ЛБ ГДК 
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62.02 Рубелина креветска, рубели-
на за на маса, рубелина тоа-
летна и рубелина за КУЈНИ; 
завеси и други предмети за 
внатрешно опремање: 
1) Креветска рубелина, тоа-

летна рубелина и кујнска 
рубелина: 
а) од памук: 

1) чаршафи и други 
креветски пресле- ЛБ ГДК 
ки 

2) чаршафи за на маса ЛБ ГДК 
и салвети 

3) пешкири ЛБ ГДК 
4) друго ЛБ ГДК 

б) од синтетички влакна: 
1) чаршафи и други 

креветски преслеки ЛБ ГДК 
2) чаршафи за на маса 

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

в) од вештачки влакна: 
1) чаршафи и други 

креветски преслеки ЛБ ГДК 
2) чаршафи за на маса 

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

г) од природна свила: 
1) чаршафи и други 

креветски преслеки ЛБ ГДК 
2) чаршафи за на маса 

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

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

креветски преслеки ЛБ ГДК 
2) чаршафи за на маса 

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

2) Друго: 
а) завеси и драперии ЛБ ГДК 
б) прекривки за кревети, 

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

в) друго ЛБ ГДК 

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

а) вреќи јутени нови ЛБ ГДК 
б) вреќи јутени стари ЛБ ГДК 

2) Друго ЛБ ГДК 

62 04 Покривки-церади, едра, пла-
тнени покриви, сончани за-
веси, шатори и други пред-
мети за логорување: 
1) Покривки-церади: 

а) од синтетички влакна ЛБ ГДК 
б) од вештачки влакна ЛБ ГДК 

в) од памук ЛБ ГДК 
г) од друг текстилен ма-

теријал ЛБ ГДК 
2) Шатори: 

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

теријал ЛБ ГДК 
3) Друго: 

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

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

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

г) од друг текстилен ма-
теријал: 
1) вреќи за спиење ЛБ ГДК 
2) друго ЛБ ГДК 

62.05 Други предмети изработени 
— конфекционирани од тек-
стил (вклучувајќи ги и мос-
трите за облека): 
1) Од синтетички влакна ЛБ ЛБ 
2) Од вештачки влакна ЛБ ЛБ 
3) од друг текстилен мате-

ријал ЛБ ЛБ 

Глава 63 — Стари облеки и 
други предмети од текстил; 

крпи 

63.01 Облеки и прибор за облеки, 
покривки-ќебиња, рубелина 
за куќа и предмети за мебел 
(освен предметите од тар. бр. 
58.01, 58.02 и 58.03) од тек-
стилни материјали, обувки и 
шапки и капи од сите мате-
ријали што носат видни тра-
ги на употреба и кои при-
стигнале во растурена сос-
тојба или во бали, вреќи или 
слични пакувања: 
1) Облека ветва (што е на-

менета за облекување) ЛБ ГДК 
2) Друго ЛБ ГДК 

63.02 Крпи, сиџими, јажиња и па-
ламари во форма на отпа-
доци или на предмети вон 
употреба: 
1) Волнени крпи: 

а) за добивање предиво ЛБ ГДК 
б) за добивање хартиена 

маса ЛБ ЛБ 
в) друго ЛБ ГДК 

2) Памучни крпи: 
а) за добивање предиво ЛБ ГДК 
б) за добивање хартиена 

маса ЛБ ЛБ 
в) друго ЛБ ГДК 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

3) Друго: 64.03 Обувки од дрво или со ѓонови 
а) крпи за добивање пре- од дрво или плута: 

диво ЛБ гдк 2) Чевли со ѓон од плута, 
б) крпи за добивање хар- машки ЛБ ЛБ 

тиена маса ЛБ ЛБ 2) Чевли со ѓон од плута, 
в) други крпи ЛБ гдк женски ЛБ ЛБ 
Д) ДРУГО ЛБ гдк 3) Чевли со ѓон од плута, 

ЛБ ЛБ Д) ДРУГО гдк детски ЛБ ЛБ 

О д д е л XII 
ОБУВКИ; ШАПКИ И ДРУГИ ПОКРИВКИ ЗА 
ГЛАВА; ЧАДОРИ И СОНЦОБРАНИ, КАМШИЦИ, 
КОРБАЧИ ИЛИ НИВНИ ДЕЛОВИ; ПРЕПАРИРАН 
ПЕРДУВ И ИЗРАБОТКИ ОД ПЕРДУВ; ВЕШТАЧ-
КО ЦВЕЌЕ; ИЗРАБОТКИ ОД ЧОВЕЧКА КОСА: 

ПАВКАЛА 

Глава 64 — Обувки, гамаши и слични предмети; де-
лови од овие предмети 

61.01 Обувки со тонови и со лице 
од каучук или од вештачки 
пластичен материјал: 

1) Чизми гумени, машки ЛБ ЛБ 
2) Чизми гумени, женски ЛБ ЛБ 
3) Чизми гумени, детски ЛБ ЛБ 
4) Калоши, машки ЛБ ЛБ 
5) Калоши, женски ЛБ ЛБ 
6) Калоши, детски ЛБ ЛБ 
7) Обувки гумени, спортски ЛБ ЛБ 
8) Обувки од поливинил ЛБ гдк 
9) Обувки гумени, други ЛБ ЛБ 

10) Друго ЛБ ЛБ 

64.02 Обувки со ѓонови од природ-
на или пресувана кожа; о-
бувки (освен оние од тар бр. 
64 01) со ѓонови од каучук 
или од вештачки пластични 
материи: 
1) Спортски обувки: 

а) чевли фудбалерон — 
копачки ЛБ ЛБ 

б) чевли за скии ЛБ ЛБ 
в) друго ЛБ ЛБ 
Друго: 
а) чевли кожени, машки ЛБ ЛБ 
б) чевли кожени, женски ЛБ ЛБ 
в) чевли кожени, детски ЛБ ЛБ 
г) чевли работнички ЛБ ЛБ 
д) сандали кожени, машки ЛБ ЛБ 
ѓ) сандали кожени, жен- ЛБ ЛБ 

ски 
е) сандали кожени, детски ЛБ ЛБ 
ж) чизми кожени, машки ЛБ ЛБ 
з) чизми кожени, женски ЛБ ЛБ 
ѕ) чизми кожеви, детски ЛБ ЛБ 
и) гојзерице машки ЛБ ЛБ 
ј) гојзерици, женски ЛБ ЛБ 
к) гојзерице детски ЛБ ЛБ 
л) опинци кожени ЛБ ЛБ 
љ) обувки кожени со гу-

мен ѓон женски ЛБ ЛБ 
м) обувки кожени со гу-

мен ѓон машки ЛБ ЛБ 
н) обувки кожени со гу-

мен ѓон, детски ЛБ ЛБ 
њ) обувки кожени, други ЛБ ЛБ 

4) Чевли со дрвен ѓон ЛБ ЛБ 

64.04 Обувки од ѓонови од други 
материјали: 
1) Обувки со ѓон од текстил, 

од јажарија или од слама ЛБ ЛБ 
2) Чевли за тенис, со ѓон од 

коноп ЛБ ЛБ 
3) Обувки со ѓон од други 

материјали (пластика, 
филц, линолеум и др.) ЛБ ЛБ 

64.05 Делови од обувки (вклучу-
вајќи ги и внатрешните ѓоно-
ви и петиците) од кој и да е 
материјал, освен металот: 

1) Кожа горна, приготвена 
(со долните делови) ЛБ ЛБ 

2) Гонови од кожа ЛБ ЛБ 
3) Гонови од гума и корита 

за опинци ЛБ ЛБ 
4) Гонови од плута и топуци 

од плута ЛБ ЛБ 
5) Топуци и други делови на 

обувки, од дрво ЛБ ЛБ 
6) Гонови од други матери-

јали ЛБ ЛБ 
7) Кожвни делови за обувки, 

други ЛБ ЛБ 
8) Други делови за обувки ЛБ ЛБ 

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

Глава 65 — Шапки и други 
покривки за глава и нивни 

делови 

65 01 Конуси (тулци) од филц, нео-
формени и без обод; кругови 
и маншони (цилиндри) за 
шапки (вклучувајќи ги и се-
чените маншони), од филц: 
1) Од филц од груба длака 
2) Од филц од волна 
3) Од друг текстилен мате-

ријал: 
а) тулци од зајачка длака 
б) тулци од друг крзнен 
филц 
в) друго 

65.02 Конуси (тулци), плетени или 
изработени од плетени или 
од други ленти од кој и да 
е материјал, неоформени и 
без обод 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

гдк 
ГДК 
ГДК 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

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

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

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

3) Друго ЛБ ГДК 

65.04 Шапки и други покривки за 
на глава, плетени или изра-
ботени од плетени или од 
други ленти од кој и да е 
материјал, поставени или не, 
украсени или не ЛБ ГДК 

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

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

а) шлемови рударски, за-
штитни ЛБ ЛБ 

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

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

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

Глава бб — Чадори, сопцо-
брани, бастуни, камиш ци, 

корбачи и нивни делови 

бб 01 Чадори и сонцобрани (вклу-
чувајќи ги и бастуните-чадо-
ри, чадорите-шатори и гра-
динарските и слични чадори: 

1) Чадори и сонцобрани: 
а) од свила: 

' 1) чадори ЛБ ГДК 
2) сонцобрани ЛБ ГДК 

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

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

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

2) Друго ЛБ ГДК 

66.02 Бастуни (вклучувајќи ги и 
планинарските бастуни и ба-
ступите за седење), стапови 
од трски, камшици, корбачи 
и слично: 
1) Бастуни, бастун« за пла-

нинари и скаутл ЛБ ГДК 
2) Корбачи ЛБ ГДК 
3) Друго ЛБ ГДК 

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

а) рачки за чадори и за 
сонцобрани ЛБ ГДК 

б) друго ЛБ ГДК 
2) Друго: 

а) стапови за чадори и за 
сонцобрани ЛБ ГДК 

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

в) друго ЛБ ГДК 

Глава 67 — Перје и пердув 
препарирани и изработки од 
перје и пердув; вештачко 
цвеќе, изработки од човечка 

коса; павкала 

67.01 Кожа и други делови од пти-
ци со нивни перје или пер-
дув, перје, делови од перје, 
пердув и предмети од овие 
материи (освен производите 
од тар. бр. 05.07 и цевчињата 
и дршките од перје, обрабо-
тени) : 
1) Кожа и други делови на 

птици, покриени со нив-
ните перје или пердув ЛБ ГДК 

2) Перје, делови од перје и 
од пердув: 
а) перје белени, бојосани, 

сложени за украси Лб ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

3) Друго ЛБ ГДК 
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67.02 Вештачко цвеќе, лисје или 
овошје, и нивни делови; 
предмети изработени од ве-
штачко цвеќе од лисЈе или 
од овошје: 
1) Вештачко цвеќе, лисје или 

овошје и нивни делови ЛБ ГДК 
2) Друго ЛБ ГДК 

67.03 Човечка коса уредена, истен-
чена, белена или поинаку 
обработена; волна и друга 
животинска длака приготве-
на за перики и слично: 
1) Човечка коса ЛБ ГДК 
2) Друго ЛБ ГДК 

67.04 Перики, лажни бради, кад-
рица плетеници и слични 
предмети од човечка коса 
или од животинска длака, 
или од текстил; други изра-
ботки од човечка коса (вклу-
чувајќи ги и мрежите од чо-
вечка коса) ЛБ ГДК 

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

О Д Д Е Л XIII 
ИЗРАБОТКИ ОД КАМЕН, ОД ГИПС, ОД ЦЕМЕНТ, 
ОД АЗБЕСТ, ОД ЛИСКУН И ОД СЛИЧНИ МАТЕ-
РИИ; ПРОИЗВОДИ ОД КЕРАМИКА; СТАКЛО И 

ИЗРАБОТКИ ОД СТАКЛО 

Глава 68 — Изработки од ка-
мен, од гипс, од цемент, од аз-
бест, од лискун и од слични 

материи 

68.01 Коцки за калдрма, ивичници, 
плочи за тротоари, од при-
роден камен (освен од 
шкрилци): 
1) Коцки за калдрма 
2) Ивичници и плочи за 

тротоари 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

68.02 Камен обработен за спомени-
ци или за градежи, и изра-
ботки од овој (вклучувајќи 
ги и коцкиците за мозаик), 
освен стоките од тар. бр. 
68 01 или од главата 69: 
1) Мермер: 

а) немазнет ниту полиран 
б) мазнет или полиран 

1) украсни и уметнич-
ки изработки од мер-
мер 

2) друго 
2) Гранит: 

а) немазнет ниту полиран 
б) мазнет или полиран 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

3) Друго: 
а) немазнето ниту полира-

но 
б) мазнето или полирано 

68.03 Шкрилец обработен или из-
работки од природен или од 
агломериран шкрилец: 
1) немазнет ниту полиран 
2) Друго 

68.04 Мелнички камења, камења 
за острење, точила за брусе-
ње и сличио (вклучувајќи ги 
и точилата, врвовите, диско-
вите и шилците за мелење, 
дефибрирање, острење, по-
лирање, центрирање, или се-
чење) од природен камен 
(агломериран или не), од аг-
ломерирани природни или 
вештачки материјали за бру-
сење, или од грнчарија, со 
или без јатки, дршки, уши, 
оски и слично — од други 
материјали, но немонтирано 
на постаменту сегменти и 
други довршени делови од 
таков камен и точила, од 
природен камен (агломериран 
или не), од агломериран при-
роден или вештачки матери-
јал за брусење, или од грн-
чарија: 
1) Мелнички камења: 

а) од природен камен 
б) од вештачки камен 

2) Друго: 
а) од природен материјал: 

1) точила 
2) друго 

б) од вештачки материјал: 
1) точила 
2) друго 

68.05 Рачни камења за полирање, 
камења за острење, зрнести 
камења за брусење, брусила 
и слично, од природен камен, 
од агломериран природен или 
вештачки материјал за бру-
сење или од грнчарија: 
1) Природни брусеви 

2) Друго: 
а) од природен материјал 
б) од вештачки материјал 

68.06 Природен или вештачки ма-
теријал за брусење во прав 
или во зрно, на ткаенина, 
хартија, картон или друг ма-
теријал, оформен со сечење 
или не, со шиење или на друг 
начин изработен: 
1) Брусио платно 
2) Бруска хартија 
3) Друго 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
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68 07 Волна од згура, волна од ка-
мен и од слична минерална 
волна; вермикулит цепен во 
листови, глина експандирана, 
пенлива згура и слични ми-
нерални материи експанди-
рани; мешаници и изработ-
ки од минерални материи за 
изолирање топлина и звук 
или за апсорбување звук ос-
вен оние од тар. бр 68.12 или 
68 13 или од главата 69; 
1) Волна од згура, од белу-
трак и од друга слична ми-
нерална волна 
2) Друго 

68.08 РХзработки од асфалт или од 
слични материи (на пример, 
битумен од нафта или од 
смола од катран на камен 
Јаглен) 

68 09 Штичиња, штици, плочи, 
блокови и слично, од расти-
телни влакна, од влакна од 
дрво, од слама, од цепки или 
од отпадоци од дрво (вклу-
чувајќи и струганици), агло-
мерирани со цемент, со гипс 
или со други минерални ма-
терин за врзување: 
1) Градежни изработки од 

растителни материи (пло-
чички, табли, ќерамиди, 
блокови) 

2) Плочи за изолација на 
топлина, од растителни 
материи (врзани со мине-
рални материи за врзу-
вање) 

3) Друго 

68.10 Изработки од гипс или од 
мешаници врз база на гипс: 
1) Украсни предмети 
2) Друго 

6811 Изработки од цемент (вклу-
чувајќи и од цемент од згу-
ра), од бетон или од вештач-
ки камен (вклучувајќи и 
гранулиран мермер агломе-
риран со цемент), па и арми-
рани: 
1) Армирани: 

а) плочи 
б) цевки 
в) друго 
2) Друго 

а) плочи: 
1) силекс-терацо плочи 
2) друго 

б) цевки 
в) друго: 

1) украсни и други из-
работки 

2) друго 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

68.12 Изработки од азбест-цемент, 
од цемент со целулозни вла-
кна и слично: 
1) Плочи (плочи за покрив, 
бранести плочи, плочи за 
ѕид и слично): 

а) од азбест-цемент ЛБ ГДК 
б) од цемент со целулозна 

влакна и сличио ЛБ ГДК 
2) Цевки: 

а) од азбест-цемеит ЛБ ГДК 
б) од цемент со ц е л у л о з а 

влакна и слично ЛБ ГДТ^ 
3) Друго ЛБ ГДК 

68.13 Азбест срамотен и изработки 
од азбест (на пример, лепен-
ка, предиво и ткаенини; об-
лека, капи за на глава, обув-
ки, азбестни предмети за со-
единување), армирани или 
не, освен стоките од тар. бр. 
68 14; мешаница врз база на 
азбест и меша ници врз база 
на азбест и магнезиум кар-
бонат и изработки од овие 
мешаница. 
1) Предиво ЛБ РК 
2) Ткаенини ЛБ ГДК 
3) Облека, капи и обувки: 

а) облека ЛБ ЛБ 
б) друго ЛБ ЛБ 

4) Плочи за облагање ЛБ ГДК 
5) Јажиња и канали ЛБ ГДК 
6) Лепенка ЛБ ГДК 
7) Друго: 

а) азбестно влакно ЛБ Р К 
б) азбестни затиначи ЛБ ГДК 
в) азбестни филтери ЛБ ЛБ 
г) азбестни лежаи за то-пилници ЛБ ЛБ 
д) друго ЛБ ГДК 

68.14 Фрикциони гарнитури (сег-
менти, дискови, рондели, 
ленти, листови, плочи, валја-

! ци и слично) од видовите по-
добри за кочници, квачила 
и ел., врз база на азбест, на 
други минерални материи 
или на целулоза, па и ком-
бинувани со текстилни или 
други материјали: 
1) Феродо-гуртни, азбестни 

фрикциони производи ЛБ ГДК 
2) Фрикциони производи од 

минерални материи врз 
база на целулоза ЛБ ГДК 

3) Друго ЛБ ГДК 

6815 Лискун обработен и израбо-
тки од лискун, вклучувајќи 
и лискун на хартија или на 
ткаенини (микатит, микафо-
лии ити.) ЛБ ЛБ 
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68.16 Изработки од камен или од 
други минерални материјали 
(вклучувајќи ги и предмети-
те од тресет), на друго место 
неспоменати ниту опфатени: 
1) Од графит: 

а) изработки од графит, 
неелектрични ЛБ ЛБ 

б) филтери од графит ЛБ ЛБ 
в) друго ЛБ ЛБ 

2) Од огноотпорна земја ЛБ ЛБ 
3) Друго: 

а) изработки од јаглен, 
^електрични ЛБ ЛБ 

б) филтери од јаглен и 
кварц ЛБ ЛБ 

в) друго ЛБ ЛБ 

Глава 69 — Керамички про-
изводи 

Изолациони и огноотпорни 
стоки 

69 01 Тули, блокови, плочи и други 
термоизолационе* стоки, од 
инфузориска земја, од кисел-
гур, од фосилно силикатно 
брашно и од други слични 
силикатни земји: 
1) Врз база на јаглерод ЛБ ГДК 
2) Врз база па киселгур ЛБ ГДК 
3) Друго ЛБ ГДК 

69.02 Тули, блокови, плочи и сли-
чни огноотпорни стоки за 
конструкции, освен стоките 
од тар. бр. 69 01: 
1) Врз база на јаглерод ЛБ ЛБ 
2) Магнезији, хромитни и 

хромомагнезитни високо-
огноотпорни материјали: 
а) машезитни тули, бло-

кови, ќерамиди ЛБ ЛБ 
б) хром-магнезитни тули 

блокови и ќерамиди ЛБ ЛБ 
в) огноотпорни тули, бло-

кови, ќерамиди, други ЛБ ЛБ 
3) Стакларски блокови ЛБ ЛБ 
4) Тули од шамот ЛБ ЛБ 
5) Друго: 

а) шамотни блокови и ќе-
рамиди ЛБ ЛБ 

б) динас-тули, блокови и 
ќерамиди ЛБ ЛБ 

в) силика-тули, блокови и 
ќерамиди ЛБ ЛБ 

г) огноотпорни тули, бло-
кови и ќерамиди, други ЛБ ЛБ 

69.03 Други огноотпорни стоки (на 
пример, реторти, садови за 
топење, лонци, чепови, под-
логи, чистачи, цевки од сите 
видови, облоги, прачки, ос-
вен стоките од тар. бр. 69 01): 
1) Стеатитни производи ЛБ ЛБ 

2) Врз база на јаглерод 
3) Лонци од графит 
4) Магнезита и, хромитни и 

хромомагнезитни високо-
огноотпорни материјали 

5) Друго: 
а) ретортни и топилнички 
лонци, други 
б) друго 

II. Други керамички произ-
води 

69.04 Тули за ѕидање (вклучувај-
ќи ги и блоковите за подови, 
плочите за држење или за 
вложување и слично): 
1) Тули полни, машински 
2) Тули полни рачни 
3) Тули шупливи, нормален 

формат 
4) Тули зидарски, од друг 

керамичен материјал 
5) Друго 

69 05 Ќерамиди, капаци, заклони и 
слично, за оџаци, и други 
градежни стоки, вклучувајќи 
ги и архитектонските орна-
менти: 
1) Ќерамиди фалцувѕни 
2) Ќерамиди олучести и би-

бер-ќерамиди 
3) Ќерамиди други 
4) Градежни керамички про-

изводи, други 

69.06 Цевки, одводи и олуци (вклу-
чувајќи и колена, спој ници 
и слични прибори): 
1) Цевки и СПОЈ ници од гли-

на (за канализација, водо-
вод и ел потреби) 

2) Цевки и спо]ници од друг 
керамике« материјал 

3) Друго 

69.07 Плочи за подови, плочи за 
огништа-камини и плочи за 
обложување на ѕидови, не-
глеѓосани и неглазирани: 
1) Од обична земја. 

а) за ѕидови и подови 
б) други 

2) Од фајанс: 
а) за ѕидови и подови 
б) други 

3) Од друг керамичен мате-
ријал: 
а) за ѕидови и подови 
б) други 

69.08 Плочи за подови, плочи за 
огништа-камини и плочи за 
обложување ѕидови, глеѓоса-
ни или глазирани: 
1) Од обична земја: 

а) за ѕидови и подови 
б) други 
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ЛБ 
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2) Од фајанс: 
а) за ѕидови и подови ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ГДК 
а) за ѕидови и подови 

3) Од порцелан: ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ГДК 

4) Од друг керамичен мате-
ријал: 
а) за ѕидови и подови ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ГДК 

69 09 Лабораториски, хемиски и 
индустриски садови; кади, 
корита и слични садови, што 
се употребуваат во земјодел-
ството; лонци, тегли и слич-
ни предмети, што се употре-
буваат за транспорт и паку-
вање стоки: 
1) Предмети за лабораторис-

ки, хемиски или индус-
триски цели. 
а) од материјали отпорни 

спрема киселини: 
1) керамични изработ-

ки лабораториски и 
за индустрија 

2) филтери керамички 
б) од друг материјал: 

1) керамички изработки 
лабораториски и за 
индустријата 

2) филтери керамички 
2) Корита, кади и слични са-

дови, што се користат во 
земјоделството: 
а) од материјали отпорни 

спрема киселини 
б) од други материјали 

3) Лонци, тегли и други сли-
чни предмети, што се ко-
ристат за транспорт и па-
кување стоки: 
а) од материјали отпорни 

спрема киселини ЛБ 
б) од други керамички 

материјали ЛБ 

6910 Сливници, лавабоа, бидеа, 
клозетски ШОЛЈИ, писоари, 
кади за бањи и слични сани-
тарни предмети: 
1) Од порцелан ЛБ 
2) Од фајанс ЛБ 
3) Од други керамички мате-

ријали ЛБ 

69.11 Садови и други предмети, 
што се употребуваат во до-
маќинството или за тоалетни 
цели, од порцелан (вклучу-
вајќи ги и од бисквити па-
риан-порцеланот): 
1) Во една боја: 

а) порцелански садови ЛБ ГДК 
б) порцелански куќни 

предмети, други ЛБ ГДК 
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ЛБ 
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ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
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2) Во две или повеќе бои: 
а) порцелански садови ЛБ 
б) порцелански куќни пре-

дмети, други ЛБ 

69.12 Садови и други предмети 
што се употребуваат во до-
маќинството или за тоалетни 
цели, од други видови кера-
мика' 
1) Во една боја 

а) садови керамички и 
друг прибор за дома-
ќинство 

б) садови и друг прибор 
за домаќинство, од фа-
јанс и од фина глина 

2) Во две или повеќе бои: 
а) садови керамички и 

друг прибор за дома-
ќинство 

б) садови и друг прибор 
за домаќинство, од фа-
јанс и од фина глина 

69.13 Фигури и други украсни 
предмети и предмети за лич-
но украсување, предмети за 
мебел. 
1) Од порцелан ЛБ 
2) Од фајанс ЛБ 
3) Од други керамички мате-

ријали ЛБ 

69.14 Други преработки од кера-
мички материјали: 
1) Од порцелан ЛБ 
2) Од фајанс ЛБ 
3) Од други керамички мате-

ријали: 
а) керамички куќни Пред-

мети ЛБ 
б) печки од калеви и ка-

леви-плочи ЛБ 

Глава 70 — Стакло и изра-
ботки од стакло 

70.01 Отпадоци од стакло (парчи-
ња); стаклена маса (освен оп-
тичко стакло): 
1) Стаклена маса 
2) Друго 

70.02 Стакло наречено „емајлно", 
во маса, прачки или цевки 

гдк 
гдк 

гдк 

гдк 

гдк 

гдк 
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гдк 
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гдк 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

70.03 Стакло во топки, прачки, 
стапчиња или цевки, необра-
ботено (неоптичко стакло): 
1) Цевки од стакло: 

а) од неутро-стакло ЛБ 
б) друго ЛБ 

2) Друго ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
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70.04 Стакло леано или валано, 
необработено (армирано или 
не, плакирано или не во те-
кот на изработката), во пло-
чи или во листови во квад-
ратна или правоаголна фор-
ма: 
1) Армирано стакло 
2) Стакло за прозорци: 

а) стакло леано или вала-
но, рамно, па и повр-
шински украсено или 
орнаментирано 

б) стакло валано или ле-
ано, рамно, бојосано 

в) стакло замрачене 
3) Друго: 

а) стакло леано или ва-
лано, рамно, па и повр-
шинки украсено или 
орнаментиран 

б) стакло валано или леа-
но, рамно, бојосано 

в) стакло замрачене 
70.05 Стакло влечено или дувано, 

необработено (плакирано или 
не во текот на изработката), 
во листови во квадратна или 
правоаголна форма: 
1) Стакло за прозорци: 

а) стакло во плочи, не-
обработено 

б) стакло во плочи, бојо-
сано 

2) Друго 
70.06 Стакло леано, валано, влече-

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

а) шлифувано или поли-
рано 

б) шлифувано или поли-
рано, бојосано 

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

рано 
б) шлифувано или поли-

рано, бојосано 
3) Друго: 

а) шлифувано или поли-
рано 

б) шлифувано или поли-
рано, бојосано 

70.07 Стакло леано, валано, вле-
чено или дувано (вклучувај-
ќи и зајакнато или армирано 
стакло), сечено во други фор-
ми освен правоаголна фор-
ма, или само свиткано или 
поинаку обработено (на при-
мер, со остри или гравирани 
рабови), шлифувано или не, 
полирано или не; повеќекат-
но стакло, за изолација; вра-
мено стакло, за прозорци, и 
слично: 
1) Врамено стакло, за про-

зорци 
2) Повеќекатно стакло, за 

изолација 
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3) Друго: 
а) стакло леано, валано, 

влечено или дувано, во 
неправоаголни форми ЛБ ЛБ 

б) емајлирано или грави-
рано стакло ЛБ ЛБ 

70.08 Сигурносно стакло што се 
состои од калено стакло или 
од повеќе листови стакло, 
оформено или не: 
1) Ка лено сигурносно стакло: 

а) стакло сигурносно, за 
автомобили ЛБ ГДК 

б) друго ЛБ ГДК 
2) Сигурносно стакло од лис-

тови меѓусебно слепени: 
а) стакло сигурносно, за 

автомобили ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

70.09 Огледала од стакла (вклучу-. 
вајќи и шивачки огледала), 
врамени или не, на подлога 
или не: 
1) Врамени огледала ЛБ ГДК 
2) Друго ЛБ ЛБ 

70.10 Шишиња оплетени, шишиња, 
флакони, бокали, лонци и 
цевести контенери и други 
слични контенери за транс-
порт и пакување стоки, од 
стакло; затки, капаци и дру-
ги затворани од стакло: 
1) Оплетене шишиња ЛБ ДК 
2) Шишиња за пиво и мине-

рална вода ЛБ ДК 
3) Друго ЛБ ДК 

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

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

70.13 Изработки од стакло (освен 
предметите што спаѓаат во 
тар. бр. 70 19), што се употре-
буваат за на маса, за куЈна, 
тоалет, канцеларот, за вна-
трешна декорација, или за 
слична употреба: 
1) Шупливо стакло: 

а) недекорирано: 
1) садови од дувано 

или пресувано стак-
ло ЛБ ГДК 
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2) вази, пепелници 
слични предмети, 
обично стакло 

б) декорирано: 

и 
од 

1) садови од дувано 
или пресувано стак-
ло 

2) вази, пепелници и 
слични предмети, од 
обично стакло 

2) Огноотпорни садови 
3) Предмети од кристал, 

шлифувани или не: 
а) стакло кристално и 

шлифувано, за дома-
ќинство 

б) вази, пепелници и сли-
чни предмети, од кри-
стално стакло 

70.14 Изработки од стакло, за ос-
ветление и сигнализација и 
оптички елементи од стакло, 
оптички необработени ниту 
од отиичко стакло: 
1) За осветление 
2) Рефракторско стакло (за 

фарови и ел.) 
3) За сигнализација 
4) Прости оптички предмети 

70.15 Стакла за часовници — саа-
тови и слични стакла (вклу-
чувајќи ги и стаклата што 
се употребуваат за очила за 
сонце, но исклучувајќи го 
стаклото погодно за корек-
ција на видот), свиткани, ис-
кривени, шупливи и слично; 
стаклени топки и сегменти на 
топки, што се употребуваат 
за изработка на часовници— 
саатови, и слично: 
1) Обично стакло за очила 

(неоптичко) 
2) Стакло за часовници-сато-

ви 
3) Друго: 

а) заштитно свиткано ста-
кло 

б) друго 

70.16 Тули, ќерамиди, плочи, бло-
кови за подови, коцки и дру-
ги предмети од пресувано 
или леано стакло, што се упо-
требуваат са ѕидање; повеќе-
ќелични стакла во блокови, 
во плочи, листови, во штичи-
ња и во слични форми: 
1) Со релјефна украси 
2) Друго 

70-17 Лабораториски, хигиенски и 
фармацеутски изработки од 
стакло, градуирани или не, 
калибрирани или не; стакле-
ни ампули: 
1) Ампули 
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2) Стапчиња ЛБ ГДК 
3) Цевки и капилари ЛБ ГДК 
4) Друго: 

а) за лаборатории ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

70.18 Оптичко стакло и елементи 
од оптичко стакло, освен 
елементи оптички обработе-
ни; недовршени корективни 
стакла за очила 
1) Оптичко стакло ЛБ ЛБ 
2) Стакло за медицински 

очила ЛБ ЛБ 
3) Друго ЛБ ЛБ 

70.19 Перли од стакло, имитации 
на бисер и на бесценети и 
полубесценети камења, од 
стакло, парчиња и одломки 
и слични модни или декора-
тивни ситни стакла и пред-
мети изработени од нив; 
стаклени коцки и ситни 
стаклени плочки, на поста-
мент или не, за мозаик и за 
слични декоративни цели; 
вештачки очи од стакло, 
вклучувајќи и очи за играч-
ки, но исклучувајќи ги оние 
за носење од страна на луѓе; 
украсни и други модни пред-
мети на дувалки; стаклени 
зрна (балотини): 
1) Перли од стакло, имита-

ции на бисер и бесценети 
камења, од стакло; парчи-
ња и одломки и слични 
модни или декоративни 
ситни стакла и предмети 
од нив ЛБ ГДК 

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

3) Вештачки очи од стакло, 
вклучително и очи за и-
грачки, а исклучувајќи ги 
оние за носење од луѓето ЛБ ГДК 

4) Украсни и други модни 
предмети изработени на 
дувал ки ЛБ ГДК 

5) Стаклени зрна (балотини) ЛБ ГДК 

70.20 Стаклени влакна (вклучи-
телно и стаклена волна), пре-
дива, ткаенини и предмети 
изработени од нив: 
1) Предива ЛБ ЛБ 
2) Ткаенини ЛБ ЛБ 
3) Друго: 

а) стаклена волна ЛБ ГДК 
б) друго: 

1) стаклена вата ЛБ ГДК 
2) изработки од стак-

лени влакна и волна ЛБ ГДК 
3) стаклени влакна ЛБ ГДК 
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70.21 Други изработки од стакло 
1) Стакло водоказно ЛБ ЛБ 
2) Стакло за телевизиски ек-

рани ЛБ ГДК 
3) Стакло за индустриска у-

потреба ЛБ ГДК 
4) Друго ЛБ г д к 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

г д к 

г д к 

г д к 

О Д Д Е Л XIV 
ВИСТИНСКИ БИСЕРИ, БЕСЦЕНЕТИ И ПОЛУБЕС-
ЦЕНЕТИ КАМЕЊА; БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; МЕ-
ТАЛИ, ПЛАКИРАНИ ИЛИ ДУБЛИРАНИ СО БЛА-
ГОРОДНИ МЕТАЛИ И ИЗРАБОТКИ ОД ОВИЕ МЕ-
ТАЛИ; ИМИТАЦИИ НА НАКИТ; МЕТАЛНИ ПАРИ 

Глава 71 — Вистински бисери, бесценет© и полубес-
ценето камења; племенити метали; метали плани-
рани или дублпрани со племенити метали и изра-

ротки од овие метали; имитации на накит 

I. Вистински бисери, бесие-
нети и полубесценети камења 

71.01 Бисери, необработени или об-
работени, но немонтиран^ 
неуреден^ и ненанижани (ос-
вен бисери непоредени по го-
лемина, привремено наниже-
ни заради полесно пренесу-
вање) : 
1) Природни бисери 

а) необработени 
б) обработени, но неупасу-

вани 
2) Одгледувани бисери: 

а) необработени 
б) обработени, но неупа-

сувани 

71.02 Бесценети и полубесценети 
камења, необработени, сече-
ни, или на друг начин об-
работени, но немонтиран^ 
иеу ред ени и ненанижани (ос-
вен камења ненаредени по 
големина, привремено нани-
жани заради полесно прене-
сување) : 
1) Индустриски дијаманти 
2) Други дијаманти 
3) Друго: 

а) кварц електротех-
нички 

б) бесценет!! и полубесце-
нети камења, неупасувани 

71.03 Вештачки или реконструира-
ни бесценети или полубесце-
нети камења, необработени, 
сечени или на друг начин 
обработени, но немонтирани, 
неуредени и ненанижени (ос-
вен камења ненаредени по 
големина, привремено нани-
жани заради полесно прене-
сување: 
1) За индустриски цели 
2) Друго 

71.04 Прав од природни или веш-
тачки бесценет или по-

лубесценети камења 

ЛБ 
ГДК 

ЛБ 

г д к 

г д к 
г д к 

ЛБ 

II. Благородни метали и ва-
лапи благородни метали, су-
рови, необработени или полу-

преработени 

7105 Сребро и легури од сребро, 
вклучувајќи го и среброто 
позлатено и среброто плати-
нирано, необработени или 
полупреработени: 
1) Сребро: 

а) необработено ЛБ ЛБ 
б) делум обработено (око-

лии, прав, прачки, жи-
ца ити.) ЛБ ЛБ 

2) Друго ЛБ ЛБ 

71.06 Валано сребро, необработено 
или полупреработено ЛБ ЛБ 

71.09 Платина и други метали од 
платинската група, сурови 
или полупреработени: 
1) Платина ЛБ ЛБ 
2) Паладиум ЛБ ЛБ 
3) Иридиум ЛБ ЛБ 
4) Осмиум ЛБ ЛБ 
5) Родиум ЛБ ЛБ 
6) Рутениум ЛБ ЛБ 

71.10 Балана платина или други 
метали од платичката гру-
па, на прост метал или на 
благороден метал, необрабо-
тени или полупреработени: 

1) Платина плакирана ЛБ ЛБ 
2) Паладиум, иридиум, осми-

ум, родиум или рутениум, 
плакирани ЛБ ЛБ 

71.11 Златарски, кујунџиски и ју-
велирски отпадоци и остато-
ци од благородни метали, ка-
ко и пепели: 
1) Од сребро, од платина или 

од метали на платинска 
група: 
а) од сребро ЛБ ЛБ 
б) од платина или од ме-

тали на плативската 
група ЛБ ЛБ 

III. Јувелирски, златарски и ку-
јунџиски стоки и други предмети 

71.12 Јувелирски предмети и нив-
ни делови, од благородни ме-
тали или од валани благо-
родни метали: 
1) Од сребро или од легури 

на сребро ЛБ ГДК 
2) Од злато или од легури на 

злато ЛБ ГДК 
3) Од платина или од метал 

на платинска група и од 
нивни легури ЛБ ГДК 
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71.13 Златарски или кујунџиски 
предмети и нивни делови од 
благородни метали или од 
валани благородни метали, 
освен стоките од тар. 71.12: 
1) Од сребрно или од легури 

на сребро: 
а) куќни предмети 
б) кујунџиски изработки 

2) Од злато или од легури на 
злато: 
а) куќни предмети 
б) КУЈУНЏИСКИ предмети 

3) Од платина или од метал 
на платинската група и 
од нивни легури 

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

или дублирани со сребро: 
а) копци, рачки и фитин-

зи за чантарски изра-
ботки од благородни 
метали 

б) друго 
2) Од злато или плакирани 

или дублпрани со злато: 
а) копци, рачки и фитин-

зи за чантарски изра-
ботки од благородни 
метали 

б) друго 
3) Од платина, од метали на 

платинска група, или пла-
кирани или дублирани со 
платина или со метали на 
платинска група: 

а) за лабораториски цели: 
1) топилнички лонци 

од платина 
2) друго 

б) друго: 
1) копци, рачки и фи-

тинзи за чантарски 
изработки 

2) изработки од жица 
и решектки за ката-

лизи 
3) друго 

71-15 Изработки што се состојат 
или имаат инкорпорирани 
бисери, бесценети и полубес-
ценети камења (природни, 
вештачки или реконструи-
рани) : 
1) Предмети изработени од 

бисери: 
а) ѓердани, бразлетни и 

други предмети од би-
сери нанижани, без 
вовлечени прицврсту-
вачи или други пред-
мети 

б) рамковни копци за па-
тни стоки, за кожени 
стоки и слично 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 
ГДК 

ГДК 
ГДК 

ГДК 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 

гдк 
гдк 

ЛБ 

ЛБ 

гдк 

гдк 

в) други производи: 
1) предмети на јуве-

лирството ЛБ ГДК 
2) за индустриски цели ЛБ ГДК 
3) друго ЛБ ГДК 

2) Предмети изработени од 
бесценет или полубесце-
нети камења (природни, 
синтетички или рекон-
струирани) ; 
а) исклучиво од бесцене-

ти или полубесценети 
камења: 
1) ѓердани, бразлетни 

и други предмети од 
бесценети или полу-
бесценети камења 
нанижани, со неу-
главени прицврсту-
вачи или друг при-
бор ЛБ ГДК 

2) рамковни копци за 
патни стоки, за ко-
жени стоки и слич-
но , ЛБ ГДК 

3) други производи ЛБ ГДК 
б) друго: 

1) рамковни копци за 
патни стоки, за ко-
жени стоки и слич-
но ЛБ ГДК 

2) предмети на јуве-
лирството ЛБ ГДК 

3) за индустриски цели ЛБ ГДК 
4) друго ЛБ ГДК 

71.16 Имитации на накит ЛБ ГДК 

Глава 72 — Метални пари 

72.01 Метални пари (освен златни) Д Д 

О д д е л XV 

ПРОСТИ МЕТАЛИ И ИЗРАБОТКИ ОД ПРОСТИ 
МЕТАЛИ 

Глава 73 — Железо и челик и нивни изработки 

73.01 Сурово железо ,леано желе-
зо и огледалесто железо, во 
блокови, во парчиња и во 
други форми: 
1) Огледалесто железо ЛБ ГДК 
2) Друго: 

а) сиво сурово: 
1) железо сурово, не-

легирано ЛБ РК 
2) железо сурово, ле-

гирано ЛБ РК 
б) бело сурово: 

1) железо сурово, не-
легирано ЛБ РК 

2) железо сурово, ле-
гирано ЛБ РК 

в) друго ЛБ РК 
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73.02 Феро-легури: 
1) Феро манган: 

а) до заклучно 80% Мп: 
1) содржина на јагло-

род над 2% ЛБ РК 
2) фероманган, друг ЛБ РК 

б) над 80% Мп: 
1) содржина на јагло-

род над 2% ЛБ РК 
2) феро-манган, друг ЛБ РК 

2) Друго-
а) ферованадиум ЛБ ЛБ 
б) феромолибден ЛБ ЛБ 
в) феротитан ЛБ ЛБ 
г) ферофосфор ЛБ ЛБ 
д) фероволфрам ЛБ ЛБ 
ѓ) феросилициум: 

1) до 16% Si ЛБ ЛБ 
2) над 16% Si ЛБ РК 

е) калциум силициум: 
1) до заклучно 75% Si ЛБ РК 
2) над 75% Si ЛБ РК 

ж) силикоманган: 
1) до заклучно 60% Мп ЛБ РК 
2) над 60 % Мп ЛБ РК 

з) ферохром: 
1) со висока содржина 

на јаглород ЛБ РК 
2) со ниска содржина 

на јаглород ЛБ РК 
3) двојно рафиниран ЛБ РК 

ѕ) феробор ЛБ ЛБ 
и) фероникел ЛБ РК 
ј) фероалуминиум ЛБ РК 
к) друго: 

1) силикохром ЛБ РК 
2) феротантал ЛБ ЛБ 
3) феролегури и сили-

колегури, други ЛБ РК 

73.03 Отпадоци и остатоци (одлом-
к у отсечоци и сл.) од 
железо или од челик: 

1) Старо железо: 
а) железо и челик, стари Д РК 
б) машински делови, стари Д РК 

2) Стари одливки: 
а) одливка стара, машин-

ска Д РК 
б) одливка стара, тргов-

ска Д РК 
в) машински делови, 

стари Д РК 
3) Друго: 

а) отпадоци од бел лим ЛБ РК 
б) железо и челик, други Д РК 
в) отпадоци и струганици 

од железо и од челик, 
други Д РК 

73.04 Зрнесто железо или челик, 
калибрирано или не: 
1) Железо зрнесто, леано или 

ковано ЛБ ГДК 
2) Челик" зрнест (освен леан 

челик) ЛБ ГДК 

73 05 Прав од железо или од че-
лик, сунѓересто железо и че-
лик: 
1) Прав од железо или од 

челик ЛБ ГДК 
2) Сунѓересто железо или 

челик ЛБ ГДК 

73.06 Пудлувани прачки и лосто-
ви, инготи, блокови, парчи-
ња и слични форми од же-
лезо или од челик: 
1) Пудлувани прачки и лос-

тови, блокови, парчиња и 
слични форми ЛБ РК 

2) инготи ЛБ РК 

73.07 Железо и челик во блумови, 
во гредички, во слабови и во 
платини; железо и челик во 
парчиња грубо обликовани 
со ковање: 
1) Блумови и ел абови: 

а) блокови (блумови) неле-
гирани ЛБ РК 

б) друго ЛБ РК 
2) Гредички (цагли) ЛБ РК 
3) Платини ЛБ РК 
4) Друго ЛБ РК 

73.08 Топло валани ленти од же-
лезо или од челик, во намот-
ки, за повторно валање ЛБ РК 

73.09 Широк плоскат челик или 
железо: 
1) Ламели ЛБ РК 
2) Друго ЛБ РК 

73.10 Лостови и прачки од железо 
и од челик (вклучувајќи и 
Балана жица), топло валани, 
ковани, влечени, ладно обли-
кувани или ладно довршени 
(вклучувајќи и прецизно из-
работени); шуплив челик за 
рударски дупења: 
1) Балана жица ЛБ РК 
2) Друго: 

а) челик во прачки, неле-
гиран, лесен, среден и 
фин ЛБ РК 

б) челик во прачки, неле-
гиран, тежок ЛБ РК 

в) челик бетонски ЛБ РК 
г) челик дупачки, нелеги-

ран ЛБ РК 
д) друго ЛБ РК 

73.11 Профили од железо или од 
челик, топло валани, ковани, 
влечени, ладно обликувани 
или ладно довршени; пито-
ви од железо или од челик, 
дупени или не, или изработе-
ни од составени елементи: 
1) Профили 80 mm, или по-

веќе; типови: 
а) профили ЛБ РК 
б) шипови ЛБ РК 
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2) Друго: 
а) челик фазонски, лесен 

нелегиран ЛБ РК 
б) челични носачи, лесни 

нелегирани ЛБ РК 
73.12 Ленти од железо или од че-

лик, топло или ладно вал ани: 
1) Топло валани ленти: 

а) необложени ЛБ РК 
б) обложени: 

1) ленти бели (калаиса-
ни), нелегирани ЛБ РК 

2) ленти обложени со 
олово, нелегирани ЛБ РК 

3) ленти топло валани, 
обложени, нелегира-
ни, други ЛБ РК 

2) Ладно вал ани ленти: 
а) необложени ЛБ РК 
б) обложени: 

1) обложени, нелегира-
ни, други ЛБ РК 

2) ленти бели (калаи-
сани) ЛБ РК 

3) ленти обложени со 
олово, нелегирани ЛБ РК 

73.13 Лимови (листови) и плочи од 
железо или од челик, топло 
или ладно валани: 
1) Дебелина над 4,75 mm, ос-

вен плочи и лимови обло-
жени со калај: 
а) лим бродски ЛБ РК 
б) лим котелски ЛБ РК 
в) лим тежок, необложен, 

нелегиран, друг ЛБ РК 
г) лим поцинкуван, тежок, 

нелегиран ЛБ РК 
д) лимови тешки, нелеги-

рани, обложени и по-
натаму обработени, 
други ЛБ РК 

2) Дебелина од 3 mm до за-
клучно 4,75 mm, освен 
плочите и лимовите обло-
жени со калај: 
а) лимови средни, нелеги-

• рани, необложени ЛБ РК 
б) лимови средни, декапи-

рани ЛБ РК 
в) лимови средни, нелеги-

рани, обложени или 
понатаму обработени ЛБ РК 

3) Дебелина под 3 mm, не-
плакирани или необложе-
ни: 
а) лимови тенки, необло-

жени, нелегирани ЛБ РК 
б) лимови тенки, нелеги-

рани, декапирани, ЛБ РК 
в) лимови тенки, нелеги-

рани, необложени, об-
работени, други ЛБ РК 

4) Плочи и лимови обложени 
со калај (бел лим) ЛБ РК 

5) Дебелина под 3 mm, обло-
жени или плакирани, ос-
вен плочите и лимовите 
обложени со калај: 

а) лим поцинкуван, тенок, 
нелегиран ЛБ РК 

б) лим обложен со олово, 
тенок, нелегиран ЛБ РК 

в) лимови тенки, обложе-
ни, нелегирани, /фуги ЛБ РК 

73-14 Жица од железо или од че-
лик, обложена или не, но не 
изолирана: 
1) Обложена ЛБ РК 
2) Друга ЛБ РК 

73.15 Легирани челици и високо-
јаглероден челик, во форми-
те наведени во тар. бр. 73.08 
до 73.14-
1) Инготи на високојаглвро-

ден челик ЛБ РК 
2) Инготи на легиран челик ЛБ РК 
3) Блумови, гредички, слабе-

ви платини и грубо ковани 
парчиња, од високојагле-
роден челик: 
а) цагли (гредички) висо-

кој аг леро дни ЛБ РК 
б) локови (блумови) висо-

кој аг леро дни ЛБ РК 
в) платини високој агле-

родни ЛБ РК 
г) железо во примарна 

форма, високој аглсрод-
но, друго ЛБ РК 

4) Блумови, гредички, славо-
ви, платини и грубо кова-
ни парчиња, од легиран 
челик: 
а) цагли (гредички) леги-

рани ЛБ РК 
б) блокови (блумови) ле-

гирани ЛБ РК 
в) платини легирани ЛБ РК 
г) железо во примарна 

форма легирано, друго ЛБ РК 
5) Топло валани ленти од ви-

сокој агл вроден челик, во 
намотки за повторно ва-
лање ЛБ РК 

6) Топло валани ленти, од 
легиран челик, во намот-
ки за повторно валање ЛБ РК 

7) Жица во прачки, од ви-
сокој агл вроден челик ЛБ РК 

8) Жица во прачки, од леги-
ран челик ЛБ РК 

9) Прачки и ластови (освен 
Балана жица) и челични 
прачки за рударството, од 
високојаглероден челик: 
а) челик во прачки, висо-

кој агл вроден, лесен, 
среден и фин ЛВ РК 

б) челик во прачки, ви-
\ сокој агл еро ден, тежок ЛБ РК 

в) челик дупачки, висо-
кој аглерод ен ЛБ РК 
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10) Прчаки, лостови освен 
Балана жица) и челични 
шупливи прачки, за ру-
дарство, од легиран че-
лик: 
а) челик во прачки, леги-

ран, лесен, среден и 
фин ЛБ РК 

б) челик во прачки, леги-
ран, тежок ЛБ РК 

в) челик дупачки, леги-
ран ЛБ РК 

11) Профили од 80 mm или 
повеќе, и шипови, од ви-
сокој аглород ен челик: 
а) челик фазонски, тежок; 

високо јаглород ен ЛБ РК 
б) челични носачи тешки, 

високој аглородни ЛБ РК 

12) Профили од 80 mm или 
повеќе, и шипови, од ле-
гирани челик: 
а) челик фазонски, тежок, 

легиран ЛБ РК 
б) челични носачи, тешки, 

легирани ЛБ РК 
13) Профили под 80 mm, од 

високој а гл ороден челик: 
а) челик фазонски, лесен, 

високојаглороден ЛБ РК 
б) челични носачи, лесни, 

високој аглородни ЛБ РК 
14) Профили под 80 mm од 

легиран челик: 
а) челик фазонски, лесен, 

легиран ЛБ РК 
б) челични носачи, лесни, 

легирани ЛБ РК 
15) Лимови и плочи, дебелина 

над 4,75 mm, и широк 
плоскат челик, од високо-
јаглороден челик: 
а) лимови тешки, високо-

јаглеродни, необложени ЛБ РК 
б) лимови тешки, високо-

јаг леро дни, обложени 
или понатаму обрабо-
тени ЛБ РК 

в) ламели тешки, високо-
јаглородни ЛБ РК 

16) Лимови и плочи, дебелина 
над 4,75 mm, и широк 
плоскат челик, од легиран 
челик: 
а) лимови тешки, легира-

ни, необложени ЛБ РК 
б) лимови тешки, легира-

ни, обложени или по-
натаму обработени ЛБ РК 

в) ламели тешки, леги-
рани ЛБ РК 

17) Лимови и плочи, дебелина 
од 3 mm до заклучно 
4,75 mm, од легиран че-
лик: 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

РК 

РК 

РК 

а) лимови средни, високо-
јаглеродни, необложе-

ни ЛБ РК 
б) лимови средни, високо-

јаглеродни, обложени 
или понатаму обрабо-
тени, други ЛБ РК 

18) Лимови и плочи, дебелина 
од 3 mm до заклучно 
4,75 mm, од легиран че- ЛБ РК 
лик: 
а) лимови средни, легира-

ни, необложени ЛБ РК 
б) лимови средни, легира-

ни обложени и поната-
му обработени, други ЛБ РК 

19) Лимови и плочи, дебелина 
под 3 mm, неллакирани, 
необложени, од високојаг-
лороден челик: 
а) лимови тенки, високо-

јаглеродни, необло-
жени 

б) лимови тенки, високо-
јаглеродни, декапи-

рани 
в) лимови тенки, виеоко-

јаглородни, необложе-
ни, обработени, други 

20) Лимови и плочи, дебелина 
под 3 mm, неплакирани, 
и необложени, од легиран 
челик: 
а) лимови тенки, легира-

ни, необложени ЛБ РК 
б) лимови тенки, легира-

ни, декапирани ЛБ РК 
в) динамо-, трафо-, и дру-

ги електро-лимови ЛБ РК 
г) лимови тенки, легира-

ни, необл ожени, обра-
ботени, други ЛБ РК 

21) Лимови и плочи, дебелина 
под 3 mm, неплакирани, 
или обложени од високо-
јаглороден челик: 
а) лим поцинкуван, тенок, 

високојаглороден ЛБ РК 
б) лим обложен со олово, 

тенок, високој аглероден ЛБ РК 
в) лимови тенки, обложе-

ни, високој аглородни, 
други ЛБ РК 

22) Лимови и плочи, дебелина 
под 3 mm, плакирани 
или обложени, од легиран 
челик: 
а) лим поцинкуван, тенок, 

легиран ЛБ РК 
б) лим обложен со олово, ЛБ РК 

тенок, легиран 
в) лимови тенки, обложе-

ни, легирани, други ЛБ РК 
23) Ленти од високојаглоро-

ден челик: 
а) ленти топло валани, 

необложени, високој аг-
леродни ЛБ РК 
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б) ленти ладно валани, 
високој аглеродни, не-
обложени ЛБ РК 

в) ленти топло валани, 
високојаглородни, необ-
ложени ЛБ РК 

в) ленти топло Балави, 
а) ленти топло вал ани, 

легирани, необложени 
б) ленти ладно валани, 

легирани, необложени 
в) ленти топло валани, 

легирани, обложени 
25) Жица од високој аглсро-

ден челик: 
а) жица необложена, висо-

кој аг леро дна: 
1) плоската ЛБ ЛБ 
2) друга ЛБ РК 

б) жица обложена или по-
таму обработувана, ви-
сокој аглеродна: 

1) плоската ЛБ ЛБ 
2) друга ЛБ РК 

в) жица Балана, високо-
јаглеродна ЛБ РК 

26) Жица од легиран челик: 
а) жица необложена, ле-

гирана ЛБ РК 
б) жица огноотпорна и 

електроотпорна ЛБ РК 
в) жица обложена, леги-

рана ЛБ РК 
г) жица Балана, легирана ЛБ РК 

73.16 Материјал за изградба на 
железнички и трамвајски 
колосеци, од железо или од 
челик, и тоа: шини, водили-
ци, јазичиња, скретници (или 
укрсници), делови на скрет-
ници, прачки за соединува-
ње, запчести шини, прагови, 
плочи за соединување, шин-
ски лежишта, прицврстувачи 
на лежишта, подметки (базни 
плочи), слој ници и други 
специјални материјали за 
соединување или прицврсту-
вање на шини: 
1) Шини: 

а) железнички: 
1) шини од 20 или по-

веќе kg по 1 метар ЛБ РК 
2) шини помалку од 

20 kg по 1 метар ЛБ РК 
б) други ЛБ РК 

2) Друго: 
а) скретница ЛБ РК 
б) кол&сечеи прибор: 

1) спојница и плочки 
фрезувани ЛБ РК 

2) спој ници и плочки 
штанцуванл ЛБ РК 

3) колосечни материја-
ли од железо, други ЛБ РК 

в) друго: 
1) железнички прагови 

од 15 kg и повеќе 
по 1 метар ЛБ РК 

2) железнички прагови 
под 15 kg по 1 метар ЛБ РК 

3) друго ЛБ РК 
73.17 Цевки и цевоводи од леано 

железо: 

1) цевки леани, необ-
л ожени 

2) цевки леани, обра-
ботени (со завој, со 
дупчење ити.) 

73 18 Цевки и цевоводи, како и по-
лупроизводи за нив (бланкс), 
од железо освен од леано же-
лезо) или од челик, исклу-
чувајќи ги високоотпорните 
цевоводи за хидроелектрич-

ЛБ 

ЛБ 

гдк 

гдк 

ни инсталации: 

1) Полупроизводи за цевки и 
цевоводи (бланкс) ЛБ РК 

2) Безрабни цевки и цево-
води: 
а) за дупчење и drill pipe ЛБ РК 
б) „Casing" над 11,3/4 цо-

ли, од сите видови ЛБ РК 
в) од не'рѓосувачки челик ЛБ РК 
г) други: 

1) пелегирани, необло-
жени ЛБ РК 

2) поцинкувани ЛБ РК 
3) битуменизирани и 

обложени ЛБ РК 
4) легирани и високо-

јаглородни ЛБ РК 
5) обработени, други ЛБ РК 

3) Друго: 
а) рабни цевки: 

1) заварени, црни, до 
3", необложени ЛБ РК 

2) заварени, црни, над 
3", необложени ЛБ РК 

3) заварени, до 3", об-
ложени ЛБ РК 

4) заварени, над 3", об-
ложени ЛБ РК 

б) друго ЛБ РК 

73 19 Високоотпорни цевоводи за 
хидроелектрични инстала-
ции, од челик, зајакнати или 
не ЛБ 

73.20 Прибор за цевки и цевоводи, 
од железо или од челик 
(спојница колена, составки, 
маншони, фланши ити.): 
1) Колена: 

а) за челични цевки ЛБ 
б) за леани цевки ЛБ 

2) Друго: 
а) спој ници за челични 

цевки ЛБ 
б) спојпици за леани цев-

ки ЛБ 
в) друго ЛБ 

73 21 Конструкции комплетни или 
не, соединети или не, и де-
лови на конструкции (хан-
гари и други градежни кон-
струкции, мостови и делови 
од мостови, врати за брани, 
кули, решеткави столбови, 
покриви, капаци за покриви, 
капаци, рамки за врати и 
прозорци, балустради, украс-
ни столбови и потпорници 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

гдк 
гдк 
гдк 
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ити), од железо или од че-
лик; плочи, ленти, прачки, 
аголници, профили, цев-
ки ити., од железо или од 
челик, приготвени така што 
да се гледа нивната намена 
за конструкции: 
1) Конструкции, па и неком-
плетни, соединиети или не, 
и делови: 

а) мостови ЛБ ГДК 
б) конструкции за висо-

коградби во индустри-
јата (покриви, хали, 
столбови и ел.): 
1) покривни конструк-

ции ЛБ ГДК 
2) друго ЛБ ГДК 

в) кули за длабински 
дупчења ЛБ ГДК 

г) ситни конструкции 
(врати, прозорци, ска-
ли и сл.) ЛБ ГДК 

д) железни потпирачи за 
руднички јами: 
1) спој ници, потпирачи 

за рудници ЛБ ЛБ 
2) талпи за рудници ЛБ ЛБ 

ѓ) друго: 
1) конструкции цевни 

и спој ници ЛБ ГДК 
2) конструкции други 

од железо и од че-
лик ЛБ ГДК 

2) Конструкции за уреди за 
вентилација, за климати-
зација, за воздушно грее-
ње, сушење, влажење и 
ладење ЛБ ГДК 

3) Лимови, ленти, прачки, 
профили цевки и др. од 
железо или од челик, при-
готвени така што да се 
гледа нивната намена за 
конструкции ЛБ ГДК 

4) Друго ЛБ ГДК 

73.22 Резервоари, танкови, бочви 
и други слични контенери за 
сите видови материјали, од 
железо и од челик, содржина 
над ЗОО литра, без механички 
или термички уреди, со вна-
трешна облога или топлотна 
изолација, или без нив: 
1) Цистерни, резервоари и 

ел.: 
а) со внатрешна облога 

или топлотна изолаци-
ја: 
1) резервоари и цистер-

ни, за течност ЛБ ГДК 
2) силоси и бункери, за 

цврсти материи ЛБ ГДК 
3) друго ЛБ ГДК 

б) друго: 
1) резервоари и цис-

терни, за течности ЛБ ГДК 
2) силоси и бункери за 

цврсти материи ЛБ ГДК 
3) други ЛБ ГДК 

2) Конте нери за транспорт на 
стоки, освен вградени на 
возила: 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

а) резервоари-цистерни, 
за течност ЛБ 

б) друго ЛБ 
3) Друго: 

а) резервоари и цистерни, 
за течност ЛБ 

б) силоси и бункери, за 
цврсти материи ЛБ 

в) друго ЛБ 

73 23 Буриња, садови во форма 
на барабан, канти, кутии и 
слични контенери, за тран-
спортирање и пакување на 
стоки, од лим или од плочи, 
од железо или од челик 
1) Канти за транспортирање 

на млеко: 
а) поцинкувани 
б) други 

2) Друго: 
а) буриња, канти и други 

садови 
б) амбалажа 

73.24 Цилиндри и слични конте-
нери за компримирани та-
сови од железо или од челик 

73.25 Кабли, јажиња, ортоми, 
плетени ленти, ремења и 
слично, од железна или че-
лична жица, но исклучувај-
ќи ги изолираните електрич-
ни кабли: 
1) Јажиња челични, од зат-

ворена конструкција 
2) Друго: 

а) кабли и плетени ленти, 
неизолирани 
б) Јажиња челични 
в) друго 

73.26 Бодлива жица од железо 
или од челик; жица завит-
кана од тркалезна или плос-
ката жица, со бодлеци или 
без нив, и лабаво завиткани 
две жици, што се употребу-
ваат за огради, од железо 
или од челик: 
1) Бодлива жица ЛБ 
2) Завиткана жица ЛБ 
3) Друго ЛБ 
челична жица: 

73.27 Газа, ткаенини, решетки, 
мрежи, огради, зајакнати 
ткаенини—ткива и слични 
материјали, од железна или 
челична жица: 
1) Ткаенини ЛБ 
2) Решетки ЛБ 
3) Друго ЛБ 

73.28 Решетки во парче, од железо 
или од челик, добиени од 
просечен и развлечен лим 
или лента 

73.29 Синџири и нивни делови, од 
железо или од челик: 
1) Трансмисиони: 

а) за моторцикли и вело-
сипеди ЛБ 

б) други ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ГДК 
ГДК 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

ГДК 
ГДК 

ГДК 
гдк 

гдк 

гдк 

гдк 
гдк 
гдк 

гдк 
гдк 
гдк 

гдк 
гдк 
гдк 

гдк 
гдк 



Страна 1438 — Број 58 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Вторник, 29 декември 1970 

2) Котвени ЛБ ГДК 
3) За дигање бродски това-

ри, за влечење и теглење 
бродови ЛБ ГДК 

4) Друго ЛБ ГДК 

73 39 Котви-ленгери, драгови и 
нивни делови, од железо или 
од челик: 
1) Котви-ленгери за бродови ЛБ ГДК 
2) Друго ЛБ ГДК 

73.31 Шајки, клинци, зашилени 
крампони, кланфи за спо-
јување, шајки со алка, ку-
коски шајки и шајчиња за 
цртачки табли, од железо 
или од челик, со глави од 
друг материјал или не, ос-
вен оние со глава од бакар: 
1) Ша]ки: 

а) за железнички колосе-
ци ЛБ ГДК 

б) теке: 
1) рачен ЛБ ГДК 
2) машински ЛБ ЛБ 

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

г) други: 
1) од жица, ЛБ ГДК 
2) ковани ЛБ ГДК 
3) потковачкк ЛБ ГДК 
4) тапетарски ЛБ ГДК 
5) други ЛБ ГДК 

2) Друго ЛБ ГДК 

73.32 Шрафови и мутери — виј-
чани стоки (вклучувајќи ги 
и краиштата и главиците на 
шрафовите, со навои или не, 
дупени или не, и завој ници 
{вклучувајќи ги и кукестите 
шрафови и шрафовите со 
алка), од железо или од че-
лик; заковки-нитни, клино-
ви, расцепки, подметки пру-
жинести или не, од железо 
или од челик: 
1) Виј чена стока и заковки 

за железнички колосеци: 
а) вијци и шрафови, че-

лични ЛБ ГДК 
б) заковки челични ЛБ ГДК 

2) Друга виј чена стока и за-
ковки: 
а) виј ци и шрафови, че-

лични ЛБ ГДК 
б) заковки челични ЛБ ГДК 

3) Друго ЛБ ГДК 

73.33 Игли за рачно шиење (вклу-
чувајќи и за везење), игли 
за рачна изработка на тепи-
си и игли за рачно плетење, 
шила, игли за кукичење и 
слично, и пробоЈии игли за 
везење, од железо или од 
челик, вклучувајќи и недо-
вршени: 
1) Игли за шиење ЛБ ГДК 
2) Друго ЛБ ЛБ 

73.34 Игли (освен иглите за шапки 
и другите украсни игли и 
шајчињата за цртачки таб-
ли), игли за во коса и за др-
жење кадрици, од железо 
или од челик: 
1) Карфици, сигурносни иг-

ли 
2) Фуркети 
3) Друго 

73.35 Пружини и листови за пру-
жиш!, од железо или од че-
лик: 
1) Лиени и спирални пружи-

н а за возила: 
а) пружили челични, спи-

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

73.36 Печки (вклучувајќи ги и 
печките со помошни казани 
за централно греење), огни-
шта, печки за варење, ска-
ри, пламеници и други гре-
јачи на простории, разводни-
ци на пламен, грејани на са-
дови со пламеници, казани 
за греење со огниште и со 
слична опрема која се упо-
требува во дамаќинството, 
неелектрична, и нивни дело-
ви, од железо или од челик: 

и радијатори, за централно 
греење, неелектрично зато-
плувани, и нивни делови, од 
железо или од челик; греја-
ни за воздух или дистрибу-
тери за топол воздух (вклу-
чувајќи ги и оние кои исто 
така можат да дистрибуи-
раат ладен или соодветен 
воздух), неелектрично зато-

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

рални ЛБ г д к 
б) пружини лиени ЛБ г д к 
Пружини за мебел ЛБ г д к 
Друго: 
а) пружиш! торзиони ЛБ г д к 
б) пружиш! за железни-

ци ЛБ г д к 
в) пружини за трамваи ЛБ г д к 
г) друго ЛБ г д к 

1) Печки: 
а) на цврсти горива ЛБ г д к 
б) на течни горива ЛБ г д к 
в) на гасовити горива 

(плин) ЛБ г д к 
2) Шпорети: 

а) на цврсти горива ЛБ г д к 
б) на течни горива ЛБ г д к 
в) на гасовити горива 

(плин) ЛБ г д к 
3) Плински решоа ЛБ г д к 
4) Друго: 

г д к а) бојлери (неелектрични) ЛБ г д к 
б) греалки на гас, на на-

фта или иа шпиритус ЛБ г д к 
в) делови на ^електрич-

ни шпорети или гре-
алки ЛБ г д к 

г) друго ЛБ г д к 

Котли (исклучувајќи ги пар-
ните котли од тар. бр, 84.01) 
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плувани, со вграден моторен 
вентилатор или со мотор за 
удувување, и нивни делови, 
од железо или од челик: 
1) Котли: 

а) од леано железо ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ГДК 

2) Радијатори: 
а) од леано железо ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ГДК 

3) Калорифери ЛБ ГДК 
4) Друго: 

а) цевки ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

73.38 Предмети што обично се 
употребуваат во домаќин-
ство, градежна санитарна 
е ток ч за внатрешна употре-
ба, и делови на таквите 
предмети и стоки, од желе-
зо или од челик: 
1) Предмети за домаќинство 

и нивни делови: 
а) садови емајлирани: 

1) кофи за вода и кан-
ти за млеко ЛБ ГДК 

2) друго ЛБ ГДК 
б) садови поцинковаии: 

1) кофи за вода и кан-
ти за млеко ЛБ ГДК 

2) друго ЛБ ГДК 
в) друго: 

1) садови неемајлирани ЛБ ГДК 
2) кујнски прибор (ку-

тии за кафе, шеќер 
и др.) ЛБ ГДК 

3) послужавнлци ЛБ ГДК 
4) друго ЛБ ГДК 

2) Предмети за хигиена и 
нивни делови: 
а) тоалетни и санитарни 

арматури и предмети ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

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

лик ЛЕ ЛБ 
2) Друго: 

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

73.40 Други изработки, од железо 
или од челик: 
1) Необработени: 

2) Обработени: 
а) резервоари, танкови, 

бочви и слични конте-
нери зафатнина од ЗОО 1 
или помалку (за инста-
лирање, како и садови 
за транспорт и пакува-
ње стоки, од леано же-
лезо или од челичен 
лив) ЛБ ГДК 

б) челични ролетни, олу-
чна граѓа, челични 
скали и лестви, стол-
бови за огради ЛБ ГДК 

в) челични кугли за мел-
ници ЛБ ЛБ 

г) металуршки лонци и 
реторти, од челик, без 
механички уред ЛБ ГДК 

д) челични одливки дру-
ги ЛБ ГДК 

ѓ) челични отковки други ЛБ ГДК 

Глава 74 — Бакар и негови 
изработки 

74.01 Бакарен каменец (оакренец-
-мате), бакар суров (пречи-
стен или непрочистен); отпа-
доци и остатоци (одломки, 
отсечоци и ел) од бакар: 
1) Бакарен каменец (бакре-

нец-мате) ЛБ ЛБ 

2) Отпадоци и остатоци од 
бакар 
а) бакарни отпадоци и 

струганици Д ЛБ 
б) месингани отпадоци и 

струганици Д ЛБ 
в) бронзани отпадоци и 

струганици Д ЛБ 
г) отпадоци и струганици 

од други бакарни ле-
гури Д ЛБ 

3) Суров бакар (блистао): 
а) бакар (блистер) ЛБ ЛБ 
б) бакарни аноди необра-

ботени ЛБ ЛБ 
в) бакар за рафњ.шрање, 

друг ЛБ ЛБ 
4) Бакар рафиниран: 

а) електродите^ 
1) бакар електролитен ЛБ ЛБ 
2) бакарни катоди, не-

обработени ЛБ ЛБ 
б) друг ЛБ ЛБ 

а) одливки од леано же-
ЛБ ГДК 5) Л И Е Н И легури: лезо ЛБ ГДК 5) Л И Е Н И легури: 

д ЛБ лезо ЛБ ГДК а) бронза д ЛБ 
б) одливки од ковано же-

лезо ЛБ г д к б) месинг д ЛБ 
в) одливки од челик ЛБ ГДК в) друго д ЛБ 
г) отковки од железо и од 6) Легури за гмечење: 

челик, нелегирани ЛБ ГДК а) месинг д ЛБ 
д) отковки од железо и од б) друго д ЛБ 

челик, легирани ЛБ ГДК 
б) друго 

*) ДРУГО ЛБ гдк 74.02 Бакарни предлегури ЛБ ЛБ 
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1 2 3 4 

74.03 Лостови, прачки и профили 
од бакар; жица од бакар: 
1) Прачки: 

а) од нелегиран бакар ЛБ ЛБ 
б) од легиран бакар: 

1) од месинг ЛБ ЛБ 
2) од бронза ЛБ ЛБ 
3) од други легури на 

бакар ЛБ ЛБ 
2) Профили: 

а) од нелегиран бакар ЛБ ЛБ 
б) од легиран бакар: 

1) од месинг ЛБ ЛБ 
2) од бронза ЛБ ЛБ 
3) од други легури на 

бакар ЛБ ЛБ 
3) Жица: 

а) од нелегиран бакар ЛБ ЛБ 
б) од легиран бакар 

1) од месинг ЛБ ЛБ 
2) од бронза ЛБ ЛБ 
3) од други легури на 

бакар ЛБ ЛБ 

74.04 Плочи, лимови (листови) и 
ленти, од бакар: 
1) Лимови: 

а) нелегирани ЛБ ЛБ 
б) легирани: 

1) од месинг ЛБ ЛБ 
2) од бронза ЛБ ЛБ 
3) од други легури на 

бакар ЛБ ЛБ 
2) Ленти: 

а) нелегирани ЛБ ЛБ 
б) легирани 

1) од месинг ЛБ ЛБ 
2) од бронза ЛБ ЛБ 
3) од други легури на 

бакар ЛБ ЛБ 
3) Плочи: 

а) нелегирани ЛБ ЛБ 
б) легирани 

1) од месинг ЛБ ЛБ 
2) од бронза ЛБ ЛБ 
3) од други легури на 

бакар ЛБ ЛБ 

74.05 Бакарни фолио-ливчиња (на-
брани, сечени во форми, пер-
форира ни, обложени, печа-
тени или на подлога од хар-
тија или од друг материјал 
за зајакнување или не), де-
белина (исклучувајќи било 
која подлога) Koja не преми-
нува 0,15 mm: 
1) На подлога ЛБ ЛБ 
2) Друго ЛБ ЛБ 

74.06 Прав и лушпи, од бакар: 
1) Прав и лушпи, за брон-

з ирање ЛБ ЛБ 
2) Друго ЛБ ЛБ 

1 2 3 4 

74.07 Цевки и цевоводи и полу-
производи за нив (blanks), од 
бакар; шупливи прачки од 
бакар: 
1) Цевки: 

а) од нелегиран бакар ЛБ ЛБ 
б) од легиран бакар ЛБ ЛБ 

1) од месинг ЛБ ЛБ 
2) од бронза ЛБ ЛБ 
3) од други легури на 

бакар ЛБ ЛБ 
2) Друго ЛБ ЛБ 

74.08 Прибор за цевки и цевоводи, 
од бакар (спојници, колена, 
составки, маншони, флан-
ши): 
1) од нелегиран бакар ЛБ ЛБ 
2) од легиран бакар 

а) од месинг ЛБ ЛБ 
б) од бронза ЛБ ЛБ 
в) друго ЛБ ЛБ 

74.09 Резервоари, танкови, бочви и 
слични контенери, за сите 
видови материјали, од бакар 
содржина над ЗОО литра, без 
механички или термички 
уреди, со внатрешна облога 
или топлотна изолација, или 
без нив: 
1) Лимени конструкции (ци-

стерни, резервоари и 
слично): 
а) со внатрешна облога 

или топлотна изолаци-
ја ЛБ ГДК 

б) друго ЛБ ГДК 
2) Друго ЛБ ГДК 

74.10 Впредена жица, кабли, ја-
жиња, ортоми, плетени лен-
ти и слично — од бакарни 
жици, но исклучувајќи ја и -
золираната електрична жица 
и каблите: 
1) Јажиња: 

а) од нелигиран бакар ЛБ ЛБ 
б) од легиран бакар ЛБ ЛБ 

2) Друго: 
а) од нелегиран бакар 

1) кабли и плетени 
ленти од бакар, не-
изолирани ЛБ ЛБ 

2) друго ЛБ ЛБ 
б) од легиран бакар: 

1) кабли и плетени 
^ленти од бакар, не-

изолирани ЛБ ЛБ 
2) друго ЛБ ЛБ 

74.11 Газа, ткаенини, решетки, 
мрежи, огради, зајакнати 
ткаенини-ткива и слични 
материјали (вклучувајќи и 
бескрајни ленти), од бакарни 
жици: 
1) Ткаенини: 

а) од нелегиран бакар ЛБ ЛБ 
б) од легиран бакар ЛБ ЛБ 
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2) Друго: 
а) од не негиран бакар ЛБ ЛБ 
б) од легиран бакар ЛБ ЛБ 

74 12 Решетки во парче, од бакар, 
добиени од просечен и раз-
влечен лим или лента ЛБ ЛБ 

74.13 Синџири и нивни делови, од 
бакар ЛБ ЛБ 

74.14 Бруке, клинци, кукести бру-
ке, клинци, клинови, заши-
лени крампови и брутчиња 
за цртачки табли, од бакар 
или од железо или од челик 
со главица од бакар: 
1) Брутчин>а за цртачки таб- ЛБ ГДК 

ли 
2) Друго ЛБ ГДК 

74.15 Шрафови и мутери вијче-
ни стоки (вклучувајќи и гла-
ви и тела на шрафови), со 
навои или не, дупени или 
не, и завој ници (вклучувајќи 
и кукести шрафови и шра-
фови со алка), од бакар; за-
ковки-нитни, клинови рас-
ц е п а , подметка прстенести 
подметки, пружински или 
не, од бакар: 
1) Вијчени стоки и заковки: 

а) вијци и шрафови, од 
бакар ЛБ ГДК 

б) заковки од бакар ЛБ ГДК 
2) Друго: 

а) расцепки и осигурува-
чи, од бакар ЛБ ГДК 

б) друго- ЛБ ГДК 

74.16 Дружини од бакар ЛБ ЛБ 

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

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

а) сервиси за кафе ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

2) Друго ЛБ ГДК 

74.19 Други изработки од бакар: 
1) Необработени ЛБ ГДК 
2) Обработени: 

а) одливки од бакар и од 
легури на бакар ЛБ ГДК 

б) отковки од бакар и од 
легури на бакар ЛБ ГДК 

в) Друго ЛБ ГДК 

Глава 75 — Никел и негови 
изработки 

75.01 Никелов каменец-мате, ни-
колов шпајс и други меѓу-
производи на металургијата 
на никел; никел суров (ос-
вен анодите за никнување); 
отпадоци и остатоци (одлом-
к у отсечоци и ел.), од никел: 
1) Никелов каменец-мате, 
никелов шпајс и други ме-
ѓупроизводи на металургија-
та на никел ЛБ 
2) Отпадоци и остатоци од 

никел ЛБ 
3) Никел необработен: 

а) никел ЛБ 
б) никел-легури ЛБ 
в) никел-катоди ЛБ 

75.02 Лостови, прачки и профили 
од никел; жица од никел: 
1) Прачки: 

а) од нелегиран никел ЛБ 
б) од легиран никел ЛБ 

2) Профили: 
а) од нелегиран никел ЛБ 
б) од легиран никел ЛБ 

3) Жица: 
а) од нелегиран никел ЛБ 
б) од легиран никел ЛБ 

75.03 Плочи, лимови (листови) и 
ленти, од никел; ник лени 
фолии-ливчиња; прав и лу-
шпи, од никел: 
1) Лимови и плочи: 

а) од нелегиран никел ЛБ 
б) од легиран никел ЛБ 

2) Ленти: 
а) од нелегиран никел ЛБ 
б) од легиран никел ЛБ 

3) Фолии-ливчиња ЛБ 
4) Прав и лушпи ЛБ 

75.04 Цевки и цевоводи и полу-
производи за нив (blanks) од 
никел; шупливи прачки и 
фитинзи за цевки и цевово-
ди (спојници, колена; ссстав-
ки, маншони, фланши), од 
никел: 
1) Цевки: 

а) од нелегиран никел ЛБ 
б) од легиран никел ЛБ 

2) Друго ЛБ 

75.05 А коди за титлување обра-
ботени или необработени, 
вклучувајќи и аноди произ-
ведени со електролиза* 
1) Аноди од никел, елек-

трични, обложени ЛБ 
2) Друго ЛБ 

75.06 Други изработки од никел: 
1) Необработени ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

гдк 
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1 

2) Обработени: 
а) одливки од никел ЛБ ГДК 
б) отковки од никел ЛБ ГДК 
в) друго ЛБ ГДК 

76.05 Прав и лушпи: 
1) Од нелегиран алуминиум ЛБ ЛБ 
2) Од легиран алуминиум ЛБ ЛБ 

Глава 76 — Алуминиум и 
негови изработки 

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

луминиум 
2) Алуминиум необработен: 

а) во инготи, во трупци, 
кекс 

б) ливни легури, во разни 
форми 

в) легури за гмечење, во 
разни форми 

г) друго: 
1) алуминиум суров, 

нелегиран 
2) алуминиум суров, 

легиран 

76.02 Лостови, прачки и профили, 
од алуминиум; жица од алу-
миниум: 
1) Прачки: 

а} од нелегиран алуми-
ниум 

б) од легиран алуми-
ниум 

2) Профили: 
а) од нелегиран алуми-

ниум 
б) од легиран алуми-

ниум 
3) Жици : 

а) од нелегиран алуми-
ниум 

б) од легиран алуми-
ниум 

76 ОЗ Плочи, лимови (листови) и 
ленти, од алуминиум: 
1) Лимови и плочи: 

а) од нелегиран алуми-
ниум 

б) од легиран алуми-
ниум 

2) Ленти: 
а) од нелегиран алуми-

ниум 
б) од легиран алуми-

ниум 

76.04 Алуминиумон фолии-лив-
чиња (набрани, сечени во 
форми, перфорирани, обло-
жени, печатени или на по-
стамент од хартија или од 
друг материјал за зајакну-
вање, или не), дебелина (ис-
клучувајќи која и да е 
подлога) која не преминува 
0,20 mm: 

д 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

76.06 Цевки и цевоводи и полу-
производи за нив (blanks) ,од 
алуминиум; шупливи прачки 
од алуминиум: 
1) Цевки: 

а) од нелегиран алуми-
ниум ЛБ 

б) од легиран алуми-
ниум ЛБ 

2) Друго: 
а) од нелегиран алуми-

ниум ЛБ 
б) од легиран алуми-

ниум ЛБ 

76.07 Прибор за цевки, и за пово-
ди од алуминиум (спојнице 
колена, составки, маншони, 
фланши) ЛБ 

76.08 Конструкции, комплетни или 
не, соединети или не, и де-
лови на конструкции (ханга-
ри и други градежни кон-
струкции, мостови и делови 
од мостови, кули, врати за 
брани, решеткави столбови, 
покриви, ПОКРИЕНИ капаци, 
рамки за врати и прозорци, 
балустради, украсни столбо-
ви и потпирачи), од алуми-
ниум; плочи, прачки, агол-
ници, профили, цевки и сли-
чно, од алумуниум, пригот-
вени така што да се гледа 
дека се наменети за кон-
струкции: 
1) Монтажни куќи и нивни 

делови ЛБ 

1) На подлога 
2) Друго 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

2) Рамки за врати и прозор-
ци 

3) Лимови, ленти, ирачки, 
профили, цевки ити., при-
готвени така што да се 
гледа нивната намена за 
конструкции 

4) Друго: 
а) рамки за стаклени по-

криви, скали од алу-
миниум 

б) друго 

76.09 Резервоари, танкови, бочви 
и слични контенери, за сите 
видови материјали, од алу-
миниум, содржина над ЗОО 
литра, без механички и тер-
мички уреди, со внатрешна 
облога или топлинска изола-
ција или без нив: 
1) Со внатрешна облога или 

топлинска изолација 
2) Друго 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

ГДК 
г д к 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 
ГДК 
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76.10 Буриња, садови во форма на 
барабан, канти, кутии и сли-
чни контенери (вклучувајќи 
цврсти и свитливи цевести 
контенери —- туби), од алу-
миниум, што обично се упо-
требуваат за транспорт или 
пакување на стоки: 
1) Канти за транспортирање 

млеко 
2) Туби и фиоли 
3) Друго 

76.11 Цилиндри и слични контене-
ри за компримирани гасови, 
од алуминиум 

76.12 Впредена жица, кабли, ја-
жиња, ортоми, плетени лен-
ти и слично од алуминиум-
ска жица, но исклучувајќи 
ја изолираната електрична 
жица и кабли: 
1) Кабли: 

а) од нелегиран алуми-
ниум 

б) од легиран алуми-
ниум 

2) Јажиња: 
а) алуминиумон 
б) алуминиумско»челич-

ни 
3) Друго 

76.13 Газа, ткаенини, решетки, 
мрежи, зајакнати, ткаенини-
-ткива и слични материјали, 
од алуминиумска жица: 
15) Ткаенини: 

а) од нелегиран алуми-
ниум 

б) од легиран алуми-
ниум 

2) Друго: 
а) од нелегиран алуми-

ниум: 
1) жичени плетива 
2) друго 

б) од легиран алуми-
ниум: 
1) жичени плетива 
2) друго 

76.14 Решетки во парче, од алуми-
ниум, добиени од просечен и 
развлечен лим или лента 

76.15 Предмети што обично се 
употребуваат во домаќин-
ство, градежни санитарни 
стоки за внатрешна употре-
ба и делови за вакви пред-
мети и стоки, од алуминиум: 
1) Садови: 

а) до 10 литра зафатнина 
б) над 10 литра зафат-

нина 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ГДК 
ГДК 
ГДК 

ГДК 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

РК 
ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ГДК 

ГДК 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 

ЛБ 

ЛБ 

гдк 

гдк 

2) Други кујнски и трпезни 
потреби, освен прибор за 
јадење 

3) Тоалетни и санитарни ар-
матури 

4) Други предмети за дома-
ќинство, освен прибор за 
јадење 

76.16 Други изработки, од алуми-
ниум: 
1) Необработени 
2) Обработени: 

а) одливки од алуминиум 
б) отковки од алуминиум 
в) друго 

Глава 77 — Магнезиум, бе-
рилиум и нивни изработки 

77.01 Магнезиум суров; отпадоци 
(исклучувајќи ги сортирани-
те струганици по големина) и 
остатоци (одломки, отсечоци 
и ел.), од магнезиум: 
1) Отпадоци и остатоци од 

магнезиум 
2) Магнезиум необработен: 

а) леани легури 
б) легури за гмечење 
в) друго 

77.02 Лостови, прачки и профили, 
од магнезиум; жица од маг-
незиум; плочи, лимови (ли-
стови) и ленти, од магнези-
ум; магнезиумски фолии-
-ливчиња; струганици сор-
тирани по големина, прав и 
лушпици, од магнезиум; цев-
ки и цевоводи и полупроиз-
води за нив (blanks), од маг-
незиум; шупливи прачки од 
магнезиум: 

1) Прачки и профили 
2) Лим и плочи 
3) Жица 
4) Друго 

77.03 Други изработки од магне-
зиум: 
1) Необработени 
2) Обработени: 

а) одливки од магнезиум 
б) отковки од магнезиум 

77.04 Берилиум суров или обра-
ботен, и изработки од бери-
лиум: 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

1) Суров 
2) Друг 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

гдк 

гдк 
гдк 
гдк 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

ЛБ 
ЛБ 
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Глава 78 — Олово и негови 
изработки 

78.01 Олово сурово (среброносно 
или не); отпадоци и остато-
ци (одломки, отсечоци и сл.), 
од олово: 
1) Отпадоци и остатоци, од 

олово Д ЛБ 

2) Олово сурово: 
а) рафинирано: 

1) меко: 
а) меко, дупло ра-

финирано ЛБ ЛБ 
б) друго ЛБ ЛБ 

2) Тврдо: 
а) тврдо, дупло ра-

финирано ЛБ ЛБ 
б) друго ЛБ ЛБ 

б) нерафинирано: 
1) аноди, необработени ЛБ ЛБ 
2) друго ЛБ ЛБ 

в) ливни легури, во раз-
ни форми ЛБ ЛБ 

г) легури за гмечење, во 
разни форми ЛБ ЛБ 

д) друго: 
1) олово кабелско ЛБ ЛБ 
2) олово антимонско ЛБ ЛБ 
3) друго ЛБ ЛБ 

78.02 Лостови, прачки и профили, 
од олово; жица од олово: 
1) Прачки, профили и жица, 

од олово ЛБ ЛБ 
2) Прачки, профили и жица, 

од оловни легури ЛБ ЛБ 
78.03 Плочи, лимови (листови) и 

ленти од олово: 
1) Лим и ленти, од олово ЛБ ЛБ 
2) Лим и ленти, од оловни 

легури ЛБ ЛБ 
78.04 Оловни фолии-ливчиња (на-

брани, сечени во форми, пер-
фориран^ обложени, печа-
тени или на подлога од хар-
тија или од друг материјал 
за зајакнување или не) те-
жина на 1 т 2 (исклучувајќи 
која и да е подлога) до 
1.700 g; прав и лушпици, од 
олово: 
1) Прав и лушпици ЛБ ЛБ 
2) Друго ЛБ ЛБ 

78.05 Цевки и цевоводи и полу-
производи за нив (blanks), од 
олово; шупливи прачки од 
олово и фитинзи за цевки и 
цевоводи (спојници, колена, 
ф ла н ши, Ѕ-цевки за сифо-
ни), од олово: 
1) Цевки и цевоводи ЛБ ЛБ 
2) Прибор за цевки и цево-

води ЛБ ЛБ 
3) Друго ЛБ ЛБ 

78.06 Други изработки од олово: 
1) Амбалажа: 

а) за радиоактивни мате-
рин ЛБ ЛБ 

б) туби ЛБ ГДК 
в) друга ЛБ ГДК 

2) Арматури: 
а) санитарни ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ГДК 

3) Пломби: 
а) необработени ЛБ ГДК б) обработени ЛБ ГДК 

4) Други: 
а) одливки од олово и од 

легури, обработени ЛБ ГДК 
б) отковки од олово и од 

легури, обработени ЛБ ГДК 
в) друго ЛБ ГДК 

Глава 79 — Цинк и негови 
изработки 

79.01 Цинк суров, отпадоци и ос-
татоци (одломки, отсечоци и 
ел.) од цинк: 
1) Отпадоци и остатоци од 

цинк Д ЛБ 
2) Цинк суров: 

а) рафиниран и електро-
литен: 
1) цинк рафиниран ЛБ ЛБ 
2) цинк фин ЛБ ЛБ 
3) цинк електролитен ЛБ ЛБ 
4) катоди од цинк, не-

обработени ЛБ ЛБ 
б) нерафиниран ЛБ ЛБ 
в) ливни легури во разни 

Форми ЛБ ЛБ 
г) легури за гмечење, во 

разни форми ЛБ ЛБ 
Д) ДРУГО Л Б Л Б 

79.02 Лостови, прачки и профили, 
од цинк; жица од цинк: 
1) Прачки и профили: 

а) од нелегиран цинк ЛБ ЛБ 
б) од легиран цинк ЛБ ЛБ 

2) Друго: 
а) од нелегиран цинк ЛБ ЛБ 
б) од легиран цинк ЛБ ЛБ 

79.03 Плочи, лимови (листови) и 
ленти, од цинк; фолии од 
цинк; прав и лушпици, од 
цинк: 

1) Прав и лушпици: 
а) цинков прав (син прав) ЛБ ЛБ 
б) прав и лушпици, од 

цинк ЛБ ЛБ 
2) Друго: 

а) плочи и лимови: 
1) од нелегиран цинк ЛБ ЛБ 
2) од легиран цинк ЛБ ЛБ 

б) ленти: 
1) од нелегиран цинк ЛБ ЛБ 
2) од легиран цник ЛБ ЛБ 
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1 2 3 4 
в) друго: 

1) фолии од цинк ЛБ ЛБ 
2) фолии и прав, од 

легури на цинк ЛБ ЛБ 

79 04 Цевки и цевоводи и полу-
производи за нив (blanks), од 
цинк; шупливи прачки и 
фитинзи за цевки и цевово-
ди (спојници, колена, ман-
тови , фланши), од цинк: 
1) Цевки и цевоводи 

aj од цинк ЛБ ЛБ 
б) од легури на цинк ЛБ ЛБ 

2) Прибор за цевки и цево-
води 
а) од цинк ЛБ ЛБ 
б) од легури на цинк ЛБ ЛБ 

3) Друго ЛБ ЛБ 

79.05 Олуци, покривки за покри-
ви, прозорци за покриви и 
други составни делови за 
градежи, од цинк ЛБ ГДК 

79.06 Други изработки од цинк: 
1) Арматури: 

а) санитарни ЛБ гдк 
б) други ЛБ гдк 

2) Виј нени стоки и заковки ЛБ гдк 
3) Ткаенини ЛБ гдк 
4) Решетки и мрежи ЛБ гдк 
5) Амбалажа ЛБ гдк 
6) Предмети за домаќинство ЛБ гдк 
7) Друго: 

а) необработено ЛБ гдк 
б) обработено: 

1) ОДЛИВКИ ОД ЦИНК ЛБ гдк 
2) ОТКОВКИ од цинк ЛБ гдк 
3) друго ЛБ гдк 

80.03 

80.04 

Глава 80 — Кала ј и негови 
изработки 

80.01 Калај суров, отпадоци и ос-
татоци (одломки, отсечоци и 
ел.), од калај : 
1) Отпадоци и остатоци од 

калај Д ЛБ 
2) Калај суров: 

а) рафиниран ЛБ ЛБ 
б) нерафиниран ЛБ ЛБ 
в) ЛИЕНИ легури во разни 

форми ЛБ ЛБ 
г) легури за гмечење, во 

разни форми ЛБ ЛБ 

д) друго: 
1) калај за лепење (со 

над 50fl/o калај) ЛБ ЛБ 
2) друго ЛБ ЛБ 

80.02 Лостови, прачки и профили, 
од калај; жица од калај : 
1) Прачки и профили: 

а) од нелегиран калај ЛБ ЛБ 
б) од легиран калај ЛБ ЛБ 

2) Жица: 
а) од нелегиран калај 
б) од легиран калај 

Плочи, лимови и ленти, од 
кала;): 
1) Плочи и лимови: 

а) од нелегиран калај 
б̂  од легиран калај 

2) Друго: 
а) од нелегиран калај 
б) од легиран калај 

Калајни фолии-ливчиња (на-
брани, сечени во форми, пер-
фориран^ обложени, печа-
тени или на подлога од хар-
тија или од друг материјал 
за зајакнување или не), те-
жина на 1 ш2 (исклучувајќи 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

Глава 81 — Други прости ме-
тали што се употребуваат во 
металургијата и нивни изра-

ботки 
81.01 Тунгстен (волфрам) суров 

или обработен, и изработки 
од него: 
1) Суров 
2) Во прав 
3) Отпадоци и остатоци 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

го кода и да е подлога) до 
1 kg; прав и лушпички од 
калај : 
1) На подлога ЛБ ЛБ 
2) Друго: 

а) ливчиња од калај ЛБ ЛБ 
б) калај во прав ЛБ ЛБ 

Цевки и цевоводи и полу-
производи за нив (blanks), 
од калај; шупливи прачки и 
фитинзи за цевки и цевово-
ди (спојница колена, ман-
шони, фланши), од калај : 
1) Цевки и цевоводи: 

а) од калај ЛБ ЛБ 
б) од легура на калај ЛБ ЛБ 

2) Прибор за цевки и цево-
води: 
а) од калај ЛБ ЛБ 
б) од легура на калај ЛБ ЛБ 

3) Друго ЛБ ЛБ 
Други изработки од калај : 
1) Амбалажа: 

а) туби ЛБ ГДК 
б) друга ЛБ ГДК 

2) Арматури: 
а) санитарни ЛБ ГДК 
б) други ЛБ гдк 

3) Предмети за домаќинство ЛБ гдк 
4) Друго: 

а) необработени ЛБ гдк 
б) обработени: 

1) одливки од калај ЛБ гдк 
2) отковки од калај ЛБ гдк 
3) друго ЛБ гдк 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
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4) Прачки и профили: 
а) од ненегиран тунгстен 

(волфрам) ЛБ ЛБ 
б) од легиран тунгстен 

(волфрам) ЛБ ЛБ 
5) Жица: 

а) од нелегиран тунгстен 
(волфрам) ЛБ ЛБ 

б) од легиран тунгстен 
(волфрам) ЛБ ЛБ 

6) Друго ЛБ ЛБ 

81.02 Молибден, суров или обра-
ботен и изработки од него: 
1) Суров ЛБ ЛБ 
2) Отпадоци и остатоци ЛБ ЛБ 
3) Прачки и профили: 

а) од нелегиран молибден ЛБ ЛБ 
б) од легиран молибден ЛБ ЛБ 

4) Жица: 
а) од нелегиран молибден ЛБ ЛБ 
б) од легиран молибден ЛБ ЛБ 

5) Друго ЛБ ЛБ 

81.03 Тантал, суров или обработен 
и изработки од него: 
1) Суров ЛБ ЛБ 
2) Друго: 

а) од нелегиран тантал ЛБ ЛБ 
б) од легиран тантал ЛБ ЛБ 

81.04 Други прости метали, сурови 
или обработени и изработки 
од нив; кермети, сурови или 
обработени и изработки од 
нив: 
1) Ураниум и ториум: 

а) ураниум, необработен ЛБ ЛБ 
б) ураниум, обработен ЛБ ЛБ 
в) ториум, необработен ЛБ ЛБ 
г) ториум, обработен ЛБ ЛБ 

2) Други: 
а) манган: 

1) суров, отпадоци и о-
статоци ЛБ ЛБ 

2) друго ЛБ ЛБ 
б) антимон: 

1) суров, отпадоци и о-
статоци ЛБ ЛБ 

2) друго ЛБ ЛБ 
в) кобалт1 

1) суров, отпадоци и о-
статоци ЛБ ЛБ 

2) друго ЛБ ЛБ 

г) кадмиум 
1) суров, отпадоци и о-

статоци ЛБ ЛБ 
2) друго ЛБ ЛБ 

д) бизмут: 
1) суров, отпадоци и о-

статоци ЛБ ЛБ 
2) Друго ЛБ ЛБ 

ѓ) хром: 
1) суров, отпадоци и о-
статоци ЛБ 
2) друго ЛБ 

е) германиум: 
1) суров, отпадоци и о-

статоци ЛБ 
2) друго ЛБ 

ж)титан: 
1) суров, отпадоци и о-

статоци ЛБ 
2) друго ЛБ 

з) цирхониум: 
1) суров, отпадоци и о-

статоци ЛБ 
2) друго ЛБ 

ѕ) ванадиум 
1) суров, отпадоци и о-

статоци ЛБ 
2) друго ЛБ 

и) други: 
1) суров, отпадоци и о-

статоци ЛБ 
2) друго ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

Глава 82 — Алати, справи, 
ножарски изработки, лажици 
и виљушки од прости мета-

ли; нивни делови 

82.01 Рачни алати, ашови, лопати, 
мотики, крампови, трнокопи, 
вили, гребла, клукарки и ло-
патка секири и сличен алат 
за сечење и делкање; коси, 
српови, ножеви за сено или 
слама, ножици за жива ог-
рада, дрводелски чивии и 
други земјоделски, градинар-
ски и шумарски алати: 
1) Лопати ЛБ ЛБ 
2) Лизгари ЛБ ЛБ 
3) Крампови и казми ЛБ ЛБ 
4) Вили и гребла ЛБ ЛБ 
5) Коси ЛБ ЛБ 
6) Српови ЛБ ЛБ 
7) Секири ЛБ ЛБ 
8) Ножици и ножеви за зем-

јоделството и градинар-
ство^ ЛБ ЛБ 

9) друго ЛБ ЛБ 

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

а) рачни ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ГДК 

2) Листови за машински пи-
ли за метали ЛБ ДК 

3) Друго: 
а) рачни пили: 

1) за метали ЛБ ДК 
2) друго ЛБ ЛБ 
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б) друго: 
1) ножеви за пили 
2) ножеви и листови за 

пили во дрвната ин-
дустрија и шумарст-
вото 

3) друго 

82.03 Рачни алати: клешти од сите 
видови (вклучувајќи и клеш-
ти за сечење), клешти-штип-
алки, пинцета, лимарски но-
жици, клешти за скусување 
клинови и сл ; пробој ци— 
зумби; секачи за цевки; од-
вртки и клучеви (освен клу-
чеви—чекани); турпии и 
стругани: 
1) Ножици за метали 
2) Клешти 
3) Клучеви за шрафови 
4) Друго: 

а) турпии 
б) дупчалки за хартија, 

рачни 
в) пробојци, рачни 
г) друго 

82.04 Рачни алати, вклучувајќи и 
вградени дијаманти за сече-
ње стакло (елмајзи), што не 
спаѓаат во некоЈ друг тари-
фен број од оваа глава; лам-
би за лемење, наковални, сто-
е ч к и направи (менгелиња), 
освен приборот и деловите за 
машини-алатки, полски ко-
вачници, острила монтирани 
врз постамент (движени со 
рака или со педала)* 
1) Чекани 
2) Наковални 
3) Сврдли и бургии: 

а) дупчалки 
б) друго 

4) Специјален алат за часов-
ничари 

5) Ламби за лемење 
6) Друго: 

а) пегли обични ^ е л е к -
трични) 

б) шрафштоци, стегачки 
справи 

в) рендиња за обработка 
на дрво 

г) точила 
д) чевларски и крзнарски 

прибор, ножеви за ко-
жарски машини 

ѓ) рачен алат и прибор 
друг во дрвната инду-
стрија и шумарството 

е) рачен алат и прибор, 
Д Р У Г 

82.05 Изменлив алат за рачни а-
латки, за машини-алатки или 
за рачни алати движени ме-
ханички (на пример, за из-

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ДК 

ГДК 
ГДК 

ЛБ 
ДК 
ДК 

ДК 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ДК 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ДК 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
дк 
ЛБ 

ГДК 
ЛБ 

длабување, штанцување, из-
режување навои, дупење, на-
виткување, пресување, про-
бивање, режење, стружење, 
зашрафување ити.), вклучу-
вајќи ги и матриците за из-
влекување жица, матриците 
за изискување метали и 
бургиите за дупење карпи: 
1) Од прост метал: 

а) бургии и други алати 
за дупење: 

1) бургии спирални, за 
метали ЛБ ДК 

2) друго за машини-а-
латки ЛБ ГДК 

3) друго ЛБ ЛБ 
б) н ^ојни бургии, развр-

туначи, навоен алат за 
завртување, вклучувај-
ќи и носачи на нарез-
ници, чешли за навој и 
друг навоен алат за 
дупки, развртување 
дупки и за изрежување 
наБОИ: 
1) круни за дупачки 

машини 
2) нарезници за метали 
3) развртувачи за ме-

тали 
4) друго: 

а) за машини-алат-
ки 

б) друго 
в) глодала, игли за пров-

лекување профили 
(мандрини), модулни 
одводни глодала и друг 
алат за глодање, пров-
лекување и изработка 
на запчаници: 
1) глодала за метали 
2) друго: 

а) за машини-алат-
ки 

б) друго 
г) стругарски и слични а-

лати вклучувајќи и об-
русени и термички об-
работени прачки 

д) алати за извлекување 
(прачки, цевки и др ), 
подразбирајќи ги и а-
латите (матрици — 
патрици) за изискува-
ње метали на ладно: 
1) матрици за извлеку-

вање жица ЛБ ГДК 
2) друго ЛБ ГДК 

ѓ) алати за дупење и сон-
дажа: 
1) рударски: 

а) за машини-алат-
ки ЛБ ГДК 

б) друго ЛБ ЛБ 
2) други: 

а) за машини-алат-
ки ЛБ ГДК 

б) друго ЛБ ЛБ 

ДК 

ГДК 
ЛБ 

ЛБ 
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е) други алати за машини 
и рачни алатки: 
1) Други алати за ма-

шини-алатки ЛБ ГДК 
2) друго ЛБ ЛБ 

2) Од метални карбиди: 
а) за дупење и сондажа: 

1) рударски: 
а) за машиии-алат-

ки ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ЛБ 

2) други: 
а) за машини-алат-

ки ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ЛБ 

б) други алати за маши-
ни и рачни алатки: 
1) други алати за ма-

шини-алатки ЛБ ГДК 
2) друго ЛБ ЛБ 

3) Од дијамант, агломериран 
или не: 
а) за дупење и сондажа: 

1) рударски ЛБ ЛБ 
2) други ЛБ ЛБ 

б) други алати за машини 
и рачни алатки ЛБ ЛБ 

4) Од други материјали ЛБ ЛБ 

82.06 Ножеви и сечила за машини 
или за механички справи: 
1) Ножеви за земјоделски 

машини: 
а) за косилки и жнеалки ЛБ ЛБ 
б) други ЛБ ЛБ 

2) Друго: 
а) ножеви и сечила, за 

машини за обработка ЛБ ЛБ 
на дрво 

б) ножеви и сечила, за 
други машини ЛБ ЛБ 

82.07 Врвови и плочки на алати, 
стапчиња и слично за врво-
вите на алати, немонтирани, 
од синтеризирани метални 
карбиди (тунгстен, молибден 
или ванадиум): 
1) Видија-плочички ЛБ ДК 
2) Друго ЛБ ДК 

82.08 Мелници за кафе, машини за 
мелење месо, преси за соко-
ви и други механички спра-
ви, тежина до 10 kg за по-
требите на домаќинство во 
приготвување, послужување 
и преодување храна или 
пијачки: 
1) Мелници за кафе ЛБ ГДК 
2) Машини за мелење месо ЛБ ГДК 
3) Друго ЛБ ГДК 

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

2) Трпезни и кујнски ноже-
ви: 
а) за на маса ЛБ ГДК 
б) кујнски ЛБ ГДК 

3) Ловечки и други спортски 
ножеви ЛБ ГДК 

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

82.10 Сечила за ножеви ЛБ ГДК 

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

лети ЛБ ГДК 
5) Друго 

а) ножиња за бричен,е, 
недовршени, во ленти ЛБ ЛБ 

б) друго ЛБ ГДК 

82.12 Ножици (вклучувајќи и ши-
вачки ножици и се чила за 
нив: 
1) Ножици: 

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

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

2) Сечила ЛБ ГДК 

82.13 Други кожарски изработки 
(на пример, за поткаструва-
ње дрвја и шибје, за стриже-
ње животни, месарски сата-
р у ножеви за сечење харти-
ја); справи и сетови — гар-
нитури на справи за мани-
кир и педикир (вклучувајќи 
и дурпии за нокти): 
1) Прибор за маникир, педи-

кир и слично (вклучувај-
ќи и дурпии за нокти) ЛБ ГДК 

2) Друго: 
а) машини за стрижење ЛБ ЛБ 
б) сатари за месари ЛБ ГДК 
в) острила за моливи, но-

жиња за хартија и де-
лови за ножиња ЛБ ГДК 

г) друго ЛБ ГДК 

82.14 Лажици, виљушки, прибор 
за јадење риба, ножеви за 
путер, лажици за силување 
и сличен кујнски и трпезе** 
прибор: 
1) Позлатеии: 

а) лажици и виљушки ЛБ ГДК 
б) прибор за јадење, друг ЛБ ГДК 

2) Посребрени: 
а) лажици и виљушки ЛБ ГДК 
б) прибор за јадење, друг ЛБ ГДК 
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3) Од нерѓосувачки челик: 
а) лажици и виљушки 
б) прибор за јадање, друг 

4) Друго: 
а) лажици и виљушки 
б) прибор за Јадење, друг 

8215 Рачки од прости метали за 
предметите од тар. бр. 82.09, 
82 13 или 82.14 

Глава 83 — Разни изработки 
од прости метали 

83.01 Брави и катанци (на клуч, 
шифра или електрични) и 
нивни делови од прости ме-
тали, опкови со вградени бра-
вички за рачни торби, патни 
кофери или слично, и делови 
за такви опкови од прости 
метали; клучеви за наведе-
ните предмети, довршени или 
не, од прости метали: 
1) Електрични брави со ши-

фра и нивни делови 
2) Брави за врати и клучеви 

а) брави за врати 
б) клучеви за брави 

3) Брави за мебел и клучеви: 
а) брави и бравички за 

мебел 
б) клучеви за брави 

4) Катанци и клучеви: 
а) катанци 
б) клучеви за катанци 

5) Цилиндри за брави и клу-
чеви: 
а) цилиндри 
б) клучеви 

6) Ригли 
7) Друго: 

а) брави и бравички, дру-
ги 

б) клучеви 
в) друго 

83.02 Прибор и опкови од прост 
метал за мебел, врати, скали, 
прозорци, ролетни, каросерии, 
седларски изработки, патни 
кофери, сандачиња и слично 
(вклучувајќи и автоматски 
затворачи на врати); зака-
чалки за шапки, конзоли и 
ел., од прости метали: 
1) Опкови и прибор автомат-

ски 
2) Опкови и прибор механич-

ки: 
а) за мебел 
б) за градежништвото 
в) бродски 
г) за текстилна, кожена и 

друга галантерија 
Д) други 

3) Друго 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ГДК 
г д к 

г д к 
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ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

83.03 Каси, сигурносни боксови, 
блиндирани или зајакнати 
сигурносни прегратки за тре-
зори, сигурносни оддели-про-
стори и сигурносни врати, 
преносливи сандачиња и ка-
сети — сигурносни и слично, 
од прости метали: 
1) Каси, трезори и сигурнос-

ни врати: 
а) со автоматски уреди за 

затворање ЛБ ЛБ 
б) со механички уреди за 

затворање ЛБ ЛБ 
в) со други команди (пнев-

матични, хидраулични) ЛБ ЛБ 
г) обични, без механички 

и автоматски уреди за 
затворање ЛБ ЛБ 

2) Разни касети, са^дачиња ЛБ ЛБ 
3) Друго ЛБ ЛБ 

83 04 Сандаци за класирање, сан-
даци за архиви, кутии за кла-
сирање и одбирање, наслони 
за ракописи и друга слична 
опрема за канцеларии од про-
сти метали, освен канцела-
риски мебел од тар. бр. 94.03: 
1) Без механизам ЛБ ГДК 
2) Со механизам ЛБ ГДК 

83.05 Справи за соединување или 
вложување подвижни листо-
ви и за клакери, од прости 
метали; спојници за писма, 
СПОЈ ници за акти, кланфи, 
штипалки за индексирање и 
класирање и слични канце-
лариски' предмети од прости 
метали ЛБ ГДК 

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

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

ноломи : 
а) светилки карбидски ЛБ ЛБ 
б) други ЛБ ЛБ 

3) Друго: 
а) светилки за на маса ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

83 08 Свитливи цевки и цевоводи 
од прости метали ЛБ ЛБ 
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83.09 Бравички и бравички-опкови 
за рачни торби и слично, 
конци, копци-бравички, за-
качки — аграфи, окца и 
слично, од прости метали, за 
облека, патни предмети, рач-
ни торби и за други текстил-
ни и кожени предмети; осве-
сти заковки и чатћлести за-
ковки, од прости метали: 
1) Бравички, бравички-оп-

кови и преѓици-бравички ЛБ ГДК 
2) Друго: 

а) копци, шнолички, уши-
чки ЛБ ГДК 

б) делови за обувки (шно-
лички и др.) ЛБ ЛБ 

в) друго ЛБ ГДК 

83.10 Метални перли и метални 
париики од прости метали ЛБ ГДК 

8311 Ѕвона, ѕвончиња и слично, 
неелектричии. од прости ме-
тали и нивни делови од про-
сти метали: 
1) Леани ЛБ ЛБ 
2) Друго ЛБ ЛБ 

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

83.13 Затки од сите видови, капели, 
пломби и слични затворач«, 
заштитници на агли од сан-
даци, кутии и друг прибор 
за пакување, од прости ме-
тали : 
1) Затки од метал ЛБ 
2) Друго ЛБ 

83.14 Плочи со натписи, ознаки, 
адреси и слични плочи, бро-
еви, цифри, букви и други 
знаци од прости метали ЛБ 

83.15 Жица, прачки, плочи, елек-
троди и слични производи од 
прости метали или метални 
карбиди обложени или ис-
полнети со топители, што се 
употребуваат за заварување и 
лемење (летување) или за об-
ложување со метал или со 
метални карбиди; жица и 
прачки од прав на прост ме-
тал агломернрани, за металп-
зација со прскање: 
1) За метализациЈа со прска-

ње ЛБ ГДК 
2) Електроди за мстзлизација 

со напарување во вакуум ЛБ - ГДК 
3) Електроди: 

а) не дотирани: 
1) електроди железни ЛБ ГДК 
2) електроди од обоени 

метали ЛБ ГДК 
3) електроди за лемење ЛБ ГДК 

гдк 
гдк 

ЛБ 

б) легирани: 
1) електроди железни 
2) електроди од обоени 

метали 
3) електроди за лемење 
4) електроди за завару-

вање, од тврди ме-
тали 

4) Друго 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

ГДК 
ГДК 

ГДК 
гдк 
гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

О д д е л XVI 
МАШИНИ, АПАРАТИ И УРЕДИ; ЕЛ Б И Р О Т Е Х -

НИЧКА ОПРЕМА; НИВНИ ДЕЛОВИ 

Глава 84 — Котли, машини, механички апарати; 
НПР ил делови 

8101 Котли за производство на 
водена и друга пара (исклу-
чувајќи ги котлите за цен-
трално греење со топла вода 
кои се способни да произве-
дат пара од низок притисок)* 
1) Локомотиве^! котли ЛБ 
2) Бродски котли ЛБ 
3) За центра шо греење ЛБ 
4) Други ЛБ 
б) Делови: 

а) цевки за парни котли ЛБ 
б) други ЛБ 

84.02 Помошни уреди за парни 
котли — со водена или друга 
пара (економизери, прегрева-
ни, собирачи на пара, пречи-
стувачи на саѓи, фаќани па 
гас и сл); кондензатори за 
парни -машини и енергетски 
единици: 
1) Економизери ЛБ 

Прегревани ЛБ 
3) Кондензатори за парни ма-

шини - ЛБ 
4) Друго: 

а) отстранувани на саѓи ЛБ 
б) парни уреди, други ЛБ 

5) Делови ЛБ 

84 ОЗ Газожени и генератори за 
воден гас, со или без пречи-
стувач^ ацетиленски генера-
тори (со влажна постапка) и 
слични генератори за гас, со 
пречистувач или не: 
1) Генератори за производ-

ство на генераторскн гас ЛБ 
2) Генератори иа водени гас ЛБ 
3) Ацетплеиски генератори ЛБ 
4) Други генератори ' ЛБ 
5) Делови ЛБ 

81 04 Парни машини — локомобили 
(вклучувајќи и подвижни ма-
шини, освен парни трактори 
од тар. бр 87 01 или механич-
ки движени друмски вал ја-
ци) со сопствени котли: 
1) Клипни ЛБ 
2) Турбински ЛБ 

гдк 
гдк 

гдк 

гдк 
гдк 
гдк 

гдк 
гдк 
гдк 
гдк 
гдк 

гдк 
гдк 
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3) Други 
4) Делови 

84.05 Парни* машини на водена и 
друга пара, без вградени кот-
ли* 
1) Клипни: 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 
ГДК 

а) за бродови ЛБ ГДК 
б) индустриски ЛБ гдк 

2) Турбински-: 
а) индустриски ЛБ ГДК 
б) за термоелектрани и 

топлани ЛБ ГДК 
в) бродски ЛБ гдк 
г) други ЛБ гдк 

3) Делови ЛБ гдк 

Мотори со внатрешно согору-
вање, клипни: 
1) За авиони ЛБ. гдк 
2) Делови за авионски мо-

тори ЛБ гдк 
3) За индустриски машини ЛБ гдк 
4) За земјоделски машини ЛК гдк 
5) За моторни шински вози-

ла Л Б гдк 
6) За автомобили ЛБ гдк 
7) За камиони и автобуси. ЛБ гдк 
8) Бродски дизел — до 208 

КС ЛБ д 
9) Бродски дизел — над 200 

до ШО КС ЛБ д 
10) Бродски дизел — над 

1000 КС ЛБ д 
11) За велосипеди ЛБ гдк 
12) Мали за мопеди ЛБ гдк 
18) За моторцикли ЛБ гдк 
14) За чамци (вонбродски) ЛБ гдк 
15) Бродски бензински. ЛБ гдк 
16) Делови за-мотори за ин-

дустриски и земјоделска 
машини ЛБ ЕДК 

17) Делови за мотори з$ ав-
томобили ЛБ* гдк 

18) Делови за мотори за ка-
миони и автобуси ЛБ' гдк 

IS) Делови за мотори за вело-
сипеди и мопеди ЛБ гдк 

20) Делови за мотори за мо-
торцикли ЛБ РДК 

21) Делови за бродски бен-
зински мотори ЛБ гдк 

22) Делови за бродски дизел-
-мотори ЛБ гдк 

23) Делови за други мотори ЛБ гдк 
Хидраулични машини и мо-
тори (вклучувајќи и водни 
коли и водни турбани): ^ 

1 2 3 4 

2) Водни коли (освен за тур-
бина ЛБ г д к 

3) Друго ЛБ г д к 
4) Дедови: 

а) делови за водни тур- ЛБ г д к 
бини 

г д к 

б) друго ЛБ г д к 

84 08 Други мотори и погонски ма-
шини : 
1) Мотори за авиони: 

а) гасни тзфбини- ЛБ г д к 
б) реактивни ЛБ г д к 

2) Гасни турбини освен за 
авиони ЛБ г д к 

3) Друго: 
а) мотори ЛБ г д к 
б) погонски машини: 

1) ветерници (динамо, 
на ветар) ЛБ г д к 

2) друго ЛБ г д к 
4) Делови: 

а) за млазни авиони ЛБ г д к 
б) за гасни турбини освен 

авионски ЛБ вдк 
в) други ЛБ так 

84.09 Механички движени друмс-
ки вал јаци: 
1) Парни друмски вал јаци ЛБ тдк 
2) Друмски вал јаци со дизел 

-погон ЛБ г д к 
3) Вибро вал јаци ЛБ г д к 
4) Други валдаци ЛБ г д к 
5) Делови ЛБ ГДК 

1) Водни турбини и други 
водни моторни машини ЛБ ВДК 

84.10' Пумпи (вклучувајќи и мото-
-пумпи и турбо-пумпи) за 
течности снабдени или не со 
направа за мерење; елевато-
ри за течности со ведра, син-
џири. пронел ери, ленти иг 
слично: 
1) Пумпи со наизменично пр-

скање 
2) Ротациони пумпи: 

а) за течност, механички 
б) бензински, за сервисни< 

станици 
в) други 

3) Центрифугални пумпи: 
а) за течност, механички 
б) бензински, за сервисни 

станици 
в) други 

4) Млазни пумпи: 
а) за течност, механички 
б) противпожарни 
в) други 

5) Клипни пумпи: 
а) за течност, механички 
б) инјектори — брзгални 

пумпи за дизел-мотори 
в) други 

6) Елеватори за течност 
7) Друго: 

а) пумпи за течност, рач-
ни 

б) други 
8) Делови 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛЕ 
ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

ГДК 

г д к 
г д к 

г д к 

г д к 
г д к 

г д к 
ЛБ 
г д к 

г д к 

г д к 
г д к 
г д к 

г д к 
г д к 
г д к 
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84.11 Воздушни пумпи, вакуум-
-пумпи и воздушни или гас-
ни компресори (вклучувајќи 
и мото-пумпи и турбо-пумпи 
и компресори, и генератори 
со слободен клип за гасни 
турбани); венти латори, ду-
вал ки и слично: 
1) Пумпи: 

а) воздушни 
б) вакуум 
в) други 

2) Компресори 
3) Генератори со слободен 

клип 
4) Вентилатори 
5) Друго 
6) Делови 

84.12 Машини за климатизација, 
што содржат во заедничко 
куќиште моторен вентилатор 
и елементи за менување на 
температурата и влажноста 
на воздухот: 
1) Колорифери, индустриски 
2) Уреди за климатизација, 

автоматски, до ЗОО ги* 
3) Уреди за климатизација, 

автоматски, над ЗОО m* 
4) Машини компресорски и 

слични, за ладење воздух 
и вентилација 

5) Друго 
6) Делови 

8413 Огништа за печки со течни 
горива (атомизери), за цвр-
сти горива во прав или 
за гасовити; механички ог-
нари — жарачи, механички 
решетки — скари и механи-
чки отстранувачи на пепе-
лот и слични уреди: 
1) Огништа за печки: 

а) за течни горива 
б) друго 

2) Механички уреди за от-
странување на пепелот, 
жарачи за парми котли за 
нафта или плин 

3) Автоматски огнари за кот-
ли со течно гориво 

4) Друго 
5) Делови 

84 14 Индустриски и лабораторис-
ки печки, ^електрични: 
1) Печки и апарати за терхми-

чка обработка на метал, 
обични 

2) Печки и апарати за тер-
мичка обработка на мета-
ли, со неутрална атмосфе-
ра 

3) Печки за толилници 
4) Друго: 

а) печки 
меит 

за печење це-

ЛБ 
Лх} 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 
ГДК 
ГДК 
ГДК 

ГДК 
ГДК 
г д к 
г д к 

г д к 

г д к 

г д к 

г д к 
г д к 
г д к 

г д к 
г д к 

г д к 

г д к 
г д к 
г д к 

г д к 

г д к 

б) пекарски печки: 
1) без лента 
2) со лента, за леб 
3) со лента, за друго 

печиво 
в) друго 

1) индустриски печки 
2) уреди за коксари, 

коксни печки 
3) уреди за синтеризи-

рање 
4) друго 

5) Делови 

84.15 Машини и апарати за произ-
водство на студ (електрични 
или други) — ла дил ници: 
1) Машини и апарати за 

производство на студ (ла-
дилници-фрижидери), ос-
вен за домаќинства: 
а) за производство на ни-

ски температури (нај-
малку — 15°С) 

б) друго: 
1) разладни витрини 
2) ладилници за угос-

тителството и за за-
наетчиските дуќани 

3) Друго 
2) Ладилници — фрижидери 

за домаќинства, ^ е л е к -
трични 

3) Ладилници — фрижидери 
за домаќинства, електри-
чни: 
а) апсорпциона 

1) во делови за монта-
жа 

2) други 
б) компресиони: 

1) во делови за монта-
жа 

3) други 
4) Делови: 

а) за разладни уреди, ос-
вен за домаќинство 

б) за ладилници за дома-
ќинство, неелектричии 

в) за ладилници за дома-
ќинство, електрични 

84.16 Каландери и слични машини 
за валање (освен за обработ-
ка и валање метали и за ва-
лање стакло), и цилиндри за 
нив: / 
1) Каландери 
2) Вал јаци — цилиндри за 

каландери 
3) Друго: 

а) машини за пеглање ру-
белина (со вал јаци) 

б) друго 
4) Делови, други 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

ГДК 

г д к 

г д к 

г д к 
г д к 
г д к 

г д к 

г д к 

г д к 
г д к 

г д к 
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г д к 

г д к 

г д к 

г д к 
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84.17 Машини, уреди и слична ла-
бораториска опрема, елек-
трично загревани или не, за 
обработка на материјали со 
менување на температурата, 
како што се: греење, готве-
ње, пржење, дестилација, 
пречистување, стерилизаци-
ја, пастеризација, парење, 
сушење, евапоризација, ва-
лоризација, кондензација 
или разладување, освен ма-
шини или уреди за дома-
ќинство; грејачи за вода 
и грејачи за бањи, не-
електрични: 
1) Машини и уреди (освсн о-

ние од точката 2): 
а) за перење и сушење 

текстилни влакна ЛБ ГДК 
б) за пречистување ЛБ ГДК 
в) за стерилизација и па-

стеризација ЛБ ГДК 
г) за парење и сушење ЛБ ГДК 
д) за разладување мате-

ријали ЛБ ГДК 
ѓ) машини за сушење др-

во: 
1) со инфрацрвен!! зра-

ци ЛБ ГДК 
2) друго ЛБ ГДК 

е) автоматски машини за 
дестилација и евапори-
зација: 
1) дестилатори индус-

триски и лаборато-
риски ЛБ ГДК 

2) друго ЛБ ГДК 
ж) сушилници за прера-

ботка на овошје и зе-
ленчук ЛБ ГДК 

з) машини за фермента-
ција, одржување и ве-
штачко старење ЛБ ГДК 

ѕ) друго: 
1) сушилници индус-

триски, други ЛБ ГДК 
2) котли и казани за 

индустријата и за 
лаборатории ЛБ ГДК 

3) машини за угости-
телството и за екс-
прес-ресторани (за 
варење, печење, пр-
жење и сл.) ЛБ ГДК 

4) вулканизатори за гу-
ма ЛБ ГДК 

5) котли за варење ас-
фалт ЛБ ГДК 

6) машини за обработка 
на материјали со 
загревање ЛБ ГДК 

7) друго Л Б ГДК 
2) Грејачи на вода и грејачи 

на бањи, за домаќинства, 
неелектрични: 
а) бојлери, ^електрични ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

3) Делови: 
а) делови и прибор на су-

шилници за дрво, за 
замена на дотраени де-
лови ЛБ ЛБ 

за 
ни-

за 

б) други делови за маши-
ните и уредите од точ-
ката 1 

в) други 
84.18 Центрифугу машини и апа-

рати за филтрирање / и пре-
чистување (освен инки за 
филтрирање, цедилка за 
млеко и слично), за течности 
или гасови: 
1) Апарати за симнување па-

влака 
2) Друго: 

а) центрифуге за течно-
сти: 
1) индустриски: 

а) центрифуги 
текстилната 
дуетри ја 

б) центрифуги 
фабриките за ше-
ќер 

в) други 
2) лабораториски 
3) други 

б) машини и уреди за фил 
трирање и пречистува-
ње на течности и га-
сови: 
1) филтери за воздух, 

масло или бензин 
2) филтерски уреди, 

други 
3) друго 

3) Делови: 
а) за апаратите од точка-

та 1 
б) други 

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

1) Машини и апарати за пе-
рење на садови 

2) Машини за пакување и 
завиткување на стоки 

3) Машини за перење, чис-
тење и сушење на ши-
шиња 

4) Машини за затворање и 
етикетирање 

5) Апарати за газирање на 
пијачки 

6) Машини за пакување и 
затворање на течности во 
пластични обвивки 

7) Машини и апарати 
пакување на кекс 
слатки 

8) Машини за дозирање 
пакување 

9) Друго: 
а) машини 

ш и ш и њ а 
б) друго 

10) Делови 
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84.20 Ваги за мерење (исклучувај-
ќи ваги со осетливост од 5 
сантиграми или помалку), 
вклучувајќи и ваги за кон-
тролирање и проверување на 
тежината; тегови за ваги од 
сите видови: 
1) ваги и апарати за мерење 

и контрола во производ-
ството (крански ваги, ва-
ги на конвеери, за мере-
ње контенери, ваги за до-
зирање): 
а) ваги со скала, автомат-

ски и полуавтоматски ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ГДК 

2) Мостни (железнички и 
колски): 
а) ваги со скала, авто-

матски и полуавтомат-
ски ЛБ ГДК 

б) други ЛБ ГДК 
3) Баги за домаќинства ЛБ ГДК 
4) Друго: 

а) ваги за мерење луѓе и 
други обични ваги ЛБ ГДК 

б) ваги со скала автомат-
ски и полуавтоматски ЛБ ГДК 

в) други ЛБ ГДК 
5) Тегови ЛБ ГДК 
6) Делови ЛБ ГДК 

84.21 Механички апарати (рачни 
или не) за исфрлање, дис-
перзија или раснрскување 
течности или прав; апарати 
за гаснење пожар (наполне-
ти или не); аерографски 
пиштоли и слични апарати; 
машини и апарати за ис-
фрлање пара или песок и 
слични машини за исфрла-
ње со млаз: 
1) Машини и апарати за 

исфрлање песок и пара 
и ел., за чистење метални 
предмети ЛБ - ГДК 

2) За гаснење пожар ЛБ ГДК 
3) Други апарати за распрс-

кување течности, со пум-
пи, за разни цели: 
а) лозјарски прскалка 

моторни ЛБ ГДК 
б) уоеди за вештачки 

дожд ЛБ ГДК 
в) друго ЛБ ГДК 

4) атомизери и слични прс-
кал ки: 
а) рачни: 

1) лозјарски прскалка 
грбин ЛБ ГДК 

2) запрашувачи зем-
јоделски (освен 
лозјарски прскал ки) ЛБ ГДК 

3) други ЛБ ГДК 
б) до 400 1, самоодни ЛБ ГДК 
в) до 400 1, носени и 

влечени ЛБ ГДК 

г) над 400 1 до 800 1, са-
моодни 

д) над 400 1 до 800 1 вле-
чени и носени 

ѓ) над 8001' 
1) самоодни 
2) други 

е) друго: 
1) земјоделски реак-

тивни замаглувачи 
2) друго 

5) Делови 

84.22 Машини и апарати за дига-
ње, за манипулација, за 
натовар или истовар, елек-
трични жичарници и кон-
веери (на пример: лифтови, 
дигалки, чекрци, кранови, 
транспортер-кранови, витли-
-макарници, жичарница 
конвеери со ленти и теле-
ферици), освен машините и 
апаратите од тар. бр. 84.23: 
1) Лифтови: 

а) товарни 
б) за лица 

2) Жичаредици: 
а) товарни 
б) за лица 

3) Кранови: 
а) до 50 t носивост: 

1) неподвижни 
2) подвижни 

б) над 50 t до 500 t носи-
вост: 
1) неподвижни 
2) подвижни 

в) над 500 t носивост: 
1) неподвижни 
2) подвижни 

4) М шини и уреди за тран-
спортирање во ров 

5) Друго: 
а) транспортери со гуме-

на или челична лента, 
врз база на движење 
на лентата, со соп-
ствен погон 

б) транспортери со гуме-
на или челична лента, 
врз база на вибрација 
на лентата, со сопствен 
погон 

в) дигалки и витли, со 
опирање: 
1) дигалки рударски 
2) дигалки железнички 
3) дигалки хидрау-

лични 
4) дигалки бродски 
5) дигалки — сложени 

макари 
6) дигалки автомобил-

ски 
7) витли бродски 
8) друго 

г) дигалки самостојни, 
подвижни: 
1) рударски 
2) железнички 
3) хидраулични 
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4) бродски ЛБ ГДК 
5) сложени макари ЛБ ТИК 
6) автомобилски ЛБ ГДК 
7) други ЛБ ГДК 

д) Друго: 
1) елеватори за жито и 

слама ЛБ ГДК 
2) шини за дигалки ЛБ ГДК 
3) машини за натовар 

на руда и сигурнос-
ни уреди во рудни-
ците ЛБ ГДК 

4) друго ЛБ ГДК 
6) Делови. 

а) одделни делови и при-
бор за транспортери и 
жичарница за замена 
на дотраените делови, 
за потребите на шумар-
ството, на дрвната ин-
дустрија и на инду-
стријата на целулоза ЛБ ЛБ 

б) други делови за тран-
спортери и жичарници ЛБ ГДК 

в) одделни делови и при-
бор за подвижни кра-
нови за натовар и исто-
вар на дрва, за замена 
на дотраените делови ЛБ ЛБ 

г) делови за дигалки ЛБ ГДК 
ѓ) други делови ЛБ ГДК 

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

гртачи на снег и други чи-
стачи на снег, освен само-
одеи ЛБ ДК 

2) Машини за пренесување, 
како скрепери и ел.: 
а) самоодни ЛБ РК 
б) влечени ЛБ РК 

3) Екскаватори, механички 
лопати и слични самоодни 
уреди: 
а) екскаватори и суви ба-
гери ЛБ ДК 
б) друго ЛБ ДК 

4) Булдожери, багери, ан-
глдозери и ел. машини: 

а) со мотор до 200 КЅ: ЛБ ДК 
1) булдожери ЛБ ДК 
2) друго 

б) со мотор над 200 КЅ: 
1) булдожери ЛБ ДК 
2) друго ЛБ ДК 

5) Машини за набивање поч-
ва, освен друмски вал ја-
ци: 
а) токмаци за набивање 

патишта ЛБ ГДК 

84.24 

б) машини за набивање — 
вибратори и слично ЛБ ГДК 

в) друго ЛБ ГДК 
6) Машини за побивање т и -

пови ЛБ ГДК 
7) Машини за длабински ду-

пчења ЛБ ГДК 
8) Машини за експлоатација 

на нафта ЛБ ГДК 
9) Машини и уреди за откоп, 

во рударство ЛБ ГДК 
10) Машини за изградба на 

тунели ЛБ ГДК 
11) Гредери ЛБ ДК 
12) Друго: 

а) машини за ископува-
ње и дупење земја, 
други ЛБ ДК 

б) друго ЛБ ДК 
13) Делови: 

а) на екскаватори и суви 
багери ЛБ ДК 

б) на производи од точ. 
5, 6, 7, 8, 9 и 10 ЛБ ДК 

в) други ЛБ ДК 

Земјоделски и градинарски 
машини за приготвување и 
култивирање на земја (на 
пример: плугови, брани, кул-
тиватор^ сеалки и расфрла-
ни на ѓубре); валјаци за ли-
вади и спортски терени: 

1) Плугови: 
а) запрежни ЛБ гдк 
б) самоодни ЛБ гдк 
в) тракторски ЛБ гдк 
г) други ЛБ гдк 
д) плугови во делови — 

по лиценца ЛБ гдк 
2) Култиватори: 

а) запрежни ЛБ гдк 
б) тракторски ЛБ гдк 
в) други ЛБ гдк 

3) Брани: 
а) запрежни ЛБ гдк 
б) тракторски ЛБ гдк 
в) други ЛБ гдк 

4) Вал јаци: 
а) запрежни ЛБ гдк 
б) тракторски ЛБ гдк 
в) други ЛБ гдк 

5) Чинијаши: 
а) запрежни ЛБ гдк 
б) тракторски ЛБ гдк 
в) други ЛБ гдк 

6) Сеалки: 
а) запрежни ЛБ гдк 
б) тракторски ЛБ гдк 
в) други ЛБ гдк 

7) Расфрлани на ѓубриња: 
а) запрежни: 

1) расфрлани на штал-
ско ѓубре ЛБ гдк 
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2) расфрлани на веш-
тачко ѓубре ЛБ ГДК 

б) тракторски: 
1) расфрлачи на штал-

ско ѓубре ЛБ ГДК 
2) расфрлачи на веш-

тачко ѓубре ЛБ ГДК 
в) други: 

1) расфрлачи на штал-
ско ѓубре ЛБ ГДК 

2) расфрлачи на веш-
тачко ѓубре ЛБ ГДК 

8) Орудија за прашење (ко-
пачки) : 
а) запрежни ЛБ ГДК 
б) тракторски ЛБ ГДК 
в) други ЛБ ГДК 

9) Машини за садење, кул-
тивирање и други, за 
градинарството: 
а) влечени и носени ЛБ ГДК 
б) самоодни ЛБ ГДК 

10) Друго: 
а) уреди за наводнување ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

11) Делови ЛБ ГДК 

84 25 Машини, апарати и справи 
за берба и вршидба на земјо-
делски производи; преси за 
слама и за храна за добиток; 
косачки за трева, ветерници 
и слични машини за чисте-
ње семе, зрна и мешунест 
зеленчук; машини за сорти-
рање јајца и други машини 
за сортирање земјоделски 
производи (освен машини за 
мелничката индустрија од 
тар. бр. 84.29): 
1) Комбајни за жито: 

а) самоодни ЛБ ДК 
б) влечени ЛБ ГДК 
в) во делови, за монтажа ЛБ ГДК 

2) Комбајни за пченка: 
а) самоодни ЛБ ДК 
б) влечени ЛБ ДК 
в) во делови, за монтажа ЛБ ГДК 

3) Други комбајни: 
а) самоодни: 

1) за вадење компир ЛБ ГДК 
2) за вадење репа ЛБ ГДК 
3) за берење памук ЛБ ГДК 
4) за силажа ЛБ ДК 
5) друго ЛБ ГДК 

б) влечени: 
1) за вадење репа ЛБ ДК 
2) за силажа ЛБ ДК 
3) за вадење компир ЛБ ГДК 
4) за берење памук ЛБ ГДК 
5) други ЛБ ГДК 

в) во делови, за мон-
тажа ЛБ ГДК 

4) Самоврзачки и жнеалки: 
а) запрежни: 

1) самоврзачки ЛБ ГДК 

2) жнеалки ЛБ ГДК 
б) тракторски: « 

\Г 1) самоврзачки ЛБ ГДК 
2) жнеалки ЛБ ГДК 

в) самоодни: 
1) самоврзачки ЛБ ГДК 
2) жнеалки ЛБ ГДК 

5) Кос ачки: 
а) запрежни ЛБ ГДК 
б) тракторски ЛБ ГДК 
в) самоодни ЛБ ГДК 

6) Вршалки: 
а) со елеватор ЛБ ГДК 
б) без елеватор ЛБ ГДК 

7) Ронилки: 
а) рачни ЛБ ГДК 
б) моторни ЛБ ГДК 

8) Гребла и превртувани за 
сено: 
а) запрежни: 

1) гребла ЛБ ГДК 
2) превртувани ЛБ ГДК 

б) други: 
1) треб ла ЛБ ГДК 
2) превртувачи ЛБ ГДК 

9) Преси за сено и слама ЛБ ГДК 
10) Машини за вадење ком-

пир и репа: 
а) за вадење компир ЛБ ГДК 
б) за вадење репа ЛБ ГДК 

11) Машини за сортирање на: 
а) јајца ЛБ ГДК 
б) овошје ЛБ ГДК 
в) зеленчук ЛБ ГДК 
г) други ЛБ ГДК 

12) Друго: 
а) копачки за вадење 

други плодови ЛБ ГДК 
б) машини за берење и 

сушење памук ЛБ ГДК 
в) ветерници ЛБ ГДК 
г) земјоделски машини 

други, во делови за 
монтажа ЛБ ГДК 

Д) ДРУГО Л Б Г Д К 

13) Делови ЛБ ГДК 

84.26 Машини за млекарство™ 
(вклучувајќи и машини за 
молзење): 
1) Машини за молзење: ЛБ ГДК 
2) Машини за преработка на 

млеко ЛБ ГДК 
3) Машини за изработка на 

сирење, путер и слични 
производи ЛБ ГДК 

4) Други машини за млекар-
ството ЛБ ГДК 

5) Делови ЛБ ГДК 

84.27 Гмечалки-преси, ступи и 
други машини за производ-
ство на вино, на јаболкни-
ца, на овошни сокови и дру-
го: 
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1) Механички гмечалки и 
преси за производство на 
вино, на ракија и на со-
кови: 
а) преси за вино и виз-

бени уреди ЛБ ГДК 
б) гмечалки и гнеталки, за 

овошје ЛБ ГДК 
2) Рачни апарати за произ-

водство на сокови и дру-
ги пијачки: 
а) преси за вино ЛБ ГДК 
б) гмечалки и гнеталки, 

за овопце ЛБ ГДК 
3) Други уреди за производ-

ство на вино, на ракија и 
на сокови: 
а) визбени уреди ЛБ ГДК 
б) гмечалки и гнеталки, за 
овошје ЛБ ГДК 

4) Делови ЛБ ГДК 

84.28 Други машини за земјодел-
ството, градинарство^, н о -
винарството и пчеларството; 
уреди за никнење, снабдени 
со механичка или термичка 
опрема; инкубатори и полози 
за новинарство: 
1) инкубатори: 

а) автоматски ЛБ гдк 
б) други ЛБ гдк 

2) Машини за хранење и пе-
ење на живина и добиток: 

а) автоматски ЛБ гдк 
б) други ЛБ гдк 

3) Друго: 
а) сенки и мелници за до-

биточна храна ЛБ гдк 
б) друго ЛБ гдк 

4) Делови ЛБ гдк 
Машини за мелничката ин-
дустрија и други машини 
(освен машини за земјодел-
ските стопанства) за прера-
ботка на жита и на сув ме-
шунест зеленчук: 
1) Мелници чеканарки ЛБ гдк 
2) Други мелници ЛБ гдк 
3) Уреди за просевање и пре-

чистување ЛБ гдк 
4) Уреди за лупење и слично ЛБ гдк 
5) Машини и уреди за ваде-

ње семиња и никулци ЛБ гдк 
6) Друго ЛБ гдк 
7) Делови ЛБ гдк 

84.30 Машини што не спаѓаат во 
други тарифни броеви од 
оваа глава, што се употре-
буваат во следните инду-
стрии на храна или ПИЈ ачки: 
пекарската, слаткарската, за 
изработка на чоколадни про-
изводи, макарони, равиоли 
или слични производи од 
жита за храна, за изработ-

ка на преработки од месо, 
риба, овошје и зеленчук 
(вклучувајќи и машини еа 
сечење и режење); за произ-
водство на шеќер и пиво: 

1) Машини за приготвување 
тесто ЛБ ГДК 

2) Машини за сечење и од-
мерување тесто ЛБ ГДК 

3) Машини за кланичната 
индустрија ЛБ ГДК 

4) Машини и уреди за пре-
работка на овошје, освен 
су ш ил ници ЛБ ГДК 

5) Машини и уреди за из-
работка на овошни и 
други сокови, освен су-
шилници ЛБ ГДК 

6) Машини и уреди за пре-
работка на зеленчук, ос-
вен сушилници ЛБ ГДК 

7) Машини и уреди за изра-
ботка на шеќер ЛБ ГДК 

8) Машини и уреди за изра-
ботка на пиво и шпири-
тус ЛБ ГДК 

9) Машини и уреди за изра-
ботка на растителни ма-
сла и масти ЛБ ГДК 

10) Машини и уреди за сече-
ње, распрскување и сли-
чна преработка на зрно, 
трска, кртолести делови 
ити. ЛБ ГДК 

11) Друго: 
а) машини за индустри-

јата на квасец ЛБ ГДК 
б) машини за производ-

ство на чоколада и 
бонбони ЛБ ГДК 

в) друго ЛБ ГДК 
12) Делови ЛБ ГДК 

84.31 Машини за изработка или до-
вршување на целулозна ма-
са, хартија или картон: 
1) Машини и апарати за из-

работка на целулозна ма-
са (хартиена маса) и за 
изработка и довршување 
на хартија: 
а) машини за изработка 

на целулоза ЛБ ГДК 
б) машини за изработка 

на хартија ЛБ ГДК 
2) Машини и апарати за из-

работка и довршување на 
картон и лепенка ЛБ ГДК 

3) Друго ЛБ ГДК 
4) Делови: 

а) одделни делови и при-
бор за машини за из-
работка на целулоза, 
за замена на дотраени 
делови ЛБ ЛБ 

б) одделни делови и при-
бор за машини за из-
работка на хартија и 
картон, за замена на 
дотраени делови ЛБ ЛБ 
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в) одделни делови и при-
бор за машини за пре-
работка на хартија (за 
парафинирање и им-
прегнирање), за замена 
на дотраени делови 

г) други 

34.32 Книговезечки машини, вклу-
чувајќи и машини за проши-
вање КНИГИ: 

1) Машини за бигување, ма-
шини за шиење со жица 
(хефт-машини), моторни, 
освен тул-машини на ко-
нец и на жица 

2) Друго 
3) Делови 

84.33 Машини за сечење хартија 
или картон од сите видови, 
други машини за преработка 
на хартиена маса, на хартија 
или на картон: 
1) Машини за изработка на 

кесиња од хартија, на 
пликови и на други пред-
мети за пакување, од хар-
тија и од картон 

2) Машини за сечење харти-
ја и картон 

3) Други 
4) Делови: 

а) одделни делови и при-
бор за машини за сече-
ње хартија и за изра-
ботка на производи од 
хартија за замена на 
дотраени делови 

б) други 

84.34 Машини, апарати и прибори 
за леење и слагање букви; 
машини, освен машини алат-
ки од тар. бр. 84.45, 84 46 или 
84.47, за приготвување и из-
работка на печатарски пло-
чички, плочки, клишиња или 
вал јаци; печатарски букви 
од сите видови, матрици со 
отисци и клишиња; печа-
тарски плочички, плочки-
-клишиња, плочички, плочки, 
валјаци и литографски каме-
ња приготвени за печатарски 
цели (измазнети, иззрнети 
или полирани): 
1) Машини, апарати и при-

бор, за леење и слагање 
букви: 
а) машини, апарати и при-

бор за леење и слага-
ње (линотип, монотип, 
интертип ити.) 

б) машини, апарати и 
прибор за леење, без 
вградени уреди за сла-
гање 

2) Други машини 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
г д к 

ГДК 
ГДК 
ГДК 

г д к 

г д к 
г д к 

ЛБ 
г д к 

г д к 

г д к 
г д к 

3) Плочи, валјаци и други 
слични предмети, освен 
литографски камења: 
а) приготвени за печатар-

ски цели ЛБ ГДК 
б) друго: 

1) графички метални 
плочи и валјаци ЛБ ГДК 

2) друго ЛБ ГДК 
4) Литографски камења при-

готвени за печатарски це-
ли ЛБ ГДК 

5) Друго: 
а) букви од сите видови 

од метал ЛБ ГДК 
б) друго: 

1) матрици за слагачки 
машини ЛБ ЛБ 

2) печатарски прибор, 
друг ЛБ ГДК 

6) Делови ЛБ ГДК 

84.35 Други машини за печатење, 
помошни машини за печате-
ње: 
1) Големи ротациони машини ЛБ ГДК 
2) Графички машини за пе-

чат и цинкографија ЛБ ГДК 
3) Други графички машини ЛБ ГДК 
4) Друго: 

а) машини печатарски, 
помошни ЛБ ГДК 

б) друго ЛБ ГДК 
5) Делови ЛБ ГДК 

84.36 Машини за предење од ма-
са (изискување) вештачки и 
синтетични текстилни влак-
на; машини за приготвување 
на природни или вештачки и 
синтетични текстилни влак-
на; машини за предење и 
кончење; машини за дубли-
рање, навиткување и превит-
кување (вклучувајќи и ма-
шини за навиткување на 
потка): 
1) Машини за предење од ма-

са (истискување) вештач-
ки и синтетички текстил-
ни влакна ЛБ ГДК 

2) Машини за приготвување 
влакна од: 
а) памук, коноп и лен ЛБ ГДК 
б) волна ЛБ ГДК 
в) синтетични и вештачки 

влакна ЛБ ГДК 
г) други влакна ЛБ ГДК 

3) Чистални за памук и ве-
штачки и синтетички вла-
кна ЛБ ГДК 

4) Влачарници (карди) и раз-
в л а ч и т и : 
а) за памук, коноп и лен ЛБ ГДК 
б) за волна ЛБ ГДК 
в) за вештачки и синте-

тички влакна ЛБ ГДК 
г) за други влакна ЛБ ГДК 
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5) Машини за дублирање и 
чешлање ленти од: 
а) памук, коноп и лен ЛБ ГДК 
б) волна ЛБ ГДК 
в) вештачки и синтетички 

влакна ЛБ ГДК 
г) други влакна ЛБ ГДК 

6) Предилници и претпреди-
лници: 
а) памук, коноп и лен ЛБ ГДК 
б) за волна ЛБ ГДК 
в) за вештачки и синте-

тички влакна ЛБ ГДК 
г) за други влакна ЛБ ГДК 

7) Машини за дублирање и 
кончење на предиво: 
а) од памук, коноп и лен ЛБ ГДК 
б) од волна ЛБ ГДК 
в) од вештачки и синте-

тички влакна ЛБ ГДК 
г) од други влакна ЛБ ГДК 

8) Машини за мотање и пре-
мотување на предиво: 
а) од памук, коноп и лен ЛБ ГДК 
б) од волна ЛБ ГДК 
в) од вештачки и синте-

тички влакна ' ЛБ ГДК 
г) од други влакна ЛБ ГДК 

9) Други машини ЛБ ГДК 

84.37 Машини за ткаење, за пле-
тење, за изработка на гајта-
ни, на тил, на тантели, на ве-
зови, на позамантерија, на 
плетеници или на мрежи; 
машини за приготвување 
предиво за употреба на овие 
машини, вклучувајќи и сно-
валки, машини за шлихтува-
ње основа: 
1) Разбои за ткаење на вол-

нени, памучни и свилени 

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

ткаенини, обични ЛБ г д к 
2) Разбои за ткаење на вол-

нени, памучни и свилени 
ткаенини, со жакард-ма-
шини—автомати ЛБ г д к 

3) Разбои за тантели и поза-
мантерија ЛБ г д к 

4) Разбои за ткаење на ко-
нопни и ленени ткаенини ЛБ г д к 

5) Други разбои ЛБ г д к 
6) Машини за плетење чора-

пи: 
а) рачни ЛБ г д к 
б) други ЛБ г д к 

7) Трикотажни машини: 
а) за рамно плетење ЛБ г д к 
б) за кружно плетење ЛБ г д к 

8) Сновалки ЛБ г д к 
9) Машини за шлихтување ЛБ г д к 

10) Машини за преглед на до-
вршени ткаенини ЛБ г д к 

И) Машини за поправка на 
чорапи ЛБ г д к 

12) Друго ЛБ г д к 

ити): 
1) Помошни машини и апа-

рати за машините од тар. 
бр. 84.37: 
а) шафт-машини ЛЕ гдк 
б) жакард-машини ЛБ гдк 
в) друго ЛБ гдк 

2) Делови и прибор за маши-
ните и апаратите од овој 
тарифен број и од тар. 
бр. 84.36 и 84.37: 
а) вретена ЛБ гдк 
б) крила за вретена ЛБ гди 
в) гарнитури за влачарни-

ци (карди) ЛБ гдк 
г) игли ЛБ ЛБ 
д) друго: 

1) платини за текстил-
ни машини ЛБ ЛБ 

2) делови за , машините 
од тар. бр. 84.36, 
други ЛБ гдк 

3) делови за машините 
од тар. бр. 84.37, 
Други ЛБ гдк 

4) делови за машините 
од тар. бр. 84.38, 
други ЛБ гдк 

5) друг прибор ЛБ гдк 
Машини за изработка и ДО-
вршување клобучина (филц) 
во парчиња или во форми, 
вклучувајќи и машини за 
изработка на шапки и тулци 
за шапки: 
1) Машини за изработка на 

филц 
2) Машини за изработка на 
шапки и тулци 
3) Делови 

84.40 Машини За перење, чистење, 
сушење, белење, бојосување, 
апетирање, довршување и 
преслекување на текстилно 
предиво, на ткаенини или на 
изработки од текстилни ма-
теријали (вклучувајќи и ма-
шини за перење, пеглање и 
суво чистење); машини за 
свиткување, намотување, се-
чење на ткаенини; машини 
за преслекување на ткаени-
ни или на други подлоги — 
при изработката на линолеум 
и други покривки за под; ма-

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

гдк 

гдк 
гдк 
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шини за печатење на текстил, 
на кожа, поѕидници, на хар-
тија за завиткување, на ли-
нолеум и на други материја-
ли, и гравирани или ецувани 
плочи, плочичкиили валјаци 
за овие машини: 
1) Машини и апарати, освен 

оние од точката 2: 
а) машини па перење и 

сушење: 
1) машини за перење 

текстил ЛБ ГДК 
2) машини за сушење 

текстил ЛБ ГДК 
б) машини за хемиско чи-

стење, над 10 kg полне-
ње ЛБ ГДК 

в) машини за хемиско чи-
стење, над 10 кг полне-
ње ЛБ ГДК 

г) машини за пеглање на 
конфекција и трикота-
жа ЛБ ГДК 

д) машини за белење и 
бојосување на предиво ЛБ ГДК 

ѓ) машини за белење и 
бојосување на ткаени-
ни ЛБ ГДК 

е) машини за шкрипење и 
растегање на ткаенини ЛБ ГДК 

ж) машини и уреди за ап-
ретирање, и слични ма-
шини ЛБ ГДК 

з) машини за свиткување, 
сечење и намотување 
на ткаенини ЛБ ГДК 

ѕ) други машини и апара-
ти: 
1) машини за печатење 

на предиво или 
филц ЛБ ГДК 

2) друго ЛБ ГДК 
2) Машини и апарати за пе-

рење рубелина, за дома-
ќинство: 
а) до 5 kg полнење ЛБ ГДК 
б) над 5 kg полнење ЛБ ГДК 
в) машини за перење и 

сушење рубелина, не-
комплетни (за монта-
жа) ЛБ ГДК 

3) Делови: 
а) за машини и апарати од 

точката 1 ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ГДК 

84.41 Машини за шиење; мебел за 
вградување на машини за ши-
ење, игли за манћини за ши-
ење: 
1) Машини за шиење, за до-

маќинство, обични, ком-
плетни: 
а) со вграден електромо-

тор ЛБ ДК 
б) други ЛБ ДК 

2) Глави за обични машини 
за шиење, за домаќин-
ство: 

а) со вграден електромо-
тор 

б) други 
3) Специјални машини за 

шиење, за домаќинство, 
комплетни 

4) Глави за машините од 
точката 3 

5) Индустриски машини за 
шиење ткаенини, компле-
тни 

6) Глави за машините од то-
чката 5 

7) Индустриски машини за 
шиење на кожа, пластика 
и слично 

8) Глави за машините од то-
чката 7 

9) Други индустриски маши-
ни за шиење 

10) Глави за машините од то-
чката 9 

11) Мебел за вградба на ма-
шини за шиење 

12) Игли за машини за шие-
ње: 
а) игли за чевларски ма-

шини 
б) друго 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

13) Друго: 
а) машини чевларски 
б) друго 

14) Делови: 
а) за машини за шиење 
б) за чевларски машини 
в) за чевларски машини, 

за замена 
г) други 

84.42 Машини (освен машините за 
шиење) за приготвување, 
штавење или обработка на 
кожа (вклучувајќи и маши-
ни за обувки): 
1) За приготвување и штаве-

ње ЛБ 
2) За обработка ЛБ 
3) За изработка и поправка 

на обувки и други изра-
ботки од кожа: 
а) машини за изработка на 

обувки (освен шивачки 
машини) ЛБ 

б) машини за изработка на 
кожени производи (на-
раквици, куфери, ре-
мења и сл.) ЛБ 

в) друго ЛБ 
4) Делови: 

а) за машини за штавење 
кожа, за замена ЛБ 

б) за машини за прера-
ботка на кожа, за за-
мена ЛБ 

в) за машини за изработ-
ка на обувки (освен 
шивачки машини), за 
замена ЛБ 

г) други ЛБ 
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84.43 Конвертори, лонци за леење, 
калапи за леење и машини 
за леење, за металургијата и 
леарниците на метали: 
1) Машини за леење под 

притисок ЛБ ГДК 
2) Машини за центрофугал-

но леење ЛБ ГДК 
3) Машини за континуирано 

леење: 
а) вертикални ЛБ ГДК 
б хоризонтални ЛБ ГДК 

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

5) Машини за калапење ЛБ ГДК 
6) Машини за изработка на 

јатки: 
а) со вдувување и впуку-
• вање ЛБ ГДК 

б) за школскести јатки ЛБ ГДК 
в) друго ЛБ ГДК 

7) Машини за транспорт на 
песок и за уфрлање песок 
во калапи (sanslinger) ЛБ ГДК 

8) Калапи за леење: 
а) за ин го ти ЛБ ГДК 
б) други, освен калапи-

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

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

а) конвертори за топилни-
• ци ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

12) Делови ЛБ ГДК 

84.44 Валачници и валачнички 
станови и вал јаци за нив: 
1) Валачнички станови ЛБ ГДК 
2) Валачнички пруги, за топ-

ло и ладно валјање ЛБ ГДК 
3) Машини и уреди за коне-

чна доработка ЛБ ГДК 
4) Машини за отсекување на 

полуфабрикати и готови 
валачнички производи ЛБ ГДК 

5) Машини за калибрирање ЛБ ГДК 
6) Вал јаци за станови ЛБ ГДК 
7) Друго ЛБ ГДК 
8) Делови ЛБ ГДК 

84.45 Машини-алатки за обработ-
ка на метали и метални кар-
биди, освен машините од тар. 
бр. 84.49 или 84.50: 
1) Машини за обработка со 

деформација: 
а) воздушни чекани, ко-

вачки машини, машини 
за заковување и авто-
мати за ковање: 

1) чекани на федер, 
парни и воздушни 

2) машини за ковање 
3) машини за закову-

вање 
4) други машини и у-

реди, за ковање 
б) преси: 

1) со механички погон: 
а) преси фрикциони 
б) преси со кривач-

ка и екоцентар 
в) други машини и 

уреди, за пресу-
вање 

2) со хидрауличен по-
гон 

в) други машини: 
1) за свиткување, рам-

нење и отсекување 
на лим 
а) машини за испра-

вување, свитку-
вање и притисну-
вање 

б) ножици* и пили, 
за сечење лим 

в) други 
2) за изработка и обра-

ботка на цевки 
3) за обработка на про-

фил иран материјал 
4) за ладно обликување 
5) за вовлекување на 

запци, навои и сли-
чно 

6) други машини: 
а) клупи за извле-

кување 
б) други 

2) Машини за обработка со 
симнување на струганици: 
а) стругови: 

1) универзални и про-
дукциони до 350 mm 
височина на шилци-
те 

2) вертикални (кару-
сел) 

3) револвер 
4) автоматски, со едно 

вретено, копирани и 
со програмско упра-
вување 

5) други 
б) дупналки: 

1) вертикални (за на 
маса и столбни) 

2) хоризонтални до 160 
mm пречник на вра-
тило^ 

3) радиј алии 
4) координати, спе-

цијални и други: 
а) дупчалки за ци-

линдри 
б) дупчалки други, 

хоризонтални 
в) други 

в) брусилки: 
1) за кружна обработ-

ка, надворешна и 
внатрешна 
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2) за рамно шларгфува-
ње Л Б ДК 

3) без ншлодг ЛБ ДК 
4) специјални ЛБ ДК 
5) други: 

а) брусилка уни-
верзални и хори-
зонтални ЛБ ДК 

б) брусилка, за ра бо-
ти лици и запча-
ници ЛБ ГДК 

в) брусилка за ле-
жаи ЛБ ГДК 

г) брусилка, за> ци-
линдри Л Б ГДК 

г) острилки ЛБ ДК 
д) глодалки: 

1) вертикални; хори-
зонтални1 и универ-
зални: 
а) универзални ЛБ ДК 
б) вертикали« и хо-

ризонтални ЛБ ДК 
2) портални и со прог-

рамско управување: 
а) гл од алки порта л.-

ни 
б) глодалки авто-

матски ЛБ ДК 
3) копнени, специјални, 

и други ЛБ ДК 
ѓ) рен диња: 

1) краткоодни и долго»-
одни: 
а) рендиња и ше-

птшг-машини, до-
лгоодни рендиња 
должина на одот 
над 3 метра ЛБ ДК 

б) рендиња и ше-
гошг-машини, 
други ЛБ ГДК 

2) вертикални, специ-
јални и провлеку-
валки: 
а) рендиња и ше-

шшг-машини„ 
долгоодни ренди-
ња должина на 
одот над 3 метра ЛБ ДК 

б) рен диња и ше-
пинг-машини, 
други ЛБ ГДК 

в) друго ЛБ ДК 
е) пили: 

1) лиени и лентести ЛБ ДК 
2) циркуларом и спе-

цијални ЛБ ДК 
ж) специјален! машини за 

обработка со симнува-
ње на струганици ЛБ ДК 

з) работни единици ЛБ ДК 
ѕ) линиски машини ЛБ ДК 
и) машини за изработка 

на озабени елементи ЛБ ГДК 
ј) специјални автомати ЛБ ДК 

к) машини за лепење и 
полирање ЛБ ДК 

л) други машини: 
1) за изработка на за-

во јшти ЛБ ГДК 
2) за центрирање ЛБ ГДК 
3) за изработка на ос-

ки за работилици ЛБ ГДК 
4) за изработка и оспо-

собување на алати ЛБ ГДК 
5) за изработка на ру-

дести оски ЛБ ГДК 
6) за обработка на жи- % 

ци (отсекување, пле-
тење ити.) Л Б ГДК 

7) за изработка на ме-
тали, други ЛБ ДК 

84 46 Машини-алатки за обработка 
на камен, на керамика*, на 
бетон, на азбест-цемент иг на 
слични минерални материи, 
или за обработка на закло-
на ладно, освен машините од 
тар. бр. 84.49: 
1) Машини за обработка на 

камен, гатери и слични 
машини ЛБ ГДК 

2) Машини за мазнење камен ЛБ ГДК 
3) Машини за вибрирање бе-

тон ЛБ ГДК 
4) Машини и уред?! за обра-

ботка на бетон ЛБ* ГДК 
5) Друго: 

а) за цепење и сечење на 
неметали ЛБ ГДК 

б) за обработка на стакло ЛБ ГДК 
в) за обработка на неме-

тали (земја, камен и 
ДР.), други ЛБ- ГДК 

84.47 Машини-алатки за обработ-
ка на дрво, на плута, на ко-
ска, на ебонит (тврд каучук), 
на тврди вештачки пластич-
ни материи или други тврди-
материи за резбарија, освен 
машините од тар. бр. 84.49: 
1) Преси за пресување на 

-пластични материи: 
а) обични ЛБ ГДК 
б) со револвер-глави ЛБ ГДК 

2) Машини за дупење ЛБ ГДК 
3) Машини за изработка на 

паркет ЛБ ГДК 
4) Машини за стружење дрво ЛБ ГДК 
5) Машини за високофрек-вентно лепење на дрво ЛБ ГДК 
6) Машини за глодање на 

дрво ЛБ ГДК 
7) Машини за брусење дрво ЛБ ГДК 
8) Пили за дрво: 

а) моторни ЛБ ГДК 
б) електрични ЛБ ГДК 
в) циркулар^! за дрво ЛБ ГДК 
г) леитести за трупци ЛБ ГДК 
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д) лентести столарски 
9) Гатари za дрво 

10) Други машини за меха-
ничка преработка на дрво: 
а) стругови и копир-ма-

шини за дрво 
б) за негување и ласто-

вичина опашка, за дрво 
в) за дрво, .комбинирани 
г) за индустријата на др-

во, други 
д) за изработка на бочви 
ѓ) за изработка на коли 
е) ла производство на 

фурнир, шпер и панел 
тло чи 

11) Автоматски линии за пре-
работка на дове »(трансфе-
ри и ел.) 

12) Други машини: 
а) за заковуваше и спој-

ници за дрво 
б) за обработка на плута, 

на коски, на ебонит и 
на бакелит 

в) друго 

84.48 Делови и прибор наменети за 
употреба исклучително или 
главно за машините од тар. 
бр. 84.45 до вклучувај -
ки и носачи на работни да-
лови и на држачи за алати, 
глави за сечење навои, •раз-
делни глави и »слични ^ору-
дија што се монтираат на ма-
шини-алатки; држачи на а-
лати за кој и да е тип алати 
или машини-алат^и за рачна 
употреба: 
1) Делови и прибор: 

а) машини за .обработка 
ма метали 

б) машини за обработка 
на минерали 

в) машини за обработка 
на дрво-

г) ^машини за обработка 
на дрво, за замена 

д) машини za -обработка 
на плугса 

ѓ) за обработка на 'плас-
тични маси 

е) друго 
2) Држачи на алати за .рачни 

справи од тар. бр. '82.04, 
84.49 и 85.05 

84.49 Алати за рачна употреба, 
пневматски и со вграден не-
електричен мотрр: 
4) Со пневматски лакон: 

а) накани 
б) дупчалки 
в) брусилки 
г) алати' рачни, други 

2) Со хидрауличен погон 

Л Б 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ДБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
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ЛБ 

ЛБ 

Л Б 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
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ГДК 
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тдк 
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гдк 
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ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ГДК 

ГДК 

ЛБ 

ГДК 

гдк 
тдк 

гдк 

гдк 
хдк 
ЛБ 
гдк 
тдк 

3) друго: 
а) алати рачни, на мото-

рен погон Л Б ГДК 
б) друго ЛБ СДК 

4) Делови: 
а) пневматски алат ЗШ ГДК 
б) други ЛБ ГАК 

84 50 Апараши за гасно лемеље, 
заварување, сечење и цемен-
тирање (темперување): 
1) Апарати за метализација, 

обични ДЕВ ЈГДК 
2) Апарати за заварување и 

лемење, обични: 
а) апарати за автогено за-

варување ЛБ ТДК 
б) други ЛБ ТДК 

3) Апарати за автоматско ^се-
чење или за сечење со 
пренос од цртеж ЛБ ГДК 

4) Други апарати за сечење 
и заварување: 
а) за заварување ЛБ ГДК 
б) за сечење ЛЕВ <ГДК 

Ђ) Апарати за -површинско 
ка лење на запчаници .ЛБ <ГДК 

6) Други апарати ЈШ ГДК 
И) Делови ЈШ ГДК 

84.51 Машини за пишуваше, ос вт 
машини за 'пишување со из-
градени механизми за 'Сме-
тање; машини за пополнува-
ње чекови: 
1) Машини за -пишување, 

рачни: 
а) пишувате« машини, 

канцелариски, стандар-
дни Ј Е Б 1ГДК 

б) пишувачи^ машини, 
портабл ЛБ ГДК 

2) Машини за пишување, е-
лектрични ЛБ ГДК 

3) Машини за пишување, 
специјални ЛБ ^ДК 

4) Машини за разни п о т о -
нувања ЛБ ЛДК 

5) Други машини ЛБ \ЦК 
84.52 Машини за сметање; смет-

ководствени -машини за пи-
шување, регистар-каси, -ма-
шини за фрашшрање на по-
штенски пратки, машини за 
издавање билети и слични 
машини што имат уреди за 
•сметање: 

1) Машини за сметање: 
а) рачни ЛБ Д К 
б) електрични: 

1) за сметање, елек-
трични, со вграден 
механизам за сит?е 
операции ЛБ ДК 

£) за сметање, електри-
чни, други, т. е. за 
една до три сметко-
вни операции Л Б ДК 
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2) Книговодствени машини: 
а) механички ЛБ ГДК 
б) електрични ЛБ ГДК 

3) Машини за регистрирање 
и за издавање билети ЛБ ГДК 

4) Машини за франкирање 
на поштенски пратки ЛБ ГДК 

5) Регистар-каси ЛБ ГДК 
6) Други ЛБ г д к 

84.53 Машини за статистика, со 
систем на дупени картички 
(на пример, сортирки, смета-
чи и табелирки); сметковод-
ствени машини со систем 
сличен на системот на ду-
пени картички; помошни ма-
шини за овие машини (на 
пример, дупчалки и машини 
за испитување): 
1) Машини за приготвување 

дупење, проверување, ре-
продукција, средување 
инт.) ЛБ ГДК 

2) Машини за обработка (та-
белира , сметачи и сл.) ЛБ ГДК 

3) Други: 
а) електронски сметковни 

машини ЛБ ГДК 
б) електронски машини за 

автоматизација ЛБ ГДК 
в) електронски машини со 

инфразраци ЛБ ГДК 
г) друго ЛБ ГДК 

84.54 Други канцелариски машини 
(на пример, машини за умно-
жување хектографски и ша-
блонски, машини за адреси-
рање, машини за сортирање 
на метални пари, машини за 
броење и завиткување на ме-
тални пари, апарати за ост-
рење моливи, за перфорира-
ње и соединување): 
1) Апарати за умножување и 

машини за адресирање: 
а) машини за умножува-

ње, хектографи ЛБ ГДК 
б) машини за адресирање ЛБ ГДК 

2) Машини за сортирање, 
броење и завиткување на 
метални пари и апарати 
за наплатување ЛБ ГДК 

3) Апарати и машини за сле-
дење процесот на произ-
водството ЛБ ГДК 

4) Машини и уреди за при-
готвување податоци за ну-
меричко програмирање ЛБ ГДК 

5) Други прости машини (за 
острење и соединување и 
ел). 
а) за дупење хартија, 

канцелариска ЛБ ГДК 
б) за острење моливи, 

канцелариски ЛБ ГДК 
в) за квасење марки, пли-

кови ити. * ЛБ ГДК 
г) други ЛБ ГДК 

6) Други машини: 
а) машина за копирање, 

канцелариски ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ГДК 

84.55 Делови и прибор (освен по-
тивките , куферите за ма-
шини и ел.), што се исклу-
чително или главно наменети 
за машините од тар. бр. 84.51 
до 84.54: 
1) Делови за пишувачки ма-

шини ЛБ ГДК 
2) Делови за канцелариски 

машини ЛБ ГДК 
3) Друго ЛБ ГДК 

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

1) Машини и уреди, за изра-
ботка на електропорцелан ЛБ ГДК 

2) Уреди и опрема, за при-
готвување и вградување 
бетон ЛБ ГДК 

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

јаглен и руда ЛБ ГДК 
б) брикетарници со ре-

зервни делови ЛБ ГДК 
в) уреди за флотација на 

руда ЛБ ГДК 
4) Машини за обликување и 

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

5) Машини и уреди за произ-
водство на градежни ма-
теријали (дробилки, сита, 
перални, мешалки, сушил-
ници, пречистувачи, жр-
вени мелници, дезинтегра-
тори и пулверизатори): 
а) дробилки и мешалки, 

за бетон и камен ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

6) Машини за изработка на 
леарски калапи 

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

на рамно стакло ЛБ ^ДК 
2) Машини за изработка на 

друго стакло: 
а) за изработка на шуп-

ливо стакло ЛБ ГДК 
б) за изработка на балони 

за електрични сијали-
ци ЛБ ГДК 

в) друго ЛБ ГДК 
3) Машини за склопување 

на електрични, сијалици 
на радиоламби или цевки, 
на цевки за катодни зра-
ци, ити. ЛБ ГДК 

4) Делови ЛБ ГДК 

84.58 Машини-автомати за про-
дажба на марки, цигари, чо-
колада и прехранбени прои-
зводи), чие функционирање 
не е засновано врз коцка или 
игра на среќа: 
1) Автомати за продажба на 

цигари и чоколада: 
а) за продажба на цигари ЛБ ГДК 
б) за продажба на чоко-

лада ЛБ ГДК 
2) Автомати за продажба на 

поштенски, марки ЛБ ГДК 
3) Автомати за продажба на 

топли или ладни напивки ЛБ ГДК 
4) Други автоматски маши-

ни за продажба на потро-
шни стоки: 
а) автомати за продажба 

на слатки ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

5) Друго: 
а) автомати за продажба 

ча билети персиски и 
сл. ЛБ ГДК 

б) автомати за продажба 
на др7ги стоки ЛБ ГДК 

6) Делови ЛБ ГДК 

84.59 Машини и механички справи 
(освен оние исклучително или 
главно за употреба како де-
лови од други машини и апа-
рати), што не спаѓаат во ни-
еден тарифен број од оваа 
глава: 
1) Нуклеарни реактори ЛБ ГДК 
2) Друго: 

а) машини и справи за 
изработка и одржува-
ње на бетонски и ас-
фалтни коловози ЛБ ГДК 

б) машини и справи за 
тутуновата индустрија ЛБ ГДК 

в) специјални справи за 
транспорт и пакување 
на градежни материја-
ли (на ќерамида, тула, 
ќерамида, цемент, вар, 
гипс) ЛБ ГДК 

г) машини и сира?« за 
градење и одржување 
на железнички пруги ЛБ ГДК 

д) машини и справи за 
изработка на изолира-
ни спроводници ЛБ ГДК 

ѓ) машини за хемиска об-
работка на дрво ЛБ ГДК 

е) машини и уреди за а-
малгамација и цијааш-
зациЈа ЛБ ГДК 

ж) хидромеханичка опре-
ма без цевоводи ЛБ ГДК 

з) кормиларски уреди ЛБ ГДК 
ѕ) трансфер-линии за бо-

јосување ЛБ ГДК 
и) мешал ки за приготву-

вање на пластични ма-
терии ЛБ ГДК 

ј) механички справи за 
автоматско отворање и 
затворање на бродско 
грло ЛБ ГДК 

к) друго: 
1) машини за хемис-

ката индустрија ЛБ ГДК 
2) машини за фарма-

цеутската индус-
трија (за таблети-
рање, гранулиран^ 
и сл.) ЛБ ГДК 

3) машини за обрабо-
тка на гума ЛБ ГДК 

4) машини за елек-
троиндустријата ЛБ ГДК 

5) машини за израбо-
тка на текстилна 
јажарија ЛБ ГДК 

0) машини за синте-
ризирање и чисте-
ње, метални меха-
нички барабани за 
декапирање и по-
лирање ЛБ ГДК 

7) мешалки за прех-
ранбената индуст-
рија, машини за 
валање и перење на 
лој — за приготву-
вање маргарин ЛБ ГДК 

8) преси за индустри-
јата на масло, маст 
сапун ЛБ ГДК 

9) преси за изработка 
на дрвни плочи, ма-
шини за импрегна-
ција на дрво ЛБ ГДК 

10) одделни делови и 
прибор за преси за 
изработка на дрвни 
плочи и на машини 
за импрегнација на 
дрво, за замена на 
дотраени делови Л Б Л Б 

11) преси за преработ-
ка на гума, на пла -
стични маси, за из -
работка на грамо-
фонски плочи Л Б ГДК 

12) машини за израбо-
тка на ј? ж а р и ја и 
пл старија ЛБ ГДК 
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13) машини за израбо-
тка на жичени пле-
тива и јажиња ЛБ ГДК 

14) други машини не-
електрични Л1 ГДК 

3) Делови: 
а) за машини од точка- ЛБ ГДК 

та 1 
б) одделни делови и при-

бор за преси за изра-
ботка на дрвни плочи и 
на машини за импрег-
нација на дрво, за за-
мена на дотраени дело-
ви ЛБ ЛБ 

в) други ЛБ ГДК 
84.60 Леарски кутии за леарници 

на метали; калапи за леење 
метали (освен калапи од ти-
пот за инготи), за метални 
карбиди, за стакло, за мине-
рални материи (на пример: 
керамичка маса, бетон или 
цемент) или за каучук или 
вештачки пластични мате-
рин: 
1) Калапи за центрифугално 

леење: 
а) за одливки на метали ЛБ ГДК 
б) за одливки на стакло и 

на керамика ЛБ ГДК 
в) за одливки на цемент, 

на бетон и на азбестен 
цемент ЛБ ГДК 

г) за одливки за изработ-
ка на обувки од пла-
стични маси или од ка-
учук ЛБ ЛБ 

д) за одливки на пластич-
ни маси ЛБ гдк 

ѓ) друго ЛБ ГДК 
Друго: 
а) за одливки на метали ЛБ ГДК 
б) за одливки на стакло 

и керамика ЛБ ГДК 
в) за одливки на цемент, 

бетон и азбестен це-
мент 

г) за одливки за изработ-
ка на обувки од плас-
тични маси или од кау-
чук 

д) за одливки на пласти-
чни маси 

ѓ друго 
84.61 Славини, вентили и слични 

уреди, за цевоводи, за котли, 
за резервоари, за каци и сли-
чно, вклучувајќи и вентили 
за намалување на притисо-
кот и термостатички контро-
лирани вентили: 
1) автоматски: 

а) вентили и славини (ар-
матури за течност), од 
железо и од челик 

б) арматури санитарни, од 
обоени метали 

в) арматури Други, од о-
боени метали 

г) друго 
2) Други: 

а) вентили и славини (ар-
матури за течност), од 
железо и од челик 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ЛБ 

ГДК 
ГДК 

гдк 
гдк 
гдк 
гдк 

гдк 

б) арматури санитарни, 
од обоени метали ЛБ ГДК 

в) арматури други, од о-
боени метали ЛБ ГДК 

г) друго ЛБ ГДК 
3) Делови ЛБ ГДК 

84.62 Топчести, валчести и игли-
чести тркални лежаи: 
1) Топчести ЛБ РК 
2) Валчести ЛБ РК 
3) Игличести ЛБ РК 
4) Делови ЛБ ГДК 

84.63 Трансмисиони оски, лакто-
видни лостови, куќишта за 
лежаи, лежаи за рамни ос-
ки, запчаници и склопови 
на запчаници (вклучувајќи 
и фрикциони запчаници и 
механички кутии и други 
склопови за менување на 
брзината), замавници, пре-
носници и блокови пренос-
ници, квачила и осни споеви 
— зглобови: 
1) Склопови на запчасти тр-

кала и други склопови 
за менување на брзината ЛБ ГДК 

2) Чекрци и блокови за че-
крци ЛБ ГДК 

3) Друго: 
а) оски, запчаници, за-

мавници и квачила ЛБ ГДК 
б) лежај ни блокови и ку-

ќишта, и со вградени 
тркални лежаи ЛБ ГДК 

в) лизгави лежаи ЛБ ГДК 
г) друго ЛБ ГДК 

4) Оски за пренос на сила ЛБ ГДК 
5) Делови ЛБ ГДК 

84.64 Затиначи и слични спојници 
од метални листови, комби-
нирани со други материјали 
(на пример, азбест, филц или 
картон) или од метални фо-
лии; сетови или асортиман*! 
на затиначи и слични спој-
ница изработени од разли-
чен материјал, за машини, 
за цевоводи, за цевки и сли-
чно во ќесичиња, во завои 
или во слични пакувања: 
1) Затиначи метало-пластич-

ни и асортимани на зати-
начи ЛБ ГДК 

2) Друго ЛБ ГДК 

84.65 Делови од машини што не 
содржат електрични при-
клучоци, изолациони дело-
ви, калеми, контакти или 
други електрични каракте-
ристики, и кои не спаѓаат во 
кој и да е друг тарифен 
број од оваа глава: 
1) Бродски пропелери ЛБ ГДК 
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2) Рамови и тестаменти за 
машини ЛБ ГДК 

3) Други делови ЛБ ГДК 

Глава 85 — Електрични ма-
шини и опрема; нивни де-

лови 

85.01 Електрични генератори, мо-
тори, претворачи-конверто-
ри (ротациони или статич-
ки), трансформатори, испра-
вани и исправачки ап&рати, 
индуктори: 
1) Генератори, мотори и пре-

творачи-конвертори: 
а) генератори и мотори: 

1) мотори за горилници ЛБ ГДК 
2) други: 

аа) со тежина до 
5 kg заклучно 
по парче: 
1) електрични 

мали мотори 
до 50 W ЛБ ГДК 

2) електрични 
мотори, гене-
ратори со си-
ла до 10 kWA ЛБ ГДК 

бб) со тежина над 
5 kg до 100 kg 
по парче: 
1) електрични 

мотори, гене-
ратори со си-
ла до 10kWA ЛБ ГДК 

2) електрични 
мотори, гене-
ратори со си-
ла над 10 до 
1000 kWA ЛБ ГДК 

вв) со тежина над 
100 kg до 1000 kg 
по парче: 
1) електрични 

мотори, гене-
ратори со си-
ла над 10 до 
1000 kW од-

носно kWA ЛБ ГДК 
2) генератори е-

лектрични со 
сила над 

1000 kW од-
носно kWA ЛБ ГДК 

3) мотори елек-
трични, со е-
фект над 
1000 kW од-
носно kWA ЛБ ГДК 

4) генератори за 
електрично 
осветление 
на вагони ЛБ ГДК 

гг) над 1000 kg те-
жина по парче: 

1) генератори е-
лектрични со 
сила над 
1000 kW од-
носно kWA ЛБ ГДК 

2) мотори елек-
трични, со е-
фект над 
1000 kW од-
носно kWA ЛБ ГДК 

3) генератори за 
електрично 
осветление 
на вагони ЛБ ГДК 

4) турбо-агре-
гати со сила 
до 10.000 kW ЛБ ГДК 

5) турбо-агре-
гати со сила 
над 10.000 kW 
до 40.000 kW ЛБ ГДК 

6) турбо-агре-
гати со сила 
над 40.000 kW ЛБ ГДК 

7) агрегати со 
бензински 
или дизел- * 
-мотор ЛБ ГДК 

8) друго ЛБ ГДК 
б) претворачи-конверто-

ри: 
1) ротациони: 

а) со сила до 10 kW ЛБ ГДК 
б) со сила над 10 до 

1000 kW односно 
kWA ЛБ ГДК 

в) други ЛБ ГДК 
2) Трансформатори: 

а) мерни: 
1) до 10 kg тежина за-

клучно по парче ЛБ ГДК 
2) над 10 kg по парче ЛБ ГДК 

б) други: 
1) до 1 kg тежина зак-

лучно по парче: 
а) трансформатори 

мали, еднофазни 
од 1 kWA и тро-
фазни до 1,5 kWA ЛБ ГДК 

б) трансформатори 
за телефонија и 
телеграфија ЛБ ГДК 

в) радио-трансфор-
матори ЛБ ГДК 

г) други ЛБ ГДК 
2) од 1 до 100 kg зак-

лучно по парче: 
а) трансформатори 

мали, еднофазни 
од 1 kWA и тро-
фазни до 1,5 kWA ЛБ ГДК 

б) трансформатори 
за заварување ЛБ ГДК 

в) трансформатори 
за телефонија и 
телеграфија ЛБ ГДК 

г) радио-трансфор-
матори ЛБ ГДК 
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д) трансформатори 
со сила до 
1600 kWA ЛБ г д к 

f) други ЛБ г д к 
3) над 100 kg до 1000 kg 

заклучно по парче: 
а) трансформатори 

со сила до 
1600 kWA ЛБ г д к 

б) трансформатори 
со сила над 
1600 kWA до 
10.000 kWA ЛБ г д к 

в) трансформатори 
со сила над 
10.000 kWA до 
20.000 kWA ЛБ г д к 

г) трансформатори 
со сила над 
20.000 kWA ЛБ д к 

Д) друго ЛБ г д к 
4) над 1000 kg по пар-

че: 
а) трансформатори 

со сила до 
1600 kWA ЛБ г д к 

б) трансформатори 
со сила над 
1600 kWA до 
10.000 kWA ЛБ г д к 

в) трансформатори 
со сила над 
10.000 kWA до 
20.000 kWA ЛБ г д и 

г) трансформатори 
г д и 

со сила над 
20.000 kWA ЛБ д к 

Д) друго ЛБ г д к 
3) Исправани и исправачки 

апарати: 
а) на живин« пара ЛБ г д к 
б) контактни ЛБ г д к 
в) механички, други ЛБ г д к 
г) за полнење акумула-

тори ЛБ г д к 
д) исправачки елементи 

(селенски, силициум-
ски и други) ЛБ г д к 

ѓ) исправани други ЛБ г д к 
4) Друго: 

а) индукциони задушува-
чи ЛБ г д к 

б) друто ЛБ г д к 
5) Делови: 

а) за генератори и мотори ЛБ ' г д к 
б) за трансформатори ЛБ г д к 
в) за електрични испра-

вани 1— г д к 
г) други ЛБ г д к 

85.02 Електомагнети; перманен-
тни магнети и предмети од 
специјални материјали за 
перманентни магнети кои се 
полупроизводи (blanks) за 
такви магнети; електромаг-
нетни и перманентни маг-
нетски футери, спој ници, 

стегачки направи и слични 
држачи при работата; елек-
тромагнетски квачила и куп-
лунзи, електромагнетски 
кочници; електромагнетски 
глави за дигање: 
1) Електромагнети: 

а) магнети (освен за ав-
томобили) ЛБ ГДК 

б) друго ЛБ ГДК 
2) Перманентни магнети: 

а) магнети (освен за ав-
томобили) ЛБ ГДК 

б) друго ЛБ ГДК 
3) електромагнетски кочни-

ци: 
а) за овтомобили ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ГДК 

4) Електромагнетски КЕачи-
ла и куплунзи ЛБ ГДК 

5) Електромагнетски глави 
за дигање ЛБ ГДК 

6) Друго ЛБ ГДК 
7) Делови Л Б ГДК 

85.03 Примарни ќелии и примар-
ни батерии: 
1) Суви елементи за елек-

трични џебни ламби ЛБ РК 
2) Друго: 

а) елементи и ќелии за 
електрични примарни 
батерии (лекланше и 
воздушно-деполариза-
циони) ЛБ РК 

б) елементи и ќелии за 
електрични примарни 
алкални батерии (жи-
ва-цинк, сребро-цинк) ЛБ ГДК 

в) електрични примарни 
батерии (лекланше и 
воздушно-деполариза-
циони) ЛБ РК 

г) електрични примарни 
алкални батерии (жи-
ва-цинк, сребро-цинк) ЛБ ГДК 

д) друго ЛБ ГДК 

85.04 Електрични акумулатори: 
1) Оловни акумулатори (ки-

селички) : 
а) автомобилски ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ГДК 

2) Челични акумулатори (ал-
кални) ЛБ ГДК 

3) Друго ЛБ ГДК 
4) Делови: 

а) плочи за оловни аку-
мулатори ЛБ ГД1С 

б) плочи за акумулатори 
алкални и други ЛБ ГДК 

в) садови за акумулатори, 
од тврда гума или од 
пластична маса ЛБ ГДК 

г) садови за акумулатори, 
од стакло Л Б ГДК 
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д) садови аз акумулатори, 
од друг материјал ' ЛБ ГДК 

ѓ) друго ЛБ ГДК 

85.05 Рачни алати со вграден е-
лектричен мотор: 
1) За дупење ЛБ ГДК 
2) За рамнење, димензиони-

рање или површинска 
обработка ЛБ ГДК 

3) Кружни и верижни пили ЛБ ГДК 
4) Бетонски вибратори ЛБ ГДК 
5) Друго: 

а) глодалки и пили рач-
ни, други ЛБ ГДК 

б) електричен рачен алат 
и прибор, други ЛБ ГДК 

6) Делови ЛБ ГДК 

85.06 Електромеханички апарати 
за домаќинство, со вграден 
електричен мотор: 
1) Правосмукалки ЛБ ГДК 
2) Апарати за мазнење и чи-

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

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

ни, електрични ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

5) Друго: 
а) машини за сечење на 

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

овошни сокови ЛБ ГДК 
в) електрични куќни апа-

рати и прибор, други ЛБ ГДК 
6) Делови ЛБ ГДК 

85.07 Електрични апарати за бри-
чење и стрижење, со вгра-
ден електричен мотор: 
1) За бричење ЛБ ГДК 
2) За стрижење ЛБ ГДК 
3) Делови ЛБ ГДК 

85.08 Електрична опрема за зад-
вижување и палење на мо-
тори со внатрешно согорува-
ње (вклучувајќи и магнети 
за палење, динамо-магнети, 
калеми за палење, мали 
стартер-мотори, свеќички за 
палење и усвитување); ди-
нама и прекинувачи што се 
употребуваат со овие мото-
ри: 
1) Стартери за мотори и ди-

нама: 
а) стартери ЛБ ГДК 
б) динама ЛБ ГДК 

2) Магнети за палење: 
а) динамо-магнети ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ГДК 

3) Индукциони калеми 
4) Свеќички 
5) Магнетни замавници 
6) Разводници 
7) Греј ачки елементи 
8) Друго 
9) Делови 

85.09 Електрична опрема за осве-
тление и сигнализација, е-
лектрични бришани за стак-
ла, апарати за спречување 
на смрзнување и замаглува-
ње, за велосипеди и за мо-
торни возила: 
1) Бришачи за стакла, апа-

рати за спречување на 
замрзнување и замаглу-
вање, за моторни возила 

2) Електрични апарати за 
осветление и сигнализа-
ција на моторни возила: 
а) електричен прибор за 

осветление на моторни 
возила 

б) електрични уреди за 
сигнализација на мо-
торни возила 

3) Електрични апарати за 
сите намени, за велоси-
педи и мопеди 

4) Делови 

85.10 Електрични преносни све-
тилки (ламби), батериски и 
магнетски, освен ламбите од 
тар. бр. 85.09: 
1) Џебни електрични ламби 
2) Електрични ламби со аку-

мулатор и со сопствено 
полнење 

3) Рударски и слични ламби, 
со акумулатор 

4) Друго 
5) Делови 

85.11 Индустриски и лаборатори-
ски електрични печки, рер-
ни и индукциона и диелек-
трична опрема за греење; 
електрични машини и апа-
рати за заварување, летува-
ње и спојување, и слични 
електрични машини и апа-
рати за сечење: 
1) Индустриски и лаборато-

риски печки и рерни: 
а) печки греани со отпор 

(отпорни): 
1) за калење, електри-

чни 
2) за жарење, елек-

трични 
3) електротермички, за 

индустријата и за-
наетчиството 

4) друго 
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ЛБ 
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ЛБ 
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б) индукциони: 
1) за кадење, елек-

трични 
2) за жарење, елек-

трични 
3) електротермички, за 

индустријата и за-
наетчиството 

4) друго 
в) лачни: 

1) за кадење, елек-
трични 

2) за жарење, елек-
трични 

3) електротермички, за 
индустријата и за-
наетчиството 

4) други 
г) други: 

1) за калење, елек-
трични 

2) за' жарење, елек-
трични 

3) електротермички, за 
индустријата и за-
наетчиството 

4) инфрацрвени печки, 
за индустријата и 
занаетчиството 

5) друго 
2) Индукциона и диелектри-

чна грејна опрема 
3) Електрични машини и 

апарати за заварување, 
летување и спојување 

4) Друго 
5) Делови 

85.12 Проточни грејачи на води или 
грејани иа вода во резервоари 
и потопувачки грејани, елек-
трични апарати за греење на 
почва и електрични апарати-
-греалки за греење на прос-
тории; електрични апарати 
за уредување на коса (за су-
шење, за ондулирање и слич-
но); електрични пегли; елек-
тротермички уреди за дома-
ќинство; електрични греЈни 
отпорници, освен оние од Јаг-
лен (тар бр. 85.24): 
1) Електрични проточен гре-

Јачи, грејачи со резервоар 
и потопувачки грејани* 
а) за потребите на дома-

ќинство 
б) друго 

2) Електрични греј.ни апара-
ти за простории, за подо-
ви и за транспортни сред-
ства: 
а) за потребите на дома-

ќинство 
б) за транспортни средс-

тва: 
1) електрични уреди за 

греење на железни-
чки коли 

2) електрични грејачи 
за автомобили 
3) друго 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

ГДК 

ГДК 

ГДК 
гдк 

гдк 

гдк 

гдк 

гдк 
гдк 

гдк 

гдк 
гдк 
гдк 

85.13 

гдк 
гдк 

гдк 

гдк 
гдк 
гдк 

в) друго: 
1) греалки за просто-

рни ЛБ ГДК 
2) друго ЛБ ГДК 

3) Шпорети индустриски, 
скари индустриски, пржа-
лки индустриски и слич-
но, со комбиниран елек-
тричен и друг мотор ЛБ ГДК 

4) Електрични апарати за су-
шење коса (без хауба) ЛБ ГДК 

5) Електрични решоа, шпо-
рети, скари, пржалки и 
сл. за домаќинство: 
а) шпорети електрични ЛБ ГДК 

б) решоа за домаќинство ЛБ ГДК 
в) електрични лонци и 

слично ЛБ ГДК 
г) електротермички при-

бор за домаќинство, 
друг ЛБ ГДК 

Д) друго ЛБ ГДК 
6) Електрични пегли за ма-

знење: 
а) за потребите на дома-

ќинство ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ГДК 

7) Апарати за сончање со 
инфрацрвени и слични 
зраци ЛБ ГДК 

8) Апарати за сушење раце ЛБ ГДК 
9) Друго: 

а) апарати електрични за 
нега на тело и коса, 
други ЛБ ГДК 

б) електротермички при-
бор за домаќинство, 
друг ЛБ ГДК 

в) друго ЛБ ГДК 
10) Делови ЛБ ГДК 

Електрични апарати за жи-
чна телефонија и телеграфи-
ја (вклучувајќи и апарати за 
за телекомуникација по пат 
на преносен фреквентен си-
стем): 
1) Телефонски централи: 

а) индукторски, и уреди 
за најавување и испи-
тување ЛБ Д 

б) автоматски телефонс-
ки централи од други 
системи, освен систе-
мот „чекор по чекор" ЛБ Д 

в) други автоматски те-
лефонски централи ЛБ Д 

2) Телефонски апарати: 
а) индукторски SV и сли-

чни ЛБ ГДК 
б) автоматски телефонс-

ки апарати и регис-
т р и р а н а телефонски 
апарати ЛБ ГДК 

3) Телеграфски апарати и 
уреди, рачни ЛБ ГДК 

4) Високофреквентни теле-
фонски уреди ЛБ ГДК 
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1 2 3 4 1 2 3 4 
5) Автоматски телеграфски 2) за превозни средст-

централи — меѓумесни и ва од сите видови ЛБ гдк автоматски централи во 3) други: 
гдк 

железничката сигнализа- 3) други: 
ција ЛБ Д а) радио-грамо-

6) Телепринтери и слични фани ЛБ гдк 
електрични апарати ЛБ гдк б) други ЛБ гдк 

7) Други телеграфски апа- в) делови за радио-прие-
рати: миници ЛБ гдк 
а) автоматски телеграф-

ЛБ 3) Друго: ски централи, други ЛБ д 3) Друго: 

б) други ЛБ гдк а) предаватели и прием-
ници, за врска (бродс-

8) Високофреквентни уреди ЛБ гдк ки, специјални) ЛБ гдк 
9) Телефонски уреди УКЕ 

до 1000 врски ЛБ д 
б) авионски радари и ра-

диостаници за врска со 
10) Телефонски уреди на авиони* 

УКБ над 1000 врски ЛБ д 1) радари ЛБ гдк 
11) Друго ЛБ гдк 2) радиостаници ЛБ гдк 
12) Делови ЛБ гдк в) бродски радари ЛБ гдк 

85.14 Микрофони и постаменти за г) радиогониометриски 
нив; звучници; аудио-фрек- станици и комплетни 
вентни електрични појачала: 

гдк 
уреди за радиолокациЈа 
во сообраќајот ((земски 

1) Звучници ЛБ гдк радар и сл. VOR-ови, 
2) Микрофони ЛБ гдк маркери) ЛБ гдк 
3) Држачи на микрофони и д) радио-телефонски при-

ЛБ гдк 3) 
слични носачи ЛБ гдк емници и предаватели ЛБ гдк 

4) Појачала — нискофрек- Ѓ) апарати и уреди за пре-4) 
вентни ЛБ гдк нос на слики и фикси-гдк мили ЛБ гдк 

5) Друго ЛБ гдк е) еурофони (апарати за 
гдк 

6) Делови ЛБ гдк зголемување на теле-

85.15 Радио-телеграфски и радио-
-телефонски преносни и при-
емни апарати; радиоемисио-
ни и телевизиски преносни и 
приемни апарати (вклучувај-
ќи ги и оние со вградени 
грамофони) и телевизиски 
камери; помошни апарати за 
радио-навигацијата, радари и 
радио-контролни апарати за 
дал нина: 
1) Телевизиски приемници, 

комбиновани или не со 
грамофон или радио: 
а) приемници: 
1) телевизиски приемници ЛБ ГДК 
2) телевизиски приемници, 

со радио или со грамо-
фонски уреди ЛБ ГДК 

б) антени и делови за ан-
тени ЛБ ГДК 

в) делови за приемници ЛБ ГДК 
2) Радио-приемници, комби-

нирани или не, со грамо-
фон: 
а) транзисторски: 

1) носечки (портабл) ЛБ ГДК 
2) за превозни средс-

тва од сите видови ЛБ ГДК 
3) други ЛБ ГДК 

б) други: 
1) носечки (портабл) ЛБ ГДК 

визиски слики) 
ж) друго: 

1) телевизиски емисио-
ни уреди 

2) апарати за далнин-
ека навигација и за 
далнинско дириги-
рана 

3) радар-апарати други 
и телевизиски ин-
дустриски апарати 

4) друго 
4) Делови: 

а) кутии за радиоапарати, 
дрвени 

б) други 

85.16 Електрична опрема за кон-
трола на сообраќајот на же-
лезниците, друмовите и внат-
решните водни патишта, и 
опрема што се употребуват 
за слични цели во приетани-
шните инсталации и на аеро-
дромите: 
1) Сигнални и сигурносни 

уреди: 
а) во железничкиот сооб-

раќај 
б) во друмскиот сообраќај 
в) во пловидбениот сооб-

раќај 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

гдк 

гдк 

гдк 
гдк 

ЛБ 
гдк 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ГДК 
ГДК 

гдк 
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г) во воздушниот сообра-
ќај ЛБ ГДК 

д) во рудниците ЛБ ГДК 
2) Електрични-електронски 

апарати за контрола на 
сигурноста и командува-
ње во сообраќајот: 
а) во железничкиот сооб-

раќај ЛБ ГДК 
б) во друмскиот сообраќај ЛБ ГДК 
в) во пловидбениот сооб-

раќај ЛБ ГДК 
г) во воздушниот сообра-

ќај ЛБ ГДК 
д) ВО рудниците Л Б Г Д К 

3) Друго ЛБ ГДК 
4) Делови ЛБ ГДК 

85 17 Електрични апарати за звуч-
на п визуелна сигнализација 
(ѕвона, сирени, покажувачки 
табли, алармни апарати за 
заштита од кражба и од по-
жар), освен оние од тир. бр. 
85 09 ИЛИ 85.16: 
1) За звучна сигнализација: 

а) сигнални електрични 
уреди за авиони и бро-
дови ЛБ ГДК 

б) електрични ѕвонца и 
уреди против провали 
и за објавување пожар ЛБ ЛБ 

в) парлофони и други 
електрични брави ЛБ ГДК 

г) сигнални звучни уреди, 
ДРУГИ Л Б Г Д К 

2) За визуелна сигнализаци-
ја: 
а) сигнални електрични 

уреди, за авиони и бро-
дови ЛБ ГДК 

б) уреди против провали 
и за објавување пожар ЛБ ГДК 

в) сигнални визуелни уре-
ди, други ЛБ ГДК 

3) За комбинирана, звучно-
-визуелна сигнализација: 
а) сигнални електрични 

уреди за авиони и бро-
дови ЛБ ГДК 

б) електрични ѕвонца и 
уреди против провали 
и за објавување пожар ЛБ ГДК 

в) сигнални звучни и 
визуелни уреди, други ЛБ ГДК 

4) Делови ЛБ ГДК 

85.18 Електрични кондензатори, 
константни или пригодливи: 
1) Константни (постојaim): 

а) кондензатори за телег-
рафија, за телефонија, 
за висока фреквенција 
и за мерење ЛБ ГДК 

б) кондензатори за корек-
ција на факторот сила ЛБ ГДК 

в) кондензатори 
струја, други 

г) други 

за јака 

2) Друго: 
а) кондензатори за телег-

рафија, за телефонија, 
за висока фреквенција 
и за мерење 

б) кондензатори за корек-
ција на факторот сила 

в) кондензатори за јака 
струја, други 

г) други 
3) Делови 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

85 19 Електрични апарати за 
вклучување и исклучување 
на електрични струјни кола; 
за заштита на електрични 
кола и за изработка на спо-
еви за или во електрични 
струјни кола (на пример: 
прекинувачи, релеи, осигуру-
вачи, одводници на прена-
пон, натикачи, фасунзи, 
приклучоци, приклучни лоп-
ти, приклучни кутии); отпор-
ници константни или приго-
дувачки (вклучувајќи гп и 
потепциометрите), освен греј-
пите отпорници; разводни 
табли (освен телефонски раз-
водни табли) и контролни 
табли: 
1) Автоматски регулатори на 

напонот и струјата 
2) Стандардни елемент— 

блокови составени од от-
порници, кондензатори, 
транзистори, за изработ-
ка на автоматски, регу-
лациони и слични уреди 

3) Модулни елементи на 
електрониката 

4) Расклопни апарати, од 
низок и висок напон 

5) Разводни уреди со вгра-
дени апарати (командни, 
разводни и сигнални таб-
ли, пултови и сл.): 
а) разводни и командни 

отворени плочи и пул-
тови 

б) разводни батерии и 
други оклопени раз-
водни уреди 

в) друго 
6) Заштитни уреди за пос-

тројки од висок и низок 
напон (осигурувачи, од-
водници на пренапонот, 
релеи, прекинувачи и 
ДР): 
а) прекинувачи високо- ЛБ 

напонски (1KV и по-
веќе) 

б) осигуруваче на подно-
жјето, контакти и 
влошки ЛВ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 
гдк 

гдк 

гдк 

гдк 

гдк 

гдк 

гдк 
гдк 

гдк 

гдк 
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85 20 

в) заштита на електричен 
уред од висок и низок 
напон ЛБ ГДК 

г) прекинувачи високона-
понски и утикачи со 
рачен погон ЛБ ГДК 

д) прекинувани нискона-
понски, автоматски до 
750 волти ЛБ ГДК 

ѓ) релеи за мереше ЛБ ГДК 
е) релеи, други ЛБ ГДК 
ж) друго ЛБ ГДК 

7) Прибори за електрични 
машини: 
а) разни задвижувани и 

механички прибори и 
сл. ЛБ ГДК 

б) регулатори на брзина-
та, обртите и други ЛБ ГДК 

8) Сервомеханизми, сел сини 
и слични уреди, вклучу-
вајќи и електронски уре-
ди со слични намени ЛБ ГДК 

9) Отпорници, променливи и 
со постојана вредност: 
а) индустриски за вгра-

дување: 
1) отпорници за јака 

струја ЛБ ГДК 
2) отпорници за теле-

фонија, за висока 
фреквенција и за 
мерење ЛБ ГДК 

3) реостати за задви-
жување или за ко-
нтрола на електри-
чните мотори ЛБ ГДК 

4) други ЛБ ГДК 
G) лабораториски, мерни: 

1) отпорници за јака 
струја: ЛБ ГДК 

2) отпорници за теле-
фонија, за висока 
фреквенција и за 
мерење ЛБ ГДК 

3) реостати за задви-
жување или за кон-
трола на електрич-
ни мотори ЛБ ГДК 

4) други ЛБ ГДК 
10) Друго: 

а) овесни материјали за 
водови ЛБ ЛБ 

б) релеи за телефонија ЛБ ГДК 
в) спол ници за кабли ЛБ ЛБ 
г) друго ЛБ ГДК 

11) Делови: 
а) на разводни уреди ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ГДК 

Електрични сијалици со вла-
кна и електрични сијалици 
со празнење (вклучувајќи и 
инфрацрвени и ултравиолет-
ови сијалици); лачни ламби; 
фотографски флеш-сијалици 
со електрично палење: 
1) Сијалици: 

а) со влакно: 
1) сијалици за моторни 

возила ЛБ ГДК 
2) сијалици од мали 

гол емиши ЛБ ГДК 

3) друго: 
а) сијалици за на-

пон до 20 V ЛБ ГДК 
б) сијалици за на-

пон над 20 V ЛБ ГДК 
в) сијалици за ме-

дицински апара-
ти и инструменти ЛБ ЛБ** 

г) фото-блиц цевки 
и сијалици ЛБ ГДК 

б) на празнење ЛБ ГДК 
в) со гасно полнење ЛБ ГДК 
г) сијалици забите проек-

циони апарати и реф-
лекторски сијалици над 
1 kW ЛБ ГДК 

д) ултравиолетови и ииф-
рацрвени сијалици ЛБ ГДК 

ѓ) друго: 
1) лачни светилки ЛБ ГДК 
2) други ЛБ ГДК 

2) Спирали за сијалици ЛБ ЛБ 
3) Грла за сијалици ЛБ ГДК 
4) Подножја за сијалици од 

сите видови и за флуо-
ресцентни цевки ЛБ ГДК 

5) Арматури и прибор за 
флуоросцентно и живино 
осветление ЛБ ГДК 

6) Друго: 
а) електроди за сијалици ЛБ ЛБ 
б) делови од сијалици (ос-

вен стаклени), други: 
1) од молибден ЛБ ЛБ 
2) други ЛБ ГДК 

в) друго ЛБ ГДК 

85 21 Терм0Ј0'НСки, ладнокатодни и 
фотокатодни ламби и цевки 
(вклучувајќи ги и ламбите и 
цевките полнети со пара ити 
гас, цевките за катодни зра-
ци, цевките за телевизиски 
камери и ламбите и цевките 
исправачки со живин лак); 
фото-ќелии; монтирани тран-
зистори и слични монтирани 
уреди со вградени полуспро-
водници; монтирани пиезо-
-електрични кристали: 
1) Ламби и цевки: 

а) електронски емисиони 
цевки ЛБ ГДК 

б) електронски приемни 
цевки ЛБ ГДК 

в) катодни цевки за теле-
визори ЛБ ГДК 

г) като дни цевки, други ЛБ ГДК 
д) цевки исправачки ЛБ ГДК 
ѓ) електронски цевки, дру-

ги ЛБ ГДК 
2) Фото-ќелии ЛБ ГДК 
3) Полуспроводнички елемен-

ти (диоди, транзистори), 
кристали: 
а) дипли и фото-диоди ЛБ ГДК 
б) транзистори ЛБ ГДК 
в) пиезо-електрични крис-

тали упасуваки ЛБ ГДК 
г) друго ЛБ ГДК 
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4) Друго 
Делови: 
а) од молибден 
б) други 

85 22 Електрична стока и апарати 
(освен оние подобни за упот-
реба исклучиво или главно 
како делови на други маши-
ни или апарати), кои не спа-
ѓаат во некоЈ друг тарифен 
6poj на оваа глава: 
1) Забрзувани (акцелератор^!) 

на честици набиени со 
електрична енергија 

2) Друго. 
а) електрични апарати 

за палење мини во ру-
дарството 

б) мински детектори 
в) друго-

1) детектори за метал-
ни предмети 

2) синхронизатори за 
генератори или за 
разводни уреди 

3) генератори сигнални 
за висока фреквен-
ција 

4) друго 
3) Делови: 

а) за производите од точ-
ката 1 

б) други 

85.23 Изолирани електрични спро-
водници (вклучувајќи ги и 
емајлираните и анодозирани-
те), како: жица, кабли, прач-
ки, ленти и слично (вклучу-
вајќи ги и коаксијалните 
кабли), со или без приклучни 
делови: 
1) Кабелски гарнитури 
2) Кабли за пренос на снага: 

а) за далноводи 
б) за јака струја 
в) за високофреквентна 

струја 
г) за слаба струја (освен 

за телефонија) 
3) За телекомуникација 
4) Коаксијални кабли: 

а) за јака струја 
б) за далноводи 

5) Изолирани сироводници: 
а) инсталациона жица за 

јака струја 
б) друго 

6) Жица за намотки 
7) Друго 

85.24 Јаглени четкици, јаглен за 
лачни ламби, јаглен за бате-
рии, јаглеви електроди и дру-
ги предмети од јаглен што се 
употребуваат за електрични 
цели: 
1) Ја глени аморфни електро-

ди 

Л Б 

Л Б 
Л Б 

ГДК 

Л Б 
ГДК 

2) Електроди за си јалици 
3) Графитни четкици и други 

Л Б Р К 

Л Б 

Л Б 
Л Б 

Л Б 

Л Б 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

ГДК 

ГДК 

ГДК 
г д к 

г д к 
г д к 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ РК 

лизгани контакти Л Б ГДК 
4) Графитни електроди, па и 

во блокови: 
а) катодни блокови за 

електролиза на алуми-
ниум Л Б Л Б 

б) електроди за електри-
чни печки и за елек-
тролиза :Б РК 

в) отпорници огноотпорни, 
од таглен или од гра-
ф и т Л Б Л Б 

5) Графитни стапчиња за ба-
терии Л Б Л Б 

6) Електроди за лачни ламби Л Б Л Б 
7) Друго: 

а) електротехнички прои-
зводи од јаглен или од 
графит, други ЛБ ЛБ 

б) антрацитни и аморфни 
маси уобличени Л Б Р К 

в) јаглени честици, јаглен 
за лачни ламби бате-
рии ити. ЛБ ЛБ 

г) друго ЛБ ЛБ 

85.25 Изолатори од кој и да било 
материјал: 
1) Од порцелан: 

а) до ИО kV: 
1) изолатори керамич-

ки, без метални де-
лови ЛБ РК 

2) изолатори кермички, 
со метални делови ЛБ РК 

б) над ИО kV: 
1) изолатори керамич-

ки, без метални де-
лови ЛБ РК 

2) изолатори кермички, 
со метални делови ЛБ РК 

2) Од тврд каучук ЛБ ГДК 
3) Од стакло ЛБ ГДК 
4) Од пластични материи ЛБ ГДК 
5) Друго ЛБ ГД,К 

85.26 Изолациони фитинзи за елек-
трични машини, уреди или 
опрема, изработени во цели-
на од изолационен материјал 
или со незначителни компо-
ненти од метали вградени за 
време на леењето со цел за 
соединување, освен изолато-
рите од тар. бр. 85.25: 
1) Од керамички материјали ЛБ ГДК 
2) Од пластични материјали ЛБ ГДК 
3) Друго ЛБ ГДК 

85.27 Цевки за електричен спро-
вод ници и спој ници за нив, 
од прости метали, обложени 
со изолациони материјали: 
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1) Изолациони цевки од оло-
во, и нивни опојни делови: 
а) електрични инсталаци-

оно цевки 
б) прибор за инсталацио-

ни метални цевки 
2) Друго: 

а) електрични инсталацЈ;-
они цевки 

б) прибор за инсталан^о-
ни метални цевки/ 

85.28 Електрични д е л о в у о д ма-
шини и апарати, Ј£ТО не се 
споменати нитуЈ^пфптени во 
другите т а р и ф и броеви на 
оваа глава 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ГДК 

ГДК 

гдк 

гдк 

гдк 

ВОЗИЛА, В 
ПЛОВИЛ 'ртл I 

О д д е л XVII 
ГДУХОПЛОВИ И НИВНИ ДЕЛОВИ; 
ПРИДРУЖНА ТРАНСПОРТНА О-

ПРЕМА 

Глава 86 — Железнички и трамвајски локомотиви 
и #руг возен парк и нивни делови; материјал за 
прицврстување на железнички шини и фити изи; 
Опрема за сообраќајна сигнализација од сите видови 

(неелектрична) 

86.01 Парни шински локомотиви и 
тендери: 
1) Парни локомотиви 

а) за нормален колосек ЛБ Д 
б) за тесен колосек ЛБ ГДК 
в) за рубници ЛБ ГДК 

2) Тендери ЛБ ГДК 

86.02 Електрични,шински локомо-
тиви, на акумулатори или со 
надворешен извор на елек-
трична енергија: 
1) Акумулаторски електрич-

ни локомотиви: 
а) за нормален колосек ЛБ Д 
б) за тесен колосек ЛБ ГДК 
в) за рудници ЛБ ГДК 

2) Акумулаторски маневарки 
и слични шински возила: 
а) за нормален колосек ЛБ Д 
б) за тесен колосек ЛБ ГДК 
в) за рудници ЛБ ГДК 

3) Електрични локомотиви со 
напојување од еден сис-
тем: 
а) за нормален колосек ЛБ Д 
б) за тесен колосек ЛБ ГДК 
в) за рудници ЛБ ГДК 

4) Електрични локомотиви со 
напојување од повеќе сис-
теми: 
а) за нормален колосек ЛБ Д 
б) за тесен колосек ЛБ ГДК 
в) за рудници ЛБ ГДК 

5) Други локомотиви и мане-
в а р а : 
а) за нормален колосек ЛБ Д ' ' 

б) за тесен колосек 
в) за рудници 

86.03 Други шински локомотиви: 
1) Дизел-електрични локомо-

тиви 
2) Дизел-хидраулични и дру-

ги дизел-локомотиви, ос-
вен оние од точката 1 

3) Дизел-механички локомо-
тиви 

4) Локомотиви со други из-
вори на енергиЈа, освен 
пара и компримиран воз-
дух и локомотиви од точ. 
1, 2 и 3: 
а) моторни за нормален 

колосек, други 
б) моторни за тесен ко-

лосек 
в) моторни за рудници 

5) Други шински локомотиви: 
а) моторни за нормален 

колосек, други 
б) моторни за тесен коло-

сек 
в) моторни за рудници 

86.04 Моторни железнички и трам-
вајски вагони патнички, ва-
гони за мебел и товарни ва-
гони. и моторни дре сини: 
1) Моторни возови, патнички 
2) Шинобуси, патнички: 

а) железнички патнички 
коли со дизел-мотор 
(шинобуси) 

б) друго 
3) Маторим вагони (желез-

нички), патнички 
4) Трамвајски моторни коли, 

патнички 
5) Моторни товарни вагони 
6) Моторни дресини: 

а) автомобили 
б) камиони 
в) друго 

7) Друго: 
а) железнички моторни 

коли за одржување и 
поправки 

б) трамвајски коли за по-
правки, електрични (со 
сопствен погон) 

в) друго 

86.05 Железнички и трамвајски 
патнички вагони и ваго-
ни за багаж, санитетски ва-
гони, затворски вагони, ва-
гони за испитување, поштен-
ски вагони и други специјал-
ни железнички вагони: 
1) Железнички вагони: 

а) патнички: 
1) за нормален колосек 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 
гдк 

д 

д 
д 

д 
гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 

гдк 
гдк 

гдк 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 
гдк 

гдк 

гдк 
гдк 

ЛБ 
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2) за тесен колосек ЛБ гдк 
б) за багаж ЛБ Д 
в) санитетски ЛБ ГДК 
г) за испитување ЛБ гдк 
д) поштенски ЛБ Д 
ѓ) за ручање (вагон-ресто-

ран): 
ЛБ Д 1) за нормален колосек ЛБ Д 

2) за тесен колосек ЛБ гдк 
е) салон-кола ЛБ д 
ж) кола за спиење: 

1) за нормален колосек ЛБ д 
2) за тесен колосек ЛБ гдк 

2) Трамвајски приколки: 
а) патнички ЛБ гдк 
б) товарни ЛБ гдк 
в) други ЛБ гдк 

3) Друго ЛБ гдк 
86.06 Железнички и трамвајски 

вагони, работилници, дигал-
ки и други сервисни возила: 
1) Железнички вагони-рабо-

тилници ЛБ гдк 
2) Железнички вагони-ди-

галки ЛБ гдк 
3) Други железнички сервис-

ни возила ЛБ гдк 
4) Дресини без мотор ЛБ гдк 
5) Трамвајски вагони-рабо-

тилници ЛБ гдк 
6) Трамвајски вагони-дигал-

ки ЛБ гдк 
7) Друго ЛБ гдк 

86.07 Железнички и трамвајски 
вагони за превоз на стоки: 
1) Железнички вагони: 

а) ладилнмци ЛБ д 
б) цистерни и слични то-

варни вагони ЛБ д 
в) вагони со вградени рас-

товарни уреди — пнев-
матски, хидраулични и 
други ЛБ д 

г) платформи со спуштен 
под, за превоз на теш-
ки стоки ЛБ д 

д) за превоз на ситен до-
биток ЛБ д 

ѓ) за превоз на крупен до-
биток ЛБ д 

е) за превоз на живина ЛБ д 
ж) за превоз на живи ри-

би ЛБ д 
з) вагонетки и јамски ко-

лички ЛБ гдк 
ѕ) друго: 

1) затворени вагони ЛБ д 
2) отворени вагони ЛБ д 
3) други ЛБ д 

2) Трамвајски вагони ЛБ гдк 
86.08 Друмско-железнички и слич-

ни контенери, специјално 
конструирани и опремени да 
бидат подеднакво подобни за 
железнички друмски и брод-
ски транспорт: 
1) За компримирани гасови ЛБ гдк 
2) За течности ЛБ гдк 

86.09 

3) За цемент и вештачки ѓу-
бриња 

4) За превоз на радиоактив-
ни материи 

5) За превод на стоки во рас-
турена состојба 

6) Друго 

Делови за железнички и 

трамвајски локомотиви и 
шински возила: 
1) Колски слогови 
2) Бандажи: 

а) бандажи за железнЦЈци 

б) бандажи за трамвај 
в) друго 

3) Кочници 
4) Одвојници 
5) Друго: 

а) делови на парни локо-
мотиви (освен котли и 
парни машини) 

б) оски за железници 
в) оски за трамваи 
г) други делови на желез-

нички превозни сред-
ства (мачкалки, квачи-
ла, и сл.) 

86.10 Железнички и трамвајски 
шински склопови и фитин-
зи, механичка опрема не-
електрична, за сигнализаци-
ја и контрола на друмски, 
железнички или други вози-
ла, на бродови или воздухо-
плови; делови од колосеци, 
фитинзи или опрема: 
1) Железнички и трамвајски 

колосеци и нивни фитин-
зи: 
а) монтирани шини 
б) свртници 
в) друго: 

1) платформи на одбиј-
ници за железнички 
коли 

2) друго 
2) Механичка опрема ^ е л е к -

трична, за сигнализација 
и контрола на сите видови 
сообраќај: 
а) комплетни уреди со ре-

гулација: 
1) сигнални уреди на 

железниците, нее-
лектрични 

2) друго 
б) опрема со хидраулични 

и пневматски или слчч-
чни уреди, но без уре-
ди за регулација: 

1) сигнални уреди на 
железниците, нес-
лектрични 

2) друго 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛЕ 
ЛБ 
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ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ГДК 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

РК 

гдк 
гдк 
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гдк 
ЛБ 

г д и 
РК 4 

гдк 

ЛБ 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 
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ЛБ 
ЛБ 

гдк 
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в) друго: 
1) сигнални средства на 

улица и на патишта 
(освен електрични) ЛБ ГДК 

2) сигнални средства во 
воздушниот и по-
морскиот сообраќај ЛБ ГДК 

3) друго ЛБ ГДК 
3) Делови ЛБ ГДК 

Глава 87 — Возила, освен 
железнички или трамвајски 
возен парк, и нивни делови 

87.01 Трактори (освен оние од тар. 
бр. 87 07), со уреди за дигање 
и спуштање на товари, со 
чекрци и ел. или не: 
1) Трактори, освен оние од 

точката 2: 
а) трактори над ЗОО КЅ: 

1) трактори на тркала 
над 2.500 kg ЛБ Д 

2) трактори гасеничари ЛБ Д 
3) други ЛБ Д 

б) други трактори на тр-
кала: 
1) трактори на тркала 

до 1.200 kg ЛБ Д 
2) трактори на тркала 

над 1.200 до 2.500 kg ЛБ Д 
3) друго ЛБ Д 

в) други трактори гасени-
чари ЛБ Д 

г) друго: 
1) друмски теглачи ЛБ Д 
2) друго ЛБ Д 

2) Трактори за влечење по-
луприколки: 
а) друмски теглачи ЛБ Д 
б) друго ЛБ Д 

87 02 Моторни возила за превоз 
на лица, на стоки или на ма-
теријали (вклучувајќи и 
спортски моторни возила, 
освен оние од тар. бр. 87.09): 
1) Моторни возила за пре-

воз на лица, освен мотор-
ните возила за јавен со-
обраќај : 
а) патнички автомобили: 

1) до 1.100 сст ЛБ Д 
2) над 1.100 до 2.500 сст ЛБ Д 
3) над 2.500 сст ЛБ Д 
4) во делови до 6.000 

сст по лиценца ЛБ ГДК 
5) во делови 600—1100 

сст, по лиценца ЛБ ГДК 
6) во делови над 1100 

сст, по лиценца ЛБ ГДК 
7) половни ЛБ Д 

б) болничка кола ЛБ Д 
в) друго ЛБ Д 

1 2 3 4 

2) Моторни возила за превоз 
на лица во јавниот со-
обраќај : 
а) автобуси градски: 

1) автобуси ЛБ Д 
2) во делови за монта-

жа ЛБ Д 
3) половни ЛБ Д 

б) други автобуси: 
1) меѓуградски и тури-

стички ЛБ д 
2) во делови за монта-

жа ЛБ д 
3) половни ЛБ д 

в) тролејбуси 
1) тролејбуси ЛБ Д 
2) тролејбуси во дело-

ви за монтажа ЛБ д 
3) Моторни возила за превоз 

на стоки или матери ј а ли: 
а) цистерни: 

1) автоцистерни ЛБ д 
2) цистерни половни ЛБ д 

б) ладилници и возила со 
изолација ЛБ д 

в) камиони и дампери: 
1) над 30 t носивост: 

а) камиони тешки ЛБ д 
б) дампери камиони ЛБ д 
в) камиони во дело-

ви за монтажа ЛБ д 
г) камиони половни ЛБ д 

2) над 20 до 30 t носиво-
ст: 
а) камиони тешки ЛБ д 
б) дампери камиони ЛБ Д 
в) камиони во дело-

ви за монтажа ЛБ д 
г) камиони половни ЛБ д 

3) над 10 до 20 t носи-
вост: 
а) камиони тешки ЛБ д 
б) дампери камиони ЛБ д 
в) камиони во дело-

ви за монтажа ЛБ д 
г) камиони половни ЛБ д 

4) над 2 до 10 t носи-
вост: 
а) камиони лесни 

(носивост над 2 
ДО 3 t) ЛБ д 

б) камиони средни 
(носивост 3 до 5 t) ЛБ д 

в) камиони тешки 
(носивост над 5 
тони) ЛБ д 

г) дампери камиони ЛБ д 
д) камиони во дело-

ви за монтажа ЛБ д 
ѓ) камиони половни ЛБ д 

5) до 2 t носивост: 
а) камионети (носи-

вост под 1 тона) ЛБ д 
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б) дампери камиони ЛБ Д 
в) камиони лесни 

(од 1 до 2 тони) ЛБ Д 
г) камиони во дело- ЛБ Д 

ви за монтажа 
д) камиони половни ЛБ Д 

г) камиони-теглачи ЛБ Д 
д) возила за собирање 

ѓубре ЛБ Д 
ѓ) друго ЛБ Д 

87.03 Моторни возила за специјал-
ни цели (како што се камио-
ни опремени со справи за ди-
гање, противпожарни коли, 
коли за чистење улици, сне-
жни плугови, коли за поле-
вање улици, камиони-дигал-
ки, рефлекторски коли, под-
вижни работилници и подви-
жни радиолошки коли), ос-
вен моторните возила од тар« 
бр, 87.02: 
1) За геолошки истражувања ЛБ Д 
2) За чистење снег ЛБ Д 
3) За чистење улици ЛБ Д 
4) За полевање улици ЛБ Д 
5) Противпожарни коли ЛБ Д 
6) Камиони-дигалки ЛБ Д 
7) Подвижни работилници 

(коли-работилници): 
а) работилници за поп-

равка на автомобили, 
моторни ЛБ Д 

б) работилници половни ЛБ Д 
в) друго ЛБ Д 

8) Радиолошки коли ЛБ Д 
9) Подвижни клиники ЛБ Д 

10) Камиони со вградени бе-
тонски мешалки за пра-
вење бетон ЛБ Д 

И) Друго: 
а) камиони багери ЛБ Д 
б) моторни возила специ-

јални, други ЛБ Д 

87.04 Шасии со мотори за моторни 
возила од тар. бр. 87.01, 87,02 
и 87.03: 
1) За патнички автомобили ЛБ Д 
2) За други возила: 

а) за трактори ЛБ Д 
б) за камиони ЛБ Д 
в) за автобуси ЛБ Д 
г) за други возила: 

1) шасии за тролејбуси ЛБ Д 
2) друго ЛБ Д 

87.05 Каросерии (вклучувајќи и 
кабини) за моторни возила од 
тар. бр. 87 01, 87.02 и 87.03: 
1) Каросерии за автобуси и 

тролејбуси ЛБ Д 
2) Каросерии за патнички 

автомобили ЛБ Д 
3) Друго. 

а) каросерии за камиони ЛБ Д 
б) каросерии за други мо-

торни возила ЛБ Д 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

Д 

ГДК 
ГДК 
гдк 

д 

87 06 Делови и прибор за моторни 
возила од тар. бр. 87.01, 87.02 
и 87 ОЗ 
1) Менувачи, диференција-

ли и други делови на 
ттзансмисии на моторни 
возила ЛБ ГДК 

2) Тркала и оски за моторни 
возила ЛБ ГДК 

3) Делови на трактори за 
монтажа ЛБ ГДК 

4) Друго ЛБ ГДК 

87.07 Механички подвижни товар-
ни возила за манипулирање 
со стоки или материјали во 
фабрики и околу нив. во 
складови и во други места 
(на пример: влечни коли, ко-
ли-дигалки-виљушкари, ко-
ли платформи); трактори што 
се употребуваат на платфор-
ми на железнички станици, 
делови за гореспоменатите 
возила и трактори: 
1) Комплетни возила со соп-

ствен погон 
2) Акумулаторов возила 
3) Делови 

87.08 Тенкови и други оклопни 
борбени возила, моторизира-
ни, со наоружување или не, 
и делови за такви возила 

87.09 Моторцикли, автоцикли и ве-
лосипеди со помошен мотор, 
со или без приколки; при-
колки од сите видови: 
1) Моторцикли и скутери: 

а) моторцикли над 50 до 
125 сст ЛБ Д 

б) моторцикли над 125 до 
350 сст ЛБ Д 

в) моторцикли над 350 сст ЛБ Д 
г) моторцикли скутери ЛБ Д 
д) моторцикли над 50 до 

125 сст во делови за ЛБ ГДК 
монтажа 

ѓ) моторцикли над 125 ссш 
во делови за монтажа ЛБ ГДК 

е) скутери во делови за 
монтажа ЛБ ГДК 

2) Мопеди: 
а) моторцикли (мопеди) до 

50 сст ЛБ Д 
б) моторцикли (мопеди) до 

50 сст во делови за 
монтажа ЛБ ГДК 

3) Велосипеди со помошен 
мотор ЛБ Д 

4) Друго: 
а) приколки за моторцик-

ли ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

87.10 Велосипеди (вклучувајќи и 
трицикли за пренесување 
стоки), без мотор: 
1) Спортски и тур инг—вело-

сипеди ЛБ ГДК 



Вторник, 29 декември 1970 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 58 — Страна 1479 

1 2 3 4 
2) Тркачки ЛБ гдк 
3) Детски, со пречник на тр-

калата на 24" ЛБ гдк 
4) Друго: 

а) велосипеди ЛБ гдк 
б) трицикли без мотор ЛБ гдк 

87.11 Количка за инвалиди со уре-
ди на механички погон (со 
или без мотор) ЛБ гдк 

87.12 Делови и прибор за предме-
тите од тар. бр. 87.09, 87.10 и 
87.11: 
1) Од тар. бр. 87.09: 

а) менувачи за моторцик-
ли ЛБ гдк 

б) рамови за моторцикли ЛБ гдк 
в) делови за моторцикли 

(освен мотори, гуми, 
ити.) други ЛБ гдк 

г) друго ЛБ гдк 
2) Од тар. бр. 87.10: 

а) рамови ЛБ гдк 
б) тркала ЛБ гдк 
в) торпедо оски ЛБ гдк 
г) седла ЛБ гдк 
д) делови за велосипед 

(освен синџири и гуми), 
други ЛБ гдк 

3) Од тар. бр. 87.11 ЛБ ЛБ 

87.13 Детска количка или инва-
лидска количка (освен со мо-
торен и друг механички по-
гон), и кивни делови: 
1) Детска количка ЛБ гдк 
2) Инвалидска количка ЛБ ЛБ 
3) Друго ЛБ гдк 
4) Делови ЛБ гдк 

87.14 Други возила (вклучувајќи и 
приколки), без механички 
погон и нивни делови: 
1) Приколки отворени, за 

ринфуза товар и за кон-
центрирани товари, оби-
чни: 
а) за камиони (товарни) ЛБ д 
б) за автомобили (товар-

ни) ЛБ д 
в) за трактори, земјодел-

ски приколки ЛБ д 
г) друго ЛБ д 

2) Приколки со контенери за 
цемент, за вино, како и 
ладилници ити.: 
а) за камиони (товарни) ЛБ д б) друго ЛБ д 

3) Приколки со кипер-уреди 
и со уреди за автоматски 
натовар и истовар: 
а) за камиони (товарни) ЛБ д б) друго ЛБ д 

4) Приколки за превоз на то-
вар над 15 тони, со хид-
раулични или други уре-
ди: 
а) за камиони (товарни) ЛБ д 
б) друго ЛБ д 

5) Други возила: 
а) вагон-приколки за ав-

томобили (за живеење) ЛБ 
б) коли запрежни, коњски 

и воловски ЛБ 
в) друмски возила, ^ с п о -

менати (без сопствен 
погон) ЛБ 

6) Делови ЛБ 

Глава 88 — Воздухоплови и 
нивни делови, падобрани, ка-
тапулте и лична воздухопло-
вна опрема за лансирање, 
средства за обука на летачи 

наземи 

88 01 Балони и воздушни лаги 
(бродови): 
1) Балони на сопствен погон 

— цепелини ЛБ 
2) Балони за метеорологија ЛБ 
3) Балони, воздухоплови други ЛБ 

88 02 Авиони, хидроавиони и зме-
јови; ротошути. 
1) Авиони за патнички соо-

браќај со најмалку пет 
патнички седишта: 
а) хидроавиони 
б) други 

2) Други авиони: 
а) хидроавиони 
б) авиони воени 
в) авиони за превоз на 

товар и други 
3) Хеликоптери 
4) Едрилици 
5) Друго 

88.03 Делови на стоки од тар. бр. 
88.01 и 88.02: 
1) Од тар. бр- 88.01 
2) Од тар. бр. 88.02: 

а) од точката 1: 
1) трупови на авио™, 

панел и шпер-плочи 
за авиони 

2) костури на авиони 
3) елиси 
4) застој ни трапови, 

кочнички уреди, за 
авиони 

5) кормила за авиони 
6) делови на авиони, 

други 
7) друго 

б) други: 
1) трупови на авиони, 

панел- и шперпло-
чи за авиони 

2) костури на авиони 
3) елиси 
4) за остојин трапови, 

кочнички уреди, за 
авиони 

5) кормила за авиони 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
Д 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

д 
ЛБ 

ГДК 
ГДК 

гдк 
гдк 
гдк 

гдк 
д 

гдк 
д 
д 
гдк гдк гдк 

гдк 

гдк гдк гдк 

гдк гдк 
гдк гдк 

гдк гдк гдк 

гдк 
гдк 
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6) делови на авиони, 
други 

7) друго 

88 04 Падобрани, нивни делови и 
прибор 

88.05 Катапулти и слична возду-
хопловна опрема за ланси-
рање, средства за обука на 
летачи наземи, делови од кои 
и да се горни предмети: 
1) Катапулт и слична воз-

духопловна опрема, за 
лансирање 

2) Средства за обука на ле-
тачи наземи 

3) Делови иа кои и да се го-
рни предмети 

Глава 89 — Бродов«, чамци и 
други пловечки постројки 

89 01 Бродови, чамци и други пло-
вила, кои не спаѓаат во ПО-
КОЈ од следните тарифни бро-
еви на оваа глава: 
1) Воени бродови, од сите ви-

дови 
2) Друго: 

а) патнички бродови: 
1) поморски 
2) речни 

б) патвичко-товарни бро-
дови: 
1) л адил ници: 

а) поморски 
б) речни 

2) траекти од сите ви-
дови: 
а) поморски 
б) речни 

3) друго: 
а) поморски 
б) речни 

в) товарни бродови: 
1) поморски 
2) танкери поморски 
3) танкери речни 
4) бродови речни 

г) бродови со крилца и со 
воздушна перница 

д) моторни чамци: 
1) спортски чамци 
2) други 

ѓ) чамци за веслање, за 
кајакарење и за канои-
сгака, изработени од 
специјално дрво или од 
пластична маса 

е) други чамци: 
1) чамци за спасување, 

гумени чамци 
2) друго 

ж) друго: 
1) бродови рибарски, 

поморски 
2) бродови за научни 

истражувања 
3) јахти 
4) шлепови и други 

пловила 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ГДК 
ГДК 

ГДК 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

д 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
Л Б 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

гдк 
гдк 
гдк 

д 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 
гдк 
гдк 
гдк 
гдк 
гдк 
гдк 
гдк 
д д 

д 

гдк 
д 

гдк 
гдк 
д 
гдк 

5) сплавови ЛБ ГДК 
6) друго ЛБ ГДК 

3) Делови, неспоменати ЛБ ГДК 
89.02 Теглачи (реморкер!!): 

1) Лучки и вонлучки ремор-
кер^ наменети за спасу-
њаве, јачина над 600 КЅ: 
а) поморски ЛБ ГДК 
б) речни ЛБ ГДК 
в) други ЛБ ГДК 

2) Други: 
а) поморски ЛБ ГДК 
б) речни ЛБ ГДК 
в) други ЛБ ГДК 

89.0^ Пловечки светилник, про-
тивпожарни пловила, пло-
вечки багери од сите видови, 
пловечки дигалки и други 
пловила за кои е пловидбата 
споредна во однос на нивна-
та главна функција; пловеч-
ки докови: 
1) Пловечки докови: 

а) работилници пловни ЛБ ГДК 
б) пловни објекти, други ЛБ ГДК 

2) /Дигалки, багери, против-
пожарни пловила, со соп-
ствен погон: 
а) понтонски и пловни ди-

галки ЛБ ГДК 
б) багери пловни ЛБ ГДК 
в) пловни објекти, други ЛБ ГДК 
г) друго ЛБ ГДК 

3) Светилници и слични пло-
вила, без сопствен погон ЛБ ГДК 

4) Друго: 
а) пловни развивачи на 

карпи и снили ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

89.04 Бродови, чамци и други пло-
вила, за режење; Д ГДК 

89 05 Пловечки постројки освен 
пловилата (на пример, кесо-
ни, штекови, плутачи PI па-
токази) ЛБ ГДК 

О Д Д Е Л XVIII 

ОПТИЧКИ, ФОТОГРАФСКИ, КИНЕМАТОГРАФ-
СКИ, МЕРНИ, КОНТРОЛНИ, ПРЕЦИЗНИ, МЕДИ-
ЦИНСКИ И ХИРУШКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПА-
РАТИ; ЧАСОВНИЦИ; МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ; 
АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈА НА 
ЗВУК; ТЕЛЕВИЗИЈСКИ АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ 
И РЕПРОДУКЦИЈА НА СЛИКА И ЗВУК, МАГ-

НЕТСКИ; НИВНИ ДЕЛОВИ 

Глава 90 — Оптички, фотографски, кенематограф* 
ски, мерни, контролни, прецизни, медицински и 
хирушки инструменти и апарати; нивни делови 

90.01 Леќи, призми, огледала и 
други оптички елементи од 
кој и да е материјал, немои-
тирани, освен такви оптички 
необработени елементи од 
стакло; листови или плочи од 
поларизирачки материјали: 
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1) Оптичко стакло, обработе-
но за корекција на видот: 
а) стакла за очила, оп-

тички обработени ЛБ 
б) контактни стакла — 

леќи ЛБ 
2) ОПТИЧКО обработено, друго Л Б 

3) Сталко за очила за сонце 
и ел., обработено ЛБ 

4) Стакло за објективи ЛБ 

5) Стакло за филтери ЛБ 

6) Стакло за кондензатори ЛБ 

V) Друго 
а) поларнзирачки елемен-

ти, неупасувани ЛБ 
б) друго ЛБ 

Леќи, призми, огледала и 
други оптички елементи, од 
кој и да е материјал, монти-
рани, што се делови или фи-
тинзи на инструменти или а-
парати. освен такви оптички 
необработени елементи од 
стакло: 

1) Објективи за фотоапарати ЛБ 

2) Оптички упасувани еле-
менти за фото-, кино- и 
проекциони апарати 

3) Оптички упасувани еле-
менти за микроскопи 

4) Оптички упасувани еле-
менти за други инстру-
менти 

90 ОЗ Рамки за очила, за цвикери, 
за лорњони, за очила со штит 
од прав и слично, и делови 
за овие: 
1) Рамки за очила и цвикери: 

а) рамки од благородни 
метали 

б) рамки од други мате-
ријали 

2) Друго 
3) Делови: 

а) рамки за очила 
б) други 

90.04 Очила, цвекери, лорљони, 
очила со штит од прав и 
слично, корективни, заштит-
ни или за други цели: 
1) Сончани очила 
2) Очила 

видот 
3) Заштитни очила 
4) Друго 
5) Делови 

ЛБ 

Л Б 

ЛБ 

за корекција на 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ГДК** 

ЛБ** 

ГДК 

ГДК 

гдк 
гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 

гдк 

гдк 

гдк 

гдк 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 

гдк 
гдк 
гдк 
гдк 

90.05 Дурвини или догледи (моле-
куларни и 6i шоку ларин), со 
призми или без пив: 
1) Догледи перископски, 

војнички ЛБ ЛБ 
2) Догледи други (без приз-

ма) ЛБ ГДК 
3) Телескопи рачни ЛБ ЛБ 
4) Телескопи други (рефрак-

тирачки ити), освен астро 
помеки ЛБ ГДК 

5) Друго ЛБ ГДК 
6) Делови ЛБ ГДК 

90 06 Астрономски иструменти (на 
пример: телескопи, мериди-
јане™ и екваторијални теле-
скопи), и конструкции за ни-
вно монтирање, освен ин-
струменти за радиоастроно-
мија: 
1) Телескопи астрономски ЛБ ГДК 
2) Астрономски инструменти 

други (хелиометри, спек-
трохелиометри, кореогра-
фи ити. ЛБ ГДК 

3) Делови ЛБ ГДИ 

9007 Фотографски апарати; фото-
графски флеш (блиц) апара-
ти' 
1) фотографски апарати за 

филм до 16 mm ЛБ ГДК 
2) Фотографски апарати за 

филм над 16 mm ЛБ ГДК 
3) Специјални фотографски 

апарати, за индустрија и 
медицина ЛБ ГДК 

4) Други специјални фото-
графски апарати ЛБ ГДК 

5) Апарати за производство 
на светлина при фотогра-
фирање и кинематограф-
ско снимање ЛБ ГДК 

6) Други: 
а) камери за фотокопира-

ње ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

7) Делови ЛБ ГДК 

90.08 Кинематографски апарати, 
проектори, апарати за сни-
мање и репродукција на 
звук : од која тг да е комбина-
ција на овле предмети: 
1) Апарати за снимање и ре -

продукција на звук : 
а) фотоелоктрични апара -

ти за снимање на звук Л Б ГДК 
б) киноап"лати за репро-

дукци ја на звук Л Б ГДК 
2) Кинсматраграфски каме-

ри-
а) за фл 7тм до 16 mm ЛБ ГДТС 
б) за ф и л м над 16 m m Л Б ГДК 

3) Кпно-проектори ЛБ ГДК 
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4) Друго ЛБ 
5) Делови ЛБ 

90.09 Проектори на слики (освен 
кинематрографски проекто-
ри); апарати за увеличување 
или намалување на фотогра-
фии (освен кинематограф-
ски): 
1) Дијаскопи и проектори, 

освен кинематографски ЛБ 
2) Фотоапарати за увеличу-

вање и намалување ЛБ 
3) Проектори за изработка на 

печатарски плочи и ци-
линдри ЛБ 

4) Микрочитачи ЛБ 
5) Делови ЛБ 

90.10 Апарати и опрехма за фото-
графски и кинематографски 
лаборатории, кои не спаѓаат 
во некој друг тарифен број 
на оваа глава; апарати за 
фотокопирање (од контактен 
тип), шпул ни и калеми за 
намотување на филмови; ек-
рани за проектори: 
1) Апарати за лаборатории 

и сл. ЛБ 
2) Разни калеми и екрани за 

проекции ЛБ 
3) Друго: 

а) машини за копирање и 
фотокопирни апарати ЛБ 

б) прибор за развивање и 
друг помошен прибор 
за фотографија ЛБ 

в) друго ЛБ 
4) Делови ЛБ 

90.11 Микроскопи и дифракциони 
апарати, електронски и про-
тонски: 
1) Електронски и протонски 

микроскопи ЛБ 
2) Микроскопи врз база на 

други увеличувања, освен 
оптичкото и освен ш а од 
точката 1 ЛБ 

3) Друго ЛБ 
4) Делови: 

а) делови за електронски 
микроскопи ЛБ 

б) друго ЛБ 

90.12 Сложени оптички микроско-
п у па и со уред за фотогра-
фирање или за проектирање 
на слики: 
1) Оптички микроскопи за 

големи зголемувања, за 
индустриска микроскоп^ а ЛБ 

2) Други оптички микроскопи ЛБ 
3) Микрочитачи и уреди за 

микроснимање ЛБ 

ГДК 
ГДК 

ГДК 

ГДК 

ГДК 
ГДК 
ГДК 

ГДК 

гдк 
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гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 

4) Друго: 
а) микрофотокино- и про-

екциони апарати ЛБ ГДК 
б) микроскопи мерни ЛБ ГДК 
в) друго ЛБ ГДК 

5) Делови: 
а) на микроапарати ЛБ ГДК 
б) други ЛБ ГДК 

90.13 Оптички апарати и инстру-
менти (но ^вклучувајќи а-
парати за осветление, освен 
рефлектори и фрлачи на све-
тлина), што не спаѓаат во не-
кој друг тарифен број на о-
ваа глава: 
1) Светлосни рефлектори до 

10 kW, автоматски бес-
шумно! рефлектори со е-
лектричен лак на графит ЛБ ГДК 

2) Апарати за производство 
на инфрацрвени и ултра-
виалетови зраци ЛБ ГДК 

3) Лупи ЛБ ГДК 
4) Друго: 

а) перископ ЛБ ГДК 
б) оптички инструменти, 

други ЛБ ГДК 
в) друго ЛБ ГДК 

5) Делови ЛБ ГДК 

90.14 Инструменти и апарати за 
премерување (вклучувајќи и 
фотограметрикси премерува-
ња), хидрографски, навига-
циони, метеоролошки, хидро-
лошки и геофизички; компа-
си; те деметри: 

1) Геодетски и топографски 
инструменти и апарати за 
премерување и нивелира-
ње: 
а) теодолити ЛБ ГДК 
б) нивелири ЛБ ГДК 
в) други ЛБ ГДК 

2) Инструменти за поморска, 
речна и воздушна пловид-
ба: 
а) компаси ЛБ ГДК 
б) секстанти, октанти и 

и други наутички ин-
струменти ЛБ ГДК 

в) висинометри, вариоме-
три, вештачки хоризон-
ти, телеметри, автомат-
ски пилоти и други а-
еродинамички апарати ЛБ ГДК 

г) хидролошки и океано-
графски инструменти ЛБ ГДК 

Д) друго ЛБ ГДК 
3) Друго: 

а) метеоролошки инстру-
менти ЛБ ГДК 

б) геофизички апарати 
(сеизмографски, грави-
метри инт.) ЛБ ГДК 



Вторник, 29 декември 1970 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 58 — Страна 1483 

в) фотограметриски апа-
рати и инструменти 
(освен фотокамери) 

г) друго 
4) Делови 

90.15 Ваги со осетливост 5 санти-
грама или помалку, со или 
без тегови: 
1) Ваги прецизни (аналити-

чки), осетливост најмалку 
50 mg 

2) Друго 
3) Делови 

90.16 Инструменти за цртање, за 
обележување и за матема-
тичко сметање, машини за 
планирање, пантографи, сме-
тачи-шибери, диск-сметачи и 
слично; инструменти за ме-
рење или контрола, како и 
машини и апарати што не 
спаѓаат во некој друг тари-
фен број на оваа глава (на 
пример: микрометри, шеста-
ри, калибрарници, прачки за 
мерење, машини за одмеру-
вање) проектори на профили: 
1) Инструменти за цртање и 

трасирање (пантографи и 
слично) 

2) Апарати за нумеричко и 
автоматско пренесување 
на координати од нацрт 
на обработко парче или од 
нацрт на машина за прог-
рамирање 

3) Инструменти и апарати за 
разни проектирана на 
профили и за мерење на 
профили 

4) Планиметри, микрометри, 
и ел.: 
а) планиметри, интегра-

тори, хармоници ана-
лизатори итн. 

б) мерни и калибарски 
инструменти (шублери, 
микрометри и др.) 

в) друго 
5) Машини за испитување на 

текстилни изработки 
6) Друго: 

а) динамометри за мерење 
на компресии или на 
влечна сила 

б) пробни маси и инстру-
менти за испитување 
на мотори * 

в) мерен прибор за занает-
чиство (мерни ленти, 
водени ваги, винклови 
ити.) 

г) гониометри 
д) мерни инструменти и 

прибор, други 
f ) друго 

7) Делови 
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9017 Медецински, забарски, хи-
руршки и ветеринарни ин-
струменти и апарати (вклучу-
вајќи и електромедицински а-
парати и апарати за испитува-
ње на видот): 
1) Електромедицински апара-

ти: 
а) инфрацрвени и други а-

парати за светлосна и 
топлинска терапија ЛБ ГДК 

б) дијатермички високо-
фреквентни и краткобра-
нови апарати ЛБ ГДК 

в) кардиоскопи и електро-
кардиографи ЛБ ГДК 

г) електромедицински шок-
-апарати ЛБ ГДК 

д) активнотераписки апа-
рати ЛБ ГДК 

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

прибор, други, електрич-
ни ЛБ ЛБ** 

2) Друго: 
а) хируршки инстрменти, а-

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

менти, апарати и прибор ЛБ ЛБ** 
в) забарски инструменти, а-

парати и прибор ЛБ ЛБ** 
г) ветеринарни инструмен-

ти, апарати и прибор ЛБ ГДК 
д) валвули за невро — и 

кардиоваскуларната хи-
рургија ЛБ ЛБ** 

ѓ) медицински инстрменти 
и апарати, други ЛБ ЛБ** 

е) инструменти и потрош-
ни материјал за остео-
синтеза ЛБ ЛБ** 

3) Делови ЛБ ЛБ** 

90.18 Апарати за механотерапија; 
апарати за масажа; апарати 
за психотехника; апарати за 
вештачко дишење, озонотера-
nnja, оксигенотерапија, аеро-
сол терапија или слични;апа-
рати за дишење (вклучувајќи 
и гас-маски и слични апара-
ти): 
1) Апарати за спасување во 

ров ЛБ ГДК 
2) Друго: 

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

механотерапија ЛБ ГДК 
в) апарати за озонотера-

пија, аеросол терапија 
и за давање кислород ЛБ ГДК 

г) апарати за психотехни-
ка ЛБ ГДК 

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

3) Делови ЛБ ГДК 



Страна 1484 — Број 58 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Вторник, 29 декември 1970 

90.19 Ортопедски апарати, хирур-
шки појаси, затеги и слично; 
вештачки екстремитети, очи, 
заби и други вештачки дело-
ви на телото; помагала за 
глуви; апарати за лекување 
преломи и расцепи на коски: 
1) Апарати за подобрување 

на слухот ЛБ ЛБ 
2) Друго: 

а) протези и апарати за 
лекување преломи: 
1) екстремитети вешта-

чки ЛБ ЛБ 
2) очи вештачки ЛБ ЛБ 
3) заби вештачки ЛБ ЛБ 
4) ортопедски прибор, 

помагала, други ЛБ ЛБ 
б) друго: 

1) ортопедски појаси ЛБ ЛБ 
2) чевли ортопедски ЛБ ЛБ 
3) ортопедски прибор, 

помагала, други ЛБ ЛБ 
3) Делови: 

а) од точката 1 ЛБ ЛБ 
б) други ЛБ ЛБ 

90.20 Апарати засновани врз ко-
ристење на Х-зраци или ра-
дијација на радиоактивни 
материи (вклучувајќи и апа-
рати за радиографија и ра-
диотерапија); рендгенски ге-
нератори; рендгенски цевки; 
рендгенски екрани: рендген-
ски генератори со висок на-
пон; рендгенски контролни 
табли и маси; рендгенски ма-
си. столови и слично за ис-
питување и лекување: 
1) Рентген-апарати, апарати 

врз база на радиоактивни 
изотопи и други апарати 
врз база на нуклеарно 
зрачење: 
а) рендген-апарати за ме-

дицински цели ЛБ ГДК 
б) рендген-апарати инду-

стриски ЛБ ГДК 
в) медицински апарати за 

зрачење со радиоак-
тивни материи ЛБ ГДК 

г) апарати индустриски за 
зрачење со радиоак-
тивни материи ЛБ ГДК 

2) Генератори, цевки и де-
лови за овие апарати: 
а) рендгенски високона-

понски генератори ЛБ ГДК 
б) рендген-завеси, цевки, 

хауби и делови на рен-
дген-апарати, за инду-
стриски цели ЛБ ГДК 

в) рендген-завеси, цевки, 
хауби и делови на 
рендген-апарати, за по-
требите на здравството ЛБ ЛБ** 

г) други ЛБ ГДК 

3) Контролни табли и екра-
ни: 
а) за здравствени цели 
б) други 

4) Маси и столови и слични 
уреди за испитување и 
лекување: 
а) за здравствени цели 
б) други 

5) Друго: 
а) за здравствени цели 
б) други 

90.21 Инструменти, апарати и мо-
дели наменети исклучиво за 
целите на демонстрирање (на 
пример, кај обучувања или на 
изложби), што се непогодни 
за други употреби: 
1) Медицински и ветеринар-

ни учила 
2) Биолошки учила и модели 
3) Физикални, хемиски и те-

хнолошки учила 
4) Релјефни карти и глобу-

си, модели на градежи 
5) Друго 

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

питување метал: 
а) инструменти за испиту-

вање на тврдоста, ја-
чината, еластичноста 
на метали 

б) динамометри за мерење 
на својството на мате-
ријали 

в) друго 
2) Машини и апарати за ис-

питување на текстил: 
а) инструменти за испиту-

вање на текстилни ма-
терии 

б) динамометри за мерење 
на својството на мате-
ријали 

в) друго 
3) Друго: 

а) динамометри за мерење 
на својството на мате-
ријали 

б) инструменти за испи-
тување на својството 
на хартија 

в) инструменти за испиту-
вање на својството на 
пластични маси 

г) инструменти за испиту-
вање на својствата на 
други материи 

4) Делови 
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90.23 Хидрометри и слични инс-
трументи; термометри, пиро-
метри, барометри, хигроме-
три; психометри, со или без 
уоеди за регистрација; ком-
бинации на овие инстру-
менти: 
1) Термометру 

а) термометри клинички 
б) термографи 
в) термометри други 

2) Друго: 
а) хидрометри, хигроме-

три и психометри 
б) пирометри, освен елек-

трични 
в) барометри и барографи 
г) термометру хидромет-

ри, комбинирани 
Д) друго 

90.24 Инструменти и апарати за 
мерење, контрола и автомат-
ска коитрола на протокот, 
длабочина, притисоци или 
други променливости на теч-
ности или гасови, или за ав-
томатска контрола на темпе-
ратурата (на пример: мано-
метри, термостати, покажу-
вани на нивои, мерачи на 
протоци, покажувани на то-
плина, автоматски регулато-
ри за печки), освен предме-
тите од тар. бр. 90.14: 
1) Манометри 
2) Термостати 
3) Инструменти за контрола 

на текот и волуменот на 
течноста или гасот, други 

4) Друго 

90.25 Инструменти и апарати за 
физички и хемиски анализи 
(како полариметри, рефрак-
тометри, спектометри, апара-
ти за анализа на гасови); ин-
струменти и апарати за ме-
рење и проверување виско-
зитет, порозност, ширење, 
површински напон и ел. (ка-
ко вискозиметри, порозимет-
ри, дилатометри); инструмен-
ти и апарати за мерење и 
проверување количините на 
топлина, светлина или звук 
(како фотометри, вклучувај-
ќи и експозиметри, калори-
метр-и) микротоми: 
1) Поларископи, рефракто-

метри и спектрометри 
2) Апарати за анализа на гас 

и чад 
3) Дензитометри 
4) Калориметри 
5) Луксметри и фотометри 
6) Вискозиметри и апарати 

за тестирање на минерал-
ни масла 
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ЛБ 
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7) Лабораториски апарати и 
инструменти за анализа, 
други ЛБ 

8) Друго ЛБ 
9) Делови ЛБ 

90 26 Справи за мерење на потро-
шувачката или на производ-
ството на гасови, на течнос-
ти и на електрицитет; кали-
брирачки справи за нив: 
1) Струјомери: 

а) етруј омери еднофазии 
за наизменична струја ЛБ 

б) бројачи на електрична 
струја, други ЛБ 

2) Други: 
а) за гасови ЛБ 
б) за течности: 

1) водомери ЛБ 
2) друго ЛБ 

в) друго ЛБ 

90 27 Бројачи на обртите, бројачи 
на производство, таксимет-
р у бројачи на минатите ки-
лометри, чекори и сично, по-
кажувани на брзината (в-
клучувајќи и магнетни по-
кажувани на брзината) и та-
хометри (освен предметите 
од тар. бр. 90.14); стробоско-
пи: 
1) Стробоскопи и слични 

бројачи ЛБ 
2) Сите бројачи на производ-

ството, обртите и слични, 
со регулација ЛБ 

3) Други бројачи: 
а) електромагнетски те-

лефонски бројачи ЛБ 
б) друго ЛБ 

90.28 Електрични и електронски 
инструменти и апарати за 
мерење, проверување, анали-
за и автоматска контрола: 
1) Инструменти за мерење и 

контрола на електрични 
големини ЛБ 

2) Пирометри, термостати и 
термометри електрични ЛБ 

3) Инструменти за контрола 
на текот и волуменот на 
течности, електрични ЛБ 

4) Ултразвучни, електромаг-
нетски апарати % ЛБ 

5) Осцилоскопи и осцило-
графи ЛБ 

6) Ваги електрични и елек-
тронски ЛБ 

7) Електрични апарати за 
испитување на материја-
ли (на тврдоста, јачината 
ити.) ЛБ 

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

9) Други ЛБ 
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90.29 Делови и прибор подобни за 
употреба исклучиво или 
главно за еден или повеќе 
предмети од тар. бр 90 23, 
90 24, 90 26, 90 27 и 90 28: 
1) Делови за 'струјомер!!, за 

водомери и за мерачи на 
гас ЛБ 

2) Делови за електрични 
мерни инструменти ЛБ 

3) Делови за други мерни 
инструменти ЛБ 

4) Друго ЛБ 

Глава 91 — Часовници и 
нивни делови 

91.01 Џебни часовници, рачни ча-
совници и други часовници, 
вклучувајќи и штоперици: 
1) Штоперици ЛБ 
2) Рачни часовници: 

а) од благородни метали ЛБ 
б) други ЛБ 

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

4) Други ЛБ 

91.02 Ѕидни часовници и будилни-
ци со часовнички механизам 
(освен часовниците од тар. 
бр. 91.03): 
1) Ѕидни ЛБ 
2) Будилници ЛБ 
3) Други ЛБ 

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

бродови ЛБ 
3) Друго ЛБ 

9104 Други часовници* 
1) Часовници ѕидни и за на 

маса, со тегози, со от-
чукување и сл. ЛБ 

2) Будилници со голем ме-
ханизам ЛБ 

3) Часовници за градежни, 
улични ЛБ 

4) Часовници астрономски и 
за опсерваторија ЛБ 

5) Хронометри и часовници 
марински ЛБ 

6) Други ЛБ 

91.05 Апарати за регистрирање на 
времето: апарати со ча-
совнички или саатен меха-
низам (вклучувајќи и секун-
дарен механизам) или со 
синхром мотор, за мерење, 
регистрирање или на друг 
начин покажување на вре-
ме: 
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1) Часовници за регистри-
рање на работно време ЛБ 

2) Часовници за регистри-
рање, други (штемп дира-
ње на времето, бројачи 
на минути или секунди 
ити) ЛБ 

3) Друго ЛБ 

91.06 Временски прекинувачи со 
часовнички или саатен ме-
ханизам (вклучувајќи и се-
кундарен механизам) или 
со синхрон мотор ЛБ 

91.07 Механизми за џебни и рачни 
часовници (вклучувајќи и 
штоперица, склопени: 
1) За штоперици ЛБ 
2) Друго ЛБ 

9108 Механизми за други часов-
ници, склопени: 
1) За ѕидни часовници ЛБ 
2) За будилници ЛБ 
3) Друго ЛБ 

91.09 Кутии за часовшгците од 
тар бр. 91.01 и нивните дело-
ви, вклучувајќи и полупро-
изводи за нив (blanks) 
1) Од благородни метали ЛБ 
2) Друго ЛБ 

91.10 Кутии за други часовници и 
кутии од сличен вид за дру-
ги производи од оваа глава, 
и нивни делови: 
1) За ѕидни часовници ЛБ 
2) За будилници ЛБ 
3) Друго ЛБ 

91.11 Други делови за часовници ЛБ 

Глава 92 — Музички инстру-
менти; апарати за снимање 
и репродукција на звук; те-
левизиски апарати за снима-
ње и репродукција на слики 
и звук, магнетски; делови и 
прибор за овие предмети 

92.01 Клавири (вклучувајќи и ав-
томатски клавири, со или 
без клавијатура); клавсени 
и други клавијатурски ин-
струменти со жици; харфи, 
освен еолски харфи: 
1) Клавари и пијаница, од 

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

2). Друго-
а) харфи ЛБ 
б) друго ЛБ 

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

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

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

3) Друго ЛБ ГДК 

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

92.04 Хармоники, концертни хар-
моники и слични музички 
инструменти; уснени хар-
моника 
1) Уснени хармоники ЛБ ГДК 
2) Други хармоники (кла-

вирски и други): 
а) до 96 баса: 

1) хармоники ЛБ ГДК 
2) хармоники во дело-

ви, по лиценца ЛБ - ГДК 
б) други: 

1) хармоники ЛБ ГДК 
2) хармоники во дело-

ви, по лиценца ЛБ ГДК 
3) Друго: ДБ ГДК 

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

а) саксофони, тромбони и 
кларинети ЛБ ГДК 

б) дувачки инструменти, 
други ЛБ ГДК 

2) Други: 
а) саксофона, тромбони и 

кларинети ЛБ ГДК 
б) дувачки инструменти, 

други ЛБ ГДК 

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

гонгови ЛБ ГДК 
3) Музички инструменти на 

удирање, други ЛБ ГДК 

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

92.08 Музички инструменти што не 
спаѓаат во кој и да било та-
рифен број на оваа глава (на 
пример, панаѓурски оргули, 
механички улични оргули, 

музички кутии, музички пи-
ли), мехацчки ЛОЈНИ ПТИЦИ; 
предмети за вабење и дови-
кување од сите видови; усне-
ни дувачки сигнални инстру-
менти (на пример, пишталки 
и бродски труби за довику-
вање) ЛБ ГДК 

92.09 Жици за музички инстру-
менти ЛБ ЛБ 

92.10 Делови и прибор за музички 
инструменти (освен жици), 
вклучувајќи и перфор-ирани 
музички ролни и механизми 
за музички кутии; метроно-
ми. тонски виљушки и цевки 
за усогласување на тонови од 
сите видови: 
1) Клавирски механизми ~1Б ГДК 
2) Гудала и друг прибор и 

делови на гудачки ин-
струменти ЛБ ГДК 

3) Делови на оргули, на хар-
мониуми и на хармоники ЛБ ГДК 

4) Делови на музички ин-
струменти, други ЛБ ГДК 

92.11 Грамофони, диктафони и 
други апарати за снимање и 
репродукција на звук, вклу-
чувајќи и направи за вртење 
на плочи и ленти, со или без 
звучни глави; телевизиски 
апарати за снамање и за ре-
продукција на слика и звук, 
магнетски: 
1) Грамофони ЛБ ГДК 
2) Магнетофони ЛБ ГДК 
3) Повеќеканални магнето-

фони за потребите на соо-
браќајот ЛБ ГДК 

4) Диктафони ЛБ ГДК 
5) Друго: 

а) музички автомати (со 
уфрлање пари) ЛБ ГДК 

б) кинематографски и те-
левизиски магнетски 
апарати за снимање и 
репродукција на звук 
и слика ЛБ ГДК 

в) друго ЛБ ГДК 
92.12 Грамофонски плочи и други 

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

а) за учење јазици и дру-
ги говорни плочи без 
музика ГДК 
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б) други: 
1) грамофонски плочи 

снимени ЛБ ГДК 
2) грамофонски плочи 

за снимање ЛБ ГДК 
2) Магнетофонски ленти и 

слично ЛБ ГДК 
3) Друго ЛБ ГДК 

92.13 Други прибори и делови за 
апаратите од тар. бр. 92 11: 
1) Игли за грамофони ЛБ ГДК 
2) Друго: 

а) делови за грамофони ЛБ ГДК 
б) делови за магнетофони ЛБ ГДК 
в) магнетски глави за 

снимање, други ЛБ ГДК 
г) друго ЛБ ГДК 

О д д е л XIX 
ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА' И НИВНИ ДЕЛОВИ 

Глава 93 — Оружје и муниција; и нивни делови 

93.01 Ладно оружје (на пример: 
ножегви, сабји и бајонети) и 
нивни делови; канин и нож-
ници за ладно оружје: 
1) Мачеви, бајонети и друго 

ладно оружје 
2) Друго 

93.02 Револвери и пиштоли, огне-
ни 

д 
д 

д 

д 
д 

д 
93.03 Артилериско оружје, авто-

матски пушки, полуавтомат-
ски пушки и друго боено ог-
нено оружје и фрлани (освен 
револвери и пиштоли) 

93.04 Друго^ огнено оружје, вклу-
чувајќи и сигнални пиштоли, 
пиштоли и револвери за ис-
палување само маневарсла 
муниција, пушки за исфрла-

. ње харпуни и слично: 
1) Пушки: 

а) ловечки 
б) други 

2) Старт-пиштоли 
3) Друго 

93.05 Друго оружје, вклучувајќи 
и воздушни, пружинени и 
слични пиштоли, карабини и 
пушки: 
1) Пушки за подводен рибо-

лов, 
2) Друго: 

а) пушки и пиштоли воз-
душни 
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б) оружје друго, освен ог-
нено и воено (боксери, 
гумени палки, апарати 
за отепување на доби-
ток) ЛБ ГДК 

93.06 Делови од оружје, вклучу-
вајќи ги и грубо струганите 
блокови за кундаци и откив-
ките за пушчани цевки, но 
не вклучувајќи делови за 
ладно оружје: 
1) Делови од оружје, освен 

воено ЛБ ГДК 
2) Делови за воено оружје Д Д 

93 07 Бомби, гранати, торпеда, ми-
ни, дириговано оружје и про-
ектили и сличен воен мате-
ријал и нивни делови; муни-
ција и нејзини делови, вклу-
чувајќи и приготвени полне-
ња; куршуми и сачма при-
готвени за муниција: 
1) Спортска муниција: 

а) ловечка ЛБ Д 
б) друга ЛБ Д 
в) делови за муниција: 

1) сачма ЛБ Д 
2) друго ЛБ Д 

2) Друго: 
а) за спортска муниција ЛБ Д 
б) друго: 

1) проектили и муни-
' Ција Д Д 
2) друго Д Д 

О д д е л XX 

РАЗНИ ПРОИЗВОДИ 

Глава 94 — Мебел и делови за мебел; посте лина, 
мадраци, потпирачи на мадраци, перници и слична 

полнета мебелиа стока 

94 01 Столови и други седишта 
(освен оние од тар. бр. 94.02) 
па и оние што можат да се 
претворат во кревети, и нив-
ни делови: 
1) Од дрво: 

а) поставени (тапацирана 
или прекриени) 

б) друго: 
1) столови од свиткано 

дрво 
2) фотелји дрвени 
3) столови градинари 
4) столови за лежење 
5) столови телевизиски 
6) столови детски 
7) столови други 

2) Од метал* 
а) поставени (тапетирани) 

или прекриени 
б) друго 
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3) Друго: 
а) поставени (тапацирана 

или покриени: 
1) фотелји ЛБ ГДК 
2) каучи што се прет-

вораат во кревет ЛБ ГДК 
3) софи и отомани ЛБ ГДК 
4) друго ЛБ ГДК 

б) друго: 
1) столови плетени ЛБ ГДК 
2) друго ЛБ ГДК 

4) Делови ЛБ ГДК 

94.02 Медицински, забарски, хи-
руршки и ветеринарен мебел 
(на пример: операциони ма-
си, болнички кревети со ме-
ханички уреди); забарски и 
слични столови со механичко 
подигарБе, поместување или 
на вреднување: делови за 
горните предмети: 
1) Мебел за ординации: 

а) мебел дрвен за болници ЛБ ГДК 
б) кревети болнички ЛБ ГДК 
в) маси болнички, специ-

јални (операциони ити.} ЛБ ГДК 
г) ормани и маси за ин-

струменти ЛБ ГДК 
д) мебел медицински ме-

тален, друг ЛБ ГДК 
2) Столови со механичко по-

дигање, поместување или 
наведнување: 
а) забарски столови ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

3) Делови ЛБ . ГДК 

94 ОЗ Друг мебел и негови делови: 
1) За станови и угостител-

ството: 
а) од дрво: 

1) мебел дрвен, собен ЛБ ГДК 
2) мебел дрвен, кујнски 

(полици, маси ити) ЛБ ГДК 
б) од метал: 

1) полици и пултови ЛБ ГДК 
2) друго ЛБ ГДК 

в) други: 
1) мебел од плетарски 

материјали (трска, 
прачки и др.) ЛБ ГДК 

2) друго ЛБ ГДК 
2) За канцеларии: 

а) од дрво ЛБ ГДК 
б) од метал: 

1) полици и пултови ЛБ ГДК 
2) друго * ЛБ ГДК 

в) други: 
1) мебел од плетаре™ • 

материјали (трска, 
прачки и др.) ЛБ ГДК 

2) друго ЛБ ГДК 
3) За училишта: 

а) од дрво ЛБ ГДК 

б) од метал: 
1) полици и пултови 
2) друго 

в) други 
4) Друго: • 

а) од дрво 
б) од метал: 

1) мебел метален за ду-
ќани и работилници 

2) полици и пултови 
3) мебел метален друг 

в) друг 
5) Делови 

94.04 Мадраци, предмети за посте-
лина и слични предмети на " 
мебел, снабдени со федери 
или полнети со кој и да е 
материјал или од експанди-
ран, пенлив или сунѓерест 
каучук или од вештачки 
пластични материјали, обло-
жени или не (на пример, ду-
шеци, јоргани, перини, пер-
ници, пирничиња и возглав-
ја): 
1) Изработки од експандиран, 

пенлив или сунѓерест кау-
чук, па и комбинирани со 
други материјали: 
а) душеци (мадраци) 
б) перници 
в) друго 

2) Друго: 
а) мадраци (федер-мадра-

ци) 
б) јоргани 
в) перници од пердув 
г) други перници 
Д) ДРУГО 

Глава 95 — Предмети и изра-
ботки од материјали за рез-

барија и оформување 

95.01 Ж е л к о в и н а обработена и 
предмети од ж е л к о в и н а 

95.02 Седеф обработен и предмети 
од седеф 

95 03 Слонова коска обработена и 
предмети од слонова коска 

95.04 Обработена коска (освен кос-
ки од кит) и предмети од 
коски (освен од коска од кит) 

95.05 Рогови обработени, корали 
(природни или агломерира-
ни) и други материи за рез -
барија, од животинско потек-
ло, и предмети од рогови, од 
корали (природни или агло-
мерирани) т и од други м а -
терии за резбарија , од ж и в о -
тинско порекло: 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 

гдк 
гдк 
гдк 

гдк 

гдк 
гдк 
гдк 
гдк 
гдк 

гдк 
гдк 
гдк 

гдк 
гдк 
гдк 
гдк 
гдк 

гдк 

гдк 

гдк 

гдк 
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1) Корали обработени и из-
работки ЛБ 

2) Рогови обработени и изра-
ботки ЛБ 

3) Резбарски животински ма-
терии, обработени, други 
(коски од кит, корупка од 
черупкари ити.) ЛБ 

95.06 Растителни материи, обрабо-
тени (на пример: корозо) и 
предмети од растителни ма-
терии, за резбарија ЛБ 

95.07 Обработен гагат (и минерал-
ни замени за гагат), килибар, 
морска пена, агл омер иран 
килибар и агломерирана 
морска пена, и предмети од 
овие материи: 
1) Килибар и изработки: 

а) природни ЛБ 
б) вештачки ЛБ 

2) Друго . ЛБ 

95.08 Предмети оформени или рез-
барени, од восок, од стеарин, 
од природни гуми или од 
природни смоли (на пример: 
копал или колофониум), или 
од паста за моделирање, 
и други предмети на дру-
го место неспоменати ниту 
опфатени; желатин нестврд-
нат, обработен (освен жела-
тинот од тар. бр. 35 03) и 
предмети од нестврднат же-
латин: 
1) Капели од желатин за 

фарма цеутски цели ЛБ 
2) Колофониум за виолински 

гудала ЛБ 
3) Друго ЛБ 

Глава 96 — Метли, четки, 
пајалки од перје, пуфни за 

пудрење и сита 

96.01 Метли и четки од шипје или 
од други растителни материи, 
врзани во сноп, но немонти-
рани во врвот (на пример: 
метли и метлички), со или 
без рачки: 
1) Метли ЛБ 
2) Друго ЛБ 

96.02 Други метли и четки (вклу-
чувајќи и четки што се упо-
требуваат како делови за ма-
шини); валЈаци за малање, 
бришачи од каучук за подови 
(освен гумени вал јаци за су-
шење) и бришалки од крпи 
за под 
1) Четкици за заби ЛБ 
2) Четници за бричење ЛБ 
3) Четки за бојосување ЛБ 

ГДК 

гдк 

гдк 

гдк 

гдк 
гдк 
гдк 

ЛБ 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 

гдк 
гдк 
гдк 

4) Вал јаци за мал ање ЛБ ГДК 
5) Бришани од каучук ЛБ ГДК 
6) Четки за облека и обувки ЛБ ГДК 
7) Друго: 

а) тоалетни четки ЛБ ГДК 
б) четки за домаќинство 

(за миење на садови, за 
под, за перење на ѕидо-
ви, на санитарни уреди 
ити.) ЛБ ГДК 

в) четки занаетчиски (за 
часовникари, жичени 
ити.) ЛБ ГДК 

г) четки за машини и за 
индустријата ЛБ ЛБ 

д) друго , ЛБ ГДК 

96.03 Приготвени јазли и снопови 
за изработка на метли и чет-
ки: 
1) Од животинско потекло ЛБ ГДК 
2) Од растително потекло ЛБ ГДК 
3) Друго ЛБ ГДК 

96 04 Пајалки од перје, за прав ЛБ ГДК 

96 05 Пуфни за пудрење и перни-
чиња од кој и да е материјал, 
за употреба на козметички 
или тоалетни средства ЛБ ГДК 

96.06 Рачип сита и рачни решета, 
од кој и да е материјал ЛБ ГДК 

Глава 97 — Играчки, предме-
ти за друштвени игри и 
спортски реквизити; нивни 

делови 

97.01 Играчки со тркала, констру-
ирани за јавање или возење 
деца (на пример, велосипеди 
и трицикли-играчки и авто-
мобили со педали); колички 
за кукли, со две или четири 
тркала: 
1) Детски велосипеди, со 

пречник на тркалата до 
24" ЛБ ГДК 

2) Автомобили со педали ЛБ ГДК 
3) Тротинети ЛБ ГДК 
4) Друго ЛБ ГДК 

97.02 Кукли: 
1) Кукли од пластични мате-

рии ЛБ ГДК 
2) Кукли од каучук ЛБ ГДК 
3) Други: 

а) кукли ЛБ ГДК 
б) облека за кукли и друг 

прибор за кукли ЛБ ГДК 

97.03 Други играчки; разни моде-
ли што се употребуваат со 
цел за рекреација: 
1) Без механизам: 

а) проекциони и кино-апа-
рати за деца ЛБ ГДК 
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б) детски нишалки ЛБ ГДК 
в) ѕвечки ЛБ ГДК 
г) играчки-музички ин-

струменти ЛБ ГДК 
д) пиштоли, пушки и дру-

го детско оружје ЛБ ГДК 
ѓ) ВОЈНИЦИ метални за дет-

ска игра ЛБ ГДК 
е) играчки други ЛБ ГДК 
ж) играчки во делови ЛБ ГДК 

2) Со механизам ЛБ ГДК 
3) Делови ЛБ ГДК 

97.04 Предмети за друштвени игри, 
за трпезни и панаѓурски 
друштвени игри за возрасни 
или за билиЈар, масите за 
куглање и реквизитите за 
пинг-понг): 
1) Карти за играње ЛБ 
2) Топки за пинг-понг ЛБ 
3) Маси за пинг-понг ЛБ 
4) Рекети и мрежи за пинг-

-понг ЛБ 
5) Друго: 

а) домини ЛБ 
б) шаховски кутии и фи-

гури ЛБ 
в) би ли јари (маси, прибор 

и топки) ЛБ 
г) автомати за игри (со 

уфрлање на пари) ЛБ 
Д) друго ЛБ 

97.05 Карневалски предмети; пред-
мети за разонода (на при-
мер. за маѓепсеички трикови и 
необични шеги); украси за 
елки и слични предмети за 
празници: 
1) Вештачки елки 
2) Украси за елки и слични 

предмети за празници 
3) Друго 

97.06 Справи, апарати, прибори и 
реквизити за гимнастика или 
атлетика или за спортови и 
игри под ведро небо (освен 
оние предмети што спаѓаат 
во тар. бр 97 04); 
1) Топки за тенис ЛБ ГДК 
2) Рекети и мрежи за тенис ЛБ ГДК 
3) Скии, стапови за скок во 

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

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

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

6) Метални стапови за скок 
во височина ЛБ ГДК 

ГДК 

ГДК 
ГДК 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

7) Перки за подводен риболов ЛБ 
8) Спортски и гимнастички 

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

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

реди за рингови 
г) топки за фудбал, хокеј, 

рагби, кошарка, ватер-
поло и сл 

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

97.07 Јадици, прибор за ловење 
риба со јадица, рачни мре-
жи за фаќање риби и пепе-
рутка „птици" за мамење, 
чучулигини огледала и 
слични реквизити за лов и 
стрелаштво: 
1) Јадици 
2) Чекрци 
3) Стапови за ловење риба 

со Јадица 
4) Мамки 
5) Друго 

97.08 Вртелешки, рингишпили, 
штандови за гаѓање и други 
панагурски предмети за за-
бавување, патувачки цирку-
су патувачки менажерии и 
патувачки театри 

ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ЛБ 

Глава 98 — Разни изработки 

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

од благородни метали 
2) Копчиња за манжетни: 

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

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

раат со притискување 
(дрикери) 

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

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

рев 
г) друго 

7) Делови 

96.02 Затворани на повлекување 
(раЈсфершлуси) и нивни де-
лови 
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98.03 Пенкала и моливи (вклучу-
вајќи и пенкала и моливи 
со топчиња) и други перца, 
држалки за перца, држалки 
за моливи и слични држал-
ки и патент-моливи; делови 
и опрема за нив, освен од 
тар. бр. 98.04 или 98.05: 
1) Пенкала ЛБ ГДК 
2) Патент-моливи ЛБ гдк 
3) Хемиски моливи ЛБ гдк 
4) Гарнитури стоки од точ. 

1 до 3 ЛБ гдк 
5) Друго: 

а) резерви за хемиски 
моливи-рефили ЛБ гдк 

б) држалки за перца ЛБ гдк 
в) друго ЛБ ГДК 

6) Делови ЛБ гдк 
Перца за пишување и врвови 
на перца за пишување: 
1) Перца за пишување: 

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

б) друго ЛБ гдк 
2) Перца за цртање — ре-

дне ЛБ гдк 
3) Перца за извлекување ЛБ гдк 
4) Други перца ЛБ гдк 
5) Врвови на перца ЛБ гдк 

98.05 Моливи (освен моливите од 
тар. бр. 89.03), писалки и 
моливи од шкрилци, мини 
за моливи и пастели, јаглен 
за цртање и пишување, кре-
ди за пишување и цртање; 
шивачка и билијарска кре-
да: 
1) Моливи: 

а) обични графитни ЛБ 
б) друго-

1) моливи пастелни ЛБ 
2) друго ЛБ 

2) Креда за пишување и 
цртање ЛБ 

3) Друго: 
а) креда друга ЛБ 
б) мини за моливи ЛБ 
в) друго ЛБ 

98.06 Таблици и плочи од шкрил-
ци за пишување и цртање, 
со рамки или без нив ЛБ 
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98.07 Датума ри, жигови или нуме-

ратори и слично (вклу-
чувајќи и справи за печате-
ње или релјефирање на е-
тикети), конструирани за 
рачна употреби; рачни сла-
гачки штички и рачни печа-
тарски или слагачки штички: 
1) Нумератори: 

а) со автоматско менува-
ње ЛБ ГДК 

б) други ЛБ ГДК 
2) Друго ЛБ ГДК 

98.08 Ленти за машини за пишува-
ње и слични ленти, па и на 
калеми; јастачиња за штам-
били со или без кутии: 
1) Ленти за машини за пи-

шување, сметање и 
слични машини ЛБ ГДК 

2) Друго: 
а) јастачиња за штамби-

ли ЛБ ГДК 
б) друго ЛБ ГДК 

98 09 Печатен восок (вклучувајќи 
го и високот за печатење ши-
шиња) во стапчиња, во ко-
лачи или во слични форми; 
пасти за копирање врз база 
на желатин, па и на подло-
га хартија или текстил: 
1) Печатен восок ЛБ ГДК 
2) Премачкувања за ретуши-

рање и гравирање, препа-
рати за графика, офсет-
-препарати ЛБ ГДК 

3) Литографска маса ЛБ ЛБ 
4) Друго ЛБ ГДК 

98.10 Механички и слични запал-
ки, вклучувајќи и хемиски и 
електрични запалки, делови 
за запалки освен кремење и 
фитили: 
1) Од благородни метали ЛБ 
2) Друго: 

а) за цигари ЛБ 
б) други ЛБ 

98.11 Лулиња за пушење; глави, 
дршки и други делови за лу-
лиња (вклучувајќи и грубо 
обработени парчиња дрво или 
корења); чибуци за nvpn и 
цигари, и нивни делови ЛБ ГДК 

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

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

2) Украсни чешли ЛБ ГДК 
3) Друго ЛБ ГДК 

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

98.14 Прскалки за мириси и слич-
но, што се употребуваат за 
тоалетни цели, нивни затво-
рани и глави: 
1) Сосем или делум од бла-
городни метали ЛБ ГДК 
2) Друго ЛБ ГДК 

ГДК 

ГДК 
ГДК 
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1 2 3 4 

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

98.16 Кројачки кукли и манекени, 
автомати и други подвижни 
фигури за аранжирање из-
лози: 

1) Кројачки кукли ЛБ ГДК 
2) Кукли за излози ЛБ ГДК 
3) Друго ЛБ ГДК 

О д д е л XXI 
ПРЕДМЕТИ НА УМЕТНОСТА, НА КОЛЕКЦИИ И 

СТАРИНИ 

Глава 99 — Предмети на уметноста, на колекции и 
на старини 

99.01 Слики, цртежи и пастели из-
работени во потполност со 
рака (освен индустриски цр-
тежи што спаѓаат во тар бр. 
49.06 и занаетчиски произво-
ди сликани или украсени со 
рака) 

99.02 Оригинални гравури, печате-
ни слики и литографии 

99 ОЗ Оригинални скулптури и ки-
пови, од кој и да е матери-
јал 

99 04 Поштенски, таксени и слич-
ни марки (вклучувајќи и по-
штенски ознаки-жигови и 
франкирани пликови, пис-
ма, картички и слично), упо-
требени или ако се неупо-
требени кои не се во оптек 
во земјата за која се наме-
нети 

99.05 Колекции и примероци за 
зоолошки, ботанички, мине-
ролошки, анатомски, истори-
ски, археолошки, палеонто-
лошки, етнографски или ну-
мизматички збирки: 
1) Зоолошки 
2) Ботанички 
3) Минеролошки 
4) Историски 
5) Етнолошки 
6) Нумизматички 
7) Друго 

99.06 Антиквитети (старини), ста-
ри над сто години 

661. 
Врз основа на членот 52 став 3 од Законот за 

девизното работење („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 40/70 
и 53/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКОВНИОТ КОН-

ТИНГЕНТ ЗА ЗЛАТО ВО 1971 ГОДИНА 

1. Стоковниот контингент до кој корисниците 
на злато во 1971 година можат да купуваат непре-
работено злато од производителите на злато во Ју-
гославија, или во странство, се определува во ко-
личина, и тоа: 

во килограми 
1) за забнотехнички цели 950 
2) за ордени и медали 1 
3) за научни цели 7 
4) за потребите на индустријата 

и занаетчиството 2.600 

Работните организации-производители на злато 
во Југославија можат да користат за потребите на 
преработката на злато во своите организации, по-
крај количината на злато од најмалку 500 килограми 
од стоковниот контингент определен во одредбата 
под 4 став 1 на оваа точка уште и 50% од количи-
ната на зголеменото производство на злато 
во 1971 година — во однос на призводството на зла-
то од претходната година. 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1971 година. 

Р. п бр 200 
23 декември 1970 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

662. 
Врз основа на членот 52 став 3 од Законот за де-

визното работање („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/66 
54^67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55'69, 32/70, 47/70 и 
53/70), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И РАС-
ПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИОТ КОНТИНГЕНТ ЗА 

КУПУВАЊЕ ЗЛАТО 

1. Стопанските и други работни организации што 
користат злато во рамките на сво јта редовна деј-
ност, како и државните органи што користат злато 
за определени потреби (во понатамошниот текст ко-
рисниците на злато), можат да купуваат непрерабо-
тено злато од производителите во Југославија,или во 
странство до количините (стоковен контингент) опре-
делени за секоја година со посебен пропис на Сојуз-
ниот извршен совет. 

2. Барањата за учествување во стоковниот кон-
тингент од точката 1 на оваа одлука ги поднесуваат 
корисниците на злато, и тоа: научните установи и ор-
ганизации — до Сојузниот совет за координација на 
научните дејности, здравствените установи и органи-
зации — до Сојузниот совет за здравство, државните 
органи — до Сојузниот секретаријат за финансии, а 
индустриските претпријатија и други стопански ор-
ганизации — преработувачи на злато — до Сојузна-
та стопанска комора, најдоцна до 1 ноември текуш-
тата година за наредната година. 

ЛБ ГДК 
ЛБ ГДК 

Д ЛБ 

Д ЛБ 

Д ЛБ 

ЛБ ГДК 

ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 
ЛБ 

ГДК 
ГДК 
ГДК 
ГДК 
ГДК 
ГДК 
гдк 

д ЛБ 
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3. Предлог за определување на стоковниот кон-
тингент за одделни групи корисници на злато му да-
ва на СОЈУЗНИОТ извршен совет Сојузниот секретари-
јат за финансии, во спогодба со Сојузниот секретари-
јат за надворешна трговија, со Сојузниот секретари-
јат за стопанство и со Народната банка на Југослави-
ја, а по претходно прибавено мислење од органот од-
носно од комората од тчката 2 на оваа одлука. 

4. Распределба на стоковниот контингент опреде-
лен за одделни групи корисници на злато вршат ко-
рисниците договорно во роковите и на начинот што 
ќе ги определи сојузниот секретар за финансии. За 
распределбата на стоковниот контингент се поднесу-
ва извештај до Сојузниот секретаријат за финансии, 
кој на секој корисник му издава решение за доделе-
ниот стоковен контингент во рок од 15 дена од денот 
на приемот на извештајот. 

Ако корисниците на злато во рокот од ставот и 
на оваа точка не постигнат спогодба за распределба-
та на стоковниот контингент, распределбата на сто-
ковниот контингент врз одделни корисници на злато 
ќе ја изврши Сјузниот секретаријат за финансии, 
по претходно прибавен извештај од органот и ко-
мората од точката 2 на оваа одлука, и тоа во рок од 
30 дена од денот на приемот на тој извештај. 

5. Сојузниот секретаријат за финансии, на пред-
лог од органот односно од комората од точката 2 на 
оваа одлука, може пред определувањето на годиш-
ниот стоковен контингент од страна на Сојузниот из-
вршен совет односно пред постигнатиот договор во 
смисла на точката 4 од оваа одлука, да им одобрува 
аванси на корисниците на злато, и тоа најмногу до 
износ од 40°/о од количината на злато одобрена во 
претходната година. 

6. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1971 
година. 

Р. п. бр. 202 
23 декември 1970 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

663. 
Врз основа на членот 54 став 3 од Законот за 

девизното работење („Службен лист на СФРЈ'1, 
бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 
32/70, 40/70 и 53/70), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИ-
НАТА НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ ШТО ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЗЛАТО МОЖАТ ДА ГИ 

КУПУВААТ ЗА ПРОДАДЕНО ЗЛАТО 

1. Во Одлуката за височината на износот на 
девизите што производителите на злато можат да 
ги купуваат за продадено злато („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 45'вб), по точката 1 се додава нова точка 
1а, која гласи* 

„1а. Стопанските организации — производите-
ли на злато што ќе остварат девизи со извоз на 
злато во непреработена форма, од наплатените де-
визи можат да користат 7% согласно членот 16 од 
Законот за девизното работење/' 

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1971 година. 

Р. п. бр. 201 
23 декември 1970 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичичг, е. р. 

664. 
Врз основа на членот 10 од Законот за извр-

шување на сојузниот буџет за 1970 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 56/69 15/70 и 22/70), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА 

ЗА ВОЛНА ВО 1970 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за измена на Одлуката за опре-
делување премија за волна во 1970 година („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 36/70) во точката 2 на кра-
јот се додаваат запирка и зборовите: „а ќе се приме-
нува за волната продадена и испорачана во време-
то определено во точката 1 на Одлуката за опреде-
лување премија за волна во 1970 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 11/70).". 

2 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

P. п. бр. 203 
23 декември 1970 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Митја Рибичич, е. р. 

665. 
Врз основа на членот 136 став 4 од Основниот 

закон за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на 
Југословенската заедница на социјалното осигурува-
ње донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
И ЗА ОСНОВИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРА-
ВОТО ПО ОСНОВОТ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ЗАПОСЛЕНИ ВО 
СТРАНСТВО 

1. Во Одлуката за придонесите за социјално оси-
гурување и за основите за определување на правото 
по основот на социјалното осигурување на лицата 
запослени во странство („Службен лист на СФРЈ'4 

бр 30/68) во точката 2 став 2 одредбата под 1 износот: 
„1.550" се заменува Со износот: ,.2.300", во одредбата 
под 2 износот: „1.150" се заменува со износот: „1.700", 
во одредбата под 3 износот: „950" се заменува со из-
носот: „1.400", во одредбата под 4 износот: „750" се 
заменува со износот: „1.100", а во одредбата под 5 
износот: „600" се заменува со износот: „900". 

По ставот 2 се додаваат два нови става, кои гла-
сат: 

„Основиците од ставот 2 на оваа точка можат, 
по барање на осигуреникот, да се зголемат до изно-
сот на просечниот нето личен доход што осигурени-
кот го остварил за годината која 6 ретходела на 
годината во која се запослил во странство, валори-
зиран во смисла на ставот 1 од оваа точка. 
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По основиците утврдени со оваа олука може, по 
барање на осигуреникот, да се уплати придонес за 
социјално осигурување и за време пред влегување 
во сила на оваа одлука, но најрано од 1 јануари 1970 
година.". 

Досегашниот став 3 станува став 5. 
2. Точката 5 се брише. 
3. Досегашната точка 6, која станува точка 5, се 

менува и гласи: 
„5. Лицата од точката 1 на оваа одлука ги пла-

ќаат придонесите од точ. 3 и 4 на оваа одлука во 
конвертибилна валута. Осигурениците запослени во 
земјите со кои плаќањето се врши по пат на кли-
ринг, можат придонесот за социјално осигурување 
да го плаќаат и во динари. По исклучок, посебниот 
придонес за здравствено осигурување на членовите 
на потесното семејство што престојуваат во Југо-
славија тие лица можат да го плаќаат и во динари 
без оглед во која земја се запослени.". 

4. Досегашните точ. 7 и 8 стануваат точ. 6 и 7. 
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 јануари 1971 година. 

СК бр. 33 
8 декември 1970 година 

Белград 

Собрание на Југословенската заедница на социјал-
ното осигурување 

Претседател, 
Игнац Нагоде, е. p. 

666. 
Врз основа на членот 38 точка 4 од Основниот 

закон за организацијата и финансирањето на соци-
јалното осигурување (.,Службен лист на СФРЈ", бр. 
24/65, 57/65, 29;66, 52/66, 12/67 и 54/67) и членот 130 став 
5 од Основниот закон за пензиското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 51/64, 56/65, 14'66, 1/67, 
18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32'68, 55/68, 11/69, 56/69 и 47'70), 
Собранието на Југословенската заедница на социјал-
ното осигурување донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ ПРОДОЛЖЕНО ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИД-
СКО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС 

ЗА ПРОДОЛЖЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Во Одлуката за обезбедување продолжено пен-
зиско и инвалидско осигурување и за плаќање при-
донес за продолжено осигурување („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 29/65) по точката 12 се додаваат пет нови 
точки, кои гласат: 

„13. Осигуреникот што бил осигурен на продол-
жено осигурување според оваа одлука и истовремено 
бил задолжително осигурен на пензиско и инвалид-
ско осигурување кај странски носител на социјално-
то осигурување има право на враќање на уплатените 
придонеси според одредбите на оваа одлука, ако по 
меѓународен договор за социјално осигурување пра-
вата врз основа на периодите на задолжителното о-
сигурување паѓаат на ^овар на странскиот носител 
на социалното осигурување. 

14. Враќање на уплатените придонеси според 
точката 13 на оваа одлука не може да оствари осигу-
реникот: 

1) ако правото на пензија (старосна, инвалидска 
или семејна) или инвалиднина е определено според 
југословенски прописи и тоа право е користено на 
товар на југословенски носител на социјалното оси-
гурување, земајќи го предвид и периодот на продол-
женото осигурување, без оглед дали подоцна е извр-
шена ревизија на правото врз основа на меѓунаро-
ден договор за социјалното осигурување; 

2) ако според меѓународен договор за социјално-
то осигурување периодот на задолжителното пензис-
ко и инвалидско осигурување исполнет кај странски 
носител на социјалното осигурување треба да се сме-
та за стекнување и определување на правото на пен-
зија (старосна, инвалидска или семејна) или инвалид-
нина според југословенски прописи и паѓа на товар 
на југословенскиот носител на социјалното осигуру-
вање ; 

3) ако, по негово барање, е извршено враќање на 
придонесот кај странски носител на социјалното оси-
гурување. 

15. Враќањето на придонесот се врши во динар-
ска вредност на вкупно уплатениот придонес. 

Ако придонесот е платен во странска валута, 
пресметувањето на таквиот придонес се врши спо-
ред ставот 1 на оваа точка а по курсот важечки во 
времето на поднесувањето на барањето за враќање 
на придонесот. 

16. Враќање на придонесот се врши на барање 
на осигуреникот, кон кое тој прилага доказ дека по-
рано не поднел барање односно дека не е извршено 
враќање на придонесот од странскиот носител на 
социјалното осигурување, како и изјава дека нема 
да бара враќање на придонесот од странскиот но-
сител на социјалното осигурување. 

Барањето му се поднесува на комуналниот за-
вод за социјално осигурување на кој му е уплату-
ван придонесот. 

Надлежниот комунален завод за социјално оси-
гурување донесува решение со кое утврдува дали 
се исполнети условите за враќање на придонесот и 
износот кој на подносителот на барањето треба да 
му се врати, според постапката пропишана за ре-
шавање по барање за пензија. 

По извршеното враќање на придонесот, надлеж-
ниот комунален завод за социјално осигурување 
врши бришење на стажот запишан во работната 
книшка односно во матичната евиденција во смисла 
на точката 12 од оваа одлука. 

17. Одредбите на точ. 13 до 16 од оваа одлука 
се применуваат и на лицата што биле социјално оси-
гурени според членот 14 став 2 на Законот за пен-
зиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62) и според 
Одлуката за сметање во работен стаж на југосло-
венските државјани на времето поминато во работен 
однос во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 
20/63).". 

2. Досегашната точка 13 станува точка 18. 
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

СК бр 34 
8 декември 1970 година 

Белград 

Собрание на Југословенската заедница на соци-
јалното осигурување 

Претседател, 
Игнац Нагоде, е. p. 
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mi. 
Врз основа на точката 4 од Одлуката за измени 

и дополненија на Одлуката за продажните цени на 
житото и на производите од жито („Службен лист 
СФРЈ", бр. 42/70), во спогодба со сојузниот секретар 
за финансии, СОЈУЗНИОТ секретар за стопанство из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНО-
СИТЕ И РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНАТА НА ПЧЕНИ-
ЦАТА И 'РЖТА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕ-
НИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРО-
ДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТОТО И НА ПРОИЗВО-

ДИТЕ ОД ЖИТО 

I. Во Наредбата за начинот и постапката за 
пресметување на износите и разликите во цената на 
пченицата и 'ржта според Одлуката за измени и 
дополнеше а на Одлуката за продажните цени на 
житото и на производите од жито („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 49/70) во точката 3 бројот: „5" се за-
менува со бројот: „25". 

2 Оваа наредба влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

15 бр. 15194/1 
18 декември 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
д-р Боривое Јелиќ, е. р. 

608. 
Врз основа на членот I486 став 2 и членот "1696 

од Законот за банките и кредитните работи („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 12/65, 29/65, 4'66, 26/66, 1/67, 
17/67, 54/67, 26/68, 50/68, 13/69, 42/69, 55/69 и 28/70) 
и членот 15 став 1 и членот 18 од Уредбата за на-
чинот и условите на издавањето и прометот на об-
врзниците за прибавување парични средства (Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 56/70), сојузниот секретар 
за финансии издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ЕМИСИЈАТА И ЗА ПРОМЕ-
ТОТ НА ОБВРЗНИЦИТЕ ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ 
ДО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 

1. Банката односно работната или друга орга-
низација што емитира обврзници заради обезбеду-
вање средства за определени намени, е должна во 
рок од 10 дена од денот на објавувањето на пока-
ната за запишување обврзници да му достави на 
Сојузниот секретаријат за финансии податоци за: 

1) намената на средства што ќе ги оствари со 
емисијата на обврзници; 

2) вкупниот износ на емисијата на обврзници; 
3) стапката по која ќе им се плаќа каматата на 

корисниците на обврзниците и за рокот на аморти-
зацијата на обврзниците; 

4) роковите за запишување и за уплата на об-
врзниците; 

5) начинот на емисијата (во сопствена режија, 
преку банка и др.); 

6) гарантот за исплата на обврзниците (банка, 
работеа или друга организација); 

7) состојбата на кредитниот фонд на банката 
односно на деловниот фонд на работната или друга 

организација според завршните сметки за послед-
ните три години; 

8) бројот на обврзниците, апоените и како гла-
сат (на име или на доносител); 

9) посебните услови во врска со емисијата на 
обврзниците. 

2 Банката односно работната или друга орга-
низација што емитира обврзници е должна, во рок 
од 10 дена од денот на истекот на рокот за запишу-
вање односно за уплата на обврзниците, да го из-
вести Сојузниот секретаријат за финансии за ус-
пехот на емисијата. 

Ако уплатата на обврзниците се врши во повеќе 
рати, извештајот од ставот 1 на оваа точка ќе се 
достави за уплатата на секоја рата, 

3. Банката што посредува во прометот на обврза 
ниците е должна секој први во месецот за изми-
натиот месец да му доставува на Сојузниот секрета-
ри] ат за финанси податоци за обврзниците во чиј 
промет посредува, средени по даваните на обврз-
ниците, и тоа за: 

1) вкупниот номинален износ на понудените об-
врзници на продажба; 

2) вкупниот номинален износ на обврзниците што 
се бараат заради купување; 

3) вкупниот номинален износ на продадените 
обврзници; 

4) купо-продавн^та цена на обврзниците по која 
се остварени заклучоците. 

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 2-15525 
28 декември 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

669. 
Врз основа на членот 72 во врска со членот 52 

став 1 точка 2 од Законот за печатот и за други-
те видови информации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 15/65), 
сојузниот секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА БРОШУРАТА „BIRTH OF А REVOLU-
TIONARY MOVEMENT IN YUGOSLAVIA" (РАЃА-
ЊЕ НА РЕВОЛУЦИОНЕРНОТО ДВИЖЕЊЕ ВО 

ЈУГОСЛАВИЈА) 

Се забранува внесувањето во Југославија и 
растурањето на брошурата „Birth of а revolutiona-
ry movement in Yugoslavia" (Раѓање на револуци-
онерното движење во Југославија) од Фреди Пер-
лман, печатена во Детроит-Мичиген, САД, на 
англиски јазик во издание на „Црвени и црни 
памфлети". 

Бр. 650-1-27/172 
23 декември 1970 година 

Белград 
Сојузен секретар 

•за внатрешни работи, 
Радован Стијачић, е. р. 



Вторник, 29 декември 1970 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФ* . Број 58 — Орана 1497 

У К А З И 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИ-
ЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА 

I 
Се отповикува 
Љубо Илиќ од должноста на извонреден и опол-

номоштен амбасадор па Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Швајцарската Конфе-
дерација. 

II 
Се назначува 
Василие Милованови!?, досегашен началник на 

Управата за стопански односи во Државниот секре-
таријат за надворешни работи, за извонреден и о-
полномоштен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Швајцарската Кон-
федерација. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе го 

изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во cmia веднаш. 

У. бр. 35 
15 декември 1970 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, е р. 

Претседателот на Републиката , врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ШЕФ НА ПО-
СТОЈАНАТА ДЕЛЕГАЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НА-
ЦИИ ВО ЖЕНЕВА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ ПА 
ПОСТОЈАНАТА ДЕЛЕГАЦИЈА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ 

НАЦИИ ВО ЖЕНЕВА 

I 
Се отповикува 
Аугустин Папиќ од должноста на шеф на Пос-

тојаната делегација на Социјалистичка Федеративна 

Република Југославија при Организацијата на Обе-
динетите нации во Женева, 

И 
Се назначува 
Мирчета Чворовић досегашен началник на Уп-

равата за меѓународни организации во Државниот 
секретаријат за надворешни работи, за шеф на По-
стојаната делегација на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија при Организацијата на 
Обединетите нации во Женева. 

III 

Државниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 36 
16 декември 1970 година 

Белград 

Претседател на 
Републиката* 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Претседателот на Републиката, врз основа на 
членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од 
државниот секретар за надворешни работи, донесува 

У К А З 

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ВА ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИСЛАНД И ЗА НАЗ-
НАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРА-

ТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 
РЕПУБЛИКА ИСЛАНД 

I 
Се отповикува 
Илија Топаловски од должноста на извонреден ч 

и опо^но&гоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во Република Ис-
ланд. 

II 
Се означува 
Драго Кунц, извонреден и ополномоштен амба-

садор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југослави ја во Кралството Норвешка , за извонреден 
и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Ф е -
деративна Република Југослави ја во Република И с -
ланд, со седиште во Осло. 

I I I 
Државниот секретар за надворешни работи fofl 

го изврши овој указ. 
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IV 

ОВОЈ указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 3? 
16 декември 1970 година 

Белград 
Претседател на 
Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 Од Законот за одликувањата одлучува да 
се одликува за заслуги за стручно оспособување и 
усовршување на воздухопловнотехничкиот и летач-
киот кадар на Военото воздухопловство, за нивниот 
сестран развој и оспособување за вршење на струч-
ните должности и раководење со единиците како и за 
значаен придонес на јакнењето на борбената готов-
ност на Военото воздухопловство а со тоа и на ору-
жените сили на СФРЈ 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

Воздухопловнотехиичкото подофицерско учили-
ште. 

Бр. 21 
27 јануари 1970 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИ1 ДС А ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува 
да се одликуваат за извонредни заслуги и постигнати 
успеси на реализацијата на филмот „Битка на Не-
ретви" 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

пешадиските полковници: Кричковиќ Стојан 
Ђуро, Вукајловиќ Стеве Бранко; 

резервниот пешадиски полковник: Шкорић Јо-
ве Илија; 

пешадиските потполковник: Ђуровић Петра 
Мило, Ковачевић Ђуре Раде. 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

пешадискиот потполковник: Јањушевић Николе 
Тодор; 

'потполковникот на авијација: Савић Божидар 
Радивоје; 

пешадиските -мајори: Кукрић Николе Дмитар, 
Марковић Петра Видак, Пајић Илије Ђоко, Пашић 
Михајла Триво, Вученовић Шпире Ђуро; 

мајорите на авијација: Пајкић Антона Иван и 
Шиник Стевана Богдан; 

пешадискиот капетан I класа: Бјелић Илие Дра-
го; 

артилерискиот капетан I класа: Нешовић Рад-
мила Милош. 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

мајорот на сообраќајна служба: Дабетић Новице 
Душан; 

пешадиските капетани I класа: Грубљешић Миле 
Бошко, Јаковљевић Јеремие Самуило, Павловић Јан-
ка Симеон, Шегрт Боже Рајко; 

артилериските капетани I класа: Хуска Михајла 
Михајло и Кесић Петра Мане; 

поручникот за врска: Костадиновић Радивоја 
Урош; 

пешадискиот потпоручник: Фезер Антона Бран-
ко; 

заставникот на административна служба: Луко-
вић Сретена Слободан; 

артилерискиот постар водник I класа: Ђукић 
Обрада Илија; 

за заслуги на полето на јавната дејност со која 
се придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

потполковникот на авијација: Богдановић Васи-
лија Милорад; 

за особено истакнување и покажано пожртвува-
ње во работата на спасувањето на општествениот 
имот и отстранување последиците на земјотресот во 
Бања Лука-

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

техничкиот потполковник: Ковачевић Марка 
Владо; 

техничкиот мајор: Марчетић Стеве Никола. 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

техничкиот капетан: I класа: Миливојевић Сто-
јана Видосав; 

техничките капетани: Јовичевић Милована 
Жарко и Пашић Боже Бошко; 



Вторник, 29 декември 1970 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 58 — Страна 1499 

за особени заслуги БО изградбата и јакнењето на 
оружените сили на Соци]алистичка Федеративна 
Република Југославија и за особени успеси во рако-
водењето со воените единици, во нивното зацврсту-
вање и оспособување за одбрана на независноста на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија 

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АУРМИЈА СО 
СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА 

резервниот заставник на административна слу-
жба: 

Јусовић Хашима Хазир. 

Бр. 27 
2 февруари 1970 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО С Р Е Б Р Е Н ВЕНЕЦ 

Брајевич Чедомир, Церовић Десанка, Ћировић 
Милорад-Јово, Чук Обрад, Дежмае Златан, Дими-
тријевић Драгољуб, Доленц др Јуриј, Дукић Нико-
ла, Ђинђић Миленко, Ђокић Хранислав, Ђуретић 
Милан, Галовић Бранко, Гњато Ђорђе, Гржанић 
Еуген, Ивановић Живота, Јањић Владимир, Јевре-
мовић — Ђурчић Бранислава, Јевтић Драгица, Јо-
ванчевић Јован, Јовановић Драгољуб, Караџић Сто-
јан, Куци Мирко, Мандић Ђорђе, Мартиновић Стан-
ко, Мијатов Ђорђе, Мијушковић Милан, Милојевич 
Никола, Милошевић Будимир, Муц Јоже, Мулеј 
Векослав, Ненадовић Миљан, Нешковић Чедомир, 
Никчевић Душан, Павличевић Блажо, Пејовић Јо-
ван, Пенмич Јанез, Пукл-Головач Стана, Радовић 
Михаило, Рајчевић Саво, Ракиџић Бошко, Ратковић 
Јован, Рендулић Симеун, Ромчевић Петар, Саксида 
Антон, Синдичић Славко, Сработнак Слободан, Ста-
м е н о в и ћ Бранислав, Старовић Мићко, Стојковић 
Живојин, Шпадијер Лука, Шуштершич Роман, Ву-
чинић Игњат, Вујисић Славко; 

за примерно залагање и постигнати успеси во ра-
ботата 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликуњата одлучува да 
се одликуваат за особени заслуги на полето на јавна-
та дејност со која се придонесува за општиот напре-
док на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Радосављевић Радослав; 
за застуги на делото ширење на братството и 

единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ковачић Алдо; 
за заслуги и постигнати успеси во работата од 

значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Хинић Богдан, Пантовић Томислав, Пошчић 
Звонко Пушкарић Милко, Стојковић Драгомир; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Дилберов Тодор, Лонгинов Иван, Малешевић Ми-
ладин, Милутиновић Данило, Пушнар Рудолф, Ж и -
војновић Петар; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Антонијевић Миленко, Атанасовић Борислав, 
Бацарија Атанас, Белановић Живорад, Блажевић 
Ђуро, Борштнар Франц, Чулић Загорка, Дилберо-
вић-Стлатковић Вера, Дојчиновић Божидар, Ђор-
ђевић Златимир, Ђурђић Симо, Фишкуш Живко, 
Фотић Чедомир, Гашпар Велимир, Гој ић Дане, Гру-
евска Тасула, Худолин Фрањо, Илић Марин, Јова-
новић Обрен, Јовановић Живорад, Каракачевски 
Крсте, Когој Ема, Кољеншич Захарија, Корда Ду-
шан, Королија Зорка, Кос Мијо, Косановић-Буди-
мир Невенка, Линговски Киро, Мафиловски Алек-
сандар, Мартинчић Петар, Мићовић Димитрије, Ми-
ленковић Жарко, Миловић Даница, Мирић Панта, 
Мисирлић Милош, Мишић Милена, Мишић Мио-
драг, Никетић-Милисављевић Лепосава, Новак Ста-
нислав, Париповић Милан, Павић Анте, Переза Љу-
бомир, Петров Александар, Петровић Душан, Радо-
ванац Ђуро, Рајковић Стјепан, Рашковић Петар, 
Рестовић Вицко, Ристановић Милутин, Рудеж 
Цветко, Савов Илија, Симић Павле, Станковић У-
рош, Стевић Томислаав, Субашић Марко, Шкорјанц 
Алојз, Шокота Шиме, Шомођварац Павле, Штих 
Иван, Шушњар Милан, Терзић Паја, Турк Мајда, 
Урошевић Матија, Вујовић Марко, Вукићевић Мир-
ко, Вуковић Дмитар, Вуковић Крсто, Залихић-Лес-
ковшек Ивица, Зомборчевић Терезија. 

Бр. 23 
4 февруари 1970 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Претседател 

на Сојузната скупштина 
Милентие Поповиќ, е. p. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да 
се одликуваат за сторените заслуги и личен придо-
нес во текот на Народноослободителната војна како 
припадници на оружените сили на соЈузничката бри-
танска армија 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Fitzroy Maclean, d-r Jan Mackenzie. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

John Clarke, Basil Davidson. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЅВЕЗДА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

John Harding, Morgan Giles, Tom Churchill, A 
Gould Lee, Laurence Sinclair, Vivian Street, Peter 
Moore. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЅВЕЗДА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

D. Corson, Jack Churchill, eGoffrey Кир. 

Бр. 24 
5. февруари 1970 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ е. р. 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА НА ГЕРДАН 

Enrico Manca Di Villahermosa Е Santa Croce 
Dr Mario Di Gianfrancesco. 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЗЛАТНА ЅВЕЗДА 

Dr Giovanni Giuseppe Natale. 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
СРЕБРЕНА ЅВЕЗДА 

Dr Nella Cefalo, 
Giuseppe Spatafora. 

Бр. 25 
6 февруари 1970 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Претседател 

на Сојузната скупштина, 
Милентие Поповиќ, е. р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да 
се одликуваат за заслуги и придонес на развивањето 
на пријателските и добрососедските односи помеѓу 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
в а а и Република Италија 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Проф. Giuseppe Medici. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

660. Одлука за определување на стоките чиј 
извоз и увоз е регулиран — — — — 

661. Одлука за определување на стоковниот 
контингент за злато во 1971 година — — 

662. Одлука за постапката за определување и 
распределба на стоковниот контингент 
за купување злато — — — 

663. Одлука за дополнение на Одлуката за 
височината на износот на девизите што 
производителите на злато можат да ги 
купуваат за продадено злато 

664. Одлука за дополнение на Одлуката за из-
мена на Одлуката за определување пре-
мија за волна во 1970 година — — — 

665. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за придонесите за социјално оси-
гурување и за основите за определување 
на правото по основот на социјалното оси-
гурување на лицата запослени во стран-
ство — — — — — — — — — — 1494 

635. Одлука за дополнение на Одлуката за 
обезбедување продолжено пензиско и ин-
валидско осигурување и за плаќање при-
донес за продолжено осигурување — — 
Наредба за измена на Наредбата за на-
чинот и постапката за пресметување на 
износите и разликите во цената на пче-
ницата и 'ржта според Одлуката за изме-
ни и дополненија на Одлуката за продаж-
ните цени на житото и на производите од 
жито — — — — — — — — — 1495 

668. Наредба за податоците за емисијата и за 
прометот на обврзниците што се доставу-
ваат до Сојузниот секретаријат за финан-
сии — — — — — — — — — — 1496 

669. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на брошурата „Birth of а 
revolutionary movement in Yugoslavia" 
(Раѓање на револуционерното движење во 
Југославија) — — — — — — — — 1496 

1495 
687. 
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