
838. 
Врз основа на член 12 од Законот за надворешно трговско работење ("Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 31/93, 41/93 и 78/93) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94) Владата донесе: 

ОДЛУКА 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ 

Член 1 
Стоките што се извезуваат односно увезуваат се распоредуваат на следниве форми: 

-- слободен извоз 
- извоз врз основа на контингенти 
- извоз врз основа на дозвола 
- слободен увоз 
- увоз врз основа на контингенти 
- увоз врз основа на дозвола. 

Стоките од став на овој член се утврдени во списокот на стоките со форми на извоз и увоз, кој 
е составен дел на оваа одлука (Прилогбр.1). 

Член 2 
Стоките чиј извоз, односно увоз е слободен се означени во списокот од став 2 на член 1 од оваа 

одлука со кратенката “ЛБ“; стоките што се извезуваат, односно увезуваат по основа на контингенти со 
кратенката и стоките што се извезуваат, односно увезуваат врз основа на дозвола со кратенката 
“Д“. 

Стоките чиј извоз и увоз регионално се насочува, покрај ознаките од став 1 на овој член.се 
означени и со кратенката “ С . 

Член 3 
Стоките од член 1 од оваа одлука, покрај ознаките од член 2 на истата, се означуваат и со след-

ните броеви: 

1 - се означени стоките за чиј извоз, односно увоз е потребно да се прибави одобрение, од-
носно дозвола што ја издава Министерството за здравство, односно Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, ако се увезуваат за потребите на ветеринар-
ната служба, за заштита на растенијата или како семенски материјал. 
Опојните дроги и психотропни материи за кои дозволи издава Министерството за 
здравство се наведени во списокот на опојни дроги и психотропни материи што е составен 
дел на списокот на стоки од став 2 на член 1 (Прилог бр.2). 

2 - се означени стоките за чиј увоз е потребно да се прибави потврда од Заводот за стан-
дардизација и метрологија дека ги исполнуваат метролошките и другите услови пропи-
шани со закон. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

„Службен весник на Република 
Македонија“ излегува по потреба. 

Рок за рекламации 15 дена. 
Петок, 9 август 1996 

Скопје 
Број 39 Год.LII 

Аконтацијата за 1996 година изнесува 
6.000 денари. Овој број чини 6000 
денари. Жиро сметка 40100-603-12498 
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3 - се означени стоките што не се употребувани и за ЧИЈ увоз е потребно да се приоави 
потврда од Министерството за стопанство за извршен преглед и евидентирање на 
пропратна техничка документација на увезениот производ. 

4 - се означени стоките за ЧИЈ увоз е потребно да се прибави дозвола од Министерството за 
урбанизам, градежништво и заштита на животната средина. 

5 - се означува забрана за увоз за возила постари од три години од денот на производството 
6 - се означува забрана за увоз за возила постари од пет години од денот на производството 

Царинските органи при царинењето на стоките што се наведени во списокот на О П О Ј Н И дроги, 
психотропни материи и материи што Ја оштетуваат озонската обвивка контролираат дали царинењето 
на тие стоки се врши преку Царинарницата која. е наведена во дозволата 

Барање за добивање на решение односно дозвола од член 1 од оваа одлука поднесува корисни-
кот на стоките, односно производителот пред органите на управата наведени во член 3 од оваа одлука 
со следниве податоци 

1) фирма, матичен брОЈ и полн назив на корисникот при увозот, односно производителот на 
стоките при извозот 

2) тарифна ознака на десетцифрено ниво 
3) наименување на стоката според царинската номенклатура 
4) трговско име на стоката 
5) количина на стоката за коЈа се поднесува барање, изразено во единечна мерка 
6) фирма и полно име на странскиот извозник односно увозник 
7) рок, во КОЈ ќе се изврши увозот односно извозот 
8) изЈава за намена на употребата на увезената стока 
9) други податоци, пропишани со посебни прописи 

При спроведувањето на оваа одлука се применуваат одредбите на Законот за царинската 
тарифа и прописите донесени врз основа на ТОЈ закон 

Со оваа одлука за одредени тарифни ознаки се пропишани задолжителни единечни мерки, во 
зависност од видот на стоките .што се извезуваат, односно увезуваат 

Член 7 

Со денот на влегување на сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за распоредување 
на стоките на форми на извозот и увозот ("Службен весник на Република Македонија“ бр 81/93, 38/94, 
52/94, 57/94, 22/95, 50/95 и 21/96 ) 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
"Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 15 август 1996 година. 

Член 4 

Член 5 

Член 6 

Член 8 

Бр. 23-2138/5 
29 јули 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 
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ПРИЛОГ 1 

ОДДЕЛ I 

ЖИВИ ЖИВОТНИ; ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО 

ГЛАВА 1 

ЖИВИ ЖИВОТНИ 

Форма на 

Тар. Тарифна Наименување ЕД-
. ИЗВОЗ УВОЗ 

брОЈ ознака 
1 2 3 5 6 7 

0101 Коњи, магариња, маски и мулцња, живи: 

- Коњи: 
0101 11 00 00 - - Чисти раси за приплод п К лб 
0101 19 --Други: 
0101 19 10 00 За колење - - п л б л б 

0101 199000 Други п К лб 
0101 2 0 - Магариња, маски и мулиња: 
0101 20 10 00 --Магариња п лб лб 
0101 20 90 00 - - Маски и мулиња п лб лб 

0102 Живи животни, вид говеда: 
0102 10 - Чисти раси за приплод: 
0102 10 1000 - -Бикови п К лб 
0102 10 30 00 - -Крави п К лб 
0102 10 90 00 - -Други п лб лб 
0102 90 -Друго: 

- - Домашни видови: 
0102 90 05 00 Со маса до 80 кг п лб лб 

Со маса над 80 кг до 160 кг: 
0102 90 21 00 За колење ' п лб лб 
0102 90 29 00 Други п лб лб 

Со маса над 160 кг до 300 кг: 
0102 90 41 00 За колење п лб лб 
0102 90 49 00 Други п лб лб 

Со маса над 300 кг: 
- - - Б и к о в и : 

0102 90 51 00 За колење п лб лб 
0102 90 59 00 Други п лб лб 

Крави: 
0102 90 61 00 За колење п лб лб 
0102 90 69 00 Други п лб лб 

Други: 
0102 90 71 00 За колење п лб лб 
0102 90 79 00 Други - . . . п лб . лб 
0102 90 90 00 --Други п лб лб 

0103 Свињи живи: , 
0103 10 00 00 -Чисти раси за приплод п К лб 
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-Други,: 
0103 91 - - Со маса помала од 50 кг: 
0103 91 10 00 Домашни видови п лб лб 
0103 91 90 00 Други п лб лб 
0103 92 — Со маса од 50 кг или поголема: 

Домашни видови: 
0103 92 11 00 Со маса до 160 кг п лб лб 
0103 9219 00 Други п лб лб 
0103 92 90 00 - - - Д р у г и п лб лб 

0104 Овци и кози, живи: 
010410 - Овци: 
0104 10 10 00 —Чисти раси за Приплод п . лб лб 

--Други: 
0104 10 30 00 Јагниња п лб К 
0104 10 80 00 Други п лб К 
0104 20 - Кози: 
0104 20 10 00 - - Чисти раси за приплод п лб лб 
0104 20 90 00 - - Д р у г и . п лб К 

0105 Живина, домашна, жива, кокошки, пајќи, гус-
ки, мисирки и морки: 
- Со маса до 185 V 

0105 11 - - Пилиња: 
Женски пилиња: 

010511 11 00 За приплод п лб К 
010511 1900 Други п лб К 
0105 11 90 00 Други п лб К 
0105 12 00 00 - - Мисирки п лб лб 
010519 —Друго: 

. Гуски: 
0105 19 00 10 З а приплод П лб лб 
0105 19 00 20 - - - - Д р у г и . . . п лб лб 
0105 19 00 90 Пајки и морки п лб лб 

-Други: 
0105 92 - - Кокошки со маса до 2000 г: 
0105 92 00 10 - - - За приплод п лб лб 
0105 92 00 90 Други ' п лб лб 
0105 93 00 00 —Кокошки со маса над 2000 г . п лб лб 
0105 99 —Друго: 

Пајки: 
0105 9910 10 За приплод п лб лб 
0105 99 10 90 Други п лб лб 
0105 99 20 00 - — Гуски п лб лб 
0105 99 30 00 Мисирки п лб лб 
0105 99 50 00 Морки п лб лб 

0106 0106 001 Други животни, живи: 
0106 00 00 10 -Домашни зајаци . п лб лб 
0106 00 00 20 -Гулаби п лб лб 
0106 00 00 30 -Жаби п лб лб 
0106 00 00 40 - Кучиња и мачки : п лб лб 
0106 00 00 50 -Пчели п лб л 6 
0106 00 00 60 - Диви животни п лб лб 
0106 00 00 90 -Други п лб лб 
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ГЛАВА 2 

МЕСО И ДРУГИ КЛАНИЧНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ЈАДЕЊЕ 

0201 Месо говедско, свежо или разладено: 
0201 10 00 00 -Трупови и полутки кг К лб 
0201 20 -Други парчиња со коски: 
0201 20 20 00 - - Компензирани четврти кг К лб 
0201 20 30 00 - - Неодвоени или одвоени предни четврти . . . . . кг К лб 
0201 20 50 00 - - Неодвоени или одвоени задни четврти кг К лб 
0201 20 90 00 - -Други кг К лб 
0201 30 00 00 -Без коски кг К лб 

0202 Месо говедско, замрзнато: 
0202 10 00 00 - Трупови и полутки кг К лб 
0202 20 -Други парчиња со коски: 
0202 20 10 00 - - Компензирани четврти кг К лб 
0202 20 30 00 - - Неодвоени или одвоени предни четврти кг К лб 
0202 20 50 00 - - Неодвоени или одвоени задни четврти кг К лб , 
0202 20 90 00 - - Други , кг К лб 
0202 30 -Без коски: 
0202 30 10 00 - -Предни четврти, цели или сечени најмногу на 

пет парчиња, секоја четврт да претставува една 
целина; компензирани четврти во две парчиња, 
едно кое содржи предна четврт, цела или сечена 
најмногу на пет парчиња, и друга, задна четврт, 
исклучувајќи ја печеницата во еден дел . . . . . кг К лб 

0202 30 90 00 - - Друго кг К лб 
а 

0203 Месо свинско, свежо, разладено или замрз-
нато: 
- Свежо или разладено: 

0203 11 - - Трупови и полутки: 
0203 11 10 00 Од домашни свињи кг лб лб 
0203 11 90 00 Други . . . кг лб лб 
0203 12 - - Бутови, плешки и парчиња од нив, со коски: 

Од домашни свињи: 
0203 1211 00 Бутови и парчиња од нив кг лб лб 
0203 12 19 00 Плешки и парчиња од нив кг лб лб 
0203 12 90 00 Други кг лб лб 
0203 19 --Друго: 

Од домашни свињи: 
0203 19 11 00 Предни делови и парчиња од нив кг лб лб 
0203 1913 00 Слабини и парчиња од нив, со коски кг лб лб 
0203 19 15 00 Трбушнини и парчиња од нив кг лб лб 

Друго: 
0203 19 55 00 Без коски кг лб лб 
0203 19 59 00 Друго кг лб лб 
0203 19 90 00 Друго кг лб лб 

- Замрзнато: 
0203 21 - - Трупови и полутки: 
0203 21 10 00 Од домашни свињи кг лб лб 
0203 21 90 00 Други кг лб лб 
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0204 

0203 22 —Бутови, плешки и парчиња Од нив; со коски: 
Од домашни свињи: 

0203 22 11 00 Бутови и парчиња од нив кг лб лб 
0203 22 19 00 - - - - Плешки и парчиња од нив кг лб лб 
0203 22 90 00 Други . . . . кг лб лб 
0203 29 — Д р у г о : 

Од домашни свињи: 
0203 29 11 00 Предни делови и парчиња од нив кг лб лб 
0203 29 13 00 ' Слабини и парчиња од нив, со коски кг лб лб 
0203 29 15 00 Трбушнини и парчиња од нив кг лб лб 

Друго: 
0203 29 55 00 Без коски кг лб лб 
0203 29 59 00 Друго кг лб лб 
0203 29 90 00 Друго кг лб лб 

Месо овчо или козјо, свежо, разладено или 
замрзнато: 

0204 10 00 00 - Трупови и полутки, јагнешка свежи или раз-
ладени кг лб К 

-Друго месо овчо, свежо или разладено: 
0204 21 00 00 - - Трупови и полутки кг лб К 
0204 22 00 00 --Други парчиња со коски кг лб К 
0204 23 00 00 --Без коски кг лб К 
0204 30 00 00 - Трупови и полутки јагнешка, замрзнати кг лб К 

-Друго месо овчо, замрзнато: 
0204 41 00 00 --Трупови и полутки кг лб К 
0204 42 00 00 - -Други парчиња со коски кг лб К 
0204 43 --Без коски: 
0204 43 10 00 Од јагне кг лб К 
0204 43 90 00 Друго кг лб К 
0204 50 00 00 -Месо, козјо кг лб К 

0205 0 2 0 5 0 0 ПО ПО Месо коњско, магарешко или од мулиња и 
маски, свежо, разладено или замрзнато . . . кг лб лб 

0206 Други кланични производи од говедско, свин-
ско, овчо, козјо, коњско или магарешко месо 
или месо од мулиња и маски, употребливи за 
јадење, свежи, разладени или замрзнати: 

0206 10 00 00 -Од животни од видот говеда, свежи или раз-
ладени кг лб лб 

- Од животни од видот говеда, замрзнати: 
0206 21 00 00 --Јазици кг лб лб 
0206 22 00 00 —Џигери кг лб лб 
0206 29 00 00 — Д р у г о ' кг лб лб 
0206 30 00 00 - Од свињи, свежи или разладени кг лб лб 

- Од свињи, замрзнати: 
0206 41 00 00 --Џигери кг лб лб 
0206 49 00 00 — Д р у г о кг лб лб 
0206 80 00 00 -Друго, свежо или разладено кг лб лб 
0206 90 00 00 -Друго, замрзнато кг лб лб 
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0207 Месо и јастиви отпадоци, од живина од 
тар. број 0105, свежи, разладени или замрз-
нати: 

- Од домашни кокошки: 
0207 11 00 00 - - Несечено во парчиња, свежо или разладено кг лб лб 
0207 12 00 00 --Несечено во парчиња, замрзнато кг лб лб 
0207 13 00 00 --Парчиња и отпадоци, свежи или разладени . . кг лб лб 
0207 14 00 00 --Парчиња и отпадоци, замрзнати кг лб лб 

- Од мисирки: 
0207 24 00 00 --Несечено во парчиња, свежо или разладено кг лб лб 
0207 25 00 00 --Несечено во парчиња, замрзнато кг лб лб 
0207 26 00 00 --Парчиња и отпадоци, свежи или разладени . . кг лб лб 
0207 27 00 00 --Парчиња и отпадоци, замрзнати кг лб лб 

- Од пајки, гуски или мерки: 
0207 32 00 00 --Несечено во парчиња, свежо или разладено кг лб лб 
0207 33 00 00 --Несечено во парчиња, замрзнато кг лб лб 
0207 34 00 00 - - Мрсни џигери, свежи или разладени . . . . . . . кг лб лб 
0207 35 00 00 --Друго, свежо или разладено кг лб лб 
0207 36 00 00 --Друго, замрзнато кг лб лб 

0208 Друго месо и јастиви месни отпадоци, све-
жи, разладени или замрзнати: 

0208 10 00 00 -Од питоми или диви зајаци кг лб лб 
0208 20 00 00 -Жабјибатаци кг лб лб 
0208 90 00 00 -Друго кг лб лб 

0209 0209 00 Свинско сало, исчистено од месо и живинско 
сало, неистопени или поинаку издвоени, све-
жи, разладени, замрзнати, солени, во сала-
мура, сушени или чадени: 

- Поткожно свинско сало: 
0209 00 11 00 --Свежо, разладено, замрзнато, солено или во са-

ламура кг лб лб 
0209 00 19 00 - - Сушено или чадено . . . . кг лб лб 
0209 00 30 00 - Свинско сало, освен она од тар. број 0209 00 11 00 

или 0209 00 19 00 кг лб лб 
0209 00 90 00 - Живинско сало кг лб лб 

0210 Месо и јастиви месни други кланични произ-
води солени, во саламура, сушени или чадени; 
јастиво брашно и прав од месо или од други 
кланични производи: 

- Месо свинско: 
0210 11 00 00 --Бутови, плешки и други парчиња од нив, со 

коски кг лб лб 
0210 12 00 00 - - Потрбушнини и парчиња од нив кг лб лб 
0210 19 00 00 --Друго кг лб . лб 
0210 20 00 00 -Месо, говедско кг лб лб 
0210 90 00 00 -Друго, вклучувајќи јастиво брашно. прав од 

месо или од други кланични производи кг лб лб 
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0301 Риби, живи: 
0301 10 00 00 "Украсни риби п лб лб 

-Други риби, жиди: 
0301 91 00 00 - - Пастрмка (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, On-

corhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, On-
corhynchus gitae, Oncorhynchus apache, Oncorhyn-
chus chrysogaster) кг лб К 

0301 92 00 00 --Јагули (Anguilla ѕрр.) кг лб лб 
0301 93 00 00 --Крап кг лб К 
0301 99 —Други: 
0301 99 00 10 Слатководни риби кг лб лб 
0301 99 00 90 - - - Морски риби кг лб лб 

0302 Риби, свежи или разладени, освен рибини фи-
лети и друго рибино месо од тар. број 0304: 
- Салмониди, освен џигер и икра: 

0302 11 00 00 --Пастрмка (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, On-
corhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, On-
corhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhyn-
chus chrysogaster) кг лб К 

0302 12 00 00 - - Лococu пацифички (Oncorhynchus nerka, Oncor-
hynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhyn-
chus tschawytscha, Oncornynchus kisutch, Oncorhyn-
chus masou, Oncorhynchus rhodurus), лососи ат-
лантски (Salmo salar) и лососи дунавски (Hucho 
hucho) кг лб лб 

0302 19 00 00 — Д р у г и кг лб ~лб 
- Риби плоснатици или риби листашици (Pleuron-

ectidae, Bothidae, Cynoglissidae, Schophthalmidae и 
Citharidae), освен џигер и икра: 

0302 21 00 00 --Голем лист (Reinhradtius hippoglossoides, Hippo-
glossus hipooglossus, Hippoglosus steholepis) . . . . кг лб лб 

0302 22 00 00 - - И в е р о к (Pleuronectes platessa) кг лб лб 
0302 23 00 00 —Лист (Solea ѕрр.) кг лб лб 
0302 29 00 00 --Други кг лб лб 

- Туна (од родот Thunnus), труп пругавец (Euthyn-
nus (Katsuwonus) pelamis), освен џигер и икра: 

0302 31 00 00 - - Албакор туна или долгоперна бела туна (Thun-
nus alalunga) кг лб лб 

0302 32 00 00 --Жолтоперка туна (Thunnus albacares) кг лб лб 
0302 ЗЗ 00 00 --Труп пругавец Г кг лб лб 
0302 39 00 00 --Други кг лб лб 
0302 40 00 00 - Харинги (Clupea harengus, стреа pallasii), освен 

џигер и икра кг лб лб 
0302 50 00 00 - Бакалар (Gadus morhua, gadus ogac, Gadus macro-

cephalus), освен џигер и икра кг лб лб 

ГЛАВА 3 

РИБИ, ЧЕРУПКАРИ, МЕКОТЕЛЦИ И ДРУГИ ВОДНИ БЕЗ РБЕТНИЦИ 
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-Други риби, освен џигер и икра: 
0302 61 00 00 --Сардели (Sardina^pilchardus, Sardinops ѕрр.), го-

леми сардели (Sardinella ѕрр.), папалини (Sprattus 
sprattus) кг лб лб 

0302 62 00 00 - - Бакаларка (Melanogrammus aeglefinus) кг лб лб 
0302 63 00 00 - - Бакаларка (Pollachius virens) кг лб лб 
0302 64 00 00 - - Скуши (Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus) кг лб лб 
0302 65 00 00 - - Морски кучиња и други ајкули кг лб лб 
0302 66 00 00 - - Јагули (Anguilla ѕрр.) * . . . . кг лб лб 
0302 69 --Други: 
0302 69 00 10 Слатководни риби кг лб лб 
0302 69 00 90 Морски риби кг лб лб 
0302 70 00 00 -Џигери и икри кг лб лб 

Риби, замрзнати, освен рибини филети и 
друго рибино месо од тар. број 0304: 

0303 10 00 00 -Лососи пацифички (Oncorhynchus nerka, Oncorhyn-
chus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 
masouy Oncorhynchus rhodurus), освен џигер и икра кг лб лб 

-Други салмониди, освен џигер и икра: 
0З0З 21 00 00 - - Пастрмка (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, On-

corhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, On-
corhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhyn-
chus chrysogaster) кг лб лб 

0303 22 00 00 --Лососи атлантски (Salmo salar) и лососи дунав-
ски (Hucho hucho) кг лб лб 

0303 29 --Други: 
0303 29 00 10 Слатководни риби кг лб лб 
0З0З 29 00 90 Морски риби кг лб лб 

-Риби плоснатици или риби листашици (Pleu-
ronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scop-
hithalmidae i Citharidae) освен џигер и икра: 

0З0З 31 00 00 --Голем лист (Reinhardtius hippoglossoides, Hippo-
glossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) . . . . кг лб лб 

0303 32 00 00 - - Иверок (Pleuronectes platessa) кг лб лб 
0З0З ЗЗ 00 00 --Лист (Solea ѕрр) кг лб лб 
0303 39 00 00 --Други кг лб лб 

- Туна (од родот Thunnus), труп пругавец (Euthyn-
nus (Katsuwonus) pelatnis), освен џигер и икра: 

0303 41 00 00 --Албакор туна или долгоперна туна (Thunnus 
alalunga) . . .* кг лб лб 

0З0З 42 00 00 - - Жолтоперна туна (Thunnus albacares) кг лб лб 
0З0З 43 00 00 - - Труп пругавец кг лб лб 
0303 49 00 00 --Друго кг лб лб 
0З0З 50 00 00 -Харинги (Clupea harengus, clupea pallasii), освен џи-

гер и икра кг лб лб 
0З0З 60 00 00 -Бакалар (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro-

cephalus), освен џигер и икра кг лб лб 
-Други риби, освен џигер и икра: 

0303 71 00 00 - - Сардели (Sardina pilchardus, Sardinops ѕрр.), го-
леми сардели (Sardinella ѕрр.), папалини (Sprattus 
sprattus) кг лб лб 

0303 
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0303 72 00 00 --Бакаларки (Melanogrammus aeglefinus) кг лб лб 
0303 73 00 00 - - Бакаларкц (Pollachius virens) кг лб лб 
0303 74 00 00 - - Скуша (Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus) кг лб лб 
0303 75 00 00 - - Морски кучиња и други ајкули кг лб лб 
0303 76 00 00 - - Јагули (Anguilla ѕрр.) кг лб лб 
0303 77 00 00 - - Морски гргечи (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus 

punctatus) кг лб лб 
0303 78 00 00 --Ослиќи (Merluccius ѕрр, Urophycis ѕрр.) кг лб лб 
0303 79 --Други: 
0303 79 00 10 Слатководни риби кг лб лб 
0303 79 00 90 Морски риби кг лб лб 
0303 80 00 00 -Џигерииикри кг лб лб 

0304 Рибини филети и друго рибино месо (неме-
лено или мелено), свежо, разладено или за-
мрзнато: 

0304 10 - Свежо или разладено: 
- - Филети: 

0304 10 00 10 Од слатководни риби кг лб лб 
0304 10 00 90 Од морски риби кг лб лб 
0304 20 - Замрзнати фил е ПП и: 
0304 20 00 10 - - О д слатководни риби кг лб лб 
0304 20 00 90 - - О д морски риби . . ' . . . . кг лб лб 
0304 90 -Друго: 
0304 90 00 10 - - Од слатководни риби кг лб лб 
0304 90 00 90 - - Од морски риби кг лб лб 

0305 Риби, сушени, солени или во саламура; чадена 
риба, вклучувајќи и печени риби пред или во 
текот на процесот на чадење; прав, брашно 
и пелети од риба, погодни за човечка ис-
храна: 

0305 10 00 00 -Прав, брашно и пелети од риба, погодни за чо-
вечка исхрана кг лб лб 

0305 20 00 00 - Џигер и икра, сушени, чадени, солени или во са-
ламура кг лб лб 

0305 30 00 00 -Рибини филети, сушени, солени или во саламура, 
но нечадени кг лб лб 

- Чадена риба, вклучувајќи филети: 
0305 41 00 00 --Лососи пацифички (Oncorhynchus ^ nerka, On-

- corhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor-
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncor-
hynchus masou, Oncorhynchus rhodorus), лососи 
атлантски (Salmo salar) и дунавски лососи 
(Hucho hucho) кг лб лб 

0305 42 00 00 - - Харинги (Clupea harengus, Clupea Pallasii) кг лб лб 
0305 49 00 00 --Други кг лб лб 

- Сушени риби, несолени или солени, но исчадени: 
0305 51 00 00 --Бакалар (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus mac-

rocephalus) кг лб лб 
0305 59 00 00 --Други кг лб лб 

- Риби, солени но несушени или нечадени и риби во 
саламура: 
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0305 61 00 00 - - Харинги (Clupea harengus, Clupea pallasii) кг лб лб 
0305 62 00 00 --Бакалар (Gadus morhuay Gadus ogac, Gadus mac-

rocephalus) кг лб лб 
0305 63 00 00 --Иннуни-бргљуни (Engrautis ѕрр.) кг лб лб 
0305 69 00 00 --Други кг лб лб 

0306 Черупкари со нерупка или без черупка, живи, 
свежи, разладени, замрзнати, исушени, посо-
лени или во саламура; черупкари, во черупка, 
парени или варени во вода, неразладени или 
разладени, замрзнати, исушени, солени или 
во саламура; прав, брашно и пелети од 
черупкари, погодни за човечка исхрана: 
- Замрзнати: 

0306 11 00 00 --Јастози и други ракови од карпеста дно (Pali-
nurus ѕрр, Panulirus ѕрр, Јаѕиѕ ѕрр.) кг лб лб 

0306 12 00 00 --Рарози (Homarus ѕрр.) кг лб лб 
0306 13 00 00 --Шкампи и козици кг лб лб 
0306 14 00 00 --Ракови кг лб лб 
0306 19 00 00 --Други, вклучувајќи прав, брашно и пелети од 

черупкари, погодни за човечка исхрана . . . . . кг лб лб 
- Незамрзнати: 

0306 21 00 00 -- Јастози и други ракови од карпеста дно (Pali-
nurus spp, Panulirus spp, Јаѕиѕ spp.) кг лб лб 

0306 22 00 00 - - Рарози (Homarus spp.) кг лб лб 
0306 23 00 00 --Шкампи и козици кг лб лб 
0306 24 00 00 --Ракови кг лб лб 
0306 29 00 00 --Други, вклучувајќи прав, брашно и пелети од 

черупкари, погодни за човечка исхрана кг лб лб 

0307 Мекотелци со черупка или без черупка, живи, 
свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени 
или во саламура; водни без рбетници освен 
чепункари и мекотелци живи, свежи, разла-
дени, замрзнати, сушени, солени или во сала-
мура; прав, брашно и пелети од водни без-
'рбетници освен черупкари, погодни за чо-
вечка исхрана: 

0307 10 00 00 -Каменици (остриги) кг лб лб 
-Капици и по кровни од родот Pecten, Chlamys или 

Placopecten: 
0307 21 00 00 --Живи, свежи или разладени кг лб лб 
0307 29 00 00 --Други кг лб лб 

-Дагњи (Mytilus ѕрр, Регпа ѕрр.) 
0307 31 00 00 --Живи, свежи или разладени кг лб лб 
0307 39 00 00 --Други кг лб лб 

-Сипи (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola 
spp.) и лигњи (Ommastrephes spp, Nototodarus spp, 
Sepioteuthis spp.): 

. 0 3 0 7 41 00 00 --Живи, свежи или разладени кг лб лб 
0307 49 00 00 --Други , . кг лб лб 

- Октоподи (Octopus spp.): 
0307 51 00 00 --Живи, свежи или разладени кг лб лб 
0307 59 00 00 --Други кг лб лб 
0307 60 00 00 -Полжави, освен морски полжави кг лб лб 
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-Друго, вклучувајќи прав, брашно и пелети од во-
дни без рбетници освен черупкари, погодни за 
човечка исхрана: 

0307 91 00 00 --Живи, свежи или разладени кг лб лб 
0307 99 00 00 --Друго ; кг лб лб 

ГЛАВА 4 

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

НА ДРУГО МЕСТО 

0401 Млеко и павлака, сконцентрирани и без до-
даден шеќер или други материи за загаду-
вање: 

0401 10 -Со содржина на маснотија, до 1% по маса: 
0401 10 10 00 - - В о амбалажа, чија нето запремнина не е пого-

лема од 2 литри л К лб 
0401 10 90 00 - - Д р у г о л К лб 
0401 20 -Со содржина на маснотија, над 1% до 6% по 

маса: 
0401 20 00 10 - - В о амбалажа, чија нето запремнина не е пого-

лема од 2 литри л К лб 
0401 2 0 0 0 9 0 - - Д р у г о л К лб 
0401 30 - Со содржина на маснотија, над 6% по маса: 
0401 30 00 10 - - В о амбалажа, чија нето запремнина не е пого-

лема од 2 литри л К лб 
0401 30 00 90 —Друго л К лб 

0402 Млеко и павлака, концентрирани или со до-
даден шеќер или други материц за загаду-
вање: 

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

- - Б е з додаток на шеќер или други средства за зас-
ладување: 

0402 1011 00 Во амбалажа, чија нето маса не е поголема од 
2,5 кг кг лб К 

0402 10 19 00 Друго: кг лб К 
- Д р у г о : 

0402 10 91 00 Во амбалажа, чија нето маса не е поголема од 
2,5 кг кг лб К 

0402 10 99 00 Друго кг лб К 
-Во прав, гранули или во други цврсти форми со 

содржина на маснотија, над 1,5% по маса: 
0402 21 --Без додаден шеќер или други материи за зас-

ладува^ е: 
0402 21 00 10 Во амбалажа, чија нето маса не е поголема од 

2,5 кг - кг лр К 
0402 21 00 90 Друго . кг лб К 
0402 29 — Д р у г о : 

Г I 

0402 29 00 10 - - -Специјално млеко за деца, херметички затво-
рено, чија мас.а не е поголема од 500 грама, со 
содржина на маснотија над 10% по маса . . . . кг лб К 

0402 29 00 90 Друго кг лб К 
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-Друго: 
0402 91 - - Б е з додаден шеќер или други материи за зага-

дување: 
0402 91 00 10 Во амбалажа, чија нето маса не е поголема од 

2,5 кг . . . кг лб К 
0402 91 00 90 Друго кг лб К 
0402 99 —Друго: 
0402 99 00 10 Во амбалажа, чија нето маса не е поголема од 

2,5 кг ( кг лб К 
0402 99 00 90 —-Друго кг лб К 

0403 Маштеница, кисело млеко, павлака, јогурт, 
кефир и друго ферментирано или закиселено 
млеко и павлака, концентрирани или некои 
центрирани или со содржина на додаден 
шеќер или други материи за загадување или 
ароматизирани или со додадено овошје, 
јатчесто овошје или какао: 

0403 10 -Јогурт: 
--Неароматизиран или без додадено овошје, јат-

често овошје или какао: 
Без додаден шеќер или други материи за зас-
адување, со содржина на маснотија по маса: 

0403 10 11 00 До 3% . . . кг лб лб 
0403 10 13 00 Над 3% до 6% кг лб лб 
0403 10 19 00 Над 6% кг лб лб 

Друго, со содржина на маснотија по маса: 
0403 10 31 00 До 3% кг лб лб 
0403 10 ЗЗ 00 Над 3% до 6% кг лб лб 
0403 10 39 00 Над 6% . - кг лб лб 

- - Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто 
овошје или какао: 
Во прав, гранули или други цврсти форми, со 
содржина на млечна маснотија по маса: 

0403 10 51 00 До 1,5% кг лб лб 
0403 10 53 00 Над 1,5% до 27% кг лб лб 
0403 10 59 00 Над 27% кг лб лб 

Друго, со содржина на млечна маснотија по 
маса: 

0403 10 91 00 До 3% кг лб лб 
0403 10 93 00 Над 3% до 6% кг лб лб 
040310 99 00 - - - - Н а д 6% кг лб лб 
0403 90 -Друго: 

--Неароматизиран или без додадено овошје, јат-
често овошје или какао: 
Во прав, гранули или други цврсти форми: 

Без додадев шеќер или други материи за зас-
ладување, со содржина на маснотија по маса: 

0403 90 11 00 До 1,5% кг лб лб 
0403 90 1'З 00 Над 1,5% до 27% кг лб лб 
0403 90 19 00 Над 27% кг лб лб 

Друго, со содржина на маснотија по маса: 
0403 90 31 00 - Д о 1,5% кг лб лб 
0403 90 33 00 Над 1,5% до 27% кг лб лб 
0403 90 39 00 Над 27% . кг лб лб 

Друго: 
Без додаден шеќер или други материи за зас-
ладување, со содржина на маснотија по маса: 
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0403 90 51 00 До 3% кг лб лб ' 
0403 90 53 00 Над 3% до 6% кг лб лб 
0403 90 59 00 Над 6% кг лб лб 

Друго, со содржина на маснотија по маса: 
0403 90 61 00 До 3% кг лб лб 
0403 90 63 00 - - Н а д 3% до 6% кг лб лб 
0403 90 69 00 - - Н а д 6% кг лб лб 

- - Ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто 
овошје или какао: 
Во прав, гранули или други цврсти форми, со 
содржина на млечна маснотија по маса: 

0403 90 71 00 До 1,5% кг лб лб 
0403 90 73 00 Над 1,5% до 27% кг лб лб 
0403 90 79 00 Над 27% кг лб лб 

“ Другох со содржина на млечна маснотија по 
маса: 

0403 90 91 00 До 3% кг лб лб 
0403 90 93 00 Над 3% до 6% кг лб лб 
0403 90 99 00 Над 6% . кг лб лб 

0404 Сурутка, концентрирана или неконцентри-
рана или со додаток на шеќер или други ма-
терии за загадување; производи што се 
состојат од природни состојки на млеко со 
додавање или без додавање на шеќер или 
други материи за загадување,^ на друго ме-
сто неспомнати ниту опфатени: 

0404 10 00 00 - Сурутка и модификувана сурутка, концентри-
рана или ^концентрирана, со или без додаток 
на шекер или други материи за загадување . . кг лб лб 

0404 90 00 00 - Друга . : кг лб лб 

0405 Путер и други маснотии и масла добиени од 
млеко; млечни премази: 

0405 10 -Путер: 
- - Путер со соржина на маснотија до 85% по маса: 

0405 10 11 00 Во пакувања до 1 кг кг лб лб 
0405 10 19 00 Друг кг лб лб 
0405 10 90,00 —Друг кг лб лб 
0405 20 - Млечни премази: 
0405 20 10 00 - - С о содржина на маснотија по маса, од 39% до 

60% кг лб лб 
0405 20 30 00 - - С о содржина на маснотија по маса, од 60% до 

75% ' . кг лб лб 
0405 20 90 00 - - С о содржина на маснотија по маса, над 75% до 

80% кг лб лб 
0405 90 00 00 -Друго кг лб лб 

0406 Сирење и урда: 
0406 10 -Младо (незрело или несолено) сирење, вклучувај-

ќи сирење од сурутка и урда: 
0406 10 20 00 - - С о содржина на маснотија до 40% по маса . . . . кг лб лб 
0406 10 80 00 - -Друго кг лб лб 
0406 20 00 00 - Сирење стругано или во прав, од сите видови . . кг лб лб 
0406 30 00 00 - Сирење топено, освен стругано или во прав . . . кг лб лб 
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ГЛАВА 5 

ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, НА ДРУГО МЕСТО 
НЕСПОМНАТИ НИТУ ОПФАТЕНИ 

0406 40 00 00 - Сирење прошарано со сина мувла кг лб лб 
0406 90 - Друго сирење: 
0406 90 00 10 - - Бело сирење кг лб лб 
0406 90 00 20 - - Кашкавал кг лб лб 
0406 90 00 90 - -Друго кг лб лб 

0407 0407 00 Живински и птичји јајца, во лушпа, свежи, 
конзервирани или варени: 
- Од живина: 
- - За приплод: 

0407 00 11 00 Од мисирки или гуски п лб лб 
0407 00 19 00 Други . . . П лб лб 

--Други: 
0407 00 31 00 Кокошкини јајца п лб К 
0407 00 39 00 Други п лб лб 
0407 00 90 00 -Други п лб лб 

0408 Живински и птинји јајца, без лушпа, жолчка 
од јајца, свежи, сушени, варени во вода или 
на пареа, обликувани, замрзнати или на друг 
начин конзервирани, со содржина или без со-
дрЖина на додаден шеќер или други материи 
за загадување: 
-Жолчни: 

0408 11 --Су шени: 
0408 11 20 00 Неподготвени за човечка исхрана кг лб лб 
0408 11 80 00 Други кг лб лб 
0408 19 —Други: 
0408 19 20 00 Неподготвени за човечка исхрана кг лб лб 

Други: 
0408 19 81 00 Течни кг лб лб 
0408 19 89 00 Други, вклучувајќи замрзнати кг лб лб 

-Друго: 
0408 91 - - Су шени: 
0408 91 20 00 Неподготвени за човечка исхрана кг лб лб 
0408 91 80 00 Друго кг лб лб 
0408 99 --Друго: 
0408 99 20 00 Неподготвени за човечка исхрана кг лб лб 
0408 99 80 00 Друго кг лб лб 

0409 0409 00 00 00 Природен мед кг лб лб 

0410 0410 00 00 00 Јастиви производи од животинско потекло, 
на друго место неспомнати ниту опфатени . кг лб лб 

0501 0501 00 00 00 Човечка коса, сурова, испрана или неиспрана, 
одмастена или неодмастена; отпаддоци од 
човечка коса - лб лб 
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0502 Четини од питоми или диви свињи; влакна 
од јазовци и други влакна за изработка на 
четки; отпадоци од тие четини или влакна: 

0502 10 00 00 - Четини од питоми или диви свињи и отпадоци 
од овие четини - лб лб 

0502 90 00 00 -Пруго - - лб лб 

0503 0503 00 00 00 Коњски влакна и отпадоци од коњски влак-
на, подготвени во слоеви или не, со подлога 
или без подлога „ лб лб 

0504 0504 00 00 00 Црева, бабулиња и желудници од животни 
(освен од риби), цели или во парчиња, свежи, 
разладени, замрзнати, солени, во саламура, 
сушени или чадени - лб лб 

0505 Кожи и други делови од птици, со нивното 
перје и пердув, перје и делови од перје (со 
потсечени или непотсечени рабови) и пердув, 

. понатаму необработувани, освен со чис-
тење, дезинфицирање или третирање заради 
конзервирање; прав и отпадоци од перје или 
делови од перје: 

к 
0505 10 -Перје од видот што се употребува за полнење; 

пердуви: 
0505 10 10 00 —Сурово - лб лб 
0505 10 90 00 - - Друго - лб лб 
0505 90 00 00 -Друго - лб лб 

0506 Коски и срцевина од рогови, сурови, одмас-
тени, просто подготвени (но неисечени во 
форми), третирани со киселина или дежела-
тинирани; прав и отпадоци од овие произ-
води: 

0506 10 00 00 -Коскени ткива и коски третирани со киселина . лб лб 
Q506 90 00 00 -Друго - лб лб 

0507 Слонова коска, желковина, коска од кит, 
влакна од китова коска, рогови, еленски ро-
гови, копита, нокти, канџи и клунови, су-
рови или просто приготвени, но неисечени во 
форми; прав и отпадоци од овие производи: 

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

0507 90 00 00 -Друго - лб лб 

0508 0508 00 00 00 Корали и слични материјали, сурови или 
просто приготвени но поинаку необрабо-
тени; черупки на мекотелци, черупкари или 
трнокожци, коски на сипа, сурови или прос-
то приготвени но неисечени во форми; прав 
и отпадоци од овие производи - лб лб 
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0509 0509 00 Природни су тери од животинско потекло: 

0509 00 10 00г -Сурови . - лб лб 
0509 00 90 00 -Други - лб лб 

0510 0510 00 Сива амбра, кастореум, цибет и мошус; кан-
тариди; жолчки, сушени или несушени; жлез-
ди и други животински материи, свежи, 
разладени или замрзнати или поинаку прив-
ремено конзервирани, што се употребуваат 
во производството на фармацевтски произ-
води: 

0510 00 10 00 - Жлезди и други органи за органотерапевтски цели - лб ЛБ1 
0510 00 90 00 - Д р у г и . . . " - лб лб 

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

0511 10 00 00 - Сперма на бикови - лб лб 
-Друго: 

0511 91 - -Производи од риби или черупкари, мекотелци 
или други водни безурбетници; мртви живот-
ни од Глава 3: 

0511 91 10 00 Отпадоци од риби - лб лб 
0511 91 90 00 Друго - лб лб 
0511 99 00 00 — Д р у г о - лб лб 

ОДДЕЛ II 

РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

ГЛАВА 6 

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

0601 Луковица грутки, грутчести корења, ко-
рења, фиданки, резници и ризоми, за садење, 
во вегетација или во цвет; растенија и корен 
на цикорија освен корења од шар. број 1212: 

0601 10 00 00 -Луковица грутки, грушчесши корења, фиданки 
на корен, резници и ризоми за садење п лб Ј1Б1 

0601 20 00 00 -Луковица грутки, грутчесто корење, фиданки 
на корен, резници и ризоми, во вегетација или 
цвет; растенија и корен на цикорија п лб Ј1Б1 
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0602 Други живи растенија (вклучувајќи ги нив-
ните корења), резници, калем-гранчиња и ка-
леми; мицелиум вртени спори на печурка на 
зрна од жита): 

0602 10 - Невжилени резници и калем-гранчиња, калеми: 
0602 10 10 00 - - Лозни п лб К1 
0602 10 90 00 - - Други • п лб К1 
0602 20 - Садници на јастиво овошје или јатчесто овош-

је, вклучувајќи ги и оние во форма на грмушки 
или џбунови, калемени или некалемени: 

0602 20 10 00 --Лозни п лб К1 
0602 20 90 00 --Други : п лб К1 
0602 30 00 00 - Рододендрони и азалеи (горски ружи), калемени 

или некалемени п лб Ј1Б1 
0602 40 00 00 - Ружи, калемени или некалемени п лб Ј1Б1 
0602 90 -Друго: 
0602 90 10 00 - - Мицелиум за печурки п лб ЈТБ1 
0602 90 40 00 --Шумски саден материјал од автохтони видови . . п лб Ј1Б1 
0602 90 90 00 - -Друго п лб ЛБ1 

0603 Сечено цвеќе и цветни пупки од видови по-
годни за букети или за украсни цели, свежи, 
сушени, бојосани, белени, импрегнирани или 
поинаку приготвени: 

0603 10 - Свежи: 
060З 1000 11 - -Рози п лб лб 
0603 10 00 13 —Каранфили п лб К 
0603 10 00 15 —Орхидеи п лб «лб 
0603 10 00 21 —Гладиоли п лб лб 
0603 10 00 25 - - Хризантеми п лб лб 
0603 10 00 29 - -Друго п лб лб 
0603 90 00 00 -Друго . п лб лб 

0604 Лисја, гранки и други делови на растенија, 
без цветови или цветни пупки, треви, мов и 
лишаи, погодни за букети или за украсни 
цели, свежи, сушени, бојосани, белени, им-
прегнирани или поинаку приготвени: 

0604 10 00 00 - Мов и лишаи - лб лб 
-Други: 

0604 91 00 00 — Свежи - лб лб 
0604 99 00 00 --Други - лб лб 

ГЛАВА 7 

ЗЕЛЕНЧУК, КОРЕЊА И ГРУТКИ ЗА ЈАДЕЊЕ 

0701 Компир, свеж или разладен: 
0701 10 00 00 - Семенски кг лб ЛБ1 
0701 90 - Д р у г : 
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0701 90 00 10 --Меркантилен кг лб лб 
0701 90 00 90 —Друг кг лб лб 

0702 0702 00 Домат, свеж или разладен: 
0702 00 00 11 - Од 15 март до 31 декември кг лб К 
0702 00 00 19 - Од 01 јануари до 14 март кг лб лб 

0703 Кромид, алма, лук, праз и други лукови, све-
жи или разладени: 

0703 10 - Кромид и алма: 
0703 10 00 10 - - Арпаџик кг лб ЛБ1 

--Друго: 
0703 10 00 91 Од 01 април до 30 септрмври кг лб К 
0703 10 00 99 Од 01 октомври до 31 март кг лб лб 
0703 20 00 00 -Лук кг лб лб 
0703 90 00 00 -Праз и други лукови кг лб лб 

0704 Зелка, карфиол, келераба, кељ и сличен зел-
ковиден зеленчук за јадење, свежи или разла-
дени: 

0704 10 00 00 -Карфиол и брокола , кг лб- лб 
0704 20 00 00 -Кељпупкар кг лб лб 
0704 90 -Друго: 

- -Зелка : 
0704 90 00 11 Од 01 април до 31 декември кг лб К 
0704 90 00 19 Од 01 јануари до 31 март кг лб лб 
0704 90 00 90 - -Друго кг лб лб 

0705 Салата (lactuca sativa) и цикорија (Cichorium 
spp.), свежи или разладени: 
- Салата: 

0705 11 00 00 - - Главичеста салата кг лб лб 
0705 19 00 00 --Друга кг лб лб 

- Цикорија: 
0705 21 00 00 - - Глуварче (Cichorium intubus var. foliosum) кг лб лб 
0705 29 00 00 --Друго кг лб лб 

0706 Меркови, бросква или репка угарница (бела 
репка), цвекло, целер, коренаш, 'рдокви и сли-
чен коренест зеленчук за јадење, свеж или 
разладен: 

0706 10 00 00 -Меркови, бросква или репка угарница (бела 
репка) кг лб лб 

0706 90 00 00 -Друго • • • • кг лб лб 

0707 0707 00 Краставици и корнишони, свежи или разла-
дени: 

0707 00 00 10 - Од 15 февруари до 31 октомври кг лб К 
0707 00 00 90 - Од 01 ноември до 14 февруари кг лб лб 

0708 Мешунест зеленчук во мешунки или зрно, 
свеж или разладен: 
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0709 

0708 10 00 00 
0708 20 00 00 

0709 10 00 00 
0709 20 00 00 
0709 30 00 00 
0709 40 00 00 

0709 51 
0709 51 10 00 
0709 51 30 00 
0709 51 50 00 
0709 51 90 00 
0709 52 00 00 
0709 60 

0709 60 10 00 

0709 60 90 11 
0709 60 90 19 
0709 70 00 00 
0709 90 00 00 

0710 

0710 10 00 00 

0710 21 00 00 
0710 22 00 00 
0710 29 00 00 
0710 30 00 00 
0710 40 00 00 
0710 80 
0710 80 00 10 
0710 80 00 90 
0710 90 00 00 

0711 

- Грашок (Pisum sativum) 
- Грав (Vigna spp., Phaseolus spp.) 
- Друг мешунест зеленчук . 

Друг зеленчук, свеж или разладен: 
-Артичоки 
-Шпаргли ( 

- Модар патлиџан 
- Целер, освен целер коренаш 
- Печурки за јадење и трифли: 
--Печурки за јадење: 

Од видот Agaricus (одгледувани) 
Лисичарки (Chantarelles) 
Капачести печурки 
Други, исклучувајќи трифли 

--Трифли 
-Пиперки од родот Capsicum или од родот Pi-

menta: 
--Слатки пиперки • 
--Друго: 

Од 15 мај до 14 ноември 
Од 15 ноември до 14 мај 

- Спанаќ, новозеландски спанаќ и лебода 
-Друго 

Зеленчук (неварен или варен на пареа или во 
врела вода), замрзнат: 
-Компир 
- Мешунест зеленчук, во зрно или мешунки: 
- - Грашок (Pisum sativum) 
--Боранија и грав (Vigna spp., Phaseolus spp.) . . . . 
--Друго 
- Спанаќ, новозеландски спанаќ и лебеда 
- Пченка шеќерец 

кг лб лб 
кг к лб 
кг лб лб 

кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 

кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 

кг лб к 
кг лб к 
кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 

кг лб лб 

кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 

0711 10 00 00 
0711 20 00 00 
0711 30 00 00 
0711 40 00 00 
0711 90 

0711 90 10 00 

-Друг зеленчук: 
--Пиперки кг 
--Друго кг 
- Мешаница од зеленчук кг 

Зеленчук привремено конзервиран (на пр. со 
гас сулфурдиоксиду во солена вода, сулфури-
рана вода или други раствори за конзер-
вирање), но во таква состојба непогоден за 
непосредна исхрана: 
-Кромид кг 
- Маслинки 
-Капар кг 
- Краставици и корнишони 
- Друг зеленчук; мешаница на зеленчук: 
- - Зеленчук: 

Плодови од родот Capsicum или од родот Pi 
menta, освен слатки пиперки 

кг лб 
кг лб 
кг лб 

кг лб 
кг . лб 
кг лб 
кг лб 

кг лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 
лб 
лб 

лб 

0708 90 00 00 



0711 90 30 00 Пченка шеќерец кг лб лб 
Јастиви печурки: 

0711 90 40 00 Одгледувани кг лб лб 
0711 90 60 00 Други кг лб лб 
0711 90 70 00 Друго , кг лб лб 
0711 90 90 00 - - Мешаници на зеленчук кг лб лб 

0712 Сушен зеленчук, цел, сечен во парчиња, кршен 
или во прав, но понатаму неприготвен: 

0712 20 00 00 -Кромид . / кг лб К 
0712 30 00 00 -Печурки за јадење и трифли кг лб лб 
0712 90 00 00 -Друг зеленчук; метаници на зеленчук кг лб лб 

0713 Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен или 
нелупен или кршен: 

0713 10 - Грашок (Pisum sativum): 
0713 10 10 00 —Семенски кг лб Ј1Б1 
0713 10 90 00 - - Друг кг лб лб 
0713 20 - Солен грашок (Garbanzos): 
0713 20 10 00 — Семенски кг лб Ј1Б1 
0713 20 90 00 - - Д р у г . кг лб лб 

-Грав (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
0713 31 --Грав од видот Vigna mungo (L) Hepperli или Vi-

gna Radiata (L) Wilczek: 
0713 31 10 00 За сеидба кг лб ЛБ1 
0713 31 90 00 Друг кг лб лб 
0713 32 --Грав ситен црвен (Adzuki) (Phaseolus) или (Vigna 

angularis): 
0713 32 10 00 За сеидба кг лб ЛБ1 
0713 32 90 00 Друг кг лб лб 
0713 ЗЗ --Грав обичен (Phaseolus vulgaris): 
0713 ЗЗ 10 00 За сеидба кг К ЛБ1 
0713 33 90 00 Друг кг К лб 
0713 39 --Друго: 
0713 39 10 00 За сеидба. . . кг лб ЛБ1 
0713 39 90 00 Друго кг лб лб 
0713 40 -Леќа: 
0713 40 10 00 — За сеидба кг лб ЛБ1 
0713 40 90 00 - -Друга кг лб лб 
0713 50 -Боб (Vicia faba varf major) и коњски боб (Vicia faba 

var equina, Vicia faba rav. minor): 
0713 50 10 00 - - За сеидба кг лб ЛБ1 
0713 50 90 00 — Друг кг лб лб 
0713 90 -Друго: 
071390 1000 - - З а сеидба кг лб ЛБ1 
0713 90 90 00 - -Друго кг лб лб 

0714 Маниока, арорут, салеп, ерусалемски арти-
чоки, сладок компир и слични корења и грут-
ки со висока содржина на скроб или инулин, 
свежи, разладени, замрзнати или сушени, 
цели или режани или во форма на пелети; 
срцевина од саго дрво: 

0714 10 00 00 - Мапиока (cassava) кг лб лб 
0714 20 00 00 - Сладок компир кг лб лб 
0714 90 00 00 -Друго кг лб лб 
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ГЛАВА 8 

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

0801 Кокосов орев, бразилски орев и акажу-орев, 
свежи или суви, лупени или келупени: 
- Кокосови ореви 

0801 11 00 00 — С у в и кг лб лб 
0801 19 00 00 — Д р у г и кг лб лб 

- Бразилски ореви: 
0801 21 00 00 — В о лушпа кг лб лб 
0801 22 00 00 — Л у п е н и кг лб лб 

- Акажу-ореви: 
0801 31 00 00 — В о лушпа кг лб лб 
0801 32 00 00 — Л у и е н и кг лб лб 

0802 Друго јатнесто овошје во лушпа, свежо или 
суво, лупено или нелупено: 
-Бадеми: 

0802 11 00 00 — В о лушпа кг лб лб 
0802 12 00 00 — Л у п е н и кг лб лб 

-Лешници (Согу1иѕ ѕрр.): 
0802 21 00 00 — В о лушпа кг лб лб 
0802 22 00 00 — Л у п е н и кг лб лб 

- Обични ореви: 
0802 31 00 00 — В о лушпа кг лб лб 
0802 32 00 00 — Л у п е н и кг лб лб 
0802 40 00 00 -Костени (СаѕШпеаѕрр.) кг лб лб 
0802 50 00 00 - Фстаци кг лб лб 
0802 90 00 00 - Друго кг лб лб 

0803 0803 00 00 00 Банани, свежи или суви кг лб ЛЕС 

0804 Урми, смокви, ананас, авокадо, гуава, манго 
и мангу ста, свежи или суви: 

0804 10 00 00 -Урми кг лб лб 
0804 20 - Смокви: 
0804 20 10 00 —Свежи кг лб лб 
0804 20 90 00 — Сушени кг лб лб 
0804 30 00 00 -Ананас кг лб лб 
0804 40 00 00 -Авокадо кг лб лб 
0804 50 00 00 - Гуава, манго и мангу ста кг лб лб 

0805 Агруми, свежи или суви: 
0805 10 00 00 -Портокали . . кг лб ЛЕС 
0805 20 00 00 - Мандарина (вклучувајќи татарски и сатсумас-

мандарини); клементина, вилкинг и слични хи-
бриди на агруми кг лб ЛЕС 
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0805 30 00 00 -Лимон (Citrus liтиn, Citrus limonum) и лимета 
(Citrus augantifolia) 

0805 40 00 00 - Грејпфрут 
0805 90 00 00 - Други 

0806 
0806 10 
0806 10 00 10 
0806 10 00 20 
0806 10 00 90 
0806 20 00 00 

0807 

0808 

0809 

0807 11 00 00 
0807 19 00 00 
0807 20 00 00 

0808 10 
0808-10 00 10 
0808 10 00 90 
0808 20 
0808 20 00 10 
0808 20 00 90 

0809 10 00 00 
0809 20 

0809 20 11 00 
0809 20 19 00 

0809 20 21 00 
0809 20 29 00 

0809 20 31 00 
0809 20 39 00 

0809 20 41 00 
0809 20 49 00 

0809 20 51 00 
0809 20 59 00 

0809 20 61 00 
0809 20 69 00 

0809 20 71 00 
0809 20 79 00 

Дињи (вклучувајќи лубеница) и папаи, свежи: 

-Дињи (вклучувајќи лубеници): 
--Лубеници 
—Друго 
-Папаи 

Јаболка, круши и дуњи, свежи: 

- Јаболка: 
- - Конзумна 
--Индустриска 
- Круши и дуњи: 
- - Круши 
- - Д у њ и : 

Кај син, цреши, вишни, праски (вклучувајќи 
нектарини), сливи, свежи: 
- Кајсии 
-Цреши и вишни: 
- - Од 01 јануари до 30 април: 

Вишни (Ргипиѕ сегаѕиѕ) 
Друго 

- - Од 01 мај до 20 мај: 
Вишни (Ргипиѕ сегаѕиѕ) 
Др.уго 

- - Од 21 мај до 31 мај: 
: Вишни (Ргипиѕ сегаѕи) . : 

Друго 
- - Од 01 јуни до 15 јули: 

Вишни (Ргипиѕ сегаѕиѕ) . . . 
Друго 

- - Од 16 јули до 31 јули: 
Вишни (Ргипиѕ сегаѕиѕ) 
Друго 

- - Од 01 август до 10 август: 
Вишни (Ргипиѕ сегаѕиѕ) 
Друго 

- - О д 11 август до 31 декември: 
Вишни (Ргипиѕ сегаѕиѕ) 
Друго 

кг лб лб 

кг лб лб 
кг лб лб 

кг лб к 
кг лб к 
кг лб к 
кг лб лб 

кг лб к 
кг лб к 
кг лб лб 

кг лб к 
кг лб к 

кг лб лб 
кг лб лб 

кг лб лб 

кг лб лб 
кг лб лб 

кг лб лб 
кг лб лб 

кг лб лб 
кг . лб лб 

кг лб лб 
кг лб лб 

кг лб лб 
кг лб лб 

кг лб лб 
кг лб лб 

кг лб лб 
кг лб лб 

Грозје, свежо или суво: 

- Свежо: 
- - Трпезно грозје 
- - Винско грозје 
- -Друго 
- Суво 
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кг лб лб 

кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 

кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 

кг лб лб 

кг лб лб 

кг лб лб 
кг лб лб 

кг лб лб 
кг лб лб 

кг лб лб 

кг лб лб 

кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 

кг лб лб 
кг лб лб 

кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 

0809 30 00 00 -Праски, вклучувајќи нектарини 
0809 40 00 00 - Сливи 

Друго овошје, свежо: 

0810 10 00 00 -Јагошки 
0810 20 - Малики, капинки, дудинки и логански бобинки: 
0810 20 10 00 - - Малинки 
0810 20 90 00 —Друго 
0810 30 00 00 - Црни, бели и црвени рибизли и рибеси 
0810 40 00 00 -Бруснинки, боровинки и друго овошје од родот 

Vaccinium 
0810 50 00 00 -Киви . . . 
0810 90 00 00 - Д р у г о 

0811 Овошје и јатчесто овошје, неварено или ва-
рено во вода или пареа, замрзнато, со дода-
ток или без додаток на шеќер или други 
материи за загадување: 

0811 100000 -Јаготки 
0811 20 00 00 - Малинки, капинки, дудинки, логански бобинки, 

црни, бели и црвени рибизли и рибеси 
0811 90 -Друго: 

- - С о содржина на додаден шеќер или други ма-
терии за засладување: 

Со содржина на шеќер над 13% по маса: 
0811 90 11 00 Тропско овошје и тропско јатчесто овошје . . 
0811 90 19 00 Друго 

Друго: 
0811 90 31 00 Тропско овошје и тропско јатчесто овошје . . 
0811 90 39 00 Друго 

--Друго: 
0811 90 50 00 Боровинки од видот Vaccinium myrtillus 
0811 90 70 00 Овошје од видот Vacciniumt. myrtilloides и 

Vaccinium angustifolium 
Цреши и вишни: 

0811 90 75 00 Вишни (Ргипиѕ сегаѕиѕ) 
0811 90 80 00 Друго 
0811 90 85 00 Тропско овошје и тропско јатчесто овошје . . 
0811 90 95 00 Друго 

0812 Овошје и јатчесто овошје, привремено кон-
зервирано (на пр. со гас сулфурдиоксид, во 
солена вода, во сулфурирана вода или во 
други раствори за конзервирање), но во 
таква состојба непогодно за непосредна 
исхрана: 

0812 10 00 00 - Цреши и вишни 
0812 20 00 00 -Јаготка , 
0812 90 -Друго: 
0812 90 10 00 - - К а ј син 
0812 90 20 00 - - Портокали 
0812 90 30 00 —Папаи 

- 0812 90 40 00 - - Боровинки од видот Vaccinium myrtillus 
0812 90 50 00 - - Ќапини . 

кг лб К 
кг лб К 
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0812 90 60 00 —Малинки кг лб лб 
0812 90 70 00 --Гуави, манго, Мангостини, тамаринки, саѕкем 

јаболка, сливи ЗаросИИо, карамбола, питаја и 
тропско јатчесто овошје кг лб . лб 

0812 90 90 00 - -Друго кг лб лб 

0813 Овошје, суво, освен она што се распоредува 
во шар. број 0801 до 0806; мешаница на јат-
често овошје или суво овошје од оваа глава: 

0813 10 00 00 - Кајсии кг лб лб 
0813 20 00 00 -Сливи . кг лб лб 
0813 30 00 00 -Јаболка кг лб лб 
0813 40 00 00 -Друго овошје кг лб лб 
0813 50 00 00 -Мешаница на јатчесто или суво овошје од оваа 

глава кг лб лб 

0814 00 00 00 Кори од агруми или од дињи и лубеници, све-
жи, замрзнати, суви или привремено конзер-
вирани во солена вода, сулфурирана вода или 
во други раствори за конзервирање. . . кг лб лб 

ГЛАВА 9 

КАФЕ, ЧАЈ, МАТЕ-ЧАЈ И МИРУДИИ 

0901 Кафе, печено или непечено или без кофеин; 
лушпи и ципи од кафе; замени за кафе што 
содржат кафе во кој и да било сооднос: 
-Кафе, непечено: 

0901 11 00 00 - - Со кофеин - Д лб 
0901 12 00 00 —Без кофеин - Д лб 

-Кафе, печено: 
0901 21 00 00 — С о кофеин - лб лб 
0901 22 00 00 - - Б е з кофеин - лб лб 
0901 90 00 00 -Друго - лб лб 

0902 Чај, неароматизиран или ароматизиран: 
0902 10 00 00 - Зелен чај( неферментиран) во непосредни паку-

вања до 3 кг - лб лб 
0902 20 00 00 -Друг зелен чај (неферментиран) - лб лб 
0902 30 00 00 -Црн чај (ферментиран) и делумно ферментиран 

чај, во непосредни пакувања до 3 кг - лб лб 
0902 40 00 00 -Друг црн чај (ферментиран) и други делумно 

ферментирани чаеви - лб лб 

0903 0903 00 00 00 Мате-чај - лб лб 

0904 Пипер од родот Piper; сува, кршена или 
мелена пиперка од родот Capsicum или од ро-
дот Pimenta: 

-Пипер (црн пипер): 
0904 11 00 00 --Некршен ниту мелен - лб лб 

0814 
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0904 12 00 00 --Кршен или мелен - лб лб 
0904 20 -Пиперка од родот Capsicum или од родот Pi-

menta, сува или кршена или мелена: 
- - Искршена и темелена: 

0904 20 10 00 Слатка пиперка - лб К 
0904 20 30 00 Друга ^ - лб К 
0904 20 90 00 - - Кршена или мелена - лб К 

0905 0905 00 00 00 Вапила - • лб лб 

0906 Цимет и цвет од циметово дрво: 

0906 10 00 00 -Некршен ниту мелен - лб лб 
0906 20 00 00 - Кршен или мелен - . лб лб 

0907 0907 00 00 00 Каранфилче (цели плодови, пупки и дршки) . лб лб 

0908 Мушкатен орев, мацис и кардамом: 
0908 10 00 00 - Мушкатен орев - лб лб 
0908 20 00 00 -Мацис - лб лб 
0908 30 00 00 -Кардамом - лб лб 

0909 Семе од анис, бадијан, анасон, коријандер, 
ким или кумин; бобинки од смрека: 

0909 10 00 00 - Семе од анис или бадијан - лб лб 
0909 20 00 00 - Семе од коријандер - лб лб 
0909 30 00 00 -Семе од кумин - лб лб 
0909 40 00 00 - Семе од ким - лб лб 
0909 50 00 00 - Семе од анасон; бобинки од смрека - лб лб 

0910 Исиот, шафран, куркума, бабина душица, 
ловоров лист, кари и други мирудии: 

0910 10 00 00 -Исиот - лб лб 
0910 20 00 00 -Шафран - лб лб 
0910 30 00 00 -Куркума - лб лб 
0910 40 00 00 - Бабина душица; ловоров лист - лб лб 
0910 50 00 00 -Кари - лб лб 

-Други мирудии: 
0910 91 00 00 --Мешаници дефинирани со забелешката 1 (б) 

кон оваа глава - лб лб 
0910 99 00 00 --Други - лб лб 

ГЛАВА 10 

Ж И Т А 

1001 Пченица и наполица: 

1001 10 00 00 - Тврда пченица кг К К 
1001 90 -Друго: 
1001 90 00 10 --Семенска пченица кг К К1 



9 август 1996 ^ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА . Бр. 39 - Стр. 2171 

1001 90 00 30 - - Наполица кг К К 
1001 90 00 50 - - Меркантилна пченица кг К К 
1001 90 00 90 —Друга пченица кг К К 

1002 1002 00 'Рж: 
1002 00 00 10 -Семенски кг К ЛБ1 
1002 00 00 90 -Друг кг К лб 

1003 1003 00 Јачмен: 
1003 00 00 10 -Семенски : кг К ЛБ1 
1003 00 00 20 -Пиварски кг К лб 
1003 00 00 30 -Добиточен кг К лб 
1003 00 00 90 -Друг . кг К лб 

1004 1004 00 Овес: 
1004 00 00 10 , - Семенски кг К ЛБ1 
1004 00 00 90 -Друг кг К лб 

1005 Пченка: 
1005 10 -Семенска: 
1005 10 10 00 --Хибридна кг К ЛБ1 
1005 10 90 00 - - Друга ' кг К ЛБ1 
1005 90 -Друга: 
1005 90 00 10 - - Меркантилна кг К лб 
1005 90 00 90 - -Друга кг К лб 

1006 Ориз: 
1006 10 - Ориз во лушпа (арпа или суров): 
1006 10 00 10 - - Семенски кг лб К1 
1006 10 00 90 - - Д р у г ! кг лб К 
1006 20 00 00 - Ориз, лупен (костенлив) кг лб К 

1006 30 - Ориз, полубланширан или бланширан, полиран 
или неполиран или глазираш 

1006 30 00 10 - - Полубел и бел кг лб К 
1006 30 00 20 - - Д р у г . кг лб К 
1006 40 -Кршен ориз: 
1006 40 00 10 - - У ф а к кг лб К 
1006 40 00 90 - - Друг кг лб К 

1007 1007 00 00 00 Сорго во зрно кг лб члб 

1008 Елда просо, семе за птици; други жита: 
1008 10 00 00 -Елда кг лб лб 
1008 20 00 00 -Просо кг лб лб 
1008 30 00 00 -Семеза птици кг лб лб 
1008 90 00 00 - Други жита кг лб лб 
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ГЛАВА 11 

ПРОИЗВОДИ НА МЕЛНИЧКАТА ИНДУСТРИЈА; СЛАД; СКРОБ; 
ИНУЛИН; ГЛУТЕН ОД ПЧЕНИЦА 

1101 1101 00 00 00 Брашно од пченица или наполица кг К К 
1102 Брашно од жита, освен од пченица или на-

полица: 
1102 10 00 00 -Брашно ’ржено кг К лб 
1102 20 00 00 - Брашно пченкарно кг К лб 
1102 30 00 00 - Б р а ш н о оризово кг лб лб 
1102 90 00 00 - Друго кг лб лб 

1103 Јарма од жита, гриз и пелети: 

-Јарма и гриз: 
1103 11 00 00 - - Од пченица кг лб лб 
1103 12 00 00 — О д овес кг лб лб 
1103 13 - - Од пченка: 
110З1З00 10 Неприготвени за продажба на мало кг лб лб 
1 1 0 3 1 3 0 0 9 0 Д р у г о . . кг лб лб 
1103 1 4 0 0 0 0 - - О д ориз ..........кг лб лб 
1103 19 00 00 --Од други жита кг лб лб 

- Пелети: 
1103 21 00 00 - - Од пченица кг лб лб 
1103 29 00 00 --Од други жита кг лб лб 

1104 Жита во зрно поинаку обработени (на пр: 
лупени, валани во лушпи, перлирани, обре-
жани или гмечени), освен ориз од тар. број 
1006; никулци од жита, цели, волани, во 
лушпи или мелени: 
- Зрна, валани или во форма на лушпи: 

1104 11 00 00 --Од јачмен кг лб лб 
1104 12 00 00 --Од овес кг лб лб 
1 1 0 4 1 9 0 0 0 0 --Од други жита кг лб лб 

-Поинаку обработени зрна (на пр: излупени, пер-
лирани, обрежани или гмечени): 

1104 21 00 00 — О д јачмен кг лб лб 
1104 22 00 00 - - Од овес кг лб лб 
1104 23 00 00 --Од пченка кг лб лб 
1104 29 00 00 --Од други жита кг лб лб 
1104 30 00 00 -Никулци од жита, цели, валани, во лушпи или 

мелени кг лб лб 

1105 Брашно, гриз, прав, лушпи, гранули и пелети 
од компир: 

1105 10 00 00 -Брашно, гриз и прав кг лб лб 
1105 20 00 00 -Лушпи, гранули и пелети кг лб лб 
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1106 Брашно, гриз и прав од сушен мешунест зе-
ленчук што се распоредува во тар. број 
0713, од саго-корења или кртоли што се рас-
поредуваат во шар. број 0714 или од произ-
водите на Глава 8: 

1106 10 00 00 - Од сушен мешунест зеленчук кој се распоредува 
во шар. број 0713 кг - лб лб 

1106 20 00 00 - Од саго или од корења или кртоли што се 
распоредуваат во тар. број 0714 кг лб лб 

1106 30 - Од производите од Глава 8: 
1106 30 00 10 - - Брашно од кокосов орев кг лб лб 
1106 30 00 90 — Друго кг лб лб 

1107 Слад, пржен или непржен: 
1107 10 00 00 - Непржѓн кг лб лб 
1107 20 00 00 -Пржен кг лб лб 

1108 Скроб; инулин: 
- Скроб: 

1108 11 00 00 --Пченичен скроб кг лб лб 
110812 - - Пченкарен скроб: 
1108 12 0010 Неприготвен за продажба на мало кг лб лб 
1108 12 00 90 Друго кг лб лб 
1108 13 00 00 - - Скроб од компир кг лб лб 
1108 14 00 00 - - Скроб од маниока кг лб лб 
1108 19 00 00 - - Друг скроб кг лб лб 

- 1108 20 00 00 - Инулин . , кг лб лб 

1109 1109 00 00 00 Глутен од пченица, исушен или неисушен . . . кг лб лб 

ГЛАВА 12 

МАСЛОДАЈНИ СЕМИЊА И ПЛОДОВИ; РАЗНИ ЗРНА, СЕМИЊА И ПЛОДОВИ; 
ИНДУСТРИСКИ ИЛИ МЕДИЦИНСКИ РАСТЕНИЈА; 

СЛАМА И ДОБИТОЧНА ХРАНА (КАНАСТА) 

1201 1201 00 Соја во зрно, вклучувајќи кршена или дро-
бена: 

1201 00 10 00 -Семенска - лб ЛБ1 
1201 00 90 00 -Друга - лб лб 

1202 Кикиритки, непржени или непечени, во луш-
па, лупени, кршени или дробени: 

1202 10 -Во лушпа: 
1202 10 10 00 --Семенски - лб ЛБ1 
1202 10 90 00 - -Други - лб лб 
1202 20 00 00 -Лупени, вклучувајќи кршени или дробени - лб лб 

1203 1203 00 00 00 Копра - лб лб 
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1204 1204 00 00 00 Семе од лен, вклучувајќи кршено или дробено - лб лб 

1205 1205 00 00 00 Семе од маслодајна репка, вклучувајќи кр-
шено или дробено - лб Л Б 

1206 1206 00 00 00 Семе од сончоглед, вклучувајќи кршено или 
дробено - К Л Б 

1207 Друго маслодајно семе и плодови, вклучу-
вајќи кршено или дробено: 

1207 10 00 00 - Палмини ореви и јатки - лб лб 
1207 20 00 00 -Семе од памук - лб Ј1Б11 

1207 30 00 00 - Семе од рицинус - - лб ЛБ11 

1207 40 00 00 - Семе од сусам - лб ЛБ11 

1207 50 00 00 -Семе од синап / - лб ЛБ11 

1207 60 00 00 - Семе од шафраника - лб лб 
-Друго: 

1207 91 00 00 --Семе од афион - лб ЛБ11 

1207 92 00 00 - - Семе од карита - лб лб 
1207 99 00 00 — Д р у г о - лб лб 

1208 Брашно и гриз од маслодајни семиња и пло-
дови, освен од синап: 

1208 10 00 00 - Од соја - лб лб 
, 1208 90 00 00 -Друго - лб лб 

лб ЛБ1 
лб ЛБ1 

1209 Семе, плодови и спори, за сеидба: 

- Семе од репка: 
1209 11 00 00 --Семе од шеќерна репка . . 
1209 19 00 00 — Д р у г о 

- Семе од крмни растенија, освен семе од репка: 
1209 21 00 00 - - Семе од луцерка (alfalfa) - лб ЛБ1 

1209 22 00 00 - - Семе од детелина (Trifolium spp.) - лб ЛБ1 

1209 23 00 00 — С е м е о д в и у к ~ лб ЛБ1 

1209 24 00 00 - - Семе од кентаки сина трева (Роа pratenisis L.) . - лб Ј1Б1 
1209 25 00 00 — С е м е од 'ржна трева (Lolium, multiflorum Lam, 

Lolium perenne L.) “ л6 Jlbl 

. 1209 26 00 00 - - Семе од Тимотиева трева • • - лб ЛБ1 

1209 29 00 00 --Друго “ лб ЛБ1 

1209 30 00 00 - Семе од тревнати растенија што главно се од-
гледуваат поради нивните цвешови - лб ЛБ1 

-Друго: 
1209 91 00 00 - - Семе од зеленчук - лб ЛБ1 

1209 99 00 00 --Друго “ лб ЛБ1 

1210 Хмељ, свеж или сушен, вклучувајќи и кршен 
или мелен или во форма на пелеши; луп/лин: 

1210 10 00 00 -Хмељ некршен ниту мелен ниту во форма на 
пелети ' лб лб 

(1) - важи само за семе за садење 
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1210 20 00 00 -ХмвЉу кршен или мелен или во форма на пелеши; 
лупулин - лб лб 

1211 Растенија и делови на растенија (вклучу-
вајќи семиња и плодови), свежи или сушени, 
сечени или цели, кршени или мелени, видови 
што првенствено се употребуваат во пар-
фимеријата, фармацијата или за инсекти-
цидни, фунгицидни или слични цели: 

1211 10 00 00 - Корен од богородични растенија-слатки корења - лб лб 
1211 20 00 00 -Корен од гинсенг - лб лб 
121190 -Пруго: 
1211 90 00 10 — Камилица - лб лб 
1211 90 00 20 --Жалфија - лб лб 
1211 90 00 30 — Чаури од афион - Д1 Д1 
1211 90 00 40 - -Нане - лб лб 
1211 90 00 50 - - Ц в е т од липа - лб лб 
1211 90 00 60 --Дабов лишај - лб лб 
1211 90 00 70 - - Корен од линцура - лб лб 
1211 90 00 80 - -Слез - лб лб 

--Друго: 
1211 90 00 91 Види список на имиња на ОДПМ - Д1 Д1 
1211 90 00 99 Друго - лб лб 

1212 Рокчиња, морски и други алги, шеќерна репка 
и шеќерна трска, свежи, разладени, замрз-
нати или суви, вклучувајќи и мелени; го-
лушки и јатки од овошје и други растителни 
производи (вклучувајќи корен од цикорија, 
непржен, од видот Cichorium intybus sativum), 
вид што првенствено се употребува за чо-
вечка исхрана, на друго место неспомнати 
ниту вклучени: 

1212 10 00 00 - Рокчиња, вклучувајќи и семе . . . - лб лб 
1212 20 00 00 - Морски алги и други алги - лб лб 
1212 30 00 00 -Голушки и јатки од кајсија, праска и слива . . . - лб лб 

-Друго: 
1212 91 00 00 — Шеќерна репка - К лб 
1212 92 00 00 —Шеќерна трска - лб лб 
1212 99 00 00 —Друго - лб лб 

1213 1213 00 00 00 Слама и плева од жита, сурови, непригот-
вени, вклучувајќи и сечени, мелени, пресувани 
или во форма на пелети _ к лб 

1214 Бросква, добиточна репка, корење за до-
биточна храна, сено, луцерка (alfaalfa), дете-
лина, еспарзета, добиточен кељ, лупина, 
граорица и слични производи за добиточна 
храна, вклучувајќи и во форма на пелетш 

121410 00 00 - Брашно и пелети од луцерка (alfalfa) - К лб 
1214 9р 00 00 -Друго - К лб 
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ГЛАВА 13 

ШЕЛАК; ГУМИ, СМОЛИ И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ СОКОВИ И ЕКСТРАКТИ 

1301 Шелак; природни гуми, смели, гуми-смоли и 
олеосмоли (на пример, балсами): 

1301 10 00 00 -Шелак - лб лб 
1301 20 00 00 -Гумиарабика - лб лб 
1301 90 -Друго: 
1301 90 00 10 - - Канабис - смола - Д1 Д1 
1301 90 00 90 —Друго - лб лб 

1302 Растителни сокови и екстракти; пектински 
материи, пектинати и пектати; агар-агар и 
други слузи џ средства за згуснување, доби-
ени од растителни производи, модифику-
вани или немодификувани: 
-Растителни сокови и екстракти: 

1302 11 00 00 --Од опиум - Д1 Д1 
1302 12 00 00 — Од сладок корен - лб Ј1Б1 
1302 13 00 00 —Од хмељ - лб лб 
1302 14 00 00 --Од див пелин или од растителни корења што 

содржат ротенон - лб Ј1Б1 
1302 19 —Друго: 
1302 19 00 91 Види список на имиња на ОДПМ - Д1 Д1 
1302 19 00 99 Друго - лб ЛБ1 
1302 20 -Пектински материи, пектинати и пектати: 
130220 1000 - - С у в и - лб лб 
1302 20 90 00 - -Друго - лб лб 

- Слузи и средства за згуснување, добиени од рас-
тителни производи, модификувани или немо-
дификувани: 

1302 31 00 00 --Агар-агар - лб ЛБ1 
1302 32 - - Слузи и средства за згуснување екстрахирани 

од рокчиња, семе од рокчиња или семе од гиар, 
модификувани или немодификувани 

1302 32 10 00 Од рокчиња или од семе од рокчиња 
1302 32 90 00 Од семе од гиар 
1302 39 00 00 --Друго 

лб лб 
лб лб 
лб лб 

ГЛАВА 14 

РАСТИТЕЛНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЛЕТАРСТВО; РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 
НА ДРУГО МЕСТО НЕСПОМНАТИ НИТУ ОПФАТЕНИ 

1401 Растителни материјали што првенствено 
се употребуваат за плетарство (на пр: бам-
бус, шпанска трска, трска, рогоз, врбови 
прачки, рафија, слама од жита исчистена, 
белена или бојосана и кора од липа): 



9 август 1996 ^ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА . Бр. 39 - Стр. 2171 

1401 10 00 00 -Бамбус - лб лб 
1401 20 00 00 - Шпанска трска - лб лб 
1401 90 00 00 - Д р у г о - лб лб 

1402 Растителни материјали што првенствено 
се употребуваат како материјал за полнење 
или тапацирање (на пр: капок, растителни 
влакна, морска трева), вклучувајќи ги и оние 
што се приготвени во форма на слоеви со 
подлога или без подлога од други матери-
јали: 

1402 10 00 00 -Капок - лб лб 
1402 90 00 00 -Друго : . . . -..... лб лб 

1403 Растителни материјали што првенствено 
се употребуваат за производство на метли 
или четки (на пр, сорго, пиасава, пиревина), 
дури и во форма на врзопи или снопови: 

1403 10 00 00 - Серге за метли (Sorghum vulgare var. technicum) . лб лб 
1403 90 00 00 -Друго - л лб лб 

1404 Растителни производи неспомнати ниту оп-
фатени на друго место: 

1404 10 00 00 - Сурови растителни материјали што првенс-
твено се употребуваат за бојосување или шта-
вење - лб лб 

1404 20 00 00 -Линтерс од памук - лб лб 
1404 90 00 00 -Друго - лб лб 

ОДДЕЛ III 

МАСНОТИИ и МАСЛА од животинско или РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО и 
ПРОИЗВОДИ ОД нивно РАЗЛАГАЊЕ; ПРЕРАБОТЕНИ МАСНОТИИ ЗА 

ЈАДЕЊЕ; ВОСОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО ИЛИ РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО 

ГЛАВА 15 

МАСНОТИИ И МАСЛА ОД ЖИВОТИНСКО ИЛИ РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО И ПРОИЗВОДИ ОД 
НИВНО РАЗЛАГАЊЕ; ПРЕРАБОТЕНИ МАСНОТИИ ЗА ЈАДЕЊЕ; ВОСОЦИ ОД 

ЖИВОТИНСКО ИЛИ РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО 

1501 1501 00 Свинска маст (вклучувајќи сало) и живинска 
маст, освен онаа од тар. броеви 0209 или 
1503: 
- Масти и други свински маснотии: 

1501 00 11 00 --Свинска маст, техничка (непригодна за човечка 
' исхрана) - лб лб 

1501 00 1900 —Други ' - лб лб 
1501 00 90 00 - Живинска маст - лб лб 
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1502 1502 00 Маснотии од животни од видовите говеда, 
овци или кози, освен оние од тар. број 1503: 

1502 00 10 00 - За индустриски цели - лб лб 

1502 00 90 00 -Други - лб лб 

1503 1503 00 Стеарин од свинска маст, масло од свинска 
маст, олеостеарин, олеомасло и масла од 
лој, неемулгирани, немешани или на друг на-
чин приготвени: 

1503 00 00 10 - Стеарин - лб лб 

1503 00 00 20 - Олеостеарин - лб лб 

1503 00 00 90 -Друго - лб лб 

1504 Масти и масла, како и нивни фракции, од 
риби или морски цицачи, пречистени или 
непречистени, но хемиски немодификувани: 

1504 10 00 00 - Масла и нивни фракции од рибни џцгер ...................... . . - лб лб 
1504 20 - Масти и масла од риба и нивни фракции, освен 

рибин џигер: 
1504 20 00 10 - - Рибино масло : - лб лб 
1504 20 00 90 - - Д р у г о . - лб лб 
1504 30 - Масти и масла и нивни фракции, од морски ци-

цани: 

- - Цврсти фракции: 
1504 30 11 00 Китово масло - лб лб 
1504 30 19 00 Друго - лб лб 
1504 30 90 00 —Друго - лб лб 

1505 Маснотии од волна и масни материи доби-
ени од тие маснотии (вклучувајќи ланолин): 

1505 10 00 00 - Маснотии од волна, сурови - лб лб 
1505 90 00 00 -Друго - лб лб 

1506 1506 00 00 00 Други масти и масла од животинско по-
текло и итни фракции, пречистени или не-
пречистени, но хемиски немодификувани . . . - лб лб 

1507 Соине масло и негови фракции, пречистено 
или ^пречистено, но хемиски немодифику-
вано: 

1507 10 00 00 -Сурово масло, вклучувајќи дегумирано (без 
смола) - лб лб 

1507 90 00 00 -Друго л лб лб 

1508 Масло од кикиритки и негови фракции, 
пречистено или непречистено, но хемиски 
немодификувано: 

1508 10 00 00 -Сурово масло . . - лб лб 
1508 90 00 00 -Друго - лб лб 
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1509 Маслиново масло и негови фракции, прет 
чистено или непречистено, но хемиски немо-
дификувано: 

1509 10 00 00 - Од првото пресување - лб лб 
1509 90 00 00 -Друго л лб лб 

1510 1510 00 00 00 Други масла и нивни фракции, добиени 
исклучително од маслинки, пречистени или 
непречистени, но хемиски немодификувани, 
вклучувајќи мешаници на овие масла или 
фракции со масла или со фракции од шар. 
број 1509 - лб лб 

1511 Палмово масло и негови фракции, пречис-
тено или непречистено, но хемиски немоди-
фикувано: 

1511 1 0 0 0 0 0 -Сурово масло - лб лб 
1511 90 00 00 -Друго л лб лб 

! 

1512 Масла од семе на сончоглед, шафраника или 
памуково семе и нивни фракции, пречистени 
или непречистени, но хемиски немодифику-
вани: 
-Масла од сончоглед или шафраника и нивни 

фракции: 
151211 00'00 --Сурово масло - К лб 
1512 190000 --Друго л К лб 

-Памукова масло и негови фракции: 
151221 00 00 - - Сурово масло, вклучувајќи го и она со отстра-

нет госипол - лб лб 
1512 29 00 00 — Д р у г о - лб лб 

1513 Масло од кокосов орев (копро), палмова 
јатка (голушка) или палмов орев и нивни 
фракции, пречистени или непречистени, но 
хемиски немрдификувани: 
- Масло од кокосов орев (копро) и негови фрак-

ции: 

1513 11 00 00 --Сурово масло - лб лб 
1513 19 00 00 --Друго - лб лб 

ч - Масло од палмова јатка (голушка) или палме в и 
ореви и нивни фракции: 

1513 21 00 00 --Сурово масло - лб лб 
1513 29 00 00 — Д р у г о - лб лб 

1514 Масло од репка или масло од синап и нивни 
фракции, пречистени или непречистени, но 
хемиски немодификувани: 

1514 10 00 00 -Сурово масло - К лб 
1514 90 00 00 -Друго л лб лб 
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1515 Други растителни масти и масла, неиспар-
ливи (вклучувајќи масло од јојоба) и нивни 
фракции, пречистени или непречистени, но 
хемиски немодификувани: 
-Ленено масло и негови фракции: 

1515 11 0000 - Сурово масло - лб лб 
1515 19 00 00 - Д р у г о - лб лб 

- Пченкарно масло и негови фракции: 
1515 21 00 00 — С у р о в о масло - К лб 
1515 29 00 00 - Д р у г о - К лб 
1515 30 00 00 - Рицинусово масло и негови фракции - лб лб 
1515 40 00 00 - Тунгово масло и негови фракции - лб лб 
1515 50 00 00 - Су самово масло и негови фракции - лб лб 
1515 60 - Масло од јојоба и негови фракции: 
1515 60 10 00 —Сурово - лб лб 
1515 60 90 00 - - Друго - лб лб 
1515 90 00 00 -Друго - лб лб 

2516 Масти и масла од животинско или расти-
телно потекло и нивни фракции, делумно 
или наполно хидрогенизирани, интерестери-
фикувани, реестерификувани или елеидини-
зирани, пречистени или непречистени, но по-
натаму неприготвени: 

1516 10 -Животински масти и масла и нивни фракции: 
1516 10 00 10 — Рибино и китово - лб лб 
1516 10 00 90 —Други - лб лб 

1516 20 - Растителни масти и масла и нивни фракции: 
1516 2000 10 - - Палмово и кокосово - лб лб 

- - Сончогледово и соино: 
1516 20 00 31 Неприготвени за продажба на мало - лб лб 
1516-20 00 39 Други . . . . . . - лб лб 
1516 20 00 90 - -Други . . . - лб лб 

1517 Маргарин; јастиви мешаници или препарати 
од масти или масла од животинско или 
растително потекло или од фракции на 
различни масти или масла од оваа глава, 
освен мастите или маслата за јадење и 
нивните фракции од тар. број 1516: 

1517 10 - Маргарин, исклучувајќи течен маргарин: 
1517 10 10 00 - - С о содржина над 10% до 15% по маса млечни 

маснотии . - лб лб 
1 5 1 7 1 0 9 0 0 0 - - Д р у г . - лб лб 
1517 90 - Д р у г о : 
1517 9 0 1 0 0 0 - - С о содржина над 10% до 15% по маса млечни 

маснотии - лб лб 
- -Друго: 

1517 90 91 00 Приготвени растителни масла, течности, ме-
шани - лб лб 

1517 90 93 00 Јастиви мешаница или препарати што се упо-
требуваат за подмачкување на калапи - лб лб 

1517 90 99 00 Друго - лб лб 
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1518 1518 00 00 00 Животински или растителни масти и масла 
и нивни фракции, варени, оксидирани, дехид-
рирани, сулфурирани, дувани, иолимеризи-
рани со загревање во вакум или во инертен 
гас или поинаку хемиски модификувани, 
исклучувајќи ги оние од тар. број 1516; 
мешаници и препарати од животински и 
растителни масти и масла или од фракции 
на различни масти или масла од оваа глава, 
непогодни за јадење, на друго место нес-
помнати ниту опфатени - лб лб 

1520 1520 0р 00 00 Глицерин, суров; глицерински води и глице-
рински бази - лб лб 

1521 Растителни восоци (освен триглицериди), 
восок од пчели, восоци од други инсекти и 
спермацети, пречистени или ^пречистени, 
бојосани или небојосани: 

152110 - Растителни восоци: 
1521 10 10 00 - -Сурови - лб лб 
1521 10 90 00 —Друго - лб лб 
1521 90 -Друго: 
1521 90 10 00. - - Спермацети, рафинирани или нерафинирани, 

бојосани или небојосани : . - лб лб 
- -Восок од пчели и восоци од други инсекти, 

рафинирани или нерафинирани, бојосани или 
небојосани: 

1521 90 91 00 Сурови - лб лб 
1521 90 99 00 Друго - лб лб 

1522 1522 00 00 00 Дегра; остатоци добиени при преработка на 
масни материи или восоци од животинско 
или растително потекло . лб лб 

ОДДЕЛ IV 

ПРОИЗВОДИ НА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА; ПИЈАЛАЦИ, 
АЛКОХОЛИ И ОЦЕТ; ТУТУН И ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАМЕНА НА ТУТУН 

ГЛАВА 16 

ПРЕРАБОТКИ ОД МЕСО, РИБИ, ЧЕРУПКАРИ, МЕКОТЕЛЦИ ИЛИ ОД ДРУГИ 
ВОДЕНИ БЕЗ РБЕТНИЦИ 

1601 1601 00 Колбаси и слични производи, од месо, од 
други кланични производи за јадење или рд 
крв, сложени прехранбени производи врз база 
на овие производи: 

1601 00 10 00 - Од џигери 
-Друго: 

кг лб лб 
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1602 

1601 00 91 00 — Колбаси, сушени или за мачкање, неварени . . . кг лб лб 
1601 00 99 00 — Друго кг лб лб 

Други приготвени или конзервирани произ-
води од месо, од други кланични производи 
или од крв: 

160210 -Хомогенизирани производи: 
1602 10 00 10 --Детска храна во садови со нето маса до 

250 г кг лб лб 
1602 10 00 90 --Диететска храна во садови со нето маса до 

250 г кг лб лб 
1602 20 00 00 - Од џигер од кое и да било животно кг лб лб 

- Од живина од тар. број 0105: 
1602 31 00 00 - - Од мисирки кг лб лб 
1602 32 00 00 --Од домашни кокошки кг лб лб 
1602 39 00 00 —Друго кг лб лб 

- Од свињи: 
1602 41 00 00 - - Шунки и отсечоци на шунки кг лб лб 
1602 42 00 00 -- Плешки и отсеноци на плешки кг лб лб 
1602 49 00 00 --Друго, вклучувајќи мешаници кг лб лб 
1602 50 00 00 - Од говеда кг лб лб 
1602 90 0000 -Друго, вклучувајќи преработки од крв од кои и 

да било живтони кг лб лб 

1603 00 00 00 Екстракти и сокови од месо, риби, черупка-
ри, мекотелци или други водени без'рбетници кг лб лб 

1604 

1604 11 00 00 
1604 12 00 00 
1604 13 00 00 
1604 14 00 00 
1604 15 00 00 
1604 16 00 00 
1604 19 00 00 
1604 20 00 00 
1604 30 00 00 

Приготвени или конзервирани риби; кавијар 
и замена за кавијар приготвени од рибини 
јајца: 
-Риби, цели или во парчиња, но немелени: 
-- Лococu 
--Харинги л 

- - Сардини, сардинели и папалини 
- - Туни, трупови пругавци и паламиди (Sarda spp.) 
- - Скуши 
--Инќуни 
—Друго 
-Други приготвени или конзервирани риби . . . . 
-Кавијар и замена за кавијар 

Черупкари, мекотелци и други водени без-
'рбетници, приготвени или конзервирани: 

кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 
кг лб лб 

1605 

1605 10 00 00 -Ракови : кг лб лб 
1605 20 00 00 -Шкампи и козици кг лб лб 
1605 30 00 00 -Рарози кг лб лб 
1605 40 00 00 -Други черупкари ' кг лб - лб 
1605 90 -Друго: 
1605 90 00 10 --Полжави кг лб лб 
1605 90 00 90 - - Други водени без'рбетници кг лб лб 
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ГЛАВА 17 

ШЕЌЕР И ПРОИЗВОДИ ОД ШЕЌЕР 

1701 Шеќер од шеќерна трска или од шеќерна 
репка и хемиски чиста сахароза, во цврста 
состојба: 
- Суров шеќер без додатни средства за аромати-

зација и матери за бојосување: 
1701 11 00 00 --Шеќер од шеќерна трска кг К лб 
1701 12 00 00 —Шеќер од шеќерна репка . . . . . . . . . . . . . . кг К лб 

-Друго,г 
1701 91 00 00 --Со додадени средства за ароматизација или 

материи за бојосување . . . кг лб лб 
1701 99 —Друго: 
1701 99 10 00 — - Б е л шеќер . . кг К лб 
1701 99 90 00 Друго кг К лб 

1702 Друм шеќери, вклучувајќи хемиски чиста 
лактови, малтоза, гликоза и фруктоза, во 
цврста состојба; шеќерни сирупи без до-
датни средства за ароматизација или ма-
терии за бојосување; вештачки мед и меша-
ница на вештачки и природен мед; карамел: 
-Лактоза и лактозен сируп: 

1702 11 00 00 --Што содржат 99% или повеќе лактоза по 
маса, изразена како анхиридна лактоза, прес-
метано на сува материја кг лб лб 

170219 00 00 —Друго кг лб лб 
1702 20 00 00 - Шеќер и сируп од јавор кг лб лб 
1702 30 -Глиќоза (декстроза) и гликозен сируп, без содр-

жина на фруктоза или со содржина на фрук-
тоза помалку од 20% по маса во сува состојба: 

1702 30 10 00 - - Изогликоза кг лб лб 
- -Друго: 
- - - Ш т о содржат 99% или повеќе по маса на 

гликоза, во сува состојба: 
1702 30 51 00 - - - - В о форма на бел кристализиран прав, агло-

мерирани или неагломерирани кг . лб лб 
1702 30 59 00 Друго . . . кг лб лб 

Друго: 
1702 30 91 00 Во форма на бел кристализиран прав, агло-

мерирани или неагломерирани кг лб лб1 

1702 30 99 00 Друго кг лб лб 
1702 40 00 00 -Гликоза и гликозен сируп, со содржина од 20% 

до 50% фруктоза по маса во сува состојба . . . кг лб лб 
1702 50 00 00 -Хемиски чиста фруктоза . . . . . . . . . . . . . . кг лб ( лб 
1702 60 00 00 -Друга фруктоза и фруктозен сируп, со содржи-

на над 50% по маса фруктоза во сува состојба кг лб лб 
1702 90 -Друго,. вклучувајќи инвертен шеќер: 
1702 90 00 10 — Вештачки мед кг лб .К 
1702 90 00 20 —Карамел кг лб лб 
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1702 90 00 30 — Малтоза монохидрат кг лб лб 
1702 90 00 90 --Друго кг лб лб 

1703 Меласи добиени при екстракција или рафи-
нирање на шеќер: 

1703 10 00 00 - Меласа од шеќерна трска кг лб лб 
1703.90 00 00 - Друго . . . . . . . . кг лб лб 

1704 Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоко-
лада), без какао: 

1704 10 00 00 -Гуми за џвакање, вклучувајќи ги и оние препе-
чени со шеќер кг лб лб 

1704 90 -Друго:-
1704 90 10 00 — Екстракт на сладок корен што содржи повеќе од 

10% по маса на сахароза но не содржи други 
додадени материи кг лб лб 

1704 90 30 00 —Бела чоколада кг лб лб 
- Д р у г о : 

1704 90 51 00 Пасти, вклучувајќи марципан, во непосредни 
пакувања со нето содржина од 1 кг или пого-
лема кг лб лб 

1704 90 55 00 Пастили за грло и бонбони против кашлање . . кг лб лб 
1704 90 61 00 ---Производи превлечени со шеќер. кг лб лб 

" - Д р у г о : 
1704 90 65 00 Гумени производи и желе производи вклу-

чувајќи овошни пасти во форма на слатки . . кг лб лб 
1704 90 71 00 Варени слатки, полнети или неполнети . . . . кг лб лб 
1704 90 75 00 Карамели (гојјее) и слични слатки кг лб лб 

- - Д р у г о : 
1704 90 81 00 Компресирани бонбони кг лб лб 
1704 90 99 00 Друго кг лб лб 

ГЛАВА 18 

КАКАО И ПРОИЗВОДИ ОД КАКАО 

1801 1801 00 Какао во зрно, цело или кршено, сурово или 
пржено: 

1801 00 0010 - Во зрно, сурово кг лб лб 
1801 00 00.90 -Друго кг лб лб 

к 1802 1802 00 00 00 Лушпи, кори ципи и други отпадоци од ка-
као . КГ ' лб лб 

1803 Какао маса, одмастена или неодмастена: 
180310 00 00 -Неодмастена кг лб лб 
1803 20 00 00 - Наполно или делумно одмасшена кг лб ! лб 

1804 1804 00 00 00 Путер, маснотии и масло од какао кг лб лб 

1805 1805 00 00 00 Какао во прав, без додаден шеќер или други 
материи за загадување . . . кг лб лб 
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1806 Чоколада и други прехранбени производи 
што содржат какао: 

1806 10 00 00 -Какао во прав, со додаток на шеќер или други 
материи за загадување кг лб лб 

1806 20 -Други производи во табли или прачки со маса 
поголема од 2 кг или во течна состојба, маса, 
прав, гранули или во други форми во сиплива 

' состојба, во садови или непосредни пакувања, 
со содржина над 2 кг: 

1806 20 10 00 —Што содржат 31% или повеќе по маса на путер 
од какао или што содржат комбинирана маса од 
31% или повеќе на путер од какао и млечна 
маснотија . . ; . . , кг лб лб 

1806 20 30 00 - -Што содржат комбинирана маса од 25% или 
повеќе, но помалку од 31% на путер од какао и 
млечна маснотија . . . . . . . . , . . . . . . . . . кг лб лб 

--Друго: 
1806 20 50 00 Што содржат 18% или повеќе по маса на путер 

од какао кг лб лб 
1806 20 70 00 Чоколадно млеко во прав . . . кг лб лб 
1806 20 80 00 —-Чоколадни прелива кг лб лб 
1806 20 95 00 Друго . . . . . . . . . . кг ,лб лб 

- Други, во табли или прачки: 
1806 31 00 00 — Полнети кг лб лб 
1806 32 --Неполнети: 
1806 32 10 00 Со додаток на жита, овошје или јатчесто овош-

је . . . . . кг лб лб 
1806 32 90 00 Други . . . . . у . . . . . . . .. кг лб лб 
1806 90 -Друго,: 

- - Чоколада и чоколади^ производи: 
Чоколада, полнети или исполнети: 

1806 9011 00 Што содржат алкохол кг лб лб 
1806 9019 00 Друго . . . ; кг лб лб 

Друго: 
1806 90 31 00 Полнети кг лб лб 

1 1806 90 39 00 Исполнети кг лб лб 
1806 90 50 00 — Слатки производи и нивни замени добиени од 

производи за замена за шеќер, што содржат 
какао кг лб лб 

1806 90 60 00 -—Премази што содржат какао кг лб лб 
1806 90 70 00 —Препарати за приготвување на пијалаци, што 

содржат какао кг лб лб 
1806 90 90 00 —Друго кг лб лб 

ГЛАВА 19 

ПРОИЗВОДИ ВРЗ БАЗА НА ЖИТА, БРАШНО, СКРОБ ИЛИ МЛЕКО; 
СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ 

1901 Екстракт на слад; прехранбени производи од 
брашно, гриз, скроб или екстракт на слад, 

. без додаток на какао или со содржина по-
малку од 40% по маса на какао пресметано 
на потполно одмастена основа, на друго мес-
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то неспоменати ниту опфатени; прехран-
бени производи од стоки од шар. број 0401 
до 0404 без додаток на какао или со содр-
жина помалку од 5% по маса на какао прес-
метано на потполно одмастена основа, на 
друго место неспомнати ниту опфатени: 

1901 10 00 00 -Производи за исхрана на деца, во пакување за 
продажба ца мало - лб лб 

1901 20 00 00 - Мешаници и теста за производство на пекарски 
производи од тар. број 1905 - лб лб 

1901 90 -Друго: 
- - Екстракти на слад: 

1901 90 11 00 Со содржина на сува материја од 90% по маса 
или повеќе : . . . . - лб лб 

1901 90 19 00 Друго . - лб лб 
1901 90 90 00 —Друго : . . . . . . - лб лб 

1902 Теста, варени или неварени или полнети (со 
месо или со други материи) или поинаку 
приготвени, како што се шпагети, мака-
рони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, кане-
лони; кускус, приготвен или непрцготвен: 
-Теста крварени, неполнети ниту поинаку при-

готвени: 
1902 11 00 00 —Со додаток на јајца . - лб лб 
1902 19 00 00 —Други - лб лб 
1902 20 - Теста полнети, варени или неварени или по-

инаку приготвени: 
1902 20 10 00 - - С о содржина повеќе од 20% по маса на риби, че-

рупкари, мекотелци или други водени без'рбет-
ници - лб лб 

1902 20 30 00 - - С о содржина повеќе од 20% по маса колбаси и 
слично од месо и дробови од сите видови, 
вклучувајќи ги маснотиите од било кој вид или 
потекло . . - лб лб 

1902 20 90 00 —Друго - лб лб 
1902 30 00 00 -Други теста . - лб лб 
1902 40 - Кускус: “ 
1902 40 10 00 - - Неподготвен - лб лб 
1 9 0 2 4 0 9 0 0 0 —Друг - лб лб 

1903 1903 00 00 00 Тапиока и замени за тапиока, приготвени од 
скроб, во форма на лушпички, зрнца, монистра 
или слични форми - лб лб 

1904 Производи за исхрана добиени со бабрење 
или пржење на жита или производи од жита 
(на пример: пченкарни снежинка); жита (ос-
вен пченка) во зрно или во форма на снежин-
ки или други обработени зрна (освен брашно 
или гриз), претходно варени, или поинаку 
приготвени, на друго место неспоменати 
ниту опфатени: 

1904 10 -Производи за исхрана добиени со бабрење или 
пржење на жита или производи од жита: 
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19041010 00 —Добиени од пченка . - лб лб 
190410 30 00 —Добиени од ориз - лб лб 
1904 10 90 00 —Друго - лб лб 
1904 20 . -Подготвени производи добиени од непржени 

житни снежинки или од меимници на непржени 
житни снежинки и пржени житни снежинки 
или набабрени жита: 

1904 20 10 00 —Производи од видот МиѕИ добиени од непржени . 
житни снежинки - , лб лб 

--Друго: х 
1904 20 91 00 Добиени од пченка - лб лб 
1904 20 95 00 : Добиени од ориз - лб лб 
1904 20 99 00 Друго . . ! - лб лб 
1904 90 -Друго: 
1904 90 10 00 —Ориз - лб лб 
1904 90 90 00 --Друго и . . . . . - лб лб 

1905 Леб, печива, колачи, бисквити и други пекар-
ски производи, со додаток на какао или без 
додаток на какао; нафора, капсули за фар-
мацевтска употреба, обланди, оризова хар-
тија и слични производи: 

190510 00 00 - Рскав леб (криспи) - лб - лб 
1905 20 00 00 -Леб и слични производи зачинети со исиот . . . - лб лб 
1905 30 00 00 - Слатки бисквити; вафли и обланди - лб лб 
1905 40 00 00 -Двопек^тост леб и слични тост производи . . . - лб лб 
1905 90 00 00 -Друго - лб лб 

ГЛАВА 20 

ПРОИЗВОДИ ОД ЗЕЛЕНЧУК, ОД ОВОШЈЕ ИЛИ ОД ДРУГИ ДЕЛОВИ НА РАСТЕНИЈА 

2001 Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други 
делови на растенија за јадење, приготвени 
или конзервирани во оцет или оцетна кисе-
,лина: 

2001 10 00 00 -Краставици и корнишони - лб К 
2001 20 00 00 -Кромид - лб лб 
2001 90 -Друго: 
2001 90 10 00 — Манго мирудија - лб лб 
2001 90 20 00 --Плодови од родот Capsicum освен слатките пи-

перки или пимента - лб К 
2001 90 30 00 —Пченка шеќерец (Zea mays var. saccharata) . . . . - лб лб 
2001 90 40 00k —Сладок компир и слични јастиви делови на рас-

тенијата,^ содржина најмалку 5% по маса на 
скроб - лб лб 

2001 90 50 00 - - Печурки - лб лб 
2001 90 60 00 —Палмини срца - лб лб 
2001 90 65 00 —Маслинки - лб лб 
2001 90 70 00 —Слатки пиперки . . - лб К 
2001 90 75 00 — Корен од салата - лб лб 
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2001 908500 Црвена зелка . . . . . . лб лб 
2001 90 91 00 —Тропско овошје и тропско јатчесто овошје во 

лушпа . - лб лб 
2001 90 96 00 —Друго - лб лб 

2002 Домати приготвени или конзервирани на 
друг начин освен со оцет или оцетна кисе-
лина: 

/ 2002 10 00 00 -Домати, цели или во парчиња - лб К 
2002 90 00 00 - Д р у г о . - лб К 

2003 Печурки и трифли, приготвени или конзер-
вирани на друг начин освен во оцет или 
оцетна киселина: 

200310 00 00 -Печурки - лб лб 

2003 20 00.00 -Трифли - лб лб 

2004 Друг зеленчук приготвен или конзервиран на 
'друг начин освен во оцет или оцетна кисе-
лина, замрзнат, освен производите од тар. 
број 2006: 

2004 10 -Компир: 
20041010 00 т-Варен, но поинаку неприготвен - лб лб 

--Друго: 
200410 91 00 Во форма на брашно, гриз или лушпички . . . - лб лб 
2004109900 - - -Друго . . ; . . . . . . . - лб лб 

2004 90 -Друг зеленчук и мешаница на зеленчук: 
2004 90 10 00 —Пченка шеќерец (Zea mays var.. saccharata) . . . - лб лб 
2004 90 30 00 --Кисела зелка, капар и маслинки - лб лб 
2004 90 50 00 - т Грашок (Pisum sativum) и ран грав од ридот Pha-

seolus spp, во мешунка - лб лб 
— Друго, вклучувајќи мешаница 

2004 90 91 00 -—Кромид, варен, но поинаку неприготвен. . . . . лб лб 
- Д р у г о : 

2004 90 9810 Производ познат како "Ајвар", добиен од 
слатки пиперки ца кои им се додадени ми-
рудин, екстракти од мирудин или дестилати 
на природни мирудин, а понекогаш и модар 
патлиџан или домати и содржи најмалку 9% 
сув екстракт, а се користи главно како салата - лб К 

2004 90 98 90 Друго - лб лб 

2005 Друг зеленчук приготвен или конзервиран на 
друг начин освен во оцет или оцетна кисели-
на, незамрзнат, освен производите од шар. 
број 2006: 

200510 -Хомогенизиран зеленчук: 
200510'0010 —Детска храна во садови со нето маса до 

250 г . - лб лб 
2005 10 00 90 - - Диететска храна во садови со нето маса до 

250 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . - лб лб 
2005 20 -Компир: 
2005 20 10 00 - - Во форма на брашно гриз или лушпички . . . . . - лб лб 

--Друго: 



9 август 1996 ^СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА . Бр. 39 - Стр. 2171 

200520 20 00 Во тенки парчиња, пржен или печен, посолен 
или непосолен, ароматизиран или неаромати-
зиран, во херметички пакувања, погоден за 
непосредна потрошувачка лб лб 

2005 20 80 00 Друго . . . , - лб лб 
2005 40 00 00 -Грашок (Pisum sativum) . . . : . . . . . . - лб лб 

-Грав (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
2005 51 00 00 — Г р а в во зрно - лб лб 
2005 59 00 00 --Друг , . , - лб лб 
2005 60 00 00 -Шпаргли , . . . - лб лб 
2005 70 00 00 -Маслинки - лб лб 
2005 80 00 00 -Пченка шеќерец (Zea mays var saccharata) - лб лб 
2005 90 - Друг зеленчук и мешаници на зеленчук: 
2005 90 10 00 --Пиперки од видот Capsicum освен слатки пипер-

ки или пименти - лб ' лб 
2005 90 30 00 —Капар - лб лб 
2005 90 50 00 --Артичоки - лб лб 
2005 90 60 00 --Моркови • • • - лб лб 
2005 90 7Q 00 —Мешаници на зеленчук - лб лб 
2005 90 75 00 — Кисела зелка - лб : лб 

— Друго: 
2005 90 8010 Производ познат како "Ајвар" добиен од слат- . • 

ки пиперки на кои им се додадени, мирудин, 
екстракти од мирудин или дестилат?! од при-
родни мирудин, а понекогаш и модар патлиџан 
или домати, и содржи најмалку 9% сув екс-
тракт, а се користи главно како салата . лб К 

2005 90 80 90 Друго - лб лб' 

2006 2006 00 00 00 Зеленчук, овошје, јатчесто овошје, кори од 
овошје и други делови од растенија, конзер-
вирани во шеќер (кандирана, суви или крис-
тализирана) . . . . . . . . - лб лб 

2007 Џемови, овошни желева, мармелади, овошни 
пиреа и овошни пасти добиени со варење, со 
додавање или без додавање на шеќер или 
други средства за загадување: 

200710 -Хомогенизирани производи: 
200710 0010 —Детска храна во садови со нето маса до 

250 г . . - лб лб 
200710 00 90 —Диететска храна во садови со нето маса до 

250 г - лб . лб 
-Друго: 

2007 91 0р 00 —- Од агруми . . . . . . . . . . . . . . . - лб лб 
2007 99 00 00 - Друго . . - лб К 

I 
2008 Овошје, јашчесшо овошје и дру,ги јасшиви 

делови на растенија, поинаку приготвени 
или конзервирани, со додавање или без дода-
вање на шеќер или други средства за зага-
дување или алкохол, на друго место неспом-
нати или опфатени: 
- Јатчесто овошје, кикиритки и други семки, . 

вклучувајќи мешаница на тоа: овошје: 
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200811 —Кикиритки: 
200811 10 00 Путер од кикиритки - лб лб 
2008 11 9000 Друго . . . . . - лб лб 
200819 00 00 — Д р у г о , вклучувајќи мешаници . - лб лб 
2008 20 00 00 - Ананас - л“б лб 
2 0 0 8 3 0 0 0 0 0 - А г р у м и . . . . . ' . . . “ лб лб 

2008 40 00 00 - К р у ш и . . . . - лб лб 
2 0 0 8 5 0 0 0 0 0 -Кајоли .............................. - лб лб 

2008 60 ' -Цреши и вишни: 
- - Со додаден алкохол: 
- - Со содржина на шеќер над 9% по маса: 

2008 60 11 00 - Со алкохолна јачина по маса до 11*85% . . . . *' лб лб 
2008 60 19 00 Друго - лб лб 

Друго: 
2008 60 31 00 -1- Со алкохолна јачина по маса до 11,85% . . . . - лб лб 
2008 60 39 00 Друга . . . . . . . . . . . . - лб лб 

1 - Без додаден алкохол: 
Со додаден шеќер, во непосредни пакувања над 
1 кг: 

2008 60 51 00 Вишни (Ргипиѕ сегаѕиѕ) ^ . . - лб лб 
2008 60 59 00 — — Друго . - лб лб 

Со додаден шеќер, во непосредни пакувања до 
1 кг: 

2008 60 61 00 Вишни (Ргипиѕ сегаѕиѕ) . - лб лб 
2008 60 69 00 Друго . . . - лб лб 

Без додаден шеќер, во непосредни пакувања со 
нето содржина; 
4,5 кг или поголема: 

2008 60 71 00 Вишни (Ргипиѕ сегаѕиѕ) - лб лб 
2008 60 79 00 Друго - лб лб 

- Д о 4,5 кг: 
2008 60 91 00 Вишни (Ргипиѕ сегаѕиѕ) - лб лб 
2 0 0 8 6 0 9 9 0 0 Друго . . . . . - лб лб 

2 0 0 8 7 0 0 0 0 0 -Праски - лб лб 
2008 80 00 00 -Јаготка - лб лб 

-Друго, вклучувајќи и мешаница освен оние од 
шар. подброј 200819: 

2008 91 00 00 —Палмини јатки - лб лб 
"2008 92 00 00 —Мешаница - лб лб 

2008 99 —Друго: 
2008 99 10 00 Што содржи додаден алкохол - лб лб 

- - - Што не содржи додаден алкохол: 
2008 99 40 00 Со содржина на додаден шеќер, во непос-

редни пакувања со нето содржина над 1 кг . . - лб лб 
2008 99 50 00 - - - - С о содржина на додаден шеќер, во непос-

редни пакувања со нето содржина до 1 кг . . - лб лб 
- ; Без содржина на додаден шеќер: 

2008 99 85 00 Пченка, освен пченка шеќерец (Zea mays var. 
saccharata) . . . . - лб лб 

2008 99 91 00 Сладок компир и слични јастиви делови на 
растенијата, со содржина најмалку 5% по 
маса на скроб - лб лб 

2008 99 99 00 Друго - лб лб 
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2009 Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) 
и сокови од зеленчук, неферментирани и без 
додаток на алкохол, со додаток или без до-
даток на шеќер или други средства за зас-
ладување: 
- Сок од портокали: 

200911 00 00 —Замрзнат л лб лб 
2009 19 00 00 - - Д р у г л лб лб 
2009 20 00 00 - Сок од грејпфрут л лб лб 
2009 30 00 00 - Сок од други агруми л лб лб 
2009 40 00 00 -Сок од ананас л лб лб 
2009 50 00 00 - Сок од домати л лб К 
2009 60 00 00 - Сок од грозје (вклучувајќи шира од грозје) . . . . л лб К 
2009 70 00 00 -Сок од јаболка . . . л лб К 
2009 80 00 00 -Сок од друго овошје или зеленчук л лб К 
2009 90 00 00 -Мешаницџ на сокови л лб лб 

ГЛАВА 21 

РАЗНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ИСХРАНА 

2101 Екстракти, есенции и концентрати, на ка-
фе, чај или мате-чај и препарати врз база на 
тие производи или врз база на кафе, чај, или 
мате-чај; пржена цикорија и други пржени 
замени на кафе, и екстракти, есенции и кон-
центрати на тие производи: 

-Екстракти, есенции и концентратп на кафе, и 
препарати врз база на тие екстракти, есенции 
или концентрати или врз база на кафе: 

2101 11 00 00 --Екстракти, есенции и концентрати. - лб лб 
2101 12 —Препарати врз база на овие екстракти, есен-

ции, или концентрати или врз база на кафе: 

2101 12 92 00 Препарати врз база на овие екстракти, есенции 
или концетрати од кафе - лб лб 

2101 12 98 00 Друго - л б лб 
2101 20 -Екстракти, есенции и концентрати, на чај или 

мате-чај, и препарати врз база на тие екс-
тракти, есенции или концентрати, или врз база 
на чај или мате-чај: 

2101 ?0 20 00 --Екстракти, есенции или концетрати - лб лб 
--Препарати: 

2101 20 92 00 - - - В р з база на екстракт, есенции или концетрати 
од чај или мате чај . - лб лб 

2101 20 98 00 Друго - лб лб 
2101 30 00 00 - Пржена цикорија и други пржени замени на ка-

I фе, и екстракти, есенции и концентрати на тие 
производи - лб лб 
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2102 Квасец (активен или неактивен); други ед-
ноклеточни микроорганизми; мртви (освен 
вакцини од тар. број 3002); приготвени пра-
шоци за печиво: 

2102 10 - Активен квасец: 
2102 10 10 00 — Култура на квасец - лб К 

- - Квасец за мешање: 
2102 10 31 00 Сув - лб К 
2102 103900 Друг . - лб .К 
2102 10 90 00 - Д р у г . . . . . - лб К 
2102 20 -Неактивен квасец; други едноклеточни микро-

организми, мртви: 
--Неактивен квасец: 

2102 20 11 00 - - - В о таблети, коцки или слични форми, или во 
непосредни пакувања со нето содржина до 1 кг - лб лб 

2102 2019 00 - - - Д р у г о . - лб лб 
2102 20 90 00 —Друго , - дб лб 
2102 30 00 00 - Приготвени прашоци за печива . . . - . лб лб 

2103 Препарати за сосови и приготвени сосови; 
мешани мирудии и мешани мирудиски сред-
ства; брашно и гриз од синап и приготвен си-
нап (сенф): 

210310 00 00 -Сос од соја - лб лб 
2103 20 00 00 - "Ке?скир" и други сосови од домати - лб К 
2103 3 0 - Б р а ш н о и гриз од синап и приготвен синап (се-

нф): 
2103 30 0010 —Брашно од синап - лб лб 
2103 30 00 90 —Приготвен синап (сенф) - лб лб 
2103 90 -Друго: 
2103 90 00 10 — Комбинирани мирудин врз база на пиперки . . . - лб лб 
2103 90 00 90 —Друго - лб дб 

2104 Супи и чорби и препарати за тие производи; 
хомогенизирани сложени прехранбени произ-
води: 

2104 10 00 00 - Супи и чорби и препарати за тие производи . . . - лб лб 
2104 20 -Хомогенизирани сложени прехранбени произво-

ди: 
2104 20 0010 --Детска храна во садови со нето маса до 

250 г - лб лб 
2104 20 00 90 --Диететска храна во садови со нето маса до 

250 - лб лб 

2105 2105 00 00 00 Сладолед и друг јастив мраз, со додаток или 
без додаток на какао - лб лб 

2106 Прехранбени производи на друго место не-
спомнати или опфатени: 

2106 10 -Концентрати на белтачини и текстуирани бел-
тачинести материи: 
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2106 10 20 00 — Без млечни маснотии, сахароза, изогликоза, ѓли-
коза или скроб или кои содржат помалку од 
1,5% млечна маснотија, 5% сахароза или изо-
гликоза, 5% гликоза или скроб . , - лб лб 

2106 10 80 00 —Друго - лб лб 
2106 90 -Друго: 
2106 90 10 00 — Cheese fondues - лб лб 
2106 90 20 00 --Сложени алкохолни препарати, освен оние врз 

база на, миризливи материи, од вид кои се упо-
требуваат при производство на п и ј а л а ц и . . . . . - лб лб 

— Ароматизирани или бојосани шеќерни сирупи: 
2106 90 30 00 Изогликознисирупи - лб лб 

Друго: 
2106 90 51 00 Лактозен сируп - лб лб 
2106 90 55 00 Гликозен сируп и малтодекстрински сируп . . - лб лб 
2106 90 59 00 Д р у г о . . -! лб лб 

— Друго: 
2106 90 92 00 — - Б е з млечни маснотии, сахароза, изогликоза, 

гликоза или скроб или кои содржат помалку од 
1,5% млечна маснотија, 5% сахароза или изо-
гликоза, 5% гликоза или скроб - лб лб 

2106 90 98 00 - - -Друго . . . : - лб лб 

ГЛАВА 22 

ПИЈАЛАЦИ, АЛКОХОЛИ И ОЦЕТ 

2201 Вода, вклучувајќи природна или вештачка 
минерална вода и газирана вода, без додаток 
на шеќер или на други средства за загаду-
вање или ароматизација; мраз и снег: 

2201 10 00 00 -Минерална вода и газирана вода л лб лб 
2201 90 00 00 - Д р у г о л лб лб 

2202 Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана 
вода, со додаток на шеќер или други сред-
ства за насладување или ароматизација, и 
други безалкохолни пијалаци, освен сокови од 
овошје и зеленчук што се распоредуваат во 
шар. број 2009: 

2202 10 00' 00 -Вода, вклучувајќи минерална вода и газирана 
вода, со додаток на шеќер или другџ средства 
за загадување или ароматизацпја л лб лб 

2202 90 00 00 - Д р у г о . . л лб лб 

2203 2203 00 Пиво добиено од слад: 
- Во амбалажа до 10 литри: 

2203 00 01 00 —Во шишиња 
2203000900 - Д р у г о . 
2203 0010 00 - В о амбалажа над 10 литри 

л лб лб 
л лб лб 
л лб лб 
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2204 

2204 10 

2204 1011 00 
2204 1019 00 

220410 91 00 
2204 10 99 00 

2204 21 
2204 2" 0010 

2204 21 00 21 
2204 21 00 29 
2204 21 00 30 
2204 29 
2204 29 00 10 

2204 29 00 21 
2204 29 00 29 
2204 29 00 30 
2204 29 00 90 
2204 30 
2204 3010 00 

2204 30 90 00 

2205 

Вино од свежо грозје, вклучувајќи зајакнаши 
вина; шира од грозје, освен онаа од тар. број 
2009: 
- Вина пенливи: 
— Со содржина на алкохол 8,5% или повеќе 

"Champagne" . . г . 
Друго 

--Друго: 
"Asti spumante" . . . . 

- - -Друго 
-Други вина; шира од грозје со запрена фермен-

тација со додавање на алкохол: 
—Во садови до 2 л: 

Вино трпезно . 
Вино квалитетно: 

Бело. . . 
-г---Друго . 

Вино десертно . 
--Друго: 

Вино трпезно 
Вино квалитетно: 

Бело . . 
- - - Д р у г о 

Вино десертно . . . 
Друго 

-Друга шира од грозје: . 
—- Делумно ферментирана или со прекината фер-

ментација, на друг начин освен со додавање на 
алкохол . . . ; 

--Друга ' . 

л' лб к 
л лб к 

л лб к 
л лб к 

л лб к 

л лб К 
л лб . К 
л лб К 

л лб К 

л лб К 
л лб К 
л лб К 
л лб К 

л 
л 

2205 10 
22051010 00 
2205 10 90 00 
2205 90 
2205 9010 00 
2205 90 90 00 

Вермут и други вина од свежо грозје, аро-
матизирани со растенија или со средства за 

, ароматизација: 
- Во садови до 2 л: 
- - Со јачина на алкохол др 18% по волумен . . . . . л 
— Со јачина на алкохол над 18% по волумен . . . . л 
-Друго: 
— Со јачина на алкохол до 18% по волумен л 
- - С о јачина на алкохол над 18% по волумен . . . . л 

2206 2206 00 Други ферментирани пијалаци (на пример: 
јаболковица, крушковица и медовина); меша-
ници на ферментирани пијалаци и мешаници 
на ферментирани пијалаци и безалкохолни 
пијалаци, на друго место неспоменати ниту 
опфатени: , 

2206 00 10 00 - "ПдиеПе" л 
-Друго: 
- - Пенливи: 

2206 00 31 00 Јаболковица и крушковица . . . . . . . . . . . . л 
2206 00 39 00 Друго л 

— Во амбалажа:' 
До 2 литри: 

лб 
-Лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

К 
К 

К 
К 

К 
К 

лб лб 

лб 
лб 
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2206 00 51 00 Јаболковица и крушковица . . л лб лб 
2206 00 59 00 -Друго . . л лб лб 

Над 2 литри: 
2206 00 81 00 Јаболквица и крушковица л лб лб 
2206 00 89 00 Друго . . . . . . л лб лб 

2207 Неденатуриран етил-алкохол со алкохолна 
јачина 80% зафатнина или повеќе; етил-
алкохол и други алкохоли, денатурирани, со 
која и да било јачина: 

2207 10 00 00 - Неденашуриран етил-алкохол со алкохолна ја-
чина 80% зафатнина или појак л лб лб 

2207 20 00 00 - Етил-алкохол и други алкохоли, денатурцрани, 
со која и да било јачина л лб К 

2208 Неденатуриран етил-алкохол со алкохолна 
јачина помала од 80% зафатнина; ракии, ли-
кери и други алкохолни пијалаци: 

2208 20 00 00 - Алкохолни пијалаци добиени со дестилација на 

2208 30 “ -Виски: 
2208 30 0010 — В о амбалажа до 2 литри 
2208 30 00 90 — Во амбалажа над 2 литри 
2208 40 00 00 -Рум и тафџја (ракија од шеќерна трска) 
2208 50 00 00 Џин и клековача 
2208 60 00 00 -Водна 
2208 70 00 00 -Ликери и кордиали . 
2208 90 - Д р у г о : 

— Арак, во амбалажа од: 
2208 90 11 00 — - 2 литри или помалку 
2208 9019 00 - - - Н а д 2 л и т р и 

— Сливовица, крушковница или вишновица (освен 
ликерн), во амбалажа од: 

2208 90 33 00 — - 2 литри или помалку 
2208 90 38 00 Над 2 литри 

— Други алкохолни пијалаци, во амбалажа од: 
2 литри или помалку: 

2208 90 41 00 Узо 
Друго: 

Алкохолни пијалаци (освен ликери): 
Дестилирани од овошје: 

2208 90 45 00 Калвадос . . 
2208 90 48 00 Друго 

Друго: 
2208 90 52 00 Корн 

Друго: 
2208 90 57 10 Мастика 
2208 90 57 90 Друго . . . . . . 
2208 90 69 00 Други алкохолни пијалаци 

Над 2 литри: 
Алкохолни пијалаци (освен ликери): 

2208 90 71 00 Дестилирани од овошје 
2208 90 74 00 Друго 

Други алкохолни пијалаци: 
2208 90 7810 Вински дестилат 
2208 90 78 90 Друго 

л лб к 

л лб лб 
л лб лб 
л лб лб 
л лб лб 
л лб лб 
л лб лб 

л лб лб 
л лб лб 

л лб лб 
л лб лб 

л лб лб 

л лб лб 
л лб лб 

л лб лб 

л лб лб 
л лб лб 
л лб лб 

л . лб лб 
л лб лб 

л лб к 
л лб лб 
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--Неденатуриран етил алкохол со алкохолна ја-
чина 80% зафатнина, во амбалажа: 

2208 90 91 00 До 2 литри л лб лб 
2208 90 99 00 '. - — Над 2 литри л лб лб 

2209 2209 00 Оцет и замена за оцет добиени од оцетна 
киселина: 
- Вински оцет во садови со содржина: 

2209 00 11 00 —До 2 литри : , л лб лб 
2209 0019 00 - -Над2литри . . л лб лб 

- Друго, во садови со содржина: 
2209 00 91 00 —До 2 литри л лб лб, 
2209 00 99 00 —Над 2 литри л лб лб 

ГЛАВА 23 

ОСТАТОЦИ И ОТПАДОЦИ ОД ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА; 
ПРИГОТВЕНА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ 

2301 Брашно, прав и пелети, од месо или од месни 
отпадоци, од риби или од черупкари, меко-
телци или други водени без’рбетници, непо-
годни за човечка исхрана; џимиринки: 

2301 10 00 00 -Брашно, прав и пелети, од месо или од месни 
отпадоци; џимиринки , - К лб 

2301 20 00 00 -Брашно, прав и пелетџ, од риби или од черуп-
кари, мекотелци или од други водени без'рбет-
ници - К лб 

2302 Трици и други остатоци добиени со просеју-
вање, мелење или друга обработка на жита 
и мешункасти растенија, непелетизирани 
или пелетизиранш 

230210 00 00 -Од пченка - К лб 
2302200000 - Од ориз . . . . . . / - . К лб 
2302300000 - Од пченица - К К 
2302 40 00 00 Од други жита - К лб 
2302 50 00 00 - Од мешункасти растенија - , К лб 

2303 Остатоци од производство на скроб и 
слични остатоци, резанки од шеќерна репка, 
отпадоци од шеќерна трска и други отпа-
доци од шеќерната индустрија, остатоци и 
отпадоци од пивари или дестилерии, непеле-
тизирани или пелетизирани: 

2303 10 00 00 - Остатоци од производство на скроб и слични 
остатоци - К лб 

2303 20 00 00 - Резанки од шеќерна репка, отпадоци од шеќерна 
трска и други отпадоци од производство на ше-

, ќер - К лб 
2303 30 00 00 - Отпадоци од пивари или дестилерии . . . . . . . - К лб 
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2304 2304 0000 00 Маслени погачц и други цврсти остатоци, 
добиени при екстракција на масло од соја, 
немелени, мелени или пелетизирани . . . . . . - К лб 

2305 2305 00 00 00 Маслени погачи и други цврсти остатоци, 
добиени при екстракција на масло од кики-
ритки, немерени, мелени или пелетизирани . - К лб 

2306 Маслени погони и други цврсти остатоци, 
добиени со екстракција на растителни мас-
нотии или Масла, освен оние од тар.ЈЅрој 
2304 и 2305, немелени, мелени или пелешизи-
рани: 

2306 10 00 00 -Од семе на памук - К лб 
2306 20 00 00 - Од семе на лен . . . . . . . ? - К лб 
2306 30 00 00 - Од семе на сончоглед - К лб 
2306 40 00 00 -Од семе на маслодајна репка . - лб лб 
2306 50 00 00 - Од кокосов орев или копра - лб лб 
2306 60 00 00 -Од пашов орев или јатка - лб лб 
2306 70 00 00 -Од пченкарни никулци - лб лб 
2306 90 00 00 -Друго - лб лб 

2307 2307 00 00 00 Талог од вино; вински камен . . . . . . . . . . . - лб лб 

. 2308 Растителни материјали и растителни от-
падоци, и остатоци од преработка на рас-
тителни материјали и споредни производи, 
пелетизирани или непелетизирани, што се 
употребуваат за исхрана на животни, на 
друго место неспомнати или опфатени: 

2308 10 00 00 -Желад и див костен - лб лб 
2308 90 00 00 -Друго - лб лб 

2309 Производи што се употребуваат за исхрана 
на животни: 

230910 00 00 -Храна за кучиња и мачки, приготвена за про-
дажба на мало - лб лб 

2309 90 -Друго: 
--Комплетни крмни смеси и суперконцентрати за 

исхрана на живина, риби и добиток: 
2309 90 00 11 Храна за рибина младенка . . . . . . . . . . . . ' К лб 
2309 90 00 19 Друго - К лб 
2309 90 00 20 —Добиточна храна збогатена со меласа, џибра, 

јаглени хидрати, витамини, минерали и слично . - К лб 
2309 90 00 30 —Премикси . . : . . . - лб ЛБ1 
2309 90 00 90 - -Друго , . . - К - лб 
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ГЛАВА 24 

ТУТУН И ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАМЕНА НА ТУТУН 

2401 Тутун, суров и непреработен; отпадоци од 
тутун: 

2401 10 -Тутун, неоджплеш 
- - С у ш е н со воздушен тек (flue-cured) вид Вирџи-

“ нија и лесно воздушно сушен (air-cured) тутун 
вид Берлеј (вклучувајќи хибриди на Берлеј); 
,лесно воздушно сушен (air-cured) тутун од видот 
Мериленд и тутун сушен на чад (fire-cured): 

2401 10 10 00 Сушен со воздушен тек (flue-cured) вид Вирџи-
нија кг лб К 

2401 10 20 00 Лесно воздушно сушен (air-cured) тутун вид 
Берлеј (вклучувајќи хибриди на Берлеј) . . . . кг лб К 

2401 10 30 00 Лесно воздушно сушен (air-cured) тутун од ви-
дот Мериленд кг лб К 
Тутун сушен на чад (fire-cured): 

2401 10 41 00 -т Вид Кентаки кг лб К 
2401 10 49 00 -Друг кг лб К 

v —Друг: 
2401 10 50 00 Лесно воздушно сушен (air-cured) тутун . . . . . кг лб К 
2401 10 60 00 Тутун сушен на сонце (sun-cured) од ориентален 

вид . кг лб К 
2401 10 70 00 Тутун сушен во темница (air-cured) кг лб К 
2401 10 80 00 Тутун сушен со воздушен тек (flue-cured) . . . . кг лб К 
2401 10 90 00 Другтутун . . . . . . . кг лб К 

2401 20 - Тутун, делумно или целосно оджилеш 
, 1—Сушен со воздушен тек (flue-cured) вид Вирџи-

нија и лесно воздушно сушен (air-cured) тутун 
вид Берлеј (вклучувајќи хибриди на Берлеј); 
лесно воздушно сушен (air-cured) тутун од видот 
Мериленд и тутун сушен на чад (fire-cured): 

2401 20 10 00 Сушен со воздушен тек (flue-cured) вид Вирџи-
нија . кг лб К 

2401 20 20 00 Лесно воздушно сушен (air-cured) тутун вид 
Берлеј (вклучувајќи хибриди на Берлеј) . . . . кг лб К 

2401 20 30 00 Лесно воздушно сушен (air-cured) тутун од ви-
дот Мериленд кг лб К 
Тутун сушен на чад (fire-cured): 

2401 20 41 00 Вид Кентаки . . . кг лб К 
2401 20 49 00 Друг кг лб К 

— Друг: 
2401 20 50 00 — - Лесно воздушно сушен (air-cured), тутун кг лб К 
2401 20 60 00 - — Т у т у н сушен на сонце (sun-cured) хуц ориентален 

1 вид кг лб К 
2401 20 70 00 - - . -Тутун сушен во темница (air-cured). . . . . . . . кг лб К 
2401 20 80 00 - - - Т у т у н сушен со воздушен тек (flue-cured) . . . . кг лб К 
2401 20 90 00 - Друг тутун . . кг лб К 
2401 30 00 00 -Отпадоци од тутун кг лб К 

2402 Пури цигарилоси и цигари, од тутун или од 
замени за тутун: 

2402 10 00 00 - П у р и и цигарилоси, што содржат тутун . . . . 1000п лб лб 
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2402 20 00 00 - Цигари што содржиш шушун , . . . . . . . . . . : 1000п лб К 
2402 90 00 00 - Д р у г о 1000П лб К 

2403 "Други преработки од тутун и производи за 
замена на тутун; “хомогенизирак“ или "ре-
конституиран" тутун; екстракти и сокови 
од тутун: 

2403 10 - Тутун за пушење со додаток или без додаток на 
замена за тутун во кој и да било сооднос; 

2403 10 10 00 — Во пакување до 500 грамг̂  - лб лб 
240310 90 00 —Друг. - лб лб 

-Друго: 
2403 91 00 00 —“Хомогенизираи“ или “реконструираи“ тутун - лб лб 
2403 99 —Друго: 
2403 99 10 00 Тутун за џвакање и тутун за шмркање - л б лб 
2403 99 90 00 Друго . , . . . . . - лб лб 

ОДДЕЛ V 

МИНЕРАЛНИ ПРОИЗВОДИ 

ГЛАВА 25 
4 

СОЛ; СУЛФУР; ЗЕМЈА И КАМЕН; ГИПС, ВАР И ЦЕМЕНТ 
џ 

2501 2501 00 Сол (вклучувајќи сол за јадење и денатури-
рана сол) и чист натриумхлорид, вклучу-
вајќи во воден раствор или со додаток на 
антиагломерациони средства или на сред-
ства за подобра флуидност; морска вода: 

2501 0010 00 - Морска сол и солени раствори . - лб лб 
-Обична сол и хемиски чист натриум хлорид, 

вклучувајќи во воден раствор или со додаток на 
антиагломерациони средства или средства за 
подобра флуидност: 

2501 00 31 00 — З а хемиска трансформација (раздвојување на Ма 
од С1), потребен за производство на други произ-
води - лб лб 

- Д р у г о : 
12501 00 51 00 -—-Денатурирана или за'индустриски потреби 

(вклучувајќи и пречистување), освен за кон-
зервирање и приготвување на храна за луѓе 
или животни . . - ; лб лб 
Друго: 

2501 00 91 00 Сол погодна за човечка исхрана . - лб лб 
2501 00 99 00 Друго . - лб лб 

2502 2502 00 00 00 Пирити на железо, непржени - лб лб 

2503 2503 00 00 00 Сулфур од сите видови, освен сублимиран 
сулфур, таложен и колоиден сулфур - лб лб 



Стр. 2116 - Бр. 39 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А ^ ^ ^ ^ I 9 август 1996 

2504 Графит, природен: 
2504 10 00 00 - Во прав или лушпички - лб лб 
2504 90 00 00 -Друг , . . . . - лб лб 

2505 Природен песок од сите видови, бојосан или 
небојосан, освен металоносен песок од 
Глава 26: 

2505 10 00 00 - Силикатен и кварцен песок - лб лб 
2505 90 00 00 -Друг песок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - лб лб 

2506 Кварц (освен природен песок); кварцит, 
вклучувајќи грубо цепен или сечен со пила 
или на друг начин, во блокови или плочи со 
правоаголна (вклучувајќи квадратна) фор-
ма: 

250610 00 00 - К в а р ц . . . . . - лб лб 
-Кварцит: 

2506 21 00 00 —Суров или грубо цепен - лб лб 
2506 290000 - Д р у г о - лб лб 

2507 2507 00 Каолин и други каолински глина, печени или 
непечени: 

2507 0010 00 -Суровкаолин . - лб лб 
2507 009000 -Друго - лб лб 

2508 Други шини (освен експандирани глини од 
тар. бро 6806), андалузит, кијанит и сили-
манит, печен или непечен; мулит; шамотни 
или динас земји: 

250810 00 00 -Бентонит . - лб лб 
2508 20 00 00 - Земји за обезбојување и земји за вајарство . . . - лб лб 
2508 30 00 00 - Огноотпорни глини - лб лб 
2508 40 00 00 - Други глини - лб лб 
2508 50 00 00 -Анадалузит, кијанит и силиманит - лб лб 
2508600000 - М у л и т . . - лб лб 
2508 70 00 00 -Паметна или динас-земја - лб лб 

2509 2509 00 00 00 Креда . 4 . . . . . . . . - лб лб 

2510 Природни калциум фосфати, природни алу-
миниум калциум фосфати и фосфатна кре-
да: 

2510 10 00 00 -Немелени - лб лб 
2510 20 00 00 -Мелени - лб лб 

2511 Природен бариум сулфат (барити); приро-
ден бариум карбонат (витерит), печен или 
непечен, освен бариум оксидот од шар. број 
2816: 

2511 10 00 00 -Природен бариум сулфат (барити) - лб лб 
2511 20 00 00 - Природен бариум карбонат (витериш) - лб лб 
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2512 2512 00 00 00 Силикатно фосилна брашно (на пример: ни-
селгур, тришо, дијатомит) и слични силина-
тни земји, печени или непечени, со привидна 
специфична маса 1 или помала лб лб 

2513 Пливка; ситнозрнест корунд; природен ко-
рунд, природен гранит и други природни ма-
терии за брусење, термички обработени или 
необработени: 
-Пливка,: 

2513 11 00 00 —Сурова или во неправилни парчиња, вклучу-
вајќи кршена пливка . - лб лб 

251319 00 00 — Д р у г о - лб лб 
2513 20 00 00 - Ситнозрнест корунд, природен корунд, при-

роден гранит и други природни материи за 
брусење . . . . . лб лб 

2514 2514 00 00 00 Шкрилец, вклучувајќи грубо цепен или исечен 
со пила, или на друг начин во блокови или 
плочи со правоаголна (вклучувајќи квадрат-
на) форма - лб лб 

2515 Мермер, травертин, екосин и друг варовнич-
ки камен за споменици, градежништво и др, 
со привидна специфична маса 2,5 или пого-
лема, и алабастер, вклучувајќи и грубо цепен 
или сечен со пила или на друг начин, во бло-
кови или плочи со правоаголна (вклучувајќи 
квадратна) форма: 
- Мермер и травертин 

2515 11 00 00 --Суров или грубо цепен - лб лб 
2515 12 00 00 --Сечен со пила или на друг начин, во блокови 

или плочи со правоаголна (вклучувајќи квад-
ратна) форма - лб лб 

2515 20 00 00 -Екосин и друг варовнички камен за споменици, 
градежништво и др; алабастер . - лб лб 

2516 Гранит, порфир, базалт, песочар и друг ка-
мен за споменици, градежништво и друго, 
вклучувајќи грубо цепени или сечени со пила 
или на друг начин, во блокови или плочи со 
правоаголна (вклучувајќи квадратна) фор-
ма: 
-Гранит: 

2516 11 00 0(0 —Суров или грубо цепен - лб лб 
251612 00 00 —Сечен со пила или на друг начин, во блокови 

или плочи со правоаголна (вклучувајќи квад-
ратна) форма - лб лб 

-Песочар: 
2516 21 00 00 — Суров или грубо цепен - лб ЛВ 
2516 22 00 00 --- Сечен со пила или на друг начин, во блокови 

или плочи со правоаголна (вклучувајќи квад-
ратна) форма - лб лб 

2516 90 00 00 -Други камења за споменици или градежништво - лб лб 
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2517 Обли, чакал, кршени или дробени камења, 
што обично се употребуваат како агрегати 
за бетон, за кампување на патишта или 
железнички пруги или за други насипувања, 
крупен чакал, вклучувајќи термички обрабо-
тувани; макадам од згура, треска или слич-
ни индустриски отпадоци, вклучувајќи и ме-
шани со материјали од првиот дел на овој 
тарифен број; термакадам; гранули, пар-
чиња и прав, од камен од шар. број 2515 или 
2516, вклучувајќи термички обработени:. 

2517 10 - Обли, чакал, кршени или дробени камења, што 
се употребуваат како агрегати за бетон, за ка-
мпување на патишта или на железнички пруги, 
и за други насипувања, крупен чакал и кремен, 
вклучувајќи термички обработени: 

25171010 00 - - Обли, чакал, крупен чакал - лб лб 
251710 90 00 - Д р у г о - лб лб 

2517 20 00 00 -Макидан од згура или слични индустриски от-
падоци, вклучувајќи и помешани со материјали 
од шар. подброј 251710 ' - лб лб 

2517 30 00 00 -Термакадам - лб лб 
-Трапули, одломки и прав, од ка,нења од тар. 

број 2515 или 2516, вклучувајќи термички 
обработени: 

2517 41 00 00 —Од мермер - лб лб 
2517 49 00 00 —Друго - лб лб 

2518 Доломит, печен или непечен; доломит, грубо-
цепен или сечен со пила или на друг начин, во 
блокови или плочи со правоаголна (вклу-
чувајќи квадратна) форма; агломериран до-
ломит (вклучувајќи тердоломит): 

251810 00 00 -Доломит, непечен - лб лб 
2518 20 00 00 -Доломит, печен - лб лб 
2518 30 00 00 -Доломит агломериран (вклучувајќи тердоло-

мит) . - лб лб 

2519 Природен магнезиум карбонаш (магнезиш); 
електростопен магнезит; синтермагнезит 
со содржина или без содржина на мали коли-
чини од други оксиди додадени пред синтери-
рањето; други оксиди на магнезиум, чисти 
или нечисти: 

251910 00 00 - Природен магнезиум карбонат (магнезит) . . . . - лб лб 
2519 90 -Друго: 
2519 9010 00 —Магнезиум оксид, освен печен природен маг-

незиум карбонат . . - лб лб 
2519 90 30 00 —Синтермагнезит - лб лб 
2519 90 90 00 Друго - лб лб 



9 август 1996 ^ С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА . Бр. 39 - Стр. 2171 

2520 Суров гипс; анхидрид на гипс; печен гипс 
(што се состои од печен гипс или калциум 
сулфат), бојосан или небојосан, со додаток 
или без додаток на мали количества забр-
зувачи или забавачи на врзувањето: 

252010 00 00 - Суров гипс; анхидрцд на.гипс - лб лб 
2520 20 -Печен гипс: 
2520 20 10 00 — За градежништво - лб лб 
2520 20 90 00 - Д р у г - лб лб 

2521 2521 00 00 00 јВаровничка камен кој се употребува како 
шопител; варовнички камен кој се употре-
бува за производство на вар и цемент . . . . - лб лб 

2522 Вар негасена, гасена вар и хидраулична вар, 
освен калциум оксид и хидроксид од тар. 
број 2825: 

2522 10 00 00 -Вар негасена - лб лб 
2522 20 00 00 -Вар гасена - лб лб 
2522 30 00 00 -Хидраулична вар . . - лб лб 

2523 Портланд-цемент, алуминантен цемент, це-
мент од згура, суперсулфатен цемент и 
слични хидраулични цементи, вклучувајќи 
бојосани и во форма на клинкери 

252310 00 00 -Цемент во форма на клинкери - лб лб 
-Портланд цемент: 

2523 21 00 00 —Бел цемент, вештачки бојосан или небојосан . - лб лб 
2523 29 00 00 --Друг . . . . - лб К 
2523 30 00 00 -Алуминантен цемент - лб лб 
2523 90 -Други хидраулични цементи: 
2523 90 10 00 - - Цемент за печки за топење на метали - лб лб 
2523 90 30 00 — Пуцолански цемент - ' лб . лб 
2523 90 90 00 —Други . . - лб лб 

2524 2524 00 Азбест: 
2524 00 30 00 - Влакна, лушпички или прав . . . . . . . . . . . . . - лб Д4 
2524 00 80 00 -Друго - лб Д4 

2525 Лискун, вклучувајќи и цепенки; отпадоци од 
лискун: 

2525 10 00 00 - Суров лискун и лискун во форма на листови или 
цепенки - . лб лб 

2525 20 00 00 -Лискун во прав - лб лб 
2525 30 00 00 - Отпадоци од лискун - лб лб 

2526 Природен стеатит, вклучувајќи грубо цепен 
или сечен со пила или на друг начин, во бло-
кови или плочи, со правоаголна (вклучувајќи 
квадратна) форма; талк: 

2526 100000 -Недробен или немелен. . . . . . . . . . - лб лб 
2526 20 00 00 -Дробен или мелен . . - лб лб 
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2527 2527 00 00 00 Природен криолиш; природен киолит лб лб 

2528 Природни борати и нивни концентрати (пе-
чени или непечени), освен дороти издвоени од 
природна солена вода; природна борка кисе-
лина која содржи до 85% по маса на Н3В03 
пресметано на сув производ: 

2528 10 00 00 -Природни натриум борати и нивни концен-
трати (печени или непечени) . . . . . . . . . . . . - лб лб 

2528 90 00 00 - Друго - лб лб 

2529 Фелдспат; леуцит; нефелин и нефелинсие-
нит; флуорити: 

252910 00 00 -Фелдспат . - лб лб 
- Флуорит: 

2529 21 00 00 -— Со содржина од 97% или помалку по маса 
калциум флуорид . . . . . . . . . . . . . . . ; . - лб лб 

2529 22 00 00 --Со, содржина над 97% по маса калциум 
флуорид . . . . . . . , - лб лб 

2529 30 00 00 -Леуцит; нефелџн и нефелин сиенит - лб лб 

2530 Минерални Материи на друго место неспом-
нати или опфатени:! 

2530 10 00 00 - Вермикулит, перлиш и хлорити, неекспандирани - лб лб 
2530 20 00 00 -Киесерит, епсомит (природни магнезиум сулфа-

ти) . . - лб лб 
2530 40 00 00 -Природни лискунести оксиди на железо . . . . . - лб лб 
2530 90 00 00 -Друго- - лб лб 

ГЛАВА 26 

РУДИ, ЗГУРИ И ПЕПЕЛИ. 

2601 Руди на железо и концентрати, вклучувајќи 
и пржени пирити на железо: 
-Руди на железо и концентрат^ освен пржени 

пирити на железо: 
2601 11 00 00 —Неагломерирани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - лб лб 
2601 12 00 00 —Агломерирани - лб лб 
2601 20 00 00 - Пржени пирити на железо - лб лб 

2602 2602 00 00 00 Руди на манган и концентрати вклучувајќи 
феругинозни манганови руди и концентрати 
со содржина 20% и повеќе манган, сметано 
на сува маса - лб лб 

2603 2603 00 00 00 Руди на бакар и концентрати - лб лб 

2604 2604 00 00 00 Руди на никел и концентрати - лб лб 

2605 2605 00 00 00 Руди на кобалт и концентрати - - лб лб 
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2606 2606 00 00 00 Руди на алуминиум и концентрати . . . . . . . - лб лб 

2607 2607 00 00 00 

2608 2608 00 00 00 

2609 2609 00 00 00 

2610 2610 00 
2610 00 0010 
2610 00 00 20 

2611 2611 00 00 00 

2612 
2612 10 00 00 
2612 20 00 00 

2613 
2613 10 00 00 
2613 90 00 00 

2614 2614 00 00 00 Руди на титан и концентрати , . . . . . . . . лб лб 
, 

2615 Руди на ниобиум, тантал, ванадиум или цар-
кониум и концентрации: 

2615 10 00 00 - Руди на циркониум и концентрати - лб лб 
2615 90 00 00 -Други - лб лб 

2616 Руди на благородни метали и концентратш 
2616 10 00 00 - Руди на сребро и концентрати - лб лб 
2616 90 00 00 - Други : . ; - лб лб 

2617 Други руди и концентрати 
2617 10 00 00 - Руди на антимон и концентрати . - лб лб 
2617 90 00 00 -Други - лб лб 

2618 2618 00 00 00 Гранулиран згура од производство на же-
лезо или челик . . . . - лб лб 

2619 2619 00 00 00 Згура (освен гранулирана згура), коварина и 
други отпадоци при производство на железо 
или челик - лб лб 

2620 Пепел и остатоци (освен од производство 
на железо или челик), што содржат метали 
или соединенија на метали: 
-Што содржат главно цинк: -

2620 11 00 00 Талог од галванизација со цинк . . . , - лб лб 
2620 19 00 00 — Д р у г о . . - лб лб 
2620 20 00 00 -Што содржат главно олово . . . . . . . . . . . . . - лб лб 

Руди на олово и концентрати - лб К 

Руди на цинк и концентрати . - лб лб 

Руди на калај и концентрати - лб лб 

Руди на хром и концентрати 
- Со содржина до 28% на хром по маса . . . . . . . . - лб лб 
- Со содржина над 28% на хром по маса - лб лб 

Руди на волфрам (тунгстен) и концентрации - - лб лб 

Руди на уран или ториум и концентратш 
-Руди на уран и концентрации - Д ' Д 
- Руди на ториум и концентрати . . - Д Д 

Руди на молибден и концентрат^ 
-Пржени - лб лб 
-Други . . . ; . . . - лб лб 
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2620 30 00 00 -Што содржат главно бакар - лб лб 
2620 40 00 00 -Што содржат главно алуминиум - лб лб 
2620 50 00 00 -Што содржат главно ванадиум . . . . . . . . . . - .лб лб 
2620 90 00 00 - Д р у г о . . . . . . .; , . ' . . - лб лб 

2621 2621 00 00 00. Други згури и пепели, вклучувајќи пепел од 
морски алги . - лб лб 

ГЛАВА 27 

МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕРАЛНИ МАСЛА И ПРОИЗВОДИ ОД НИВНА ДЕСТИЛАЦИЈА;. 
. БИТУМЕНОЗНИ МАТЕРИИ; МИНЕРАЛНИ ВОСОЦИ 

2701 Камен јаглен; вклучувајќи ц брикети со раз-
ни форми од камен јаглен: 
-Камен јаглен, вклучувајќи го и оној во прав, но 

неагломериран: 
2701 11 00 00 —Антрацит - лб лб 
2701 12 —Битуменозен камен јаглен: 
2701 12 10 00 За кокетирање - , лб лб 
2701 12 90 00 Друг. : - дб лб 
2701 19 00 00 —Друг камен јаглен - л0 лб 
2701 20 00 00 - Брикети со разни форми од камен јаглен . . . . . - лб лб 

2702 Мрк јаглен и лигнит, агломериран или не-
агломериран, осет гагат: 

2702 10 00 00. -Мрк јаглен и лигнит, вклучувајќи и во прав, но 
неагломериран - лб лб 

2702 20 00 00 - Агломериран мрк јаглен и лигнит . . . . . . . . . - лб лб 

2703 2703 00 00 00 Тресет (вклучувајќи тресетна слама), не-
агломериран или агломериран . - лб лб 

2704 2704 00 Кокс и полукокс од камен јаглен, од мрк ја-
глен, од лигнит или од тресет, Неагломери-
ран или агломериран; ретортен јаглен: 
-Кокс и полукокс од јаглен: 

2704 00 11 00 — З а производство на електроди ./ - лб лб 
2704 0019 00 —Друг . - лб лб 
2704 00 30 00 -Кокс и полукокс од лигнит - лб лб 
2704 00 90 00 -Друго - лб лб 

2705 2705 00 00 00 Гас од камен јаглен, воден гас, генераторски 
гас и слични гасови, освен нафтени гасови и 
други гасовити јагленов о д вроди . . . м3 лб лб 

2706 2706 00 00 00 Катран добиен со дестилација на камен ја-
глен, мрк јаглен и лигнит, тресет и други ми-

Ц ^ нерални катрани, дехидратирани или недехи-
дратирани или делумно дестилирани или не, 
вклучувајќи реконструирани катрани..... - лб лб 
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2707 Масла и други производи на дестилацијата 
на катран од камен јаглен, на висока тем-
пература; слични производи кај кои масата 
на ароматските состојки ја надминува ма-
сата на неароматските состојки: 

2707 10 00 00 -Бензол - лб лб 
2707 20 00 00 - Толуол . ^ - лб лб 
2707 30 00 00 -Исилен . . . . - лб лб 
2707 40 00 00 - Нафталин - лб лб 
2707 50 00 00 -Мешаници од други ароматски јаглеводороди 

кај кои 65% или повеќе по зафатнина (вклу-
чувајќи ги загубите) се дестилира на темпера-
тура 2500 по методот АЅТМ D 86 - лб лб 

2707 60 00 00̂  -Феноли - лб лб 
-Други: 

2707 91 00 00 --Креозотни масла - лб лб 
2707 99 00 00 — Д р у г о - лб лб 

2708 Смели и кокс од смола, добиени од катран 
од камен јаглен или рд други минерални кат-
рани: 

270810 00 00 -Смола . . - лб лб 
2708 20 00 00 - Кокс од смола - лб лб 

2709 2709 00 Нафта и масла добиени од битуменозни ми-
нерали, сурови: 

2709 00 10 00 -Кондензати од природен гас . . . - лб лб 
-Друго: 

2709 00 90 10 —Нафта, сурова - К лб 
2709 00 90 90 - -Масла добиени од битуменозни. минерали, су-

рови - лб лб 

2710 2710 00 Масла добиени од нафта и масла добиени од 
битуменозни минерали, освен сурови; произ-
води на друго место неспоменати или опфа-
тени, кои содржат по маса 70% или повеќе 
масла од нафта или масла добиени од биту-
менозни минерали, ако овие масла претста-
вуваат основни состојки на овие производи: 
- Моторен бензин и други лесни масла: 
— Моторен бензин, вклучувајќи и авио-бензин: 

27100000 10 Авио-бензин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - К К 
2710 00 0011 Моторен бензин, безоловен - К К 

Друг моторен бензин: 
2710 00 0012 Со октански број до 95 . . . . , - К К 
2710 00 00 13 Со октански број над 95 - К К 
2710 00 00 14. Бензин за преработка и мешање (базен или 

примарен) - К К 
2710 00 0015 Вајт-шпирит - К К 
2710 00 00 16 Специјални бензини, други (екстракциони) . . - К К 
2710 00 00 17 --Гориво за млазни мотори од бензински тип . . . - К'К 
2710 00 00 19 --Други лесни масла и производи врз база на тие 

масла - лб К 



Стр. 2116 - Бр. 39 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА^^^^I 9 август 1996 

. - Керозин и други средни масла, освен гасни масла: 
- Керозин (вклучувајќи гориво за млазни мотори 

од керозински тип): 
2710 00 00 21 Петролеј (керозин) за мотори . . . , . . . . . . - лб К 
2710 00 00 22 - — Гориво за млазни мотори од петролејски (керо-

зински) вид - К К 
271 О“ОО 00 23 - - - Д р у г керозин - лб К 

- Други средни масла и производи врз база на тие 
масла: 

2710 00 00 25 Мешавини на алфа и нормални олефини, нор-
мални парафини (С10-С1З) лб лб 

2710 00 00 29 - - Д р у г и - лб К 
-Гасни масла: 

2710 00 00 31 -,-Дизел горива - К К 
2710 00 00 32 —Бродски и други горива - лб лб 
2710,00 00 39 - -Други масла . . . . - - - - лб К 

- Масла за ложење на друго место неспомнати, ниту 
опфатени; 

2710 00 00 41 - - Со содржина на сулфур до 2% по маса . . . . . . - К К 
2710 00 00 49 — Со содржина на сулфур над 2% по маса - К К 

- Масла за' подмачкување и други тешки масла и 
производи врз база на ,тие масла: 

2710 00 00 80 - - Б а з н и масла и остаточни масла за преработка . лб лб 
2710 00 00 87 - -Моторни масла - лб лб 
2710 00 00 88 —Течности за хидраулична намена . . . . . . . . . - , лб лб 
2710 00 00 89 —Бели масла, течен парафин - лб лб 
2710 00 00 90 —Компресорски . . . - лб лб 
2710 00 00 91 —Турбински - лб лб 
2710 00 00 92 —Масла за ладење и редуктор масла . . . ."". . . . - лб лб 
2710 00 00 94 — Масти за подмачкување, антикорозивни масла . - лб лб 
2710 00 00 96 —Изолациони и трансформаторски масла - лб лб 
2710 00 00 98 —Други тешки масла и производи на база на тие 

масла - лб лб 2711 Нафтени гасови и други гасовити јагленов 

водороди 
-Течни: 

2711 11 00 00 —Природен гас - лб лб 
2711 12 —Пропан: 
2711 12 00 10 Мешавини на пропан и бутан, што содржат од 

50% до 70% на пропан . - К К 
2711 12 00 90 - - - Д р у г о лб Лб 
271113 —Бутан: 

- Мешавини на бутан и пропан, што содржат од 
50% до 65% на бутан . - К К 

2711 13 00 90 Друго - лб лб 
2711 14 00 00 —Етилен, прописен, бутилен и бутадиен . . . . . . - лб лб 
2711 19 00 00 - Д р у г о . - лб лб 

- Во гасовита состојба: 
2711 21 00 00 —Природен гас - лб лб 
2711 29 00 бр - Друго . - лб лб 

^ 2712 Вазелин; парафин, микрокристален восок од 
нафта, пресувани парафини, озокерит, восок 
од мрк јаглен и лигнит, восок од тресет, 
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други минерални восоци и слични производи 
добиени со синтеза или други постапки, бо-
јосани или небојосани: 

2712 10 -Вазелин: 
2712 10 1000 - -Суров - лб лб 
2712 10 90 00 - - Д р у г - лб лб 
2712 20 00 00 -Парафин што содржи помалку од 0,75% по ма-

са на масла - лб лб 
2712 90 00 00 -Друго - лб лб 

2713 Кокс, битумен и други остатоци од нафта 
или од масла од битуменозни минерали: 
- Нафтен кокс: 

2713 11 00 00 - - Некалциниран (суров) . . . - лб лб 
2713 12 00 00 --Калциниран - лб лб 
2713 20 00 00 - Битумен од нафта - лб лб 
2713 90 00 00 -Други остатоци од нафта или од масла добиени 

од битуменозни минерали - лб лб 

2714 Битумен и асфалт, природен; битуменозни 
или маслени шкрилци и тарпесок (катрански 
песок); асфалтити и асфалтна карпи: 

2714 10 00 00 -Битуменозни или маслени шкрилци и тарпесок К лб 
2714 90 00 00 -Друго - К лб 

2715 2715 00 Битуменски мешаници врз база на природен 
асфалт, природен битумен, битумен и наф-
та, минерален катран или минерални кат-
рански смели (на пр, битуменозен кит, си1-
Васк): 

2715 00 10 00 - Битуменозен кит - лб лб 
2715 00 90 00 -Друго - лб лб 

1000 
2716 2716 00 00 00 Електрична енергија . К лб 

ОДДЕЛ VI 

ПРОИЗВОДИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА и л и НА 
СРОДНИ ИНДУСТРИИ 

ГЛАВА 28 

НЕОРГАНСКИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ; ОРГАНСКИ ИЛИ НЕОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА 
о д БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ОД МЕТАЛИ НА РЕТКИ ЗЕМЈИ, 

ОД РАДИАКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ИЛИ ОД ИЗОТОПИ 

I ХЕМИСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

2801 Флуор, хлор, бром и јод: 
2801 10 00 00 -Хлор 
2801 20 00 00 -Јод 

лб лб 
лб лб 
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2801 30 - Флуор; бром: 
2801 30 10 00 — Флуор \ . - лб лб 
2801 30 90 00 —Бром - лб лб 

2802 2802 00 00 00 Сулфур, сублимиран или таложен; колоиден 
сулфур - лб Ј1Б1 

2803 2803 00 Јаглерод (јаглеродни саѓи и други форми на 
јаглерод, на друго место неспомнати или 
опфатени): 

2803 00 10 00 - Метански саѓи - лб лб 
2803 00 30 00 - Ацетиленски саѓи - лб лб 
2803 00 90 00 -Друго - лб лб 

2804 Водород, ретки гасови и други неметали: 
280410 00 00 -Водород м3 лб лб 

- Ретки гасови: 
2804 21 00 00 --Аргон м3 лб лб 
2804 29 00 00 - - Друго м3 лб лб 
2804 30 00 00 -Азот м3 лб лб 
2804 40 00 00 -Кислород м3 лб лб 
2804 50 - Бор; телур: 
2804 50 10 00 - - Б о р - лб лб 
2804 50 90 00 - -Телур - лб лб 

- Силициум: 
2804 61 00 00 --Со содржина најмалку 99,99% по маса на 

силициум - лб лб 
2804 69 00 00 --Друго . . . - лб лб 
2804 70 00 00 -Фосфор - лб лб 
2804 80 00 00 -Арсен - лб лб 
2804 90 00 00 - Селен - лб лб 

2805 Алкални или земноалкални метали; метали 
на ретки земји, скандиум и итриум, вклучу-
вајќи нивни меѓусебни мешаници и легури; 
жива: 
-Алкални метали: 

2805 11 00 00 --Натриум - лб лб 
2805 19 00 00 — Д р у г о - лб лб 

- Земноалкални метали: 
, 2805 21 00 00 —Калциум - лб лб 

2805 22 00 00 - - Стронциум и бариум - лб лб 
2805 30 00 00 -Метали на ретка земја, скандиум и итриум, 

вклучувајќи и нивни меѓусебни мешаници и ле-
гури - лб лб 

2805 40 00 00 -Жива - лб лб 

II. НЕОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ И 
НЕОРГАНСКИ КИСЛОРОДНИ СОЕДИНЕНИЈА 

НА НЕМЕТАЛИ 

2806 Хлороводород (хлороводородна киселина); 
хлоросулфонска киселина: 
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2806 10 00 00 - Хлороводород (хлороводородна киселина) . . . . 
2806 20 00 00 -Хлоросулфонска киселина 

2807 2807 00 Сулфурна киселина; олеум: 
2807 00 10 00 - Сулфурна киселина 
2807 00 90 00 - Олеум (чадлива сулфурна киселина) 

2808 2808 00 00 00 Азотна киселина; сулфонитрични киселини . 

2809 Дифосфорпентоксид; фосфорна киселина и 
полифосфорни киселини: 

2809 10 00 00 - Дифосфорпентоксид 
2809 20 00 00 - Фосфорна киселина и полифосфорни киселини 

2810 2810 00 Оксиди на бор; борни киселини: 
2810 00 00 10 - Оксиди на бор 
2810 00 00 90 - Борна киселина 

2811 Други неоргански киселини и други неоргански 
кислородни соединенија на неметали: 
-Други неоргански киселини: 

2811 11 00 00 - -Флуороводород (флуороводородна киселина) . 
2811 19 --Други: 
2811 19 10 00 Водородобромична киселина 
2811 19 90 00 Друго 

-Други неоргански и кислородни соединенија на 
неметали: 

2811 21 00 00 --Јаглеродиоксид 
2811 22 00 00 - - Силициумдиоксид 
2811 23 00 00 — Сулфурдиоксид . . . ( 
2811 29 — Д р у г о : 
2811 29 10 00 Сулфур триоксид (сулфурен анхидрид); диар-

сен триоксид 
2811 29 30 00 Оксиди на азот 
2811 29 90 00 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 

ло 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

III. ХАЛОГЕНИ ИЛИ СУЛФУРНИ 
СОЕДИНЕНИЈА НА НЕМЕТАЛИ 

2812 Халогениди и оксихалогениди на неметали: 
2812 10 -Хлориди и оксихлориди: 

- - На фосфор: 
2812-1011 00 Фосфор трихлорид оксид 
28121015 00 Фосфор трихлорид 
2812 10 19 00 Д р у г о , . . . 
2812 10 90 00 - - Д р у г о . 
2812 90 00 00 -Друго 

2813 Сулфиди на неметали; комерцијален фос-
фортрисулфид: 

2813 10 00 00 - Јаглеродисулфид 

лб 
лб 
лб 
лб 
лб 

лб 

лб 
лб 
лб 
лб 
лб 

лб 
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2813 90 - Д р у г о : 
2813 90 10 00 - -Сулфиди на фосфор, комерцијален фосфор три-

сулфид - лб лб 
„ 2813 90 90 00 - - Друго - лб лб 

IV. НЕОРГАНСКИ БАЗИ И ОКСИДИ, 
ХИДРОКСИДИ И ПЕРОКСИДИ НА МЕТАЛИ 

2814 Амонијак, безводен или во воден раствор: 
2814 10 00 00 -Амонијак, безводен - лб лб 
2814 20 00 00 -Амонијак во воден раствор - лб лб 

2815 Натриумхидроксид (каустинна сода); кали-
умхидроќсид (каустична поташа); пероксиди 
на натриум или калиум: 
-Натриумхидроксид (каустична сода): 

2815 11 0000 --Цврст - лб лб 
2815 12 00 00 --Во воден раствор (раствор на сода или течна 

сода) - лб лб 
2815 20 - Калиумхидроксид (кауетичка Нотата) 
281520 1000 - - Ц в р с т - лб лб 
2815 20 90 00 - - В о воден раствор (раствор на калиум или течен 

калиум) - лб лб 
2815 30 00 00 -Пероксиди на натриум или калиум - лб лб 

2816 Магнезиумхидроксид и пероксид; оксиди, хи-
дроксиди и пероксиди, на стронциум или ба-
риум: 

2816 10 00 00 - Хидроксиди и пероксиди на магнезиум - лб лб 

2816 20 00 00 - Оксиди, хидроксиди и пероксиди на стронциум . лб лб 
2816 30 00 00 - Оксиди, хидроксиди и пероксиди на бариум . . . - лб лб 

2817 2817 00 00 00 Цинкоксид; цинкпероксид - лб лб 

2818 Вештачки корунд, хемиски определен или 
неопределен; алуминиумоксид; алуминиум-
хидроксид: 

2818 10 00 00 -Вештачкп корунд, хемиски определен или нео-
пределен - лб лб 

2818 20 00 00 -АлуминиуМоксид, освен вештачки корунд . . ло лб 
2818 30 00 00 - Алуминиумхидроксид - лб лб 

2819 Оксиди и хидроксиди на хром: 
2819 10 00 00 - Хромтриоксид - лб лб 
2819 90 00 00 -Друго - лб лб 

2820 Оксиди на манган: 
2820 10 00 00 - Мангандиоксид - лб лб 
2820 90 00 00 -Друго . . . . . - - - лб лб 
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2821 

2824 

2825 

2826 

Оксиди и хидроксиди на железо; земјени бои 
кои содржат по маса 70% или повеќе врзано 
железо пресметано како Ре203: 

282Т 10 00 00 - Оксиди и хидроксиди на железо лб лб 
2821 20 00 00 - Земјени бои лб лб 

2822 00 00 00 Оксиди и хидроксиди на кобалт; комерци-
јални оксиди на кобалт лб лб 

2823 00 00 00 Оксиди на титан лб лб 

Оксиди на олово; миниум (црвено олово) и 
портокалово олово: 

2824 10 00 00 -Моноксид на олово (оловна глеѓ, оловно жол-
тило) лб лб 

2824 20 00 00 - Миниум (црвено олово) и портокалово олово . лб лб 
2824 90 00 00 -Друго лб лб 

Хидразин и хидроксиламин и нивни неорган-
ски соли; други неоргански бази; други оксиди, , 
хидроксиди и пероксиди на метали: 

2825 10 00 00 -Хидразин и хидроксиламин и нивни неоргански 
соли лб лб 

2825 20 00 00 - Оксиди и хидроксиди на литиум лб лб 
2825 30 00 00 - Оксиди и хидроксиди на вандиум лб лб 
2825 40 00 00 - Оксиди и хидроксиди на никел лб лб 
2825 50 00 00 - Оксиди и хидроксиди на бакар лб лб 
2825 60 00 00 - Оксиди на германиум и циркониумдиоксид . . . . лб лб 
2825 70 00 00 - Оксиди и хидроксиди на молибден лб лб 
2825 80 00 00 - Оксиди на антимон лб лб 
2825 90 -Друго: 
2825 90 10 00 - - Калциум оксид, хидроксид и пероксид лб лб 
2825 90 20 00 - - Берилиум оксид и хидроќсид . . ' лб лб 
2825 90 30 00 - - Оксиди на калај лб лб 
2825 90 40 00 - - Оксиди на волфрам и хидроксиди лб лб 
2825 90 50 00 - - Оксиди на жива лб лб 
2825 90 60 00 - - Оксиди на кадмиум лб лб 
2825 90 80 00 — Друго лб лб 

V. СОЛИ И ПЕРОКСИСОЛИ, НА НЕОРГАНСКИ 
КИСЕЛИНИ И МЕТАЛИ 

Флуориди; флуоросиликати, флуороалуми-
нати и други комплексни соли на флуор: 
- Флуориди на: 

2826 11 00 00 --Амониум или натриум лб лб 
2826 12 00 00 --Алуминиум лб лб 
2826 19 00 00 --Друго лб лб 
2826 20 00 00 - Флуоросиликати на натирум или калиум . . . . ' лб лб 
2826 30 00 00 - Натриумхексафлуороалу минат (синтетички 

криолит) лб лб 
2826 90 -Друго: 
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2826 90 00 10 - -Други флуоросиликати - лб лб 
2826 90 00 90 —Друго - лб дб 

2827 Хлорпди, оксихлориди и хидроксихлориди; 
бромиди и оксибромиди; јобиди и оксијодиди: 

2827 10 00 00 - Амониумхлорид : - лб лб 
2827 20 00 00 - Калциумхлорид - лб лб 

-Други хлориди: 
2827 31 00 00 --На магнезиум - лб лб 
2827 32 00 00 — Н а алуминиум - лб лб 
2827 ЗЗ 00 00 — Н а железо - лб лб 
2827 34 00 00 — Н а кобалт - лб лб 
2827.35 00 00 — Н а никел \ : . - лб лб 
2827 36 00 00 — Н а цинк - лб лб 
2827 38 00 00 — Н а бариум - лб лб 
2827 39 00 00 --Други ' - лб лб 

- Оксихлориди и хидросихлориди: 
2827 41 00 00 — Н а бакар - лб лб 
2827 49 —Други: 
2827 49 10 00 На олово - лб лб 
2827 49 90 00 Други - лб лб 

- Бромиди и оксибромиди: , 
2827 51 00 00 --Бромиди на натриум или калиум - лб лб 
2827 59 00 00 --Други - лб лб 
2827 60 00 00 -Јодидиијодиоксиди - лб лб 

2828 Хипохлорити; комерцијален калциумхипо-
хлорит; хлорити; хипобромити: 

2828 10 00 00 -Комерцијален калциум хипохлорит и други кал-
циум хипохлорити - лб лб 

2828 90 00 00 -Друго - лб лб 

2829 Хлорати и перхлорати; бромаши и пербро-
мати; јодати и перјодати: 
-Хлорати: 

2829 11 00 00 — Н а натриум - лб лб 
2829 19 00 00 — Д р у г и . . . . - лб лб 
2829 90 -Друго: 
2829 90 10 00 --Перхлорати - лб лб 
2829 90 50 00 —Калиум бромат - лб лб 
2829 90 60 00 - - Натриум бромат . . : - лб лб 

- 2829 90 80 00 - - Д р у г о - лб лб 

2830 Сулфиди; полисулфиди: 
2830 10 00 00 - Сулфиди на натриум - лб лб 
2830 20 00 00 -Цинк сулфид - лб лб 
2830 30 00 00 -Кадмиум сулфид - лб лб 
2830 90 -Други: 

- - Сулфиди: 
2830 90 11 00 На калциум; антимон; железо - лб лб 
2830 90 19 00 Други - лб лб 
2830 90 90 00 —Полисулфиди - лб лб 
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2831 Дишиониши и сулфоксилаши: 
2831 10 00 00 -На натриум - лб лб 

2831 90 00 00 -Други ,- - - - лб лб 

2832 Сулфити; тиосулфатп: 
2832 10 00 00 -Сулфити на натриум - лб лб 
2832 20 00 00 - Други су лфити - л б лб 
2832 30 00 00 - Тиосулфати . . - лб лб 

2833 Сулфати; стипси; пероксисулфаши (персул-
фати): 
- Сулфати на натриум: 

2833 11 00 00 - - Динатриум-сулфат - . лб лб 
2833 19 00 00 - Д р у г и - лб лб 

-Други сулфати: 
2833 21 00 00 — Н а магнезиум - лб лб 
2833 22 00 00 — Н а алуминиум - лб лб 

2833 23 00 00 — Н а хром - лб лб 

2833 24 00 00 — Н а никел - лб лб 

2833 25 00 00 — Н а бакар - лб ЛБ1 
28ЗЗ 26 00 00 — Н а цинк - лб лб 

2833 27 00 00 — Н а бариум - лб лб 

28ЗЗ 29 —Други: 
2833 29 10 00 На кадмиум - л б л б 
28ЗЗ 29 30 00 На кобалт; титан - л б л б 
2833 29 50 00 На железо - л б л б 
28ЗЗ 29 70 00 На жива; олово - л б л б 

2833 29 90 00 Други \ - л б л б 

2833 30 00 00 -Стипси - лб лб 

2833 40 00 00 - Пероксисулфати (персулфати) - л б лб 

2834 Нитрити; нитрати: 
2834 10 00 00 -Нитрити - лб лб 

- Нитрати на: 
2834 21 00 00 --Калиум - л б л б 
2834 22 00 00 --Бизмут - л б лб 
2834 29 —Други: 
2834 29 10 00, На бариум; берилиум; кадмиум; кобалт; никел лб лб 
2834 29 30 00 На бакар; жива - лб лб 
2834 29 50 00 На олово - лб лб 
2834 29 90 00 Други - лб лб 

2835 Фосфинати (хипофосфити), фосфонати 
(фосфити), фосфати и полифосфатш 

2835 10 00 00 - Фосфинати (хипофосфити) и фосфонати (фос-
фити) - лб лб 

- Фосфати на: 
2835 22 00 00 - - Мононатриум или динатриум - лб лб 
2835 23 00 00 —Тринатриум - лб лб 
2835 24 00 00 - - К а л и у м - лб лб 
2835 25 00 00 - - Калциумхидрогеноортофосфат (дикалциум-

фосфат) - лб лб 
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2835 26 00 00 - - Други фосфати на калциум - лб лб 
2835 29 00 00 - - Д р у г и - лб лб 

- Полифосфати: 
2835 31 00 00 —Натриумтрифосфат (натриум триполифос-

фат) - лб лб 
2835 39 --Други: 
2835 39 10 00 На амониум - лб лб 
2835 39 30 00 На натриум - лб лб 

-, 2835 39 70 00 Други - лб лб 

2836 Карбонати; пероксикарбонати (перкарбо-
нати); комерцијален амониум карбонат кој 
содржи амониум карбамат: 

2836 10 00 00 - Комерцијален амониум карбонат и други амони-
ум карбонати - лб лб 

2836 20 00 00 - Динатриум карбонат - лб лб 
2836 30 00 00 -Натриум хидрогенкарбонат (натриум бикарбо-

нат) - лб лб 
2836 40 00 00 - Калиум карбонати - лб лб 
2836 50 00 00 - Калциум карбонат - лб лб 
2836 60 00 00 - Бариум карбонат - лб лб 
2836 70 00 00 - Олово карбонат - лб лб 

-Друго: 
2836 91 00 00 --Литиум карбонати лб лб 
2836 92,00 00 - - Стронциум карбонат - лб лб 
2836 99 —Друго : 

Карбонати: 
2836 99 11 00 На магнезиум; на бакар - лб лб 
2836 99 18 00 Друго ? - лб лб 
2836 99 90 00 Пероксокарбонати (перкарбонати) - лб лб 

2837' Цијаниди, оксицијаниди и комплексни ција-
нид^ 
-Цијаниди и оксицијаниди: 

гв37 11 00 00 - - На натриум - лб лб 
2837 19 00 00 - - Д р у г и - лб лб 
2837 20 00 00 - Комплексни цијаниди - лб лб 

2838 2838 00 00 00 Фулминати, цијанати и тиоцијанати - лб лб 

2839 Силикати; комерцијални силикати на анкет-
ни метали: 
-На натриум: 

2839 11 00 00 - - Натриум метасиликати - лб лб 
2839 19 00 00 — Д р у г и . ! - лб лб 
2839 20 00 00 -На калиум - лб лб 
2839 90 00 00 -Други - лб лб 

2840 Берати; пероксиборати (перборати): 
- Динатриум тетраборат (пречистен боракс): 

2840 11 00 00 —Безводен - лб лб 
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2840 19 00 00 — Д р у г : - лб лб 
2840 20 00 00 - Други берати - лб лб 
2840 30 00 00 -Пероксиборати перборати - лб лб 

2841 Окси и перокси соли на киселини на метали: 
2841 10 00 00 -Алуминати - лб лб 
2841 20 00 00 -АДомати на цинк или олово - лб лб 
2841 30 00 00 - Натриум дихромат - лб лб 
2841 40 00 00 - Калиум дихромат - лб лб 
2841 50 00 00 - Други хромати и дихромати; пероксихромати . - лб лб 

- Манганити, манганати и перманганати: 
2841 61 00 00 - - Калиум перманганат - Д1 Д1 
2841 69 00 00 — Д р у г о - лб лб 
2841 70 00 00 -Молибдати - лб лб 
2841 80 00 00 - Волфрамати (тунгстати) - лб лб 
2841 90 00 00 - Д р у г и - лб лб̂  

2842 Други соли на неоргански киселини или перон-
си киселини, осоен азиди: 

2842 10 00 00 - Двократни или комплексни силикати - лб лб 
2842 90 - Д р у г о : 
2842 90 10 00 - - Соли, двојни соли или комплексни соли на селен-

ски или телурски киселини - лб лб 
2842 90 90 00 - - Д р у г о - лб лб 

VI. РАЗНО 

2843 Благородни метали во колоидна состојба; 
неоргански или органски соединенија на бла-
городни метали, хемиски определени или нео-
пределени; амалгами на благородни метали: 

2843 10 - Благородни метали во колоидна состојба: 
2843 10 10 00 - - С р е б р о . . . - лб . лб 
2843 10 90 00 - - Д р у г о - лб лб 

- Соединенија на сребро: 
2843 21 00 00 --Сребров нитрат . . - лб лб 
2843 29 00 00 --Други - лб лб 
2843 30 00 00 - Соединенија на злато - лб лб 
2843 90 -Други соединенија; амалгами: 
2843 90 10 00 - -Амалгами - лб лб 
2843 90 90 00 —Друго - лб лб 

2844 Радиоактивни хемиски елементи и радиоак-
тивни изотопи (вклучувајќи фисиони или 
оплодувачки хемиски елементи и изтопи) и 
нивни соединенија; мешаници и остатоци 
што ги содржат тие производи: 

2844 10 00 00 - Уран, природен и негови соединенија; легури, дис-
перзии (вклучувајќи кермети), керамички про-
изводи и мешаници што содржат природен уран 

4 или соединенија на природен уран - Д Д 
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2844 20 00 00 - Уран збогатен во I/ 235 и негови соединенија; 
плутониум и негови соединенија; легури, диспер-
зии (вклучувајќи кермети), керамички произ-
води и Мешаници што содржат уран збогатен 
во II 235, плутониум или соединенија на тие 
производи - Д Д 

2844 30 00 00 - Уран осиромашен во 1Ј 235 и негови соединенија; 
ториум и негови соединенија; легури, дисперзии 
(вклучувајќи кермети), керамички производи и 
мешаници што содржат уран осиромашен во 

' (Ј 235, ториум или соединенија на тие произ-
води - Д Д 

2844 40 00 00 -Радиоактивни елементи и изотопи и соедине-
нија освен оние од тар. подброј 2844 10, 2844 20 
или 2844 30; легури, дисперзии (вклучувајќи кер-
мети), керамички производи и мешаници што ги 
содржат тие елементи, изотопи или соедине-
нија; радиоактивни остатоци - Д Д 

2844 50 00 00 -Искористени (одзрачени) горивни елементи (па-
трони) на нуклеарни реактори - Д Д 

2845 Изотопи освен изотопите од шар. број 2844; 
неоргански и органски соединенија на тие 
изотопи, хемиски определени или неопреде-
лени: 

2845 10 00 00 - Тешка вода (деутериум оксид) - Д Д 
2845 90 00 00 - Друго - Д Д 

2846 Неоргански и органски соединенија на ме-
тали на ретки земји, итриум или скандиум 
или од мешаници на тие метали: 

2846 10 00 00 - Соединенија на цериум - лб лб 
2846 90 00 00 -Други - лб лб 

2847 2847 00 00 00 Водород пероксид, зацврснат или незацврс-
нат со уреа - лб лб 

2848 2848 00 00 00 Фосфиди, хемиски определени или неопреде-
лени, освен ферофосфор - лб лб 

2849 Карбиди, хемиски определени или неопреде-
лени на: 

2849 10 00 00 -Калциум „ лб лб 

2849 20 00 00 -Силициум . . . „ л б л б 
2849 90 -Други: 
2849 90 10 00 - - Н а б о р „ п б л б 

2849 90 30 00 - - Н а волфрам . л б л б 
2849 90 50 00 - - Н а алуминиум; на хром; на молибден; на вана-

диум; на тантал; на титан - лб лб 
2849 90 90 00 - - Д р у г и . л б л б 

2850 2850 00 00 00 Хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди, 
хемиски определени или неопределени, освен 
соединенија што се исто така карбиди од 
шар. број 2849 лб лб 
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2851 2851 00 Други неоргански соединенија (вклучувајќи 
дестилирана или електроспроводлива вода и 
вода со слична чистотија); течен воздух (со 
издвоени или неиздвоени ретки-инертни га-
сови); компримиран воздух; амалгами, освен 
амалгами на благородни метали: 

2851 00 10 00 -Дестилирана и електроспроводлива вода и вода со 
слична чистота - лб лб 

2851 00 30 00 -Течен воздух (со издвоени или неиздвоени ретки 
гасови); компримиран воздух - лб лб 

2851 00 90 00 -Друго - лб лб 

ГЛАВА 29 

ОРГАНСКИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ 

I. ЈАГЛЕНОВ О Д ОРО ДИ И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, 
4 СУЛФО, НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ 

2901 Ациклични јагленов о бор оди: 
2901 10 -Заситени: 
2901 10 10 00 - - З а употреба како погонско гориво или гориво за 

загревање - лб лб 
2901 10 90 00 — З а други намени . . - лб лб 

-Незаситенш 
2901 21 00 00 —Етилен - лб лб 
2901 22 00 00 —Пропен (прописен) - лб лб 
2901 23 - - Бушен (бутилен) и негова изомери: 
2901 23 10 00 Бут 1-ен, и бут 2-ен - лб лб 
2901 23 90 00 - - - Д р у г о - лб лб 
2901 24 - - Бута-1 ,З-биен и изопрен: 
2901 24 10 00 Бута-1,3-диен . ; - л б л б 
2901 24 90 00 Изопрен - лб лб 
2901 29 00 00 - Д р у г о . . . - лб лб 

2902 Циклични јаглеводороди: 
-Циклани, циклени и циклотерапени: 

2902 11 00 00 —Циклохексан - лб лб 
2902 19 — Д р у г о : 
2902 19 10 00 Циклотерпени - лб лб 
2902 19 30 00 Азулен и негови алкил деривати - лб лб 
2902 19 90 00 Друго - лб лб 
2902 20 -Бензен: 
2902 20 10 00 - - За употреба како погонско гориво или гориво за 

загревање . - лб лб 
2902 20 90 00 — З а други намени - лб лб 
2902 30 - Толуен: 
2902 30 10 00 - - За употреба како погонско гориво или гориво за 

загревање - лб лб 
2902 30 90 00 — З а други намени - лб лб 
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2902 41 00 00 
2902 42 00 00 
2902 43 00 00 
2902 44 
2902 44 10 00 

2902 44 90 00 
2902 50 00 00 
2902 60 00 00 

2902 70 00 00 
2902 90 
2902 90 10 00 
2902 90 30 00 
2902 90 90 00 

2903 

2903 11 00 00 

2903 12 00 00 
2903 13 00 00 
2903 14 00 00 
2903 15 00 00 
2903 16 00 00 

290319 
2903 19 10 00 
2903 19 90 00 

2903 21 00 00 
2903 22 00 00 
2903 23 00 00 
2903 29 00 00 
2903 30 

2903 30 10 00 

2903 30 31 00 
2903 30 33 00 
2903 30 38 00 
2903 30 90 00 

2903 41 00 00 
2903 42 00 00 
2903 43 00 00 
2903 44 

2903 44 10 00 
2903 44 90 00 

- Ксилени: 
--о-Ксилен 
--т-Ксилен 
--р-Ксилен 
--Изомери на исилен во мешаница: 

За употреба како погонско гориво или гориво 
за загревање 
За други намени 

- Стирен 
- Етилбензен 

-Кумен 
-Други: 
- - Нафталин и антрацен 
- - Бифенили и терфенили 
- Други 

Халогени деривати на јаглеводороди 
- Хлорирани деривати на заситени ациклични ја-

глеводороди: 
--Хлорометан (метил хлорид) и холоретан 

(етил хлорид) 
- -Дихлорметан (метилен хлорид) 
--Хлороформ (трихлорметан) 
- - Јаглеро тетрахлорид 
- - 1,2-Дихлоретан (етилен. дихлорид) 
--1,2-Дихлоропропан (пропилен дихлорид) и ди-

хлоробутани 
—Други: 

Метилхлороформ (1,1,1-Трихлоретан) 
Други 

-Хлорирани деривати, на незаситени ациклични 
јаглеводороди: 

- - Винил хлорид (хлоретилен) 
- - Трихлоретилен 
- - Тетрахлоретилен (перхлоретилен) 
—Друго 
-Флуорирани, бромирани или јодирани деривати 

на ациклични јаглеводородш 
- -Флуориди 
- - Бромиди: 

Дибромоетан и винил бромид 
Бромометан (метил бромид) 
Друго 

- Јодиди 
-Xалогенирани деривати на ациклични јаглево-

дороди што содржат два или повеќе различни 
халогени елементи: 

- - Трихлорофлуорометан ., . 
- - Дихлородифлуорометан 
- - Трихлоротрифлуороетан 
- - Дихлоротетрафлуороетан и хлоропентафлу-

ороетан: 
Дихлоротетрафлуороетан 
Хлоропентафлуороетан 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 
лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 
лб 
Д4 
лб 

Д4 
лб 

лб 
лб 
лб 
лб 

лб 
лб 
лб 
лб 

Д4 
Д4 
Д4 

Д4 
Д4 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 
лб 
лб 

лб лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 
лб 
Д4 
лб 

лб лб 

Д4 
лб 

лб 
лб 
лб 
лб 

лб лб 

лб 
лб 
лб 
лб 

Д4 
Д4 
Д4 

Д4 
Д4 
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2903 45 --Други деривати перхалогенирани само со флу-
ор и хлор: 

2903 45 10 00 Хлоротрифлуорометан Д4 Д4 
2903 4515 00 Пентахлорофлуороетан Д4 Д4 
2903 45 20 00 Тетрахлородифлуороетан Д4 Д4 
2903 45 25 00 Хептахлорофлуоропропан Д4 Д4 
2903 45 30 00 Хексахлородифлуоропропан Д4 Д4 
2903 45 35 00 Пентахлоротрифлуоропропан Д4 Д4 
2903 45 40 00 Тетрахлоротетрафлуоропропан Д4 Д4 
2903 45 45 00 Трихлоропентафлуоропропан Д4 Д4 
2903 45 50 00 Дихлорохексафлуоропропан Д4 Д4 
2903 45 55 00 Хлорохептафлуоропропан Д4 Д4 

--.-Друго:.. 
2903 45 90 10 Тетрафлуороетан Д4 Д4 
2903 45 90 80 Дихлорофлуороетан Д4 Д4 
2903 45 90 90 Друго Д4 Д4 
2903 46 - - Бромохлоридофлуорометан, бромотрифлуо-

рометан и дибромотетрафлуороетан: 
2903 46 10 00 Бромохлоридофлуорометан . . . Д4 Д4 
2903 46 20 00 Бромотрифлуорометан Д4 Д4 
2903 46 90 00 - - - Дибромотетрафлуороетан Д4 Д4 
2903 47 00 00 -- Други перхалогенирани деривати Д4 Д4 
2903 49 —Други: „ 
2903 49 10 00 Деривати на метан, етан или пропан, халогени-

рани само со флуор и хлор Д4 Д4 
2903 49 20 00 Деривати на метан, етан или пропан, халогени-

рани само со флуор и бром Д4 Д4 
2903 49 90 00 Друго Д4 Д4 

-Халогенирани деривати на циклански, цикленски 
и циклотерпенски јаглеводороди: 

2903 51 00 00 --1,2,3,4,5,6-Хексахлорциклохексан лб лб 
2903 59 00 00 —Друго ., лб лб 

-Халогенирани деривати на армоатични јаглево-
дороди: 

2903 61 00 00 - - Хлорбензен, о-дихлорбензен и р-дихлорбензен . лб лб 
2903 62 00 00 - - Хексахлорбензен и ДДТ (1,1,1-трихлоро-2,2 бис 

(р-хлорфенил)етан) лб лб 
2903 69 00 00 --Друго 

2904 Сулфо, нитро или нитрозо деривати на 
јаглеводороди, халогенирани или нехалогени-
рани: 

2904 10 00 00 -Деривати што содржат само сулфо групи, нив-
ни соли и етил естри 

2904 20 -Деривати што содржат само нитро или само 
нитрозо групи: 

I , 

2904 20 10 00 - - Тринитротолуени и динитронафталини 
2904 20 90 00 —Друго 
2904 90 -Други: 
2904 90 20 00 - - Сулфохалогенирани деривати 
2904 90 80 00 —Други 

лб лб 

лб лб 

Д . 
Д 

лб 
лб 

д 
д 

лб 
лб 

2905 

И. АЛКОХОЛИ И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, 
НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ 

Ациклични алкохоли и нивни хомогени сулфо, 
нитро или нитрозо деривати: 
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2905 11 00 00 
2905 12 00 00 

2905 13 00 00 
2905 14 
2905 14 10 00 
290514 90 00 
2905 15 00 00 
2905 16 
2905 36 10 00 
2905 16 90 00 
2905 17 00 00 

2905 19 
2905 19 10 00 
290519 90 00 

2905 22 
2905 22 10 00 

2905 22 90 00 
2905 29 00 00 

2905 31 00 00 
2905 32 00 00 
2905 39 
2905 39 10 00 
2905 39 90 00 

2905 41 00 00 

2905 42 00 00 
2905 43 00 00 
2905 44 00 00 
2905 45 00 00 
2905 49 
2905 49 10 00 
2905 49 90 00 
2905 50 

2905 50 10 00 

2905 50 30 10 
2905 50 30 90 
2905 50 90 00 

2906 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

2906 11 00 00 
2906 12 00 00 
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- Заситени монохидроксилни алкохоли: 
- - Метанол (метил алкохол) - лб лб 
--Пропан-1-ол (пропил алкохол) и пропан-2-ол 

(изопропил алкохол) 
--Бутан-1-ол (п-бутил алкохол) 
--Други бутаноли: 

2-Метилпропан-2-ол (терт-бутил алкохол) . . 
Друго . ' -

-- Пентанол (амил алкохол) и негови изомери . . 
- - Октанол (октил алкохол) и негови изомери: 

2-Етилхексан-1-ол 
Друго 

--Додекан-1-ол (лаурил алкохол), хексадекан-
1-ол (цетил алкохол) и октадекан-1-ол (сшеа-
рил алкохол) 

—Други: 
Метал алкохолати 
Друго 

-Незаситени монохидроксилни алкохоли: 
- - Ациклични терпенски алкохоли: 

Гераниол, цитронелол, линалол, родинол и не-
рол - лб 
Друго - лб 

—Други - Д1 
-Диоли: 
- - Етил ен гликол (етандиол) - лб 
- - Пропилен гликол (пропан-1,2-диол) г лб 
—Друго: 

2-Метилпентан-2,4-диол (хексилен гликол) . . - лб 
Друго - лб 

-Други полихидроксилни алкохоли: 
- - 2-Етил-2- (хидроксиметил)пропан-1,3-диол 

(триметилолпропан) - лб 
- - Пентаеритритол - лб 
--Манитол - лб 
- - Сорбитол - лб 
--Глицерин - лб 
--Друго: 

Триоли; тетроли - лб 
Друго . - лб 

-Халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати 
на ациклични алкохоли: 

- - Од заситени монохидроксилни алкохоли - лб лб 
- - Од незаситени монохидроксилни алкохоли: 

Етклорвинол - Д1 
Друго - лб 

- - Од полихидроксилни алкохоли - лб 

Циклични алкохоли и нивни халогени, сулфо, 
нитро или нитрозо деривати: 

-Циклански, цикленски или цигслотерпенски: 
--Ментол - лб лб 
- - Циклохексанол, метилциклохексаноли и диме-

тилциклохексаноли - лб лб 

лб лб 

лб лб 
лб лб 

лб 
лб 
Д1 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

Д1 
лб 
лб 
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2906 13 00 00 
2906 14 00 00 
2906 19 00 00 

2906 21 00 00 
2906 29 
2906 29 10 00 
2906 29 90 00 

2907 

2907 11 00 00 
2907 12 00 00 
2907 13 00 00 

2907 14 00 00 
2907 15 00 00 
2907 19 
2907 19 10 00 
2907 19 90 00 

2907 21 00 00 
2907 22 
2907 22 10 00 
2907 22 90 00 
2907 23 00 00 

2907 29 
2907 29 10 00 
2907 29 90 00 
2907 30 00 00 

2908 

2908 10 00 00 

2908 20 00 00 

2908 90 00 00 

- - Стероли и инозитоли - д б лб 
— Терпинеоли “ лб лб 

--Друго - лб лб 

-Ароматични: 
--Ветил алкохол - дб лб 
--Друго: 

Цинамил алкохол - л б л б 

Друго - л б л б 

III. ФЕНОЛИ, ФЕНОЛАЛКОХОЛИ И НИВНИ 
ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО ИЛИ НИТРОЗО 

ДЕРИВАТИ 

Феноли; фенолалкохоли: 
- Монофеноли: 
- - Фенол (хидроксибензен) и негови соли - лб лб 
--Крезоли и нивни соли - лб лб 
- - Октилфенол, нонилфенол и нивни изомери; 

нивни соли - лб лб 
- - Ксиленоли и нивни соли - лб лб 
--Нафтоли и нивни соли - лб лб 
--Друго: 

р-терт-Бутилфенол - лб лб 
Друго - лб лб 

-Полифеноли: 
-- Резорцин и негови соли . . . - лб лб 
--Хидрохинон (хинол) и негови соли: 

Хидрохинон (хинол) - лб лб 
Друго - лб лб 

--4,4'-Изопропилидендифенол (бисфенолА, бифе-
нилолпропан) и негови соли - лб лб 

--Друго: 
Дихидроксинафталини и негови соли - лб лб 
Друго - лб лб 

- Фенол-алкохоли - лб лб 

Халогени, сулфо, нитро или нитрозо дери-
вати на феноли или фенолалкохоли: 
-Деривати што содржат само халогени су исти-

туенти и нивни соли . . .. - лб лб 
-Деривати што содржат само сулфо групи, 

нивни соли и естри - лб лб 
-Друго - лб лб 

IV. ЕТРИ, ПЕРОКСИДИ НА АЛКОХОЛИ, 
ПЕРОКСИДИ НА ЕТРИ, ПЕРОКСИДИ НА 

КЕТОНИ, ЕПОКСИДИ СО ТРИЧЛЕН ПРСТЕН, 
АЦЕТАЛИ И ПОЛУАЦЕТАЛИ, И НИВНИ 

ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО ИЛИ НИТРОЗО 
ДЕРИВАТИ 

2909 Етри, стар-алкохоли, етар-фено ли, етар-
алкохол-феноли, пероксиди на алкохол, пе-
роксиди на етар, пероксиди на кетони (хе-
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миени определени или неопределени), и нивни 
халогени, сулфо, нитро или нитрозо дери-
вати, 
-Ациклични етри и нивни халогени, сулфо, нитро 

или нитрозо деривати: 
2909 11 00 00 --Диетилетер - лб лб 
2909 19 00 00 --Друго - лб лб 
2909 20 00 00 - Циклански, цикленски или циклотерпенски етри 

и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо 
деривати - лб лб 

2909 30 -Ароматични етри и нивни халогени, сулфо, ни-
тро или нитрозо деривати: 

2909 30 10 00 - -Дифенил етар - лб лб 
2909 30 30 00 - - Бромо деривати - лб лС 
2909 30 90 00 - - Д р у г о - лб лб 

- Етар-алкохоли и нивни халогени, сулфо, нитро, 
или нитрозо деривати: 

2909 41 00 00 --2,2-Оксидиетанол (диетален гликол, дигол) . лб лб 
2909 42 00 00 - - Монометгл етри на етилен гликол или на дие-

тален гликол - лб лб 
2909 43 00 00 - - Монобутил етри на етилен гликол или на дие-

тален гликол - лб лб 
2909 44 00 00 --Други моноалкилетри на етилен шинел или на 

диетален гликол - лб лб 
2909 49 — Д р у г о : 
2909 49 10 00 Ациклични : - ' лб лб 
2909 49 90 00 ^- - -Циклични - лб лб 
2909 50 - Етар-феноли, етар-алкохол-феноли и нивни дса-

логени, сулфо, нитро илинптрозо деривати: 
2909 50 10 00 - - Гвајакол и гвајаколсулфонати на калиум - лб лб 
2909 50 90 00 —Друго - лб лб 
2909 60 00 00 -Пероксиди на алкохоли, пероксиди на етри, 

пероксиди на кетони и нивни халогени, сулфо, 
нитро или нитрозо деривати . . - лб лб 

2910 Епоксиди, епоксиалкохоли, епоксифеноли и 
епоксиетри, со тричлен прстен, и нивни д:а-
логени, сулфо, нитро или нитрозо деривати: 

2910 10 00 00 - Оксиран (етилен оксид) - лб лб 
2910 20 00 00 - Метилоксилан (пропишеа оксид) - лб лб 
2910 30 00 00 - 1-Хлоро-2,3-епоксипропан (епихлорхидрин) . . . - лб лб 
2910 90 00 00 -Друго - лб лб 

2911 2911 00 00 00 Ацетали и пблуацетали, со или без други 
кислородни функции, и нивни халогени, сул-
фо, нитро или нитрозо деривати лб лб 

V. СОЕДИНЕНИЈА СО АЛДЕХИДНА 
ФУНКЦИЈА 

2912 Алдехиди, со или без други кислородни фун-
кции; циклични плимери на алдехиди; пара-
формалдехид: 
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-Ациклични алдехиди без други кислородни фун-
кции: 

2912 11 00 00 --Метанал (формалдехид) - лб лб 
2912 12 00 00 --Етанол (ацеталдехид) - лб лб 
2912 13 00 00 --Бутанал (бутиралдехид, нормален изомер) . . - лб лб 
2912 19 00 00 --Друго - лб лб 

-Циклинни алдехиди без други кислородни фун-
кции: 

2912 21 00 00 - - Бензалдехид - лб лб 
2912 29 00 00 --Друго - . лб лб 
2912 30 00 00 -Алдехид-алкохоли - лб лб 

-Алдехид-етри, алдехид-феноли и алдехиди со 
други кислородни функции: 

2912 41 00 00 --Ванилин (4-хидрокси-З-метоксибензалдехид) - лб лб 
2912 42 00 00 - - Етилванилин (З-етокси-4-хидроксибензалде-

хид) - лб лб 
2912 49 00 00 --Друго . - лб лб 
2912 50 00 00 - Циклинни полимери на алдехиди - лб лб 

2912 60 00 00 - Параформалдехид - лб лб 

2913 2913 00 00 00 Халогени, сулфо, нитро или нитрозо дерива-
ти на производите од шар. број 2912 . . . . . - лб лб 

VI. СОЕДИНЕНИЈА СО КЕТОНСКА И 
ХИНОНСКА ФУНКЦИЈА 

2914 Кетони и хинони, со или без други кислород-
ни функции, и нивни халогени, сулфо, нишро 
или нитрозо деривати: 
-Ациклични кетони без други кислородни функ-

ции: 
2914 11 00 00 - -Ацетон - лб лб 
2914 12 00 00 - - Бутанон (метил етил кешон) - лб лб 
2914 13 00 00 --4-Метилпентан-2-он (метил изобутил кешон) - лб лб 
2914 19 00 00 — Д р у г о - лб лб 

-Циклонски, цикленски или циклотерпенски нето-
ни без други кислородни функции: 

2914 21 00 00 --Камфор - лб лб 
2914 22 00 00 - - Циклохексанон и метилциклохексанони - лб лб 
2914 23 00 00 --Јонини и метилјонини - лб лб 
2914 29 00 00 --Друго - лб лб 

-Ароматични кетони без други кислородни функ-
ции: 

2914 31 00 00 - - Фенилацетон (фенилпропан-2-он) - Д1 Д1 
2914 39 00 00 --Друго - лб лб 
2914 40 00 00 - Кетон-алкохоли и кешон-алдехиди - лб лб 
2914 50 00 00 - Кетон-феноли и кетони со други кислородни 

функции - лб лб 
- Хинони: 

2914 61 00 00 --Антрахинон - лб лб 
2914 69 00 00 --Друго - лб лб 
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2914 70 -Хомогени, сулфо, нишро или нишрозо деривати: 
2914 70 10 00 - - 4'-терт-Бутил-2\6'-диметил-3\5'-динитроацетофе-

\ нон (муск кетон) - л б лб 
2914 70 90 00 - - Друго - лб л б 

VII. КАРБОНСКИ КИСЕЛИНИ И НИВНИ 
АНХИДРИДИ, ХАЛОГЕНИДИ; ПЕРОКСИДИ И 

ПЕРКИСЕЛИНИ И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, 
СУЛФО, НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ 

Заситени ациклични монокарбонски кисе-
лини и нивни анхидриди, халогениди, перо-
ксиди и перкиселини; нивни халогени, сулфо, 
нитро или нитрозо деривати: 

- Мравја киселина, нејзини соли и естри: 
2915 11 00 00 --Мравја киселина - лб лб 
2915 12 00 00 - - Соли на мравја киселина - л б лб 
2915 13 00 00 - - Естри на мравја киселина - л б лб 

-Оцетна киселина и нејзини соли; анхидрид на 
оцетна киселина: 

2915 21 00 00 - - Оцетна кџселина - л б лб 
РР15 22 00 00 --Натриум ацетат . . . - л б лб 
2915 23 00 00 --Кобалт ацетати - лб лб 
2915 24 00 00 --Анхидрид на оцетна киселина - лб лб 
2915 29 00 00 — Д р у г о - лб лб 

- Естри на оцетна киселина: 
2915 31 00 00 —Етил ацетат - лб лб 
2915 32 00 00 --Винил ацетат . . - лб лб 
2915 ЗЗ 00 00 - - п-Бутил ацетат - лб лб 
2915 34 00 00 --Изобутил ацетат - лб лб 
2915 35 00 00 - - 2-Етоксилетил ацетат - лб лб 
2915 39 00 00 --Друго - лб лб 
2915 40 00 00 -Моно-, ди- или трихлороацетна киселина, нивни 

соли и естри - лб лб 
2915 50 00 00 - Пропиеноно киселина, нејзини соли и естри) . . . - лб лб 
2915 60 00 00 -Бутерни киселини, валеријански киселини, нивни 

соли и естри - лб лб 
2915 70 00 00 -Палмитинска киселина, стеаринска киселина, 

нивни соли и естри - лб лб 
2915 90 - Д р у г о : 
2915 90 10 00 - - Лауринска киселина - лб лб 
2915 90 20 00 - - Хлороформати - лб лб 
2915 90 90 00 —Друго . . - лб лб 

Незаситени ациклични монокарбонски кисе-
лини, циклични монокарбонски киселини, 
нивни анхидриди, халогениди, пероксиди и 
перкиселини; нивни халогени, сулфо, нитро 
или нитрозо деривати: 

- Незаситенџ ациклични монокарбонски киселини, 
нивни анхидриди, халогениди, пероксиди, перки-
селини и нивни деривати: 

2915 

2916 
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2916 11 00 00 - - Акрилна киселина и нејзини соли - лб лб 
2916 12 - - Естри на акрилна киселина: 
2916 12 10 00 - - - Метил акрилат - лб лб 
2916 12 20 00 Етил акрилат - лб лб 
2916 1290 00 Друго - лб лб 
2916 13 00 00 - - Метакрилна киселина и нејзини соли - лб лб 
2916 14 00 00 - - Естри на метакрилна киселина . - лб лб 
2916 15 00 00 --Олеинска, линолна или линолеинска киселина, 

нивни соли и естри - лб лб 
2916 19 — Д р у г о : 
29161910 00 Ундеканоични киселини и нивни соли и естри . лб лб 
2916 19 30 00 Хекса-2,4-диеноична киселина (сорбинска ки-

селина) - лб лб 
2916 19 90 00 Друго - лб лб 
2916 20 00 00 -Циклански, цикленски или циклотерпенски моно-

карбонски киселини, нивни анхидриди, халогени-
ди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати . . - лб лб 

- Ароматични монокарбонски киселини нивни ан-
хидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и 
нивни деривати: 

2916 31 00 00 --Бензоева киселина, нејзини соли и естри . . . . - лб лб 
2916 32 - - Бензоил пероксид и бензоил хлорид: 
2916 32 10 00 Бензоил пероксид . - лб лб 
2916 32 90 00 Бензоил хлорид - лб лб 
2916 34 00 00 - - Фенилоцетна киселина и нејзини соли - Д1 Д1 
2916 35 00 00 - - Естри на фенилоцетна киселина - Д1 Д1 
2916 39 00 00 — Д р у г о . - лб лб 

2917 Поликарбонски киселини, нивни анхидриди, 
халогениди, пероксиди и перкиселини; нивни 
халогени, сулфо, литро или нитрозо дерива-
ти: 
-Ациклични поликарбонски киселини, нивни анхи-

дриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нив-
ни деривати: 

2917 11 00 00 - - Оксална киселина, нејзини соли и естри - лб лб 
2917 12 - - Адипинска киселина, нејзини соли и естри: 
2917 12 10 00 Адипинска киселина и нејзини соли - , лб лб 
2917 12 90 00 Естри на адипинска киселина - лб лб 
2917 13 00 00 --Азелаинска киселина, себацинска киселина, нив-

ни соли и естри - , лб лб 
2917 14 00 00 - - Анхидрид на малеинска киселина - лб лб 
2917 19 --Друго: 
2917 19 10 00 Малонска киселина, нејзини соли и естри . . . - лб лб 
2917 19 90 00 Друго - лб лб 
2917 20 00 00 -Циклански, цикленски или циклотерпенски поли-

карбонски киселини, нивни анхидриди, халогени-
ди, пероксиди, перкиселини и нивни деривати . . - лб лб 

-Ароматични поликарбонски киселини, нивни ан-
хидриди, халогениди, пероксиди, перкиселини и 
нивни деривати: 

2917 31 00 00 - - Дибутил ортофталати - лб лб 
2917 32 00 00 - - Диоктил ортофталати - лб лб 
2917 33 00 00 - - Динонил или дидецил ортофталати - лб лб 
2917 34 - -Други естри на ортофтална киселина: 
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2917 34 10 00 -

2917 34 90 00 
2917 35 00 00 
2917 36 00 00 
2917 37 00 00 
2917 39 
2917 39 10 00 
2917 39 90 00 

2918 

2918 11 00 00 
2918 12 00 00 
2918 13 00 00 
2918 14 00 00 
2918 15 00 00 
2918 16 00 00 
2918 17 00 00 

2918 19 , 
2918 19 10 00 
2918 19 30 00 

2918 19 90 00 

2918 21 00 00 
2918 22 00 00 

2918 23 

2918 23 10 00 
2918 23 90 00 
2918 29 
2918 29 10 00 

2918 29 30 00 

2918 29 50 00 
2918 29 90 00 
2918 30 00 00 

2918 90 00 00 

--Диизооктил, диизононил и диизодецил ортоф-
талати 
Друго ' 

- - Анхидрид на фтална киселина 
-- Терефтална киселина и нејзини соли 
- - Диметил терефталат . 
—Друго: 

Бромо деривати 
Друго . . 

Карбонски киселини со додатна кислородна 
функција и нивни анхидриди, халогениди, Не-
роксиди и перкиселини; нивни халогени, сул-
фо, нитро или нитрозодеривати: 

-Карбонски киселини со алкохолна функција но 
без друга кислородна функција, нивни анхидри-
ди, халогениди, пероксиди, перкиселини и нивни 
деривати: 

- - Млечна киселина, нејзини соли и естри . . . . . 
- -ЈВинска киселина 
- - Соли и естри на винска киселина 
- - Лимонска киселина ^ I 
- - Соли и есшри на лимонска киселина 
- - Глуконска киселина, нејзини соли и естри . . . 
-- Фенилгликолна киселина (бадемова киселина), нејзини соли и естри 
-Друго: 

Јаболкова киселина, нејзини соли и естри . . . 
Холна киселина, З-алфа, 12-алфа-дихидрокси-
5-бета-холан-24-олна киселина (дезоксиолна 
киселина), нејзини соли и естри 
Друго 

- Карбонски киселини со фенолна функција но без 
други кислородни функции, нивни анхидриди, ха-
логениди, пероксиди, перкиселини и нивни дери-
вати: 

- - Салицилна киселина и нејзини соли 
--О-Ацетилсалицилна киселина, нејзини соли и 

естри 
--Други естри на салицилна киселина и нивни со-

ли: 
Метил салицилат и фенил салицилат (салол) . 
Друго 

—Друго: 
Сулфосалицилни киселини, хидроксинафтен-
ски киселини; нивни соли и естри 
4-Хидроксибензоева киселина, нејзини соли и 
естри 
Гал на киселина, нејзини соли и естри 
Друго 

-Карбонски киселини со алдехидна или кетонска 
функција но без други кислородни функции, нив-
ни анхидриди, халогениди, пероксиди, перкисе-
лини и нивни деривати 

-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 
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VIII. ЕСТРИ НА НЕОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ И 
НИВНИ СОЛИ, НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, 

НИТРО ИЛИ НИТРОЗО ДЕРИВАТИ 

2919 2919 00 00 00 Естри на фосфорна киселина и нејзини соли, 
вклучувајќи лактофосфати; нивни халогени, 
сулфо, нитро или нитрозо деривати - лб лб 

2920 Естри на другите неоргански киселини (освен 
естри на водородхалогениди) и нивни соли; 
нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо 
деривати: 

2920 10 00 00 - Естри на тиофосфорна киселина (фосфоро-
тиоати) и нивни соли; нивни халогени, сулфо, 
нитро или нитрозо деривати - лб лб 

2920 90 -Друго: 
2920 90 10 00 - - Сулфурни естри и карбонски естри и нивни соли 

и нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо де-
ривати - лб лб 

2920 90 20 00 - - Диметил фосфоцат (диметил фосфит). . . . . . . - , лб лб 
2920 90 30 00 - -Триметил фосфит (триметохипсофин) - лб ' лб 

- -Друго: 
2920 90 80 10 - - - Нитроглицерин - Д Д 
2920 90 80 20 Други естри на азотна киселана . . . - Д Д 
2920 90 80 90 Друго - лб лб 

IX. СОЕДИНЕНИЈА СО АЗОТНА ФУНКЦИЈА 

2921 Соединенија со амино функција: 
-Ациклични моноамини и нивни деривати; нивни 

соли: 
2921 11 00 00 --Метиламин, ди- или триметиламин и нивни 

соли - лб лб 
2921 12 00 00 --Диетиламин и негови соли - лб лб 
2921 19 - Д р у г о : 
2921 19 10 00 Триетиламин и негови соли - лб лб 
2921 19 30 00 Изопропиламин и негови соли - лб лб 
2921 19 90 00 Друго . - лб лб 

-Ациклични полиамини и нивни деривати; нивни 
соли: 

2921 21 00 00 - - Етилендиамин и негови соли - лб лб 
2921 22 00 00 - - Хексаметилендиамин и негови соли - - лб лб 
2921 29 00 00 — Д р у г о “. - лб лб 
2921 30 -Цикланскп, цикленски или циклотерпенски моно-

или полиамини, и нивни деривати; нивни соли: 
2921 30 10 00 ' - -Циклохексиламин и циклохексилдиметиламин и 

'-нивни соли - лб лб 
2921 30 90 00 —Друго - лб лб 

-Ароматични моноамини и нивни деривати; нив-
ни соли: 

2921 41 00 00 --Анилин и негови соли - лб лб 
2921 42 --Деривати на анилин и нивни соли: 
2921 42 10 00 Халогени, сулфо, нитро или нитрозо деривати 

и нивни соли - лб лб 
2921 42 90 00 Друго - лб лб 



Стр. 2116 - Бр. 39 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА^^^^I 9 август 1996 

2921 43 - - Толуидини и нивни деривати; нивни соли: 
2921 43 10 00 Толуидини и нивни соли - лб лб 
2921 43 90 00 Друго - лб лб 
2921 44 00 00 --Дифениламин и негови деривати; нивни соли . лб лб 
2921 45 00 00 -- 1-Нафтиламин (алфа-нафтиламин), 2-нафти-

ламин (бета-нафти-ламин) и нивни деривати; 
нивни соли - лб лб 

2921 49 — Д р у г о : 
2921 49 10 00 Хилиди и нивни деривати; нивни соли - лб лб 

Друго: 
2921 49 90 10 Види список на имиња на ОДПМ - Д1 Д1 
2921 49 90 90 Друго - лб лб 

Ароматична полиамини и нивни деривати; нив-
ни соли: 

2921 51 --о-, т-, р- Фенилендиамини, диаминотолуени и 
нивни деривати; нивни соли: 

2921 51 10 00 о-, т-, р- Фенилендиамини, диаминотолуени и 
нивни халогени, сулфо, нитро или нитрозо 
деривати, нивни соли - лб лб 

- 2921 51 90 00 Друго - лб лб 
2921 59 00 00 — Д р у г о - лб лб 

2922 Амино-соединенија со кислородна функција: 
- Амино-алкохоли, нивни етри и естри освен оние 

што содржат повеќе од еден вид кислородна 
функција; нивни соли: 

2922 11 00 00 - - Моноетаноламин и негови соли - лб лб 
2922 12 00 00 - - Диетаноламин и негови соли . . - лб лб 
2922 13 00 00 - - Триетаноламин и негови соли - лб лб 
2922 19 -Друго: 

2922 19 00 10 - - Види список на имиња на ОДПМ - Д1 Д1 
2922 19 00 90 —Друго - лб лб 

- Амино-нафтоли и други амино-феноли, нивни 
етри и естри, освен оние што содржат повеќе 
од еден вид кислородна функција; нивни соли: 

2922 21 00 00 - - Аминохидроксинафтолинсулфонски киселини и 
нивни соли - лб лб 

2922 22 00 00 -Анизидини, дианизидини, фенетидини, и нивни 
соли - лб лб 

2922 29 00 00 — Д р у г о - лб лб 
2922 30 - Амино-алдехиди, амино-кетони и амино-хинони, 

освен оние што содржат повеќе од еден вид 
кислородна функција; нивни соли: 

2922 30 00 10 - - Види список на имиња на ОДПМ - Д1 Д1 
2922 30 00 90 —Друго - лб лб 

- Амино-киселини и нивни естри освен оние што 
содржат повеќе од еден вид кислородна функ-
ција; нивни соли: 

2922 41 00 00 -Лизин и негови естри; нивни соли - лб лб 
2922 42 00 00 - - Глутаминска киселина и нејзини соли - лб лб 
2922 43 00 00 --Антранилна киселина и нејзини соли - Д1 Д1 
2922 49 --Друго: 
2922 49 10 00 Глицин - лб лб 

Друго: 
2922 49 80 10 Види список на имиња на ОДПМ - Д1 Д1 
2922 49 80 90 Друго ............. . . . - лб лб 
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2922 50 - Феноли на амино-алкохоли, феноли на амино-ки-
селини и други амино- соединенија со кислородна 
функција: 

2922 50 00 10 - - Види список на имиња на ОДПМ - Д1 Д1 
2922 50 00 90 —Друго . . . - лб лб 

2923 Кватернерни амониумови соли и хидроксиди 
на амониум; лецитини и други фосфоамино-
липиди: 

2923 10 - Холин и негови соли: 
2923 10 10 00 - - Холинхлорид - лб лб 
2923 10 90 00 —Друго .......... - лб лб 
2923 20 00 00 - Лецитини и други фосфоаминолипиди - лб лб 
2923 90 00 00 - Д р у г о - лб лб 

2924 Соединенија со карбоксиамидна функција; 
соединенија на јаглеродна киселина со амид-
на функција: 

2924 10 -Ациклични амиди (вклучувајќи ациклични ќар-
бамати) и нивни деривати; нивни соли: 

2924 10 00 10 - - Види список на имиња на ОДПМ - Д1 Д1 
2924 10 00.90 - - Д р у г о - лб лб 

-Циклични амиди (вклучувајќи цпкличникарба-
матп) и нивни деривати; нивни соли 

2924 21 - - Уреини и нивни деривати; нивни соли: 
2924 21 10 00 Изопротурон (1ЅО) - лб лб 
2924 21 90 00 Друго - лб лб 
2924 22 00 00 --2-Ацешамидобензоична киселина - Д1 Д1 
2924 29 --Друго: 
2924 29 10 00 Лидокаин (1Ш) - лб лб 
2924 29 30 00 Парацетамол (1МИ) - лб лб 

Друго: 
2924 29 90 10 ДиапрОмид - Д1 Д1 
2924 29 90 90 Друго - лб лб 

2925 Соединенија со карОоксимидна функција 
(вклучувајќи сахарин и негови соли) и соеди-
ненија со имино функција: 
-Ј1миди и нивни деривати; нивни соли: 

2925 11 00 00 - - Сахарин и негови соли - лб лб 
292519 — Д р у г о : 
2925 19 00 10 - - Г л у т е т и м и д - Д1 Д1 
2925 19 00 90 Друго ! - лб лб 
2925 20 00 00 - Имини и нивни деривати; нивни соли - лб лб 

2926 Соединенија со нитрилна функција: 
2926 10 00 00 - Акрилонитрил - лб лб 
2926 20 00 00 - 1-Цијаногванидин (дицијанодиамид) - лб лб 
2926 90 - Д р у г о : 

“ 2926 90 10 00 - - 2-Хирокси-2-метилпропнононитрил (ацетон ци-
јанохидрин) - лб лб 

- -Друго : 
2926 90 90 10 Види список на имиња на ОДПМ - Д1 Д1 
2926 90 90 90 Друго - лб лб 
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2927 2927 00 00 00 Диазоаго- или азокси-соединенија - лб лб 

2928 2928 00 00 00 Органски деривати на хидразин или хидрок-
силамин . - лб лб 

2929 Соединенија со други азотни функции: 
2929 10 - Изоцијанати: 
2929 10 10 00 - - Метилфенилен диизоцијанат (толуен диизоција-

нат) - лб лб 
2929 10 90 00 —Друго - лб лб 
2929 90 00 00 - Друго - лб лб 

X. ОРГАНСКО-НЕОРГАНС КИ 
СОЕДИНЕНИЈА, ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ 

СОЕДИНЕНИЈА, НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ 
И НИВНИ СОЛИ, И СУЛФОНАМИДИ 

2930 Органски сулфурна соединенија: 
2930 10 00 00 -Дитиокарбонати (ксантати) - лб лб 
2930 20 00 00 - Тиокарбамати и дитиокарбамати - лб лб 
2930 30 00 00 - Тиурам моно-, ди- или тетрасулфиди - лб лб 
2930 40 00 00 - Метионин - лб лб 
2930 90 -Друго: 
2930 90 10 00 - - Цистеин, цистин и нивни деривати - лб лб 
2930 90 20 00 —Тиодигликол (1ИН)(2,2'- тиодиетанол) - лб лб 
2930 90 30 00 - - 01^2-хидрокси-4-(метилтио) бутурична киселина - лб лб 
2930 90 95 00 - - Д р у г о “ - лб лб 

2931 2931 00 Други органско-неоргански соединенија: 
2931 00 10 00 - Диметил метилфосфонат - лб лб 
2931 00 20 00 - Метилфосфонил дифлуорид (метилфосфоно ди-

флуорид) - д б лб 
2931 00 30 00 -Метилфосфонил дихлорид (метилфосфоно ди-

хлорид) - лб лб 
2931 00 40 00 - 2-Хлороетилфосфонична киселина - лб лб 
2931 00 50 00 - Органско-силициумеки соединенија - лб лб 
2931 00 80 00 -Друго . . . - лб лб 

2932 Хетероциклични соединенија само со хете-
роатом или со хетероатоми или со хете-
роатоми на кислород: 
- Соединенија што имаат некондензиран фуранов 

прстен (хидрогенизирани или нехидрогенизира-
ни) во структурата: 

2932 11 00 00 — Тетрахидрофуран - лб лб 
2932 12 00 00 - - 2-Фуралдехид (фурфуралдехид) - лб лб 
2932 13 00 00 - - Фурфурил алкохол и тетрахидрофурфурил ал-

кохол - лб лб 
2932 19 00 00 — Д р у г о . . . ! - лб лб 

-Л актони: 
2932 21 00 00 - - Кумарин, метилкумарини и етилкумарини . . лб лб 

, 2932 29 - - Други лактони: ' 
2932 29 10 00 Фенолфталеин - лб лб 
2932 29 90 00 Друго . - лб лб 
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-Друго: 
2932 91 00 00 --Изосафрол Д1 Д1 
2932 92 00 00 —1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил) пропан-2-он - Д1 Д1 
2932 93 00 00 —Пиперонал - Д1 Д1 
2932 94 00 00 —Сафрол - Д1 Д1 
2932 99 —Друго: 

-2932 99 10 00 Бензофуран - лб лб 
2932 99 30 00 Постојани етри . . - лб лб 
2932 99 50 00 Епоксиди со четири-мембрански Прстен . . . . - лб лб 
2932 99 70 00 Други циклични ацетали и постојани хеми-

ацетали, со или без други кислородни функ-
ции, и нивните халогени, сулфо, нитро или 
нитрозо деривати - лб лб 
Друго: 

2932 99 90 10 Види список на имиња на ОДПМ - Д1 Д1 
2932 99 90 90 Д р у г о . . - лб лб 

2933 Хетероциклични соединенија само со азотни 
хетеро-атом (и): 
-Соединенија што имаат некондензиран пиразо-

лов прстен (хидрогенизирани или нехидрогенизи-
рани) во структурата: 

2933 11 - - Феназон (антипирин) и негови деривати: 
2933 11 10 00 Пропифеназон (INN) - лб лб 
2933 11 90 00 Друго - лб лб 
2933 19 --Друго: 
2933 19 10 00 Фенилбутазон (INN) . . - лб лб 

Друго: 
2933 19 90 10 Види список на имиња на ОДПМ. . - Д1 Д1 
2933 19 90 90 Друго / - лб лб 

-Соединенија што имаат некондензиран амида-
золов прстен (хидрогенизирани или нехидрогени-
зирани) во структурата: 

2933 21 00 00 --Хидантоин и негови деривати - лб лб 
29ЗЗ 29 —Друго: 
29ЗЗ 29 10 00 Нафазолин хидрохдорид (INNM) и нафазолин 

нитрат (INNM); фентоламин (INN); тодазолин 
хидрохлорид (INNM) \ - лб лб 
Друго: 

29ЗЗ 29 90 10 Види список на имиња на ОДПМ - Д1 Д1 
2933 29 90 90 Друго - лб лб 

- Соединенија што имаат некондензиран пириди-
нов прстен (хидрогенизирани или нехидрогени-
зирани) во структурата: 

2933 31 00 00 - - Пиридин и негови соли - лб лб 
2933 32 00 00 —Пиперидин и негови соли - Д1 Д1 
29ЗЗ 39 —Друго: 
29ЗЗ 39 10 00 Ипрониазид (INN); кетобемидон хидрохлорид , 

(INNM); пиридостигмин бромид (INN) - лб лб 
Друго: 

2933 39 80 10 Види список на имиња на ОДПМ. . - Д1 Д1 
2933 39 80 90 Друго лб лб 
29ЗЗ 40 - Соединенија што имаат хинолинска или изохи-

нолинска прстенеста структура (хидрогенизи-
рани или нехидрогенизирани), понатаму некои-

_ дензиранш 
29ЗЗ 40 00 10 - - Види список на имиња на ОДПМ - Д1 Д1 
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2933 40 00 90 —Друго - лб лб 
- Соединенија што имаат пиримидински прстен 

во структурата (хидрогенизирани или нехидро-
генизирани) или пиперазински прстен во струк-
турата: 

2933 51 --Малонилуреи (барбитурна киселина) и нејзини 
деривати; нивни соли: 

29ЗЗ 51 10 00 Фенобарбитал (INN) и негови соли . . . . . . . - Д1 Д1 
29ЗЗ 51 30 00 Барбитал (INN) и негови соли - ' Д1 Д1 

Друго: 
29ЗЗ 51 90 10 Види список на имиња на ОДПМ - Д1 Д1 
2933 51 90 90 Друго - лб лб 
2933 59 —Друго: 
2933 59 10 00 ' Диазинон (ISO) - лб лб 

Друго: 
2933 59 80 10 Метакуалон - Д1 Д1 

-2933 59 80 90 Друго - лб лб 
-Соединенија што имаат некондензиран прстен 

на триазин (хидрогенизирани или нехидрогени-
зирани) во структурата: 

2933 61 00 00 --Меламин , - лб . лб 
29ЗЗ 69 —Друго: 
29ЗЗ 69 10 00 Атразин (ISO); пропазин (ISO); симазин (ISO); 

хексахидро-1,3,5-тринитро-1,3,5-триазин (хек-
соген, триметиленетринитрамин) - лб лб 

29ЗЗ 69 20 00 Метанамин (INN) (хексаметиленететрамин) . . - лб лб 
2933 69 90 00 Друго - лб лб 

-Лактами: 
2933 71 00 00 - - 6-Хексанлактам (епсилон-капролактум) . . . . - лб лб 
29ЗЗ 79 - -Други лактами: 
29ЗЗ 79 00 10 Види список на имиња на ОДПМ - Д1 Д1 
2933 79 00 90 Друго . . - лб лб 
29ЗЗ 90 . -Друго: 
2933 90 20 00 - - Бензимидазол-2-тирд . . - лб лб 
2933 90 30 00 --Индол, 3-метшшндол- (скатол), 6-алил-6,7-ди-

хидро-5Н-дибенз(ц,е)азепин (азапетин), хлоро-
диазепоксид (INN), фениндамин (INN) и нивни 
соли; имипрамин хидрохлорид (INNM) - лб лб 

2933 90 50 00 - - Моноазепини . - лб лб 
29ЗЗ 90 60 00 —Диазепини . - лб лб 

--Друго: 
29ЗЗ 90 80 10 Види список на имиња на ОДПМ - Д1 Д1 
2933 90 80 90 Друго - лб лб 

2934 Нуклеинска киселина и нејзини соли; други 
хетероциклични соединенија: 

2934 10 00 00 - Соединенија што имаат некондензиран тиазо-
лов прстен (хидрогенизирани или нехидрогени-
зирани) во структурата - лб лб 

2934 20 . - Соединенија што имаат безотиазолов прстен 
(хидрогенизирани или нехидрогенизирани) во 
структурата, но понатаму некондензирани: 

2934 20 20 00 - - Ди(бензотназол-2-ил)дисулфид; бензотиазол-2-
тиол (меркатобензотиазол) и нивни соли - лб 

2934 20 50 00 - - Бензотиазол-2-тиол (меркатобензотиазол) дери-
вати (освен соли) - лб 

лб 

лб 
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2934 20 90 00 - - Д р у г о 
2934 30 - Соединенија што имаат фенотијазинов прстен 

(хидрогенизирани или нехидрогенизирани) во 
структурата, но понатаму некондензирани: 

2934 30 10 00 - - Тиетилперазин (INN); тиоридазин (INN) и нивни 
соли . 

2934 30 90 00 - -Друго 
2934 90 -Друго: 
2934 90 10 00 - - Т и о ф е н 
2934 90 30 00 - - Хлоропротиен (INN); теналидин (INN); и нивни 

тартарати и малеати 
2934 90 40 00 - - Фуразолидон (INN) 
2934 90 50 00 - - Монотиамоноазепини, хидрогенирани или нехи-

дрогенирани 
2934 90 60 00 - - Монотиоли, хидрогенирани или нехидрогенира-

ни 
2934 90 70 00 - - Монооксамоноазини, хидрогенирани или нехи-

дрогенирани 
2934 90 80 00 — Монотини 
2934 90 85 00 - - 7 - Аминоцефалоспораинска киселина 
2934 90 89 00 - - Нуклеински киселини и нивни соли 

- -Друго: 
2934 90 99 10 Види список на имиња на ОДПМ 
2934 90 99 90 Друго 

2935 2935 00 00 00 Сулфонамиди 

XI. ПРОВИТАМИНИ, ВИТАМИНИ И 
ХОРМОНИ 

2936 Провитамини и витамину природни или 
произведени со синтеза (вклучувајќи приро-
дни концентрат^), нивни деривати што 
првенствено се употребуваат како витами-
ни, и меѓусебни мешаници на наведените про-
изводи, вклучувајќи ги и оние во кој и да 
било растворувач: 

2936 10 00 00 - Провитамини, неизмешани 
- Витамини и нивни деривати, неизмешанш 

2936 21 00 00 - - Витамини А и нивни деривати 
2936 22 00 00 —Витамин Еј и негови деривати 
2936 23 00 00 — Витамин Б2 и негови деривати 
2936 24 00 00 —Д“, или ДЛ-Пантотенска киселина (витамин 

Б3 или витамин Бѕ) и негови дериваши 
2936 25 00 00 - - Витамин Б6 и негови деривати 
2936 26 00 00 - - Витамин Бп и негови деривати 
2936 27 00 00 --Витамини, и негови деривати 
2936 28 00 00 - - Витамин Е и негови деривати 
2936 29 - -Други витамини и нивни деривати: 
2936 29 10 00 Витамин Б9 и негови деривати 
2936 29 30 00 Витамин X и негови деривати 
2936 29 90 00 Друго ' 
2936 90 - Д р у г о , вклучувајќи природни концентрати: 

- - Природни концентрати на витамини: 
2936 90 11 00 Природни концентрати на витамини А+Д : . . 
2936 90 19 00 Друго 

лб лб 

лб 
лб 

, лб 

лб 
лб 

лб 

лб 

лб 
лб 
лб 
лб 

Д1 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
Лб 
лб 
лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 

лб 
лб 

лб 

лб 

лб 
лб 
лб 
лб 

Д1 
лб 

лб ЛБ1 

лб ЛБ1 

ЛБ1 
ЛБ1 
ЛБ1 

ЛБ1 
ЛБ1 
ЛБ1 
ЛБ1 
ЛБ1 

ЛБ1 
ЛБ1 
ЛБ1 

лб ЛБ1 
лб ЛБ1 
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2936 90 90 00 — Меѓусебни мешавини, вклучувајќи ги и оние во 
некој растворувач - лб Ј1Б1 

2937 Хормони, природни или добиени со синтеза; 
нивни деривати што првенствено се употре-
буваат како хормони; други стероиди што 
првенствено се употребуваат како хормони: 

2937 10 -Хормон на хипофизата (предниот лобус) или 
слични хормони, и нивни деривати: 

2937 10 10 00 , - - Гонадотропни хормони г лб Ј1Б1 
2937 10 90 00 - - Д р у г о г лб ЛБ1 

Адренокортикални хормони и нивни деривати: 
2937 21 00 00 --Кортизон, хидрокортизон, преднизон (дехи-

дрокортизон) и преднизолон (дехидрохидро-
кортизон) г лб ЛБ1 

2937 22 00 00 --Халогени деривати на одрено кортикални хор-
мони г лб ЛБ1 

2937 29 --Друго: 
2937 29 10 00 Ацетати на кортизон или хидрокортизон . . . . г лб ЛБ1 
2937 29 90 00 Друго г лб ЛБ1 

-Други хормони и нивни деривати; други стеро-
иди што првенствено се употребуваат како 
хормони: 

2937 91 00 00 --Инсулин и негови соли г лб ЛБ1 
2937 92 00 00 - - Естрогени и прогестрогени , г лб ЛБ1 
2937 99 00 00 - Д р у г о г лб ЛБ1 

XII. ГЛИКОЗИДИ И РАСТИТЕЛНИ . 
А Л К А Л О ИДИ, ПРИРОДНИ ИЛИ ДОБИЕНИ СО 

СИНТЕЗА, И НИВНИ СОЛИ, ЕТРИ, ЕСТРИ И ' 
ДРУГИ ДЕРИВАТИ 

2938 Гликозиди, природни или добиени со синтеза, 
и нивни соли, етри, естри и други деривати: 

2938 10 00 00 -Рутозид (рутин) и негови деривати . - лб ЛБ1 
2938 90 - Д р у г о : 
2938 90 10 00 - - Дигиталис глукозиди - лб ЛБ1 
2938 90 30 00 - - Глицеризинска киселина и глицеризати - лб ЛБ1 
2938 90 90 00 - - Д р у г о . . - лб ЛБ1 

2939 Растителни алкалоиди, природни или до-
биени со синтеза, и нивни соли, етри, естри и 
други деривати: 

2939 10 -Алкалоиди на опиум и нивни деривати; нивни 
соли: 

2939 10 00 10' Види список на имиња на ОДПМ г Д1 Д1 
2939 10 00 90 Друго г лб ЛЕЈ 

-Алкалоиди на кининовец и нивни деривати; 
нџвни соли: 

2939 21 - - Кинин и негови соли: 
2939 21 10 00 Кинин и кинин сулфат - лб ЛБ1 
2939 21 90 00 Друго - лб ЛБ1 
2939 29 00 00 — Д р у г о - лб ЛБ1 
2939 30 00 00 - Кофеин и негови соли - лб ЛБ1 
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- Ефедрини и нивни соли: 
2939 41 00 00 - - Ефедрин и негови соли - Д1 Д1 
2939 42 00 00 - - Псеудофедрин (ДОМ) и негови соли - Д1 Д1 
2939 49 —Друго: . -

2939 49 00 10 Катин - Д1 Д1 
2939 49 00 90 Друго лб ЛБ1 
2939 50 - Теофилин и аминофилин (теофилин-етилен-

диамин) и нивни деривати; нивни соли: 
2939 50 10 00 - -Теофилин и аминофилин (теофилин-етиленди-

амин); цивни соли лб ЛБ1 
— Друго: 

2939 50 90 10 Фенетилин - Д1 Д1 
2939 50 90 90 Друго лб ЛБ1 

-Алкалоиди на главницата на 'рж и нивни дери-
вати; нивни соли: 

2939 61 00 00 - - Ергометрин (ДОМ) и негови соли - Д1 Д1 
2939 62 00 00 - - Ерготамин (ДОМ) и негови соли - Д1 Д1 
2939 63 00 00 --Лизергинска киселина и нејзини соли - Д1 Д1 
2939 69 00 00 —Друго лб ЛБ1 
2939 70 00 00 - Никотин и негови соли лб ЛБ1 
2939 90 -Друго: 

- - Кокаин и негови соли: 
2939 90 11 00 Суров кокаин г Д1 Д1 
2939 90 19 00 Друго г Д1 Д1 
2939 90 30 00 - - Еметин и негови соли г лб ЛБ1 

— Друго: 
2939 90 90 10 Види список на имиња на ОДПМ - Д1 Д1 
2939 90 90 90 - - - Д р у г о - ' лб ЛБ1 

XIII. ДРУГИ ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА 

2940 2940 00 ' Шеќери, хемиски чисти, освен сахароза, лак-
тови, малтоза, гликоза и фруктоза; етри на 
шеќерот и естри на шеќерот и нивни соли, 
освен производите од тар. број 2937, 2938 
или 2939: 

2940 00 10 00 - Рамоноза, рафиноза и маноза лб лб 
2940 00 90 00 -Друго лб лб 

2941 Антибиотици: 
- 2941 10 -Пеницилин и нивни деривати со структура на 

пеницилинска киселина; нивни сцли; 
2941 10 10 00 - - Амоксицилин (ДОМ) и негови соли лб ЛБ1 
2941 10 20 00 --Ампицилини (ДОМ), метампицилин (ДОМ), пивам-

пицилин (ДОМ), и нивни соли лб ЛБ1 
2941 10 90 00 - - Д р у г о . . . : лб ЛБ1 
2941 20 , - Стрепгцомицини и нивни деривати; нивни соли: 
2941 20 10 00 - - Дихидрострептомицин лб ЛБ1 
2941 20 20 00 - - Соли, естри и хидрати на дихдрострептомицин . лб ЛБ1 
2941 20 80 00 — Друго лб ЛБ1 
2941. 30 00 00 - Тетрациклини и нивни деривати; нивни соли . . - ' лб ЛБ1 
2941 40 00 00 - Хлорамефеникол и негови деривати; нивни соли лб ЛБ1 
2941 50 00 00 - Еритромицин и негови деривати; нивни соли . . лб ЛБ1 
2941 90 00 00 -Друго лб ЛБ1 

2942 2942 00 00 00 Други органски соединенија лб лб 
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ГЛАВА 30 

ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОДИ 

3001 Жлезди и други органи за органотерапевтски 
цели, еушени, вклучувајќи ги и во прав; екс-
тракти од жлезди или од други органи или 
од нивни секрети за органотерапевтски це-
ли; хепарин и негови соли; други човечки или 
животински материи приготвени за тера-
певтски или профилактички цели, неспом-
нати ниту опфатени на друго место: 

3001 10 -Жлезди и други органи, су шени, вклучувајќи и во 
прав: 

3001 10 10 00 - - В о прав - ЛБ1 ЛБ1 
3001 10 90 00 - -Друго - ЛБ1 ЛБ1 
3001 20 -Екстракти од жлезди или од други органи или 

од нивни секрети: 
3001 20 10 00 — О д човечко потекло - ЛБ1 ЛБ1 
3001 20 90 00 - -Друго - ЛБ1 ЛБ1 
3001 90 -Друго: 
3001 90 10 00 - - Од човечко потекло - ЛБ1 ЛБ1 
3001 90 90 00 - -Друго - ЛБ1 ЛБ1 

3002 Човечка крв; животинска крв подготвена за 
употреба во терапевтски, профилактички 
или дијагностички цели; антисеруми или 
други фракции на крв и модификувани иму-
нолошки производи, без оглед на тоа дали се 
добиени или не се добиени со биотехнолошки 
процеси; вакцини, токсини, микробски кул-
тури (освен на квасец) и слични производи: 

3002 10 - Антисеруми и други фракции на крв и модифи-
кувани имунолошки производи, без оглед на тоа 
дали се добиени или не се добиени со биотехно-
лешки процеси: 

3002 10 10 00 --Антисеруми - ЛБ1 ЛБ1 
- - Други фракции на крв: 

3002 10 91 00 Хемоглобин, крвен глобулин и серумски глобу-
лин - ЛБ1 ЛБ1 
Друго: 

3002 10 95 00 Од ш ,вечко потекло - ЛБ1 ЛБ1 
3002 10 99 00 ---- - - Друго - ЛБ1 ЛБ1 
3002 20 00 00 - Вакцини за хумана медицина ' - ЛБ1 ЛБ1 
3002 30 00 00 Вакцини за ветеринарна медицина - ЛБ1 ЛБ1 
3002 90 -Друго: 
3002 90 10 00 - - Човечка крв - ЛБ1 ЛБ1 
3002 90 30 00 -“Животинска крв припремена за терапевтски, 

ирофилактички или дијагностички цели - ЛБ1 ЛБ1 
3002 90 50 00 - -Култури на микроорганизми - ЛБ1 ЛБ1 
3002 90 90 00 г - Друго ' - ЛБ1 ЛБ1 



9 август 1996 ^ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА . Бр. 39 - Стр. 2171 

3003 Лекови (освен производите од шар. број 
3002, 3005 или 3006) што се состојат од две 
или повеќе состојки што се измешани заедно 
за терапевтска или профилактичка употре-
ба, но кои не се приготвени во одмерени дози 
ниту во форма или пакување за малопро-
дажба: 

З00З 10 00 00 -Што содржат пеницилини или нивни деривати, 
со структура на пеницилинска киселина, или 
стрептомицини или нивни деривати - лб Ј1Б1 

З00З 20 00 00 -Што содржат други антибиотици - лб ЛБ1 
-Што содржат хормони или други производи од 

шар, број 2937, но не содржат антибиотици: 
З00З 31 00 00 —Што содржат инсулин - лб ЛБ1 
3003 39 00 00 --Други - лб ЛБ1 
З00З 40 00 00 -Што содржат алкалоиди или нивни деривати но 

не содржат хормони или други производи од 
тар. број 2937 или антибиотици - лб ЛБ1 

З00З 90 -Други: 
З00З 90 10 00 - - Што содржат јод или соединенија на јод . . . . . - лб ЛБ1 
3003 90 90 00 - - Д р у г о . . . - лб ЛБ1 

3004 Лекови (освен производите од шар. број 
3002, 3005 или 3006) што се состојат од 
измешани или неизмешани производи за 
терапевтска или профилактичка употреба, 
приготвени во одмерени дози или во форми 
или пакување за продажба на мало: 

3004 10 -Што содржат пеницилини или нивни деривати, 
со структура на пеницилинска киселина, или 
стрептомицини или нивни деривати: 

3004 10 10 00 - - Ш т о содржат како активни материи, само пени-
целини или нивни деривати со структура на пе-
ницилинска киселина - лб ЛБ1 

3004 10 90 00 - - Д р у г о - лб ЛБ1 
3004 20 -Што содржат други антибиотици: 
3004 20 10 00 - - Готови лекови за продажба на мало - лб ЛБ1 
3004 20 90 00 - - Д р у г о - лб ЛБ1 

-Што содржат хормони или други производи од 
шар. број 2937, но не содржат антибиотици: 

3004 31 —Што содржат инсулин: 
3004 31 10 00 - 7 - Готови лекови за продажба на мало - лб ЛБ1 
3004 31 90 00 - - - Д р у г о - лб ЛБ1 
3004 32 - - Што содржат одрено кортикални хормони: 
3004 32 10 00 Готови лекови за продажба на мало - лб ЛБ1 
3004 32 90 00 Друго - лб ЛБ1 
3004 39 — Д р у г о : 
3004 39 10 00 Готови лекови за продажба на мало - лб ЛБ1 
3004 39 90 00 Друго - лб ЛБ1 
3004 40 -Што содржат алкалоиди или нивни деривати 

без содржина на хормони, други производи од 
тар, број 2937 или антибиотици: 

3004 40 10 00 - -Готови лекови за продажба на мало - лб ЛБ1 
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3004 40 90 00 - - Друго - лб ЛБ1 
3004 50 -Други лекови што содржат витамини или други 

производи од тар. број 2936: 

3004 50 10 00 - -Готови лекови за продажба на мало - лб ЛБ1 
3004 50 90 00 - - Друго - лб ЛБ1 
3004 90 -Друго: 

- - Во форма за продажба на мало: 
3004 90 11 00 Што содржат јод или соединенија на јод . . . . - лб ЛБ1 
3004 90 19 00 - - - Д р у г о - лб ЛБ1 

- -Друго: 
3004 90 91 00 Што содржат јод или соединенија на јод . . . . - лб ЛБ1 
3004 90 99 00 Друго - лб ЛБ1 

3005 Вата, газа, завои и слични производи (на 
пример, приготвени завои, фластери, приго-
твени облоги), импрегнирани, премачкани 
или преслечени со фармацевтски материи 
или приготвени во малопродажни пакувања 
за медицински, хируршки, забарски или вете-
ринарски цели: 

3005 10 00 00 -Лепливи завои и други производи што имаат 
леплив слој лб лб 

3005 90 00 00 - Друго - лб лб 

3006 Фармацевшски сшоки наведени во забелеш-
ката 4 кон оваа глава: 

3006 10 - Стерилен хируршки кетгут, слични стерилни 
материјали и стерилни адхезиви за хируршко 
затворање на рани; стерилна ламинарија; сте-
рилни абсорбциони средства за запирање на 
крвавењето во хирургијата или забарството: 

3006 10 10 00 - -Стерилен хируршки кетгут - лб ЛБ1 
3006 10 90 00 - - Друго - лб ЛБ1 

3006 20 00 00 -Реагенси за определување на крвните групи . . . - лб ЛБ1 
3006 30 00 00 - Контрастни средства за радиографски испиту-

вања; дијагностички реагенси наменети за упо-
треба кај пациентите . - лб ЛБ1 

3006 40 00 00 - Забарски цементи и други забарски полнила; це-
менти за реконструкција на коски - лб ЛБ1 

3006 50 00 00 -Кутии и сетови за прва помош - лб ЛБ1 

3006 60 -Хемиски средсшва за коншрацепција врз база на 
хормони или спермициди: 

- - Врз база на хормони: 
3006 60 11 00 Приготвени за продажба на мало - лб ЛБ1 
3006 60 19 00 Д р у г о . . . . - лб ЛБ1 
3006 60 90 00 - - В р з база на спермициди - лб ЛБ1 
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ГЛАВА 31 

ЃУБРИВА 

3101 3101 00 00 00 Ѓубрива од животинско или растително 
потекло, неизмешани или меѓусебно изме-
шани или хемиски обработени; ѓубрива до-
биени со мешање или хемиска обработка на 
производи од животинско или растително 
потекло - лб лб 

3102 Азотни ѓубрива, минерални или хемиски; 
3102 10 - Уреа, вклучувајќи и уреа во воден раствор: 
3102 10 10 00 - - У р е а со содржина на повеќе од 45% по маса на 

азот, пресметано на сув производ - лб лб 
3102 10 90 00 —Друго - лб лб 

-Амониум сулфат; двојни соли и мешаници на 
амониум сулфат и амониум нитрат: 

3102 21 00 00 - - Амониум сулфат - лб лб 
3102 29 00 00 — Д р у г о - лб лб 
3102 30 -Амониум нитрат, вклучувајќи и амониум ни-

трат во воден раствор: 
3102 30 10 00 - - В о воден раствор - лб лб 
3102 30 90 00 —Друго - лб лб 
3102 40 - Мешаници на амониум нитрат со калциум кар-

бонат или други неоргански неѓубриви материи: 
3102 40 10 00 - - Со азотна содржина до 28% по маса - лб лб 
3102 40 90 00 - - С о азотна содржина над 28% по маса - лб лб 
3102 50 - Натриум нитрат: 
3102 50 10 00 - - Природен натриум нитрат - лб лб 
3102 50 90 00 —Друго - лб лб 
3102 60 00 00 -Двојни соли и мешаница на калциум нитрат и 

амониум нитрат - лб лб 
3102 70 00 00 -Калциум цијанамид - лб лб 
3102 80 00 00 - Мешаница на уреа и амониум нитрати во воден 

или амонијачен раствор - лб лб 
3102 90 00 00 -Други, вклучувајќи и мешани, непредвидени во 

претходните подброеви - лб лб 

3103 Фосфорни ѓубрива, минерални или хемиски; 
3103 10 - Суперфосфати: 
З10З 10 10 00 - - Ш т о содржат повеќе од 35% по маса на ди-

фосфор пентоксид - лб лб 
3103 10 90 00 —Други - лб лб 
3103 20 00 00 -Базна згура - лб лб 
3103 90 00 00 -Друго . . - лб лб 

3104 Калиумови ѓубрива, минерални или хемиски: 
3104 10 00 00 -Карналит, силвит и други сурови природни соли 

на калиум - лб лб 
3104 20 00 00 - Калиум хлорид - лб лб 
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3104 30 00 00 -Калиум сулфат - лб лб 
3104 90 00 00 -Друго - лб лб 

3105 Минерални или хемиски ѓубрива што со-
држат два или три од следниве губриви 
елементи; азот, фосфор и калиум; други ѓуб-
рива; производи од оваа глава во форма на 
таблети или слични форми или во пакување 
до 10 кг бруто маса: 

3105 10 00 00 -Производи од оваа глава во форма на таблети 
или слични форми или во пакување до 10 кг. 
бруто маса - лб лб 

3105 20 00 00 -Минерални или хемиски ѓубрива што содржат 
три губриви елементи: азот, фосфор и калиум - лб К 

3105 30 00 00 -Диамониум хидрогенортофосфат (диамониум 
фосфат) - лб лб 

3105 40 00 00 -Амониум дихидрогенортофосфат (моноамони-
ум фосфат) и негови мешаница со диамониум 
хидрогенортофосфаш фцаомониум фосфат) . . - лб К 

-Други минерални или хемиски ѓубрива што содр-
жат два ѓубриви елементи: азот и фосфор: 

3105 51 00 00 --Што содржат нитрати и фосфати - лб К 
3105 59 00 00 — Д р у г и - лб лб 
3105 60 Минерални или хемиски ѓубрива што содржат 

два ѓубриви елементи: фосфор и калиум: 
3105 60 10 00 - - Калиум суперфосфат - лб лб 
3105 60 90 00 —Друго . . . - лб лб 
3105 90 00 00 -Друго - лб лб 

ГЛАВА 32 

ЕКСТРАКТИ ЗА ШТАВЕЊЕ ИЛИ БОЈОСУВАЊЕ; ТАНИНИ И НИВНИ ДЕРИВАТИ; 
БОИ ЗА ТЕКСТИЛ, ПИГМЕНТИ И ДРУГИ МАТЕРИИ ЗА БОЈОСУВАЊЕ; 
ПРИГОТВЕНИ ПРЕМАЧКУВАЧКИ СРЕДСТВА И ЛАКОВИ; КИТОВИ И 

ДРУГИ ЗАТИНАЧКИ МАСИ; ПЕЧАТАРСКИ БОИ И МАСТИЛА 

3201 Екстракти за штавење од растително по-
текло; танини и нивни соли, етри, естри и 
други деривати: 

3201 10 00 00 -Квебрачо екстракт 
3201 20 00 00 - Екстракт па мимоза 
3201 90 -Друго: 
3201 90 00 10 —Танини и нивни соли 
3201 90 00 90 - -Друго 

3202 Синтетички органски материи за штавење; 
неоргански материи за штавење; препарати 
за штавење, без оглед на тоа дали содржат 
природни материи за штавење; ензимски 
препарати за претштавење: 

3202 10 00 00 - Синтетички органски материи за штавење . . . 
3202 90 00 00 -Друго 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

дб 
лб 

лб 
лб 
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3203 3203 00 Материи за бојосување од растително или 
животинско потекло (вклучувајќи ги екс-

. трактите за бојосување, но исклучувајќи го 
животинското црнило), хемиски определени 
или неопределени; препарати врз база на 
материи за бојосување од растително или 
животинско потекло наведени во забелеш-
ката 3 кон оваа глава: 
-Материи за бојосување од растително потекло и 

препарати на нивна база: 
З20З 00 11 00 - - Црна кумина (Асааа са(есНи) - лб лб 
3203 00 19 00 - -Друго - лб лб 
3203 00 90 00 - Материи за бојосување од Животинско потекло и 

препарати на нивна база - лб лб 

3204 Синтетички органски материи за бојосува-
ње, хемиски определени или неопределени; 
препарати врз база на синтетички органски 
материи за бојосување наведени во забе-
лешката 3 кон оваа глава; синтетички ор-
гански производи што се употребуваат како 
средства за флуоресценција или како луми-
нофори, хемиски определени или неопреде-
лени: 
- Синтетички органски материи за бојосување и 
препарати врз база на тие материи наведени во 
забелешката 3 кон оваа глава: 

3204 11 00 00 - - Дисперзиони бои и препарати врз база на тие 
бои - лб лб 

3204 12 00 00 --Кисели бои, метализирани или неметализи-
рани, и препарати врз база на тие бои; на-
гризни бои и препарати врз база на тие бои . . - лб лб 

3204 13 00 00 - - Базни бои и препарати врз база на тие бои . . - лб лб 
3204 14 00 00 - -Директни бои и препарати врз база на тие бои - лб лб 
3204 15 00 00 - - Редукциони бои (вклучувајќи ги и оние што во 

таква состојба можат да се употребат како 
пигменти) и препарати врз база на тие бои - лб лб 

3204 16 00 00 - - Реактивни бои и препарати врз база на тие 
бои - лб лб 

3204 17 00 00 - - Пигменти и препарати врз база на пигменти . лб лб 
3204 19 00 00 --Друго, вклучувајќи и мешаници на материи за 

бојосување од два или повеќе тар. подброеви 
од 3204 11 до 3204 19 - лб лб 

3204 20 00 00 - Синтетички органски производи кои се употре-
буваат како средства за флуоресцентна ави-
важи 4 - лб лб 

3204 90 00 00 - Д р у г о - лб лб 

лб лб 
3205 3205 00 00 00 Лак бои; ирепараши иредвидени со забелеш-

ката 3 кон оваа глава врз база ни лак бои . . 

3206 Други материи за бојосување; препарати 
наведени во забелешката 3 кон оваа глава, 
освен оние од шар. број 3203, 3204 или 3205; 

\ 
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неоргански производи што се употребуваат 
како луминиофори, хемиски определени или 
неопределени: 
-Пигменти и препарати врз база на титан диок-

сид: 
3206 11 00 00 --Со содржина од 80% или повеќе по маса на 

титан диоксид пресметан на сува маса . . . . - лб лб 
3206 19 00 00 — Д р у г о - . лб лб 
3206 20 00 00 -Пигменти и препарати врз база на соединенија 

на хром - лб лб 
3206 30 00 00 -Пигменти и препарати врз база на соединенија 

на кадмиум . . . - лб лб 
-Други материи за бојосување и други препарати: 

3206 41 00 00 --Ултрамарин и препарати врз база на ултра-
марин - лб лб 

3206 42 00 00 --Литопон и други пигменти и препарати врз 
база на цинк сулфид - лб лб 

3206 43 00 00 --Пигменти и препарати врз база на хексација-
ноферат (фер о цијанид и ферицијанид) - лб лб 

3206 49 — Д р у г о : 
3206 49 10 00 Магнетит - лб лб 
3206 49 90 00 Друго - лб лб 
3206 50 00 00 -Неоргански производи што се употребуваат 

како луминофори . - лб лб 

3207 Приготвени пигменти, приготвени средства 
за заматување и приготвување на боја, 
стаклести емајли и глазури, превлака, течни 
керамички лакови и слични препарати, што 
се употребуваат во керамичката индустри-
ја, за емајлирање и во стакларската ин-
дустрија; фрит од стакло и друго стакло, 
во форма на прав, гранули или лушпички: 

3207 10 00 00 -Приготвени пигменти, приготвени средства за 
заматување, приготвени бои и слични препа-
рати 

З2?07 20 - Стаклести емајли и глазури, енгоби (превлака) и 
слични препарати: 

3207 20 10 00 - - Е н г о б и 
3207 20 90 00 - - Д р у г о 
3207 30 00 00 -Течни керамички лакови и слични препарати . . 
3207 40 -Фрита од стакло и друго стакло, во форма на 

прав, гранули или лушпички: 
3207 40 10 00 - - Стакло од видот познато како "енамел" стакло . 
3207 40 90 00 - - Д р у г о 

3208 Премачкувачкџ средства бои и лакови врз 
база на синтетички полимери или хемиски 
модификувани природни полимери, дисперзи-
рани или растворени во неводен медиум; рас-
твори дефинирани со забелешката 4 кон 
оваа глава: 

3208 10 -Врз база на полиестер: 
3208 10 10 00 - - Раствори, како оние дефинирани во забелешка 4 

кон оваа глава - лб лб 

лб лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 
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3208 10 90 00 —Друго ' - лб лб 
3208 20 - Врз база на акрилни или виниЛни полимери: 
3208 20 10 - - Раствори, како оние дефинирани во. забелешка 4 

кон оваа глава - лб лб 
3208 20 90 00 — Друго - лб лб 
3208 90 00 00 - Друго - лб лб 

3209 Преманкубанки средства (бои и лакови) врз 
база на синтетички полимери или хемиски 
модификувани природни полимери, дисперзии 
рани или растворени во воден медиум: 

3209 10 00 00 - Врз база на акрилни или винилни полимери . . . - лб лб 
3209 90 00 00 - Дпуго - лб лб 

3210 3210 00 Други премачкувачки средства (бои и лако-
ви); приготвени водни пигменти што се 
употребуваат за површинска доработка на 
кожа: 

3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 - М а м е н и премачкувзчЈ^ средства и. пигменти 
(вклучувајќи бои и лакови) - лб лб 

3210 00 90 00 -Друго - лб лб 

3211 3211 Ор 00 00 Приготвени сикативи - лб лб 

3212 Пигменти (вклучувајќи и метален прав и 
лушпички) дисперзирани во неводени меди-
уми, во течна состојба или во паста, што се 
употребуваат во производство на премач- , 
кувачки средства (вклучувајќи лак бои); фо-

лии за печатење; бои и други материи за бо-
јосување приготвени во форми или пакувања 
за продажба на мало: 

3212 10 - Фолии за печатење: 
3 2 1 2 1 0 1 0 00 - - Фолии со основа од прост метал - лб лб 
3212 10 90 00 —Други . . . . . - лб лб 
3212 90 00 00 - Д р у г о . лб лб 

3213 Бои за уметничко сликарство, настава или 
за знаци, бои за нијансирање, бои и слично за 
разонода и забава, во таблети, туби, тег-
лички, шишенца, чанчиња или слични форми 
или пакувања: 

3213 10 00 00 -Бои во сетови - лб лб 
3213 90 00 00 -Друго - лб лб 

3214 Китови (стаклорезачки, за калемење и др.) 
смолни малтери, други маси за затинање; 
полнила за молерско-фарбарски работи; 
неогноотпорни препарати за површинска 
обработка на фасади, внатрешни зидови, 
подови, тавани или слично: 

3214 10 -Стаклар ски кит, кит за калемење, смолни 
малтери, други маси за затинање; полнила за 
молерско-фарбарски работи: 
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3214 10 10 00 —Китови - лб лб 
3214 10 90 00 - - Пол нил а за молерско-фарбарски работи - лб лб 
3214 90 00 00 -Друго - лб лб 

3215 Печатарски бои, тушеви или мастило за пи-
шување или цртање и други мастило, вклу-
чувајќи ги неконцентрираните или и во цвр-
ста состојба: 

- Печатарски бои: , 
3215 11 00 00 - Ц р н а : . . . . - лб лб 
3215 19 00 00 --Други - лб лб 
3215 90 -Друго: 
3215 90 10 00 - - Тушеви и мастела за цртање или пишување . . . - лб лб 
3215 90 80 00 - -Друго - лб лб 

ГЛАВА 33 

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И РЕЗИНОИДИ; 
ПАРФИМЕРИСКИ, КОЗМЕТИЧКИ ИЛИ ТОАЛЕТНИ ПРОИЗВОДИ 

3301 Етерични масла (без терпени или со тер-
ани), вклучувајќи шир. "сопсге(еѕ" и чисти 
масла; резиноиди; екстрахирани олеосмоли; 
концентрати на етерични масла во масти, 
неетерски масла, восоци или слично, добиени 
со постапка на екстракција на етерични 
масла со помош на маст или со мацерација; 
споредни терпенски производи добиени со 
детерпенација на етерични масла; водни 
дестилати и водни раствори на етерични 
масла: 
- Етерични масла од цитрус овошје (агруми): 

3301 11 00 00 — Од бергамот - лб лб 
3301 12 00 00 --Од портокали - лб лб 
3301 13 00 00 --Од лимон * - лб лб 
3301 14 00 00 --Од лимета - лб лб 
3301 19 00 00 — Д р у г о - лб лб 

- Етерични масла, освен оние од цитрус овошје 
(агруми): 

ЗЗ01 21 00 00 --Од гераниум - лб . лб 
ЗЗ01 22 00 00 --Одјасмин - лб лб 
ЗЗ01 23 00 00 --Од лаванда или од лавандина - лб лб 
ЗЗ01 24 00 00 --Од нане (Mentha piperita) - лб лб 
ЗЗ01 25 00 00 --Од друго нане - лб лб 
3301 26 00 00 - - Од ветивер - лб лб 
ЗЗ01 29 00 00 — Д р у г и - лб лб 
ЗЗ01 30 00 00 -Резиноиди - лб лб 
ЗЗ01 90 00 00 -Друго - лб лб 
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лб лб 

3302 Мешаница на миризливи материи и меша-
ници (вклучувајќи и алкохолни раствори) 
врз база на една или повеќе од тие материи, 
што се употребуваат како суровини во ин-
дустријата; други препарати врз база на 
миризливи материи, од вид што се употре-
буваат при производство на пијалоци: 

ЗЗ02 10 00 00 -За употреба во индустријата на храна и пи-
јалаци 

ЗЗ02 90 -Друго: 
ЗЗ02 90 10 00 - - Алкохолни солуции - лб лб 
3302 90 90 00 - - Д р у г о - лб лб 

3303 ЗЗОЗ 00 Парфеми и тоалетни води: 
3303 00 10 00 - Парфеми - лб лб 
3303 00 90 00 -Тоалетни води . . - лб лб 

3304 Производи за разубавување или шминкање и 
производи за негување на кожа (освен ле-
кови), вклучувајќи и препарати за заштита 
од сонце или за зајакнување на пигменти-
цијата при сончање или за бронзирање на 
кожа; препарати за маникир или педикир: 

3304 10 00 00 -Производи за шминкање на усни - лб лб 
ЗЗ04 20 00 00 -Производи за шминкање на очи - лб лб 
ЗЗ04 30 00 00 -Препарати за маникир и педикир - лб лб 

-Друго: 
3304 91 00 00 --Пудра, вклучувајќи компактна . . - лб лб 
ЗЗ04 99 00 00 — Д р у г о - лб лб 

3305 Преиараши за коса: 
ЗЗ05 10 00 00 - Шампони - лб лб 
3305 20 00 00 - Препарати за трајно кадросување и исправање - лб лб 
3305 30 00 00 -Лакови за коса - лб лб 
ЗЗ05 90 - Д р у г о : 
ЗЗ05 90 10 00 — Лрсиони за коса - лб лб 
3305 90 90 00 - - Д р у г о - лб лб 

3306 Препарати за хигиена на устата и забите, 
вклучувајќи ги и прашоците и пастите за 
прицврстување на вештачки вилици; конец 
што се употребува за чистење помеѓу за-
бите (конец за чистење заби), во индивиду-
ални пакувања за продажба на мало: 

3306 10 00 00 -Забни пасти - лб лб 
ЗЗ06 20 00 00 -Конец што се употребува за чистење помеѓу за-

бите (конец за чистење заби) - лб лб 
ЗЗ06 90 00 00 -Друго - лб лб 
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лб лб 

3307 Препарати за бричење, вклучувајќи ги пре-
паратите за пред и по бричење, дезодоранси 
за лична употреба, препарати за бањање, 
депилатори и други парфимериски, козме-
тички или тоалетни препарати, на друго 
место неспомнати или неопфатени; пригот-
вени дезодоранси за простории, парфими-
рани или непарфимирани вклучувајќи ги и 
оние што имаат дезинфекциони својства: 

ЗЗ07 10 00 00 -Препарати за бричење, вклучувајќи ги и оние за 
пред и по бричење . - лб лб 

ЗЗ07 20 00 00 -Дезодоранси за лична употреба и препарати 
против потење - лб лб 

ЗЗ07 30 00 00 - Парфимирани соли за бањање и други препарати 
за бањање , - лб лб 

-Препарати за парфимирање или дезодорација на 
простории, вклучувајќи и миризливи препарати 
за религиозни обреди: 

ЗЗ07 41 00 00 - - "АѕагВаШ" и други миризливи препарати што 
мирисаат при согорување 

3307 49 00 00 --Друго - лб лб 
3307 90 00 00 -Друго - - лб лб 

ГЛАВА 34 

САПУН, ОРГАНСКИ ПОВРШИНСКИ АКТИВНИ СРЕДСТВА, ПРЕПАРАТИ ЗА ПЕРЕЊЕ, 
ПРЕПАРАТИ ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ, ВЕШТАЧКИ ВОСОЦИ, ПРИГОТВЕНИ ВОСОЦИ, 

ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЛИРАЊЕ ИЛИ ЧИСТЕЊЕ, СВЕЌИ И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ, ПАСТИ ЗА 
МОДЕЛИРАЊЕ, “ЗАБАРСКИ ВОСОЦИ“ И ЗАБАРСКИ ПРЕПАРАТИ ВРЗ БАЗА НА ГИПС 

3401 Сапун; органски површински активни произ-
води и препарати за употреба како сапун, во 
форма на стапчиња, количиња, леани или 
обликувани парчиња, со додаток или без до-
даток на сапун; хартија, вата, филц и ист-
каени ткаенини, импрегнирани или премач-
кани со сапун или со детергент: 
- Сапун и органски површински активни произво-

ди и препарати, во форма на стапчиња, количи-
ња, леани или обликувани парчиња, и хартија, 
вата, филц и неткаени ткаенини, импрегнирани 
или премачкани со сапун или детергент: 

3401 11 00 00 --За тоалетна употреба (вклучувајќи ги произ-
водите со лековити материи) - лб лб 

3401 19 00 00 — Д р у г о - лб лб 
3401 20 00 00 -Сапун во други форми - лб лб 

3402 Органски површински активни средства 
(освен сапун); површински Активни препа-
рати, препарати за перење (вклучувајќи по-
мошни препарати за перење) и препарати за 
чистење, со додаток или без додаток на 
сапун, освен оние од тар. број 3401: 
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лб лб 
лб лб 
лб лб 
лб лб 

лб лб 
лб лб 

лб лб 
лб лб 

- Органски површински активни средства, при-
готвени или неприготвени за продажба на мало: 

3402 11 00 00 —Анјонски 
3402 12 00 00 - - Катјонски '. 
3402 13 00 00 —Нејоногени 
3402 19 00 00 --Други 
3402 20 -Препарати приготвени за продажба на мало: 
3402 20 10 00 --Површински активни препарати . . . . 
3402 20 90 00 - - Препарати за перење и препарати за чистење -. . 
3402 90 -Друго: 
3402 90 10 00 - - Површински активни препарати 
3402 90 90 00 - -Препарати за перење р препарати за чистење . . 

3403 Препарати за подмачкување (вклучувајќи 
препарати врз база на масло за ладење, па-
лење или препарати против 'рѓа или коро-
зија и препарати за ослободување на калапи, 
врз база на средства за подмачкување) и 
препарати што се употребуваат за замис-
лување или мастење на текстилни матери-
јали, кожа, крзно или на други материјали, 
но исклучувајќи ги препаратите што содр-

жат, како основни состојки, 70% или повеќе 
по маса на масло од нафта или масла до-
биени од битуменозни минерали: 
-Што содржат масло од нафта или масла доби-

ени од битуменозни минерали: 
3403 11 00 00 Препарати за обработка на текстилни мате-

ријали, кожа, крзно или други материјали . . . - лб лб 
3403 19 00 00 --Друго - лб лб 

-Друго. 
З40З 91 00 00 - - Препарати за обработка на текстилни мате-

ријали, кожа, крзно или други материјали . . . - лб лб 
З40З 99 — Д р у г о : 
З40З 99 10 00 Препарати за подмачкување на машини, апа-

рати и моторни возила - лб лб 
3403 99 90 00 Друго - лб лб 

3404 Вештачки восоци и приготвени восоци: 
3404 10 00 00 -Од хемиси модификувани лигнит или мрк јаглен - лб лб 
3404 20 00 00 - Од полиетилен гликол . . . - лб лб 
3404 90 -Друго: 
3404 90 10 00 - - Припремени восоци, вклучувајќи и восоци за 

запечатување - лб лб 
3404 90 90 00 —Друго - лб лб 

3405 Политури и кремови, за обувки, мебел, по-
дови, каросерии, стакло или метал, пасти и 
прашоци за чистење и слични препарати (без 
оглед на тоа дали се во форма на хартија, 
вата, филц, неткаени тканини, сунѓерести 
материјали, од пластика или гума, импрег-
нирани или премачкани со такви препара-
ти), освен восоците од тар. број 3404: 

3405 10 00 00 -Политура кремови и слични препарати, за 
обувки или кожа - лб лб 
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3405 20 00 00 -Политура кремови и слични препарати, за одр-
жување на дрвен мебел, подови или друга дрве-
нарија - лб лб 

3405 30 00 00 -Политури и слични препарати за каросерии, ос-
вен политури за мебел - лб лб 

3405 40 00 00 -Пасти, прашоци и други препарати за чистење . лб лб 
3405 90 -Друго: 
3405 90 10 00 - - Политури за метал - лб лб 
3405 90 90 00 - -Друго - лб лб 

3406 3406 00 Свеќи, свеќички и слично: 
3406 00 10 00 -Свеќи - лб лб 
3406 00 90 00 - Друго - лб лб 

3407 3407 00 Маси за моделирање, вклучувајќи пригот-
вени за детска забава; препарати т.р. “за-
барски восоци“ или како “смеси за забарски 
отпечатоци“, во сетови, во пакување за 
продажба на мало или на форма на пло-
чички, потковички стапчиња или слични 
други форми; препарати за употреба во 
забарството, врз база на гипс (печен гипс 
или калциум сулфат): 

3407 00 00 10 -Препарати за забарство - лб лб 
3407 00 00 90 -Друго - лб лб 

ГЛАВА 35 

БЕЛТАЧИНЕСТИ МАТЕРИИ; МОДИФИКУВАНИ СКРОБОВИ; ЛЕПИЛА; ЕНЗИМИ 

3501 Казеин, казината и други деривати на казе-
инот; лепило од казеин: 
-Казеин: 

3501 10 10 00 - - З а производство на регенерирани текстилни 
влакна - лб лб 

3501 10 50 00 - - З а индустриски потреби, освен за производство 
на храна или фодер - лб лб 

3501 10 90 00 - -Друго - лб лб 
3501 90 -Друго: 
3501 90 10 00 - - Казеински лепаци - лб лб 
3501 90 90 00 - -Друго . . - лб лб 

3502 Албумини, (вклучувајќи концентрати на две 
или повеќе белтачини од сурутка, што со-
држат по маса повеќе од 80% белтачини од 
сурутка, сметано на сува материја), албу-
минати и други деривати на албумин: 
-Албумин од јајца: 

3502 11 00 00 --Сув - лб лб 
3502 19 00 00 --Друг - лб лб 
3502 20 00 00 -Млечен албумин, вклучувајќи концентрати на 

две или повеќе белтачини од сурутка - лб лб 
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3502 90 00 00 - Друго - лб лб 

3503 3503 00 Желатин (вклучувајќи желатин во листови 
со правоаголна (вклучувајќи квадратна) 
форма, обработени или необработени по по-
вршината или бојосани) и деривати на же-
латин; рибино лепило; други лепило од живо-
тинско потекло, освен казеински лепило од 
тар. број 3501: 

3503 00 10 00 - Желатин и негови деривати - лб лб 
3503 00 80 00 -Друго - лб лб 

3504 3504 00 00 00 Пептони и нивни деривати; други протеин-
ски материи и нивни деривати, на друго ме-
сто неспомнати ниту опфатени; прав од 
кожа, вклучувајќи прав и од хромноштавена 
кожа - лб 

3505 Дексшрини и други модификувани скробови 
(на пр, прежелатинизирани или естерифику-
вани скробови); лепило врз база на скробови, 
или врз база ,на декстрини или други моди-
фикувани скробови: 

3505 10 -Декстрини и други модификувани скробови: 
3505 10 10 00 —Декстрин . - лб лб 

- - Други модификувани скробови: 
3505 10 50 00 Скроб, естерификуван или етерификуван . . . - лб лб 
3505 10 90 00 Друго - лб лб 
3505 20 00 00 -Лепило - лб лб 

3506 Подготвени липила и други подготвени сред-
ства за лепење, на друго место неспомнати 
или опфатени; производи погодни за упо-
треба како леипила или средства за лепење, 
подготвени за продажба на мало како лепи-
ло или средства за лепење, во пакување со 
нето маса до 1 кг: 

3506 10 00 00 -Производи погодни за употреба како лепило или 
средства за лепење, подготвени за продажба на 
ма,ло како лепило или средства за лепење, во 
пакување со нешо маса до 1 кг - лб лб 

-Друго: 
3506 91 00 00 - - С р е д с т в а за лепење врз база на каучук или 

пластични маси (вклучувајќи вештачки сме-
ли) - лб^ лб 

3506 99 00 00 - - Д р у г о - лб лб 

3507 Ензими; подготвени ензими на друго место 
неспомнати ниту опфатени: 

3507 10 00 00 - Сириште и негови концентрати , - лб лб 
3507 90 00 00 - Д р у г о - дб лб 



ГЛАВА 36 

ЕКСПЛОЗИВИ, ПИРОТЕХНИЧКИ ПРОИЗВОДИ; ХИБРИДИ, ПИРОФОРНИ ЛЕГУРИ; 
ЗАПАЛНИ ПРЕПАРАТИ 

3601 3601 00 00 00 Барут. • - лб Д 

3602 3602 00 00 00 Подготвени експлозиви, освен барут - лб Д 

3603 * 3603 00 Бавногоренки штапини; детонирачки шта-
пини; ударни или експлозивни каписли; запал-
ки; електрични детонатори: 

3603 00 10 00 - Бавногоречки штапини; детонирачки штапини . . - лб Д 
3603 00 90 00 - Друго - лб Д 

3604 Пиротехнички производи за огномеши, сиг-
нални ракети, противградобијни ракети; 
сигнални ракети за густа магла и други пи-
ротехнички производи: 

3604 10 00 00 -Пиротехнички производи за огномети - лб лб 
3604 90 -Друго: 
3604 90 00 10 --Противгра добиј ни ракети . - лб Д 
3604 90 00 90 - -Друго - лб лб 

3605 3605 00 00 00 Хибриди, освен пиротехнички производи од 
тар. број 3604 - лб лб 

3606 Феро-цериум и други пирофорни легури во 
сите форми; производи од запаливи материи 
наведени во забелешката 2 кон оваа глава: 

3606 10 00 00 - Течни или гасовити горива во течна состојба 
што се употребуваат за полнење на запалки за 
цигари или слични запалки во садови со зафат-
нина до 300 см3 - лб лб 

3606,90 -Друго: 
3606 90 10 00 - - Феро-цериум и други пирофорни легури во сите 

форми - лб лб 
3606 90 90 00 —Друго . . . - лб лб 

ГЛАВА 3 7 . 

ПРОИЗВОДИ ЗА ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ ЦЕЛИ 

3701 Фотографски плочи и планфилмови, осет-
ливи на светлост, неосветлени, од кој и да 
било материјал освен од хартија, картон 
или текстил; план-филмови за моментна 
(брза) фотографија, осетливи на светлост, 
неосветлени, во касети или без касети: 

3701 10 - За рентгенско снимање: 
3701 10 10 00 - - З а медицинска, стоматолошка или ветеринарна 

( употреба - лб Ј1Б1 
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3701 10 90 00 
3701 20 00 00 
3701 30 00 00 

3701 91 00 00 
3701 99 00 00 

3702 

3702 10 00 00 
3702 20 00 00 

3702 31 00 00 
3702 32 

3702 32 11 00 
3702 32 19 00 

3702 32 31 00 
3702 32 51 00 
3702 32 90 00 
3702 39 00 00 

3702 41 00 00 

3702 42 00 00 

3702 43 00 00 
3702 44 00 00 

3702 51 00 00 
3702 52 
3702 52 10 00 
3702 52 90 00 
3702 53 00 00 

3702 54 00 00 

3702 55 00'00 

3702 56 
3702 56 10 00 
3702 56 90 00 

3702 91 
3702 91 10 00 

лб ЛБ1 
лб лб 

лб лб 

- -Други - лб лб 
-План филм за моментна (брза) фотографија . . лб лб 
-Други плочи и план-филм, чија една страна над-

минува 255 мм - лб лб 
-Друго: 
--За фотографии во боја (повекебојни) - лб лб 
—Друго - лб лб 

Фотографски филмови во ролни, осетливи 
на светлост, неосветлени, од кој и да било 
материјал освен од хартија, картон или 
текстил; филмови во ролни за моментна 
(брза) фотографија, осетливи на светлост, 
неосветлени: 
- За рентгенски снимања 
- Филм за моментна (брза) фотографија 
-Други филмови, неперфорирани, со ширина до 

105 мм: 
- За фотографија во боја (повеќебојна) 
-- Други, со емулзија на халогениди на сребро: 

Со ширина не поголема од 35 мм: 
Микрофилм; филм за графички уметности . . 
Друго 

Со ширина поголема од 35 мм: 
Микрофилм 
Филм за графички уметности 
Друго ' 

--Друго 
-Други филмови, неперфорирани, со ширина над 

105 мм: 

--Со ширина над 610 мм и должина над 200 м, за 
фотографија во боја (повеќебојна) 

--Со ширина над 610 мм и должина над 
200 м, освен за фотографија во боја 

--Со ширина над 610 мм и должина до 200 м 
--Со ширина над 105 мм до 610 мм 
-Други филмови, за фотографија во боја (повеќе-

бојна): 
--Со ширина до 16мм и должина до 14 м - лб лб 
--Со ширина до 16 мм и должина над 14 м: 

Со должина до 30 м - лб лб 
Со должина над 30 м - лб лб 

--Со ширина над 16 мм до 35 мм и должина до 
30 м, за слајдови - лб лб 

--Со ширина над 16 мм до 35 мм и должина до 
30 м, освен за слајдови - лб лб 

--Со ширина над 16 мм до 35 мм и должина над 
30 м - лб лб 

--Со ширина над 35 мм: 
Со должина до 30 м - лб лб 
Со должина над 30 м - лб лб 

-Друго: 
- - Со ширина до 16 мм и должина до 14 м: 

Филм за графички уметности - лб лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 
лб 

ло 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 
лб 

лб 

лб 
лб 
лб 
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3702 91 90 00 Друг-о - лб лб 
3702 92 - - С о ширина до 16 мм и должина над 14 м: 
3702 92 10 00 Филм за графички уметности - лб лб 
3702 92 90 00 Други - лб лб 
3702 93 --Со ширина над 16мм до 35мм и должина до 30 

м: 
3702 93 10 00 Микрофилм; филм за графички уметности . . лб лб 
3702 93 90 00 - - - Д р у г о . - лб лб 
3702 94 --Со ширина над 16 мм до 35 мм и должина наг 

30 м: 
3702 94 10 00 Микрофилм; филм за графички уметности . . - лб лб 
3702 94 90 00 Друго - лб лб 
3702 95 00 00 - - Со ширина над 35 мм - лб лб 

3703 Фотографска хартија, картон и текстил, 
осетливи на светлост, неосветлени: 

3703 10 00 00 -Во ролни со ширина над 610 мм - “ лб лб 
З70З 20 00 00 -Друго, за фотографија во боја (повеќебојна) . - лб лб 
З70З 90 -Друго: 
З70З 90 10 00 - - Сензитирани со соли на сребро или платина . . . - лб лб 
3703 90 90 00 — Друго - лб лб 

3704 3704 00 Фотографски плочи; филмови, хартии, кар-
тон и текстил, осветлени но неразвиени: 

3704 00 10 00 - Фотографски плочи и филмови . - лб лб 
3704 00 90 00 -Друго - лб лб 

3705 Фотографски плочи и филмови, осветлени и 
развиени, освен кинематографски филм: 

3705 10 00 00 - За офсет репродукција - лб лб 
3705 20 00 00 - Микрофилмови ' - лб лб 
3705 90 -Друго: 
3705 90 10 00 - - За графички уметности - лб лб 
3705 90 90 00 - - Друго - лб лб 

3706 Кинематографски филм, осветлен и раз-
виен, со снимен или без снимен звучен запис 
или кои содржат само снимен звучен запис: 

3706 10 -Со ширина 35 мм или повеќе: 
3706 10 10 00 - - Само со звучен запис - лб лб 
3706 10 90 00 - - Д р у г о - лб лб 
3706 90 - Друго: 
3706 90 10 00 - - Само со звучен запис - лб лб 
3706 90 90 00 - - Д р у г о - лб лб 

3707 Хемиски препарати за фотографски намени 
(освен лакови, лепило, средства за лепење и 
слични препарати); неизмешани производи за 
фотогорафска употреба, подготвени во од-
мерени дози или подготвени за продажба на 
мало во форма готова за употреба: 

3707 10 00 00 - Емулзии осешливи на свешлосш лб лб 
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3707 90 - Друго: 
- - Развивачи и фиксери: 

За колор фотографии (повеќебојни): 
3707 90 11 00 За фотографски филмови и плочи - лб лб 
3707 90 19 00 Друго - лб лб 
3707 90 30 00 Друго . . . . - лб лб 
3707 90 90 00 - -Друго - лб лб 

ГЛАВА 38 

РАЗНИ ПРОИЗВОДИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 

3801 Вештачки графит; колоиден или полуколои-
ден графит; препарати врз база на графит 
или други видови јаглероди во форма на 
паста, блокови, плочи или други полупроиз-
води: 

3801 10 00 00 - Вештачки графит - лб лб 
3801 20 00 00 -Колоиден или полукилоиден графит - лб лб 
3801 30 00 00 -Јаглеродни пасти за електроди и слични пасти 

за обложување на печки - лб лб 
3801 90 00 00 -Друго - лб лб 

3802 Активен јаглен; активни природни минерал-
ни производи; животински јаглен, вклучу-
вајќи употребен животински јаглен: 

3802 10 00 00 -Активенјаглен . . - лб лб 
3802 90 00 00 -Друго - лб лб 

3803 3803 00 Тил масло, сурово или рафинирано: 
3803 00 10 00 -Сурово ' - лб лб 
3803 00 90 00 -Друго - лб лб 

3804 3804 00 Лужини останати по производството на 
дрвна целулоза, неконцентрирани или кон-
центрирани, десахарификувани или хемиски 
третирани, вклучувајќи лигнин сулфонати, 
но исклучувајќи тил масло од тар. број 
3803: 

3804 00 10 00 - Концентрирана сулфитииа лужина - лб лб 
3804 00 90 00 -Друго - лб лб 

3805 Смолен, дрвен или сулфатен терпентин и 
други терпентински масла добиени со дес-
тилација или друга постапка од иглолисано 
дрво; суров дипентен; сулфитен терпентин 
и други сурови пара-цимени; борово масло 
што содржи алфа-терпинеол како главна 
состојка: 

3805 10 -Смолни, дрвни или сулфатни терпентински ма-
ела: 

3805 10 10 00 - - Смолен терпентин - лб лб 
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3805 10 30 00 - - Д р в е н терпентин , - до лб 
3805 10 90 00 - - Сулфитен терпентин - лб лб 
3805 20 00 00 - Б о р о в о масло - до чб 
3805 90 00 00 - Д р у г о - до лб 

3806 Колофониум и смолни киселини, и нивни де-
ривати; пинолин и колофонумски масла; 
течни смола: 

3806 10 00 00 - Колофониум и смолни киселини . - лб лб 
3806 20 00 00 - Соли на колофониум, на смолни киселини или на 

деривати на колофониум или смолни киселини, 
освен соли на колофониумски затворувачи . . . - лб лб 

3806 30 00 00 -Смолниестри - лб лб 
3806 90 00 00 -Друго - лб лб 

3807 3807 00 Катран од дрво; масло од катран од дрво; 
креозот од дрво; нафта од дрво; растител-
на смола; пиварска смола и слични препара-
ти врз база на колофониум, смолни киселини 
или врз база на растителни смоли: 

3807 00 10 00 -Катран од дрво - лб лб 
3807 00 90 00 - Друго - лб лб 

3808 Инсектициди, родентициди, фунгициди, хер-
бициди, средства против 'ртење и средства 
за регулација на растењето на растенијата, 
дезинфектанти и слични производи, подгот-
вени во форма или пакување за продажба на 
мало или како препарати или производи (на 
пр, сулфурирани ленти, фитили, свеќи и хар-
тии за убивање муви): 

3808 10 -Инсектициди: 
3808 10 00 10 - - Предконцентрати со две или повеќе компоненти - лб ЛБ1 
3808 10 00 20 - - Готови препарати - лб ЛБ1 
3808 10 00 90 - - Друго - л о Л Б1 
3808 20 - Фунгициди: 

- - Предконцеитрата со две или повеќе компоненти: 
3808 20 00 11 Претконцентрати врз база на СтеВ, Скат и 

Т1гаш(ТМТО) - лб ЛБ1 
3808 20 00 12 Претконцентрати врз база нл соединенија на 

бакар - лб ЛБ1 
3808 20 00 19 Други претконцеитрата - лб ЛБ1 

- - Готови препарати: 
3808 20 00 21 Готови препарати врз база на Стек, Скат и 

Тпат (ТМТИ) - лб ЛБ1 
3808 20 00 22 Готови препарати врз база на соединенија на 

бакар - лб ЛБ1 
3808 20 00 29 Други готови препарати - л о ЛБ1 
3808 20 00 90 - - Д р у г о - лб ЛБ1 
3808 30 -Хербициди, средства против \ртење и средства 

за регулација на растењето на растенијата: 
- - Претконцентрата со две или повеќе компоненти: 

3808 30 10 11 Претконцентрати врз база на С-етилдипро-
пил-тиокарбамат (ЕРТС), триазин и глифо-
сатна киселина - лб ЛБ1 
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3808 30 10 19 Други претконцентрати. . ! - лб Ј1Б1 
- - Готови препарати: 

3808 30 10 21 Готови препарати врз база на С-етилдипро-
пил-тиокарбамат (ЕРТС), триазин и глифо-
сатна киселина - лб ЛБ1 

3808 30 10 29 Други готови препарати - лб ЛБ1 
3808 30 30 00 --Средства против 'ртење - лб ЛБ1 
3808 30 90 00 --Средства за регулација на растежот на растени-

јата - лб ЛБ1 
' 3808 40 - Дезинфектанти: 
3808 40 10 00 - - Врз база на соли на амониум кватернат - лб ЛБ1 
3808 40 20 00 - - Врз база на халогени соединенија - лб ЛБ1 
3808 40 90 00 - - Друго - - лб ЛБ1 
3808 90 -Друго: 
3808 90 10 00 - - Родентициди - лб ЛБ1 
3808 90 90 00 - - Д р у г о . - лб ЛБ1 

3809 Средства за доработка, носачи на бои кои 
служат за забрзување на бојосувањето или 
за фиксирање на материите за бојосување и 
други производи и препарати (на пр, сред-
ства за апература и нагризување), што се 
употребуваат во индустријата на текстил, 
хартија, кожа или во слични индустрии, на 
друго место неспомнати ниту опфатени: 

3809 10 00 00 -Врз база на скробниматерии - лб лб 
-Друго: 

3809 91 00 00 --Што се упошребувааш во текстилната или 
слични индустрии - лб лб 

3809 92 00 00 --Што се употребуваат во индустријата за 
хартија или слични индустрии - лб лб 

3809 93 00 00 --Што се употребува во индустријата на кожа 
или во слични индустрии - лб лб 

3810 Препарати за декапирање на метални повр-
шини; топители и други помошни препарати 
за лемење и заварување; прашоци и пасти за 
лемење и заварување што се состојат од ме-
тали и други материјали; препарати што се 
употребуваат како јадра или облоги за елек-
троди или прачки за заварување: 

3810 10 00 00 -Препарати за декапирање на метални повр-
шини; прашоци и пасти што се состојат од 
метали или од други материјали за лемење или 
заварување - лб лб 

3810 90 ' -Друго: 
3810 90 10 00 --Преп,арати што се употребуваат како јадра или 

облоги за електроди или прачки за заварување - лб лб 
3810 90 90 00 - -Друго - лб лб 

3811 Препарати против детонација, препарати 
за спречување на оксидација, за спречување 
на таложење на смола, подобрувачи на 
вискозитет, препарати за спречување на 
корозија и други подготвени адитиви, за ми-



Стр. 2116 - Бр. 39 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА^^^^I 9 август 1996 

нерални масла (вклучувајќи бензин) или за 
други течности што се употребуваат за 
исти цели како минералните масла: 
- Препарати против детонација: 

381.1 11 --Врз база на соединенија на олово: 
3811 11 10 00 Врз база на тетраетил-олово - лб лб 
3811 1Т 90 00 Друго - лб лб 
3811 19 00 00 --Други - лб лб 

-Адитиви за масла за подмачкување: 
3811 21 00 00 --Што содржат масла од нафта или масла од 

битуменозни минерали - лб лб 
3811 29 00 00 — Д р у г и . - лб лб 
3811 90 00 00 - Друго - лб лб 

3812 Подготвени забрзувачи на вулканизација; 
сложени пластификатори за гума или плас-
тични маси, на друго место неспомнати ни-
ту опфатени; препарати за спречување на 
оксидација и други сложени стабилизатори 
за гума или пластични маси: 

3812 10 00 00 -Подготвени забрзувани за вулканизација на гу-
ма - лб лб 

3812 20 00 00 - Сложени пластификатори за гума или пластич-
ни маси - лб лб 

3812 30 -Препарати против оксидација и други сложени 
стабилизатори за гума или пластични маси: 

3812 30 20 00 - - Антиоксидациони препарати - лб лб 
3812 30 90 00 —Друго - лб лб 

3813 3813 00 00 00 Препарати и полнења за апарати за гаснење 
пожар; наполнети гранати за гаснење по-
жари - лб лб 

3814 3814 00 Сложени органски растворувачи и разре-
дувачи, на друго место неспомнати ниту оп-
фатени; подготвени средства за симнување 
на премачкувачките средства или лакови: 

3814 00 10 00 - Врз база на бутил ацетат - лб лб 
3814 00 90 00 -Друго - лб лб 

3815 Иницијатори на реакција, забрзувачи на ре-
акција и каталитички препарати, на друго 
место неспомнати или опфатени: 
- Катализатори на подлога: 

3815 11 00 00 --Со никел или со соединенија на никел како ак-
тивни материи - лб лб 

3815 12 00 00 --Со благородни метали или со соединенија на 
благородни метали како активни материи . . - лб лб 

3815 19 00 00 --Друго - лб лб 
3815 90 00 00 -Друго - лб лб 

3816 3816 00 00 00 Огноотпорни цементи, огноотпорни малте-
ри, огноотпорни бетони, и слични огноотпо-
рни маси, освен производите од тар. број 
3801 - лб лб 
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3817 Мешани алкилбензени и мешани алкилнаф-
шалини, освен оние од шар. број 2707 или 
2902: 

3817 10 - Мешани алкилбензени: 
3817 10 10 00 --Додецилбензен - лб лб 
3817 10 50 00 - -Линеарен алкилбензен - лб лб 
3817 10 80 00 - -Друго , . . - лб лб 
3817 20 00 00 -Мешани алкилнафталини - лб лб 

3818 3818 00 00 00 Хемиски елементи допирани за употреба во 
електрониката, во форма на дискови, плоч-
ки или слични форми; хемиски соединенија 
допирани за употреба во електрониката . . лб лб 

3819 3819 00 00 00 Течности за хидраулични кочници и други 
подготвени течности за хидраулична тран-
смисија, што не содржат или содржат по-
малку од 70% по маса масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни минерали . . . - лб лб 

3820 3820 00 00 00 Препарати против замрзнување и пригот-
вени течности за одмрзнување - лб лб 

3821 3821 00 00 00 Подготвени подлоги за развој на микроорга-
низми - лб лб 

3822 3822 00 00 00 Дијагностички или лабораторски реагенси 
на подлога и приготвени дијагностички или 
лабораториски реагенси без ,оглед на тоа 
дали се или не се на подлога, освен оние од 
тар. број 3002 или 3006 - лб л о 

3823 Индустриски монокарбоксилни масни кисе-
лини; киселински масла добиени од рафини-
рање; индустриски масни алкохоли: 
-Индустриски монокарбоксилни масни киселини; 

киселински масла добиени од рафинирање: 
3823 11 00 00 - - Стеаринска киселина - лб лб 
3823 12 00 00 - - Олеинска киселина - лб лб 
3823 13 00 00 - - Масни киселини на тал масло . - лб лб 
3823 19 00 00 --Друго - лб лб 
3823 70 00 00 -Индустриски масни алкохоли - лб лб 

3824 Подготвени врзивни средства за леарски 
калапи или леарски јадро; хемиски производи 
и препарати на хемиската индустрија или 
на сродни индустрии (вклучувајќи ги и оние 
што се состојат од мешаници на природни 
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производи), на друго место неспомнати или 
опфатени; остаточни производи на хемис-
ката индустрија или на сродни индустрии, 
на друго место неспомнати или опфатени: 

3824 10 00 00 - Подготвени врзивни средства за леарски калапи 
или леарски јадро - лб лб 

3824 20 00 00 -Нафтенски киселини, нивни соли нерастворливи 
во вода и нивни естри - лб лб 

3824 30 00 00 - Неагломерирани карбиди на метали меѓусебно 
измешани или измешани со метални врзива . . . - лб лб 

3824 40 00 00 -Подготвени адитиви за цементи, малтери или 
бетони - лб лб 

3824 50 -Неогноотпорни малтери и ветени: 
3824 50 10 00 - - Б е т о н и готови за полнење . - лб лб 
3824 50 90 00 - -Друго - лб лб 
3824 60 00 00 - Сорбитол, освен сорбитол од шар. подброј 

2905 44 - лб лб 

-Мешавини кои содржат перхалогенирани дери-
вати на ациклични јаглеводороди кои содржат 
два или повеќе различни халогени: 

3824 71 00 00 --Што содржат ациклични јаглеводороди пер-
халогенирани само со флуор и хлор - Д4 Д4 

3824 79 00 00 - - Друго - Д4 Д4 

3824 90 - Друго: 
3824 90 10 00 - - Н а ф т е н и сулфонати, исклучувајќи ги нафтените 

сулфонати на алкалните метали, амониум или 
етаноламини; тиофенувани сулфунски киселини 
од масла добиени од битуменозни минерали, и 
нивни соли - лб лб 

3824 90 15 00 - - Јонски изменувачи - лб лб 
3824 90 20 00 - - Гасни апсорбенси за вакум цевки . . - лб лб 
3824 90 25 00 - - Пиролигнити (на пример на калциум); суров кал-

циум тартарат; суров калциум цитрат - лб лб 
3824 90 30 00 - - Алкални оксиди на железо за пречистување на 

гасови . . . - лб лб 
3824 90 35 00 - -Препарати против корозија, кои содржат амини 

како активни материи - лб лб 
3824 90 40 00 - - Сложени неоргански растворувачи и разреду-

вачи за премази или слични производи - лб лб 
- -Друго: 

3824 90 45 00 - - - Препарати против луспење и слични производи - лб лб 
3824 90 50 00 Препарати за електропревлекување - лб лб 
3824 90 55 00 Мешавини на моно-, ди- и три-, естри на масни 

киселини од глицерол (емулзификатор на мас-
ти) - лб лб 

3824 90 60 00 Производи и препарати за фармацевтска или 
хируршка употреба - лб лб 

3824 90 65 00 Помошни средства за лиење (освен оние од 
тар. подброј 3824 10 00 00) - лб лб 

3824 90 70 00 Препарати отпорни на оган, препарати от-
порни на вода и слични заштитни препарати 
кои се употребуваат во градежништвото . . . лб лб 

3824 90 90 00 Друго - лб лб 
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ОДДЕЛ VII 

ПЛАСТИЧНИ МАСИ И ПРОИЗВОДИ ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ; 
КАУЧУК и ПРОИЗВОДИ ОД КАУЧУК и ГУМА 

ГЛАВА 39 

ПЛАСТИЧНИ МАСИ И ПРОИЗВОДИ ОД ПЛАСТИЧНИ МАСИ 

Забелешки: 

3901 
I. ПРИМАРНИ ФОРМИ 

Полимери на етилен, во примарни форми: 
3901 10 -Полиешилен со специфична густина помала од 

0,94: 
3901 10 10 00 - - Линеарен полиетилен лб лб 
3901 10 90 00 — Друго лб лб 
3901 20 00 00 -Полиетилен со специфична густина од 0,94 или 

поголема лб лб 
3901 30 00 00 - Кополимери на етилен-винил ацетат лб лб 
3901 90 00 00 -Друго Ј1б лб 

3902 Полимери на пропилен или на други олефини, 
во примарни форми: 

3903 

3904 

3902 10 00 00 -Полипропилен лб лб 
3902 20 00 00 - Полиизобутилен лб лб 
3902 30 00 00 - Кополимери на пропилен лб лб 
3902 90 00 00 -Друго . . : лб лб 

Полимери на стирол, во примарни форми 
- Полистирол: 

3903 11 00 00 --За експандирање лб лб 
3903 19 00 00 --Друг лб лб 
3903 20 00 00 -Кополимери на стирол-акрилонитрил (ЅАN) . . лб лб 
3903 30 00 00 -Кополомери на акрилонитрил-бутадиен-стирол 

(АВЅ; лб лб 
3903 90 00 00 -Друго лб лб 

Полимери на винилхлорид или на други хало-
генирани олефини, во примарни форми: 

3904 10 00 00 - Поливинилхлорид, неизмешан со други материи лб лб 

1 -Друг поливинилхлорид: 
3904 21 00 00 --Непластифициран лб лб 
3904 22 00 00 - - Пластифициран лб лб 
3904 30 00 00 - Кополимери на винил хлорид-винил ацетат . . . лб лб 

3904 40 00 00 -Други коплимери на винил хлорид лб лб 

3904 50 00 00 - Полимери на винилиден хлорид лб лб 

- Флуоро-полимери: 
лб 3904 61 00 00 - - Политетрафлуороетилен лб лб 



Стр. 2116 - Бр. 39 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА^^^^I 9 август 1996 

3904 69 00 00 — Д р у г о 
3904 90 00 00 - Друго 

3905 Полимери на винил ацетати или на други 
винил естри, во примарни форми; други 
полимери на винил во примарни форми: 
- Поливинил ацетат: 

3905 12 00 00 - - Во водна дисперзија 
3905 19 00 00 - - Д р у г ' 

- Кополимери на винил ацетат: 
3905 21 00 00 - - Во водна дисперзија 
3905 29 00 00 — Д р у г и 
3905 30 00 00 -Поливинил алкохоли, со нехидролизирани аце-

татни групи или без нив 
-Друго: 

3905 91 00 00 - - Кополимери 
3905 99 00 00 --Друго 

3906 Акрилни полимери во примарни форми: 
3906 10 00 00 - Полиметил метакрилат 
3906 90 00 00 - Друго 

3907 Полиацетали, други полиетери и епоксидни 
смели, во примарни форми; поликарбонати, 
алкидни смели, полиалил естри и други поли-
естри, во примарни форми: 

3907 10 00 00 -Полиацетали 
3907 20 -Други полиетри: 

- - Полиетарски алкохоли: 
3907 20 10 00 Полиетилен гликоли . . 

'3907 20 20 00 Друго 
3907 20 90 00 - - Друго 
3907 30 00 00 - Епоксидни смели 
3907 40 00 00 - Поликарбонати 
3907 50 00 00 - Алкидни смели 
3907 60 00 00 - Полиетилен терефталат 

-Други полиестери: 
3907 91 --Незаситени: 
3907 91 10 00 Течни . 
3907 91 90 00 Д р у г и . . . 
3907 99 --Други: 
3907 99 00 10 Заситени, во прав или гранули 
3907 99 00 90 Други 

3908 Полиамиди во примарни форми: 
3908 10 00 00 -Полиамид -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 или -6,12 . 
3908 90 00 00 -Други 

3909 Аминосмоли, фенолни смели и полиуретани, 
во иримарни форми: 

3909 10 00 00 - Уреа смели; тиоуреа смоли 

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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3909 20 00 00 
3909 30 00 00 
3909 40 00 00 
3909 50 00 00 

- Меламински смели 
-Други аминосмоли 
- Фенолни смели . . 
- Полиуретани . . . 

3910 3910 00 00 00 Силикони во примарни форми 

3911 

3912 

Смоли од нафта, кумарон-инден смоли, по-
литерпени, полисулфиди, полисулфони и дру-
ги производи наведени во забелешката 3 кон 
оваа глава, на друго место неспомнати или 
опфатени, во примарни форми: 

3913 

лб 
лб 
лб 
лб 

лб 
лб 
лб 
лб 

лб лб 

3911 10 00 00 -Смели од нафта, кумарон, инден или кумарон-
лб инден смели и политерпени лб лб 

3911 90 00 00 лб лб 

Целулоза и нејзини хемиски деривати, на 
друго место неспомнати или неопфатени, во 
примарни форми: 
-Целулозна ацетати: 

3912 11 00 00 - - Непластифицирани лб лб 
3912 12 00 00 - - Пластифицирани . . лб лб 

3912 20 - Нитрати на целулоза (вклучувајќи колодиони): 
- - Непластифицирани: 

лб лб 3912 20 11 00 Колоидни и целоидни лб лб 
3512 20 19 00 Друго лб лб 
3912 20 90 00 - - Пластифицирани лб ЛР 

- Целулозни етери: 
3912 31 00 00 - - Карбоксиметилцелулоза и нејзини соли лб лб 
3912 39 —Друго: 

лб 3912 39 10 00 Етилцелулоза лб лб 
3912 39 90 00 Друго лб лб 

3912 90 -Друго: 
3912 90 10 00 - - Целулозни естри лб лб 
3912 90 90 00 — Друго лб лб 

Природни полимери (на пр, алгинска кисе-
лина) и модификувани природни полимери 
(на пр, зацврснати белтачини, хемиски де-
ривати на природен каучук), на друго место 
неспомнати или неопфатени, во примарни 
форми: 

3913 10 00 00 - Алгинска киселина, нејзини соли и естри лб лб 
3913 90 -Друго: 

лб 3913 90 10 00 - - Хемиски деривати на природен каучук лб лб 
3913 90 20 00 - - Амилопектин лб лб 
3913 90 30 00 - - Амилоза лб лб 
3913 90 90 00 - - Д р у г о лб лб 

3914 00 00 00 Изменувани на јони врз база на полимери од 
тар. број 3901 до 3913, во примарни форми . лб лб 
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II. ОТПАДОЦИ СТРУГАНИЦИ И ОСТАТОЦИ; 
ПОЛУ ПРОИЗВОДИ; ПРОИЗВОДИ 

3915 Отпадоци, струганици и остатоци, од плас-
тични маси: 

3915 10 00 00 -Од полимери на етилен - лб лб 
3915 20 00 00 - Од полимери на стирол - лб лб 
3915 30 00 00 - Од полимери на винил хлорид - лб лб 
3915 90 - Од други пластични маси: 

- - Од производи на адициона полимеризација: 
3915 90 11 00 Од полимери на пропилен - лб лб 
3915 90 13 00 Од акрилни полимери - лб лб 
3915 90 19 00 Други - лб лб 

- -Друго : 
3915 90 91 00 Од епоксидни смоли - лб лб 
3915 90 93 00 Од целулоза и нејзини хемиски деривати . . . . - лб лб 
3915 90 99 00 Друго - лб лб 

3916 Монофиламенти со најголема димензија на 
напречниот пресек над 1 мм, прачки, стапо-
ви и профи,ти форми од пластични маси, 
површински обработени или необработени, 
но поинаку необработуванш 

3916 10 00 00 -Од полимер на етилен - лб лб 
3916 20 -Од полимер на винил хлорид: 
3916 20 10 00 - - Од поливинил хлорид - лб лб 
3916 20 90 00' —Друго - лб лб 
3916 90 - Од други пластични маси: 

- - О д производи на полимеризација добиени со 
кондензација или преуредување на молекула 
хемиски модификувани или немодификувани: 

3916 90 11 00 Од полиестри - лб лб 
391 р 90 13 00 Одполиамиди - лб лб 
3916 90 15 00 Од епоксидни смоли - лб лб 
3916 90 19 00 Друго - лб лб 

- - О д производи на адициона полимеризација: 
3916 90 51 00 Од полимери на пропилен - лб лб 
3916 90 59 00 Друго - лб лб 
3916 90 90 00 - - Д р у г о - лб лб 

3917 Цевки, црева и прибор за нив (на пр, спојни-
ца колена прирабници), од пластични маси: 

3917 10 -Вештачки црева (обвивки за колбасичарски про-
изводи) од зацврснати белтачини или целулозни 
материјали: 

3917 10 10 00 - - О д зацврстени белтачини - лб лб 
3917 10 90 00 - - Од целулозни материјали - лб лб 

-Цевки и црева, крути: 
3917 21 - - Од полимери на етил ен: 
3917 21 91 00 Со додатна опрема, за употреба во цивилини 

воздухоплови - лб лб 
3917 21 99 00 Други - лб лб 
3917 22 - - Од полимери на цропилен: 
3917 22 91 00 Со додатна опрема, за употреба во цивилни 

воздухоплови - лб лб 
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3917 29 11 00 
3917 29 13 00 
3917 29 15 00 
3917 29 19 00 

3917 29 91 00 

3917 29 99 00 

3917 31 

3917 31 10 00 

3917 22 99 00 Други . л б л б 
3917 23 - - Од полимери на винил хлорид: 
3917 23 91 00 Со додатна опрема, за употреба во цивилни 

воздухоплови - лб лб 
3917 23 99 00 Други - лб К 
3917 29 - - Од други пластични маси: 

Бесшевни, сечени на должини поголеми од нај-
големата димензија на напречниот пресек, 
површински обработени или необработен^ но 
поинаку необработени: 
Од производи на полимеризација добиени со 
кондензација или со преуредување на моле-
кула хемиски модификувани или немодифи-
кувани: 
Од епоксидни смоли - лб лб 
Други - лб лб 

Од производи на адициона полимеризација . . - лб лб 
7 Други - лб лб 
Друго: 

Со додатна опрема, за употреба во цивил.ни 
воздухоплови - лб лб 

Друго ^ - лб лб 

-Други цевки и црева: 
- - Фелксибилни цевки и црева, што можат да 

поднесат притисок од 27,6 МРа или поголем: 
Со додатна опрема, за употреба во цивилни 
воздухоплови - лб лб 

3917 31 90 00 Други - лб лб 

3917 32 --Други, што не се зајакнати ниту комбинирани 
со други материјали, без прибор: 
Бесшевни, сечени на должини поголеми од нај-
големата димензија на напречниот пресек, 
површински обработени или необработени, но 
поинаку необработени: 
Од производи на полимеризација добиени со 
кондензација или со преуредување на моле-
кулите, хемиски модификувани или немоди-
фикувани: 
Од епоксидни смоли . - лб лб 
Други - лб лб 

Од производи на адициона полимеризација: 
Од полимери на етилен - лб лб 
Од полимери на винил хлорид - лб лб 

- - - - Д р у г и - лб лб 
Друго - лб лб 

- -Друго: 
Вештачки колбасичарски обвивки . . . . . . . - лб лб 
Друго - лб лб 

-Други, што не се зајакнати ниту комбинирани 
со други материјали, со прибор: 

- - С о додатна опрема, за употреба во цивилни 
воздухоплови - лб лб 

Други . . . . - - лб лб 
-Други: 
- - Бесшевни, сечени на должини поголеми од нај-

големата димензија на напречниот пресек, 
површински обработени или необработени, но 
поинаку необработени: 

3917 32 11 00 
3917 32 19 00 

3917 32 31 00 
3917 32 35 00 
3917 32 39 00 
3917 32 51 00 

3917 32 91 00 
3917 32 99 00 

3917 33 1 

Г-. 
О) 
со 33 10 00 

Г 4-5) 
со 33 90 00 

3917 39 
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Од производи на полимерилизација добиени 
со кондензација или со преуредување на мо-
лекулите, хемиски модификувани или немо-
дификувани: 

3917 39 11 00 Од епоксидни смоли - лб лб 
3917 39 13 00 Други - лб лб 
3917 39 15 00 Од производи на адициона полимеризација . . - лб лб 
3917 39 19 00 Други - лб лб 

Друго: 
3917 39 91 00 Со додатна опрема, за употреба во цивилни 

воздухоплови . - лб лб 
3917 39 99 00 Друго - лб лб 
3917 40 -Прибор: 
3917 40 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови - лб лб 
3917 40 90 00 - - Д р у г - лб лб 

3918 Прекриени за подови од пластични маси, не-
самолепливи или самолепливи, во ролни или 
во форма на плочи; тапети за ѕидови или 
тавани, дефинирани со забелешката 9 кон 
оваа глава: 

^ 391810 - Од полимери на винил хлорид: 
39181010 00 - - О д импрегнирани подлоги, премачкани, или 

превлечени или прекриени со поливинил хлорид - лб Лб 
3918 10 90 00 - - Други - лб Лб 
3918 90 00 00 - Од други пластични маси - лб лб 

3919 Самолепливи плочи, листови, филмови, фо-
лии, ленти и други слични форми, од плас-
тични маси, вклучувајќи ги и оние во ролни: 

3919 10 - Во ролни широки до 20 см: 
- -Ленти , превлечени со обвивка што се состои од 

невулканизиран природен или вештачки каучук: 
3919 10 11 00 Од пластифициран поливинил хлорид или од 

полиетилен - лб лб 
3919 10 13 00 Од непластифициран поливинил хлорид . . . . лб лб 
3919 10 15 00 Од полипропилен - лб лб 
3919 10 19 00 Други - лб лб 
3919 90 00 00 - Д р у г о - лб лб 

3920 Други плочи, листови, филмови, фолии и 
ленти, од пластични маси, што не се со кле-
точна структура, незајакнати, неламини-
рани, без подлога или што не се комбинирани 
со други материјали: 

3920 10 - Од полимери на етил ен: 
3920 10 00 10 - - З а употреба во индустријата и земјоделството 

како материјал за пакување, неприпремени за 
продажба на мало - лб лб 

3920 10 00 90 - - Друго - лб лб 
3920 20 - Од полимери на прописен: 
3920 20 00 10 - - З а употреба во индустријата како материјал за 

пакување, неприпремени за продажба на мало . лб лб 
3920 20 00 90 — Друго - лб лб 
3920 30 00 00 - Од полимери на стирол - лб лб 
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- Од полимери на винил хлорид: 
3920 41 --Крути (несвитливи): 

Непластифицирани, со дебелина: 
3920 41 11 00 До 1мм - лб лб 
3920 41 19 00 Над 1 мм - лб лб 

Пластифицирани, со дебелина: 
3920 41 91 00 До 1 мм - лб лб 
3920 41 99 00 Над 1 мм - лб лб 
3920 42 - - Свитливи: 

„ Непластифицирани, со дебелина: 
До 1 мм: 

3920 42 11 10 - З а употреба во индустријата како материјал 
за пакување, неприпремени за продажба на 
мало - лб лб 

3920 42 11 90 Друго - лб лб 
3920 42 19 00 Над 1 мм - лб лб 

Пластифицирани, со дебелина: 
3920 42 91 00 До 1 мм - лб лб 
3920 42 99 00 Над 1 мм - лб лб 

- Од акрилни полимери: 
3920 51 00 00 --Од полиметил метакрилат - лб лб 
3920 59 00 00 — Д р у г и - лб лб 

-Од поликарбонати, алкидни смели, полиалилни 
естри или други полиестри: 

3920 61 00 00 --Од поликарбонати - лб лб 
3920 62 - - Од полиетилен терефталат: 
3920 62 00 10 За употреба во индустријата како материјал за 

пакување, неприпремени за продажба на мало - лб лб 
3920 62 00 90 Друго - лб лб 
3920 63 00 00 --Од незаситени полиестри - лб лб 
3920 69 00 00 - - Од други полиестри - лб лб 

- Од целулоза или нејзини хемиски деривати: 
3920 71 00 00 - - Од регенерирана целулоза - лб лб 
3920 72 00 00 --Од вулканфибер - лб лб 
3920 73 --Од целулозен ацетат: 
З920'7З 00 10 За употреба во индустријата како материјал за 

пакување, неприпремени за продажба на мало - лб лб 
3920 73 00 90 Друго - лб лб 
3920 79 00 00 - - Од други деривати на целулоза - лб лб 

- Од други пластични маси: 
3920 91 00 00 --Од поливинил бутирал - лб лб 
3920 92 00 00 - - Од полиамид - - лб ,лб 
3920 93 00 00 --Од амино смели - . лб лб 
3920 94 00 00 --Од фенелни смоли - лб лб 
3920 99 00 00 --Од други пластични маси - лб лб 

3921 Други плочи, листови, филмови, фолии и 
ленти, од пластични маси: 
- Со клеточна структура: 

3921 11 00 00 - - О д по лим ери на стирол - лб лб 
3921 12 00 00 - - Од полимери на винил хлорид - лб лб 
3921 13 - - Од полиуретаи: 
3921 13 10 00 Свитливи - лб лб 
3921 13 90 00 Други - лб лб 
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3921 14 00 00 --Одрегенерирана целулоза - лб лб 
3921 19 00 00 --Од други пластични маси - лб лб 
3921 90 00 00 -Друго - лб лб 

3922 Кади, туш-кади, лавабоа, бидеа, клозетска 
шолји, седишта и капаци, водоказанчиња и 
слични санитарни производи, од пластични 
маси: 

3922 10 00 00 -Кади, туш-кади и лавабоа - лб лб 
3922 20 00 00 -Клеветени седишта и капаци - лб лб 
3922 90 00 00 -Друго - лб лб 

3923 Производи за транспорт или пакување на 
стоки, од пластични маси; затиначи, пок-
лопка, капаци и други затвврачи, од плас-
тични маси: 

3923 10 00 00 - Кутии, сандаци, гајби и слични производи . . . . - лб лб 
- Вреќи и кеси (вклучувајќи конусни): 

З92З 21 00 00 --Од полимери на етилен - лб лб 
З92З 29 --Од други пластични миеш 
З92З 29 10 00 Од поливинил хлорид - лб лб 
3923 29 90 00 Други - лб лб 
З92З 30 -Балони шишиња, шишенца и слични производи: 
З92З 30 10 00 - - Со запремнина до 2 литра - лб . лб 
З92З 30 90 00 - - Со запремнина над 2 литра - лб лб 
3923 40 00 00 - Калеми, ќошови, цевчиња и слични подлоги . . . - лб лб 
З92З 50 -Затиначи, поклопки, капаци и други затворачи: 
3923 50 10 00 - -Капаци и затворани за шишиња и канистри . . . - лб лб 
З92З 50 90 00 - - Друго - лб лб 
З92З 90 -Друго: 
З92З 90 10 00 - - Буриња и цистерни - лб лб 
3923 90 90 00 - -Друго - лб лб 

3924 Трпезни садови, кујнски садови и прибор, 
други производи за домаќинството и тоа-
летни производи, од пластични маси: 

3924 10 00 00 - Трпезни садови и кујнски садови и прибор . . . . - лб лб 
3924 90 -Друго: 

- - Од регенерирана целулоза: 
3924 90 11 00 Сунѓери - лб лб 
3924 90 19 00 Друго - лб лб 
3924 90 90 00 —Друго - лб лб 

3925 Градежни производи за вградување од плас-
тични маси, на друго место неспомнати или 
неопфатени: 

3925 10 00 00 -Резервоари, цистерни, каци и слични садови, со 
зафатнина над 300 л - лб лб 

3925 20 00 00 -Врати, прозорци и рамки за нив, прагови за 
врати - лб лб 
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3925 30 00 00 -Капаци, ролетни (вклучувајќи венецијански ро-
летни) и слични производи и нивни делови . . . . - лб 

3925 90 00 00 -Друго - лб 

3926 Други производи од пластични маси и произ-
води од други материјали од тар. број 3901 
до 3914: 

3926 10 00 00 - Производи за канцеларии или училишта - лб 
3926 20 00 00 - Облека и прибор за облека (вклучувајќи нарак-

вици) - лб 
3926 30 00 00 - Фитинзи за мебел, каросерии или слично - лб 
3926 40 00 00 - Статуети и други украсни предмети - лб 
3926 90 -Друго: 
3926 90 10 00 - - З а употреба во цивилни воздухоплови . . . . . . - лб 

- Д р у г о : 
3926 90 50 00 Сита и слични производи, што се користат како 

водени филтери при системите за одводнување - лб 
Друго: 

3926 90 90 10 Калапи за обувки - лб 
3926 90 90 20 Предформи за изработка на пластични ши-

шиња . . . - лб 
3926 90 90 30 Влошки за сортирани кондиторски производи , 

(за бонбониери) - лб 
3926 90 90 90 Друго - лб 

ГЛАВА 40 

КАУЧУК И ПРОИЗВОДИ ОД КАУЧУК И ГУМА 

4001 Природен каучук, балота, гута-перка, гва-
јала, чикл и слични природни гуми, во при-
марни форми или во форма на плочи, лис-
тови или ленти: 

4001 10 00 00 -Латекс од природен каучук, предвулканизиран 
или непредвулканизиран - лб 

-Природен каучук во други форми: 
4001 21 00 00 --Димен каучук, во форма на листови - лб 
4001 22 00 00 --Природен каучук, технички специфициран 

(ТЅNR) - лб 
4001 29 00 00 --Друго - лб 
4001 30 00 00 -Балота, гута-перка, гвајала, чика и слични при-

родни гуми - лб 

4002 Синтетички каучук и фактис добиени од 
масло, во примарни форми или во форма на 
плочи, листови или ленти; мешаници од кој 
и да било производ од тар. број 4001со кој и 
да било производ од овој тарифен број, во 
примарни форми или во форма на плочи, лис-
тови или ленти: 
-Стирен-бутадиен каучук (ЅВR); карбоксилирен 

стиро-бутадиен каучук (ХЅВR): 
4002 11 00 00 - -Латекс - лб 



4002 19 00 00 --Друго - лб лб 
4002 20 00 00 - Бутадиен каучук (BR) - лб лб 

-Изобушен-изопрен (бутил) каучук (I1R); хало-
изобутен-изопрен каучук (CIIR или B1IR): 

4002 31 00 00 --Изобутен-изопрен (бутил) каучук (IIR) - лб лб 
4002 39 00 00 — Д р у г о - лб лб 

-Хлоропрен (хлоробутадиен) каучук (CR): 
4002 41 00 00 --Латекс . - - лб лб 
4002 49 00 00 --Друго - лб лб 

- Акрилонитрил-бутадиен каучук (NBR): 
4002 51 00 00 - - Латекс . . - лб лб 
4002 59 00 00 --Друго - лб лб 
4002 60 00 00 - Изопрен каучук (IR) - лб лб 
4002 70 00 00 - Етилен-пропилен-не-коњугиран биен каучук 

(EPDM) . . . - лб лб 
4002 80 00 00 - Мешаница на производи од шар. број 4001 со кој 

и да било производ од овој тарифен број . . . . - лб лб 
-Друго: 

4002 91 00 00 - -Латекс - лб лб 
4002 99 --Друго; 
4002 99 10 00 Производи модификувани со додавање на плас-

тични маси - лб лб 
4002 99 90 00 Друго ; - лб лб 

4003 4003 00 00 00 Регенерирана гума во примарни форми или во 
форма на плочи, листови или ленти - лб лб 

4004 4004 00 00 00 Отпадоци, струганици и остатоци од гума 
(освен тврда гума), прав и гранули добиени 
од тие производи ' - лб лб 

» 

4005 Мешаници од каучук, невулканизирани, во 
при,марни форми или во форма на плочи, 
листови или ленти: 

4005 10 00 00 -Мешаници со јагленски саѓи или со силициум-
диоксид (бели саѓи) - лб лб 

4005 20 00 00 -Раствори; дисперзии освен оние од тар. подброј 
400510 - лб лб 

-Друго: 
4005 91 00 00 --Плочи, листови и ленти - лб лб 
4005 99 00 00 - Д р у г о - лб лб 

4006 Други форми (на пример, прачки, цевки и 
профили) и производи (на пример, дискови и 
прстени), од невулканизиран каучук: 

4006 10 00 00 -Ирофилирани ленти со шари за протектирање 
на пневматика - лб лб 

4006 90 00 00 -Друго . - лб лб 

4007 4007 00 00 00 Нишки и корд од вулканизиран каучук (гума) - лб лб 
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4008 Плочи, листови, ленти, прачки и профили, 
од гума, освен од тврда гума: 
-Од целуларна гума (пенеста, сунѓереста, пороз-

на): 
4008 11 00 00 --Плочи, листови и ленти - лб лб 
4008 19 00 00 — Д р у г о - лб лб 

- Од нецелуларна гума: 
4008 21 - - Плочи, листови и ленти: 
4008 21 10 00 Подни облоги - лб лб 
4008 21 90 00 Друго - лб лб 
4008 29 --Друго: 
4008 29 10 00 Профилни форми, сечени по големина, за упо-

треба во цивилни воздухоплови - лб лб 
4008 29 90 00 Друго - лб лб 

4009 Цевки и црева од гума, освен од тврда гума, 
со прибор или без прибор (на пример, спој-
ница колена, прирабници): 

4009 10 00 00 - Незајакнати и некомбинирани со други матери-
јали, без прибор - лб лб 

4009 20 00 00 - Зајакнати или комбинирани само со метал, без 
прибор . - лб лб 

4009 30 00 00 - Зајакнати или комбинирани само со текстилни 
материјали, без прибор - лб лб 

4009 40 00 00 - Зајакнати или комбинирани со други матери-
јали, без прибор . лб лб 

4009 50 -Со прибор: 
4009 50 10 00 - - Погодни за спроведување на гасови или теч-

ности, за употреба во цивилни воздухоплови . . - лб лб 
4009 50 20 00 - - Друго . л б л б 

4010 Ленти или ремени од гума за транспортни 
или трансмисиони цели: 
- Ленти или ремени за транспортни цели: 

4010 11 00 00 --Зајакнати само со метал . - лб лб 
4010 12 00 00 --Зајакнати само со текстилни материјали . . - лб лб 
4010 13 00 00 - - Зајакнати само со пластични маси - лб лб 
4010 19 00 00 --Друго - лб лб 

- Трансмисиони ленти или ремени: 
4010 21 00 00 --Бесконечни трансмисиони ремени со трапезои-

ден напречен пресек (У/-ремени), со жлеб или 
без жлеб, со периферна должина од 60 см до 
180 см - лб лб 

4010 22 00 00 --Бесконечни трансмисиони ремени со трапезои-
ден напречен пресек (V-ремени), со жлеб или 
без жлеб, со периферна должина над 180 см до 
240 см - лб лб 

4010 23 00 00 --Бесконечни синхронизирани ремени, со пери-
ферна должина од 60 см до 150 см - лб лб 

4010 24 00 00 --Бесконечни синхронизирани ремени, со пери-
ферна должина над 150 см до 198 см - лб лб 

4010 29 00 00 --Друго - лб лб 
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4011 Нови надворешни пневмашски гуми: 
4011 10 00 00 -За патнички автомобили (вклучувајќи караван 

и натпреварувачки автомобили) п лб лб 
4011 20 -За автобуси или камиони, вклучувајќи дампери-

кипери: 
- - З а дампери: 

4011 20 00 11 До 24 цола п лб лб 
4011 20 00 19 Над 24 цола п лб лб 
4011 20 00 90 - -Други . . п лб лб 
4011 30 -За авиони: 
4011 30 10 00 - - З а употреба во цивилни воздухоплови . . . . . . п лб лб 
4011 30 90 00 - - Д р у г и п лб лб 
4011 40 00 00 - За моторцикли п лб лб 
4011 50 00 00 - За велосипеди . . п лб лб 

-Други: 
4011 91 --Со стреловодна или слична шара: 
4011 91 10 00 За земјоделски или шумски возила п лб лб 
4011 91 30 00 - - - За возила на цивилно градежништво п лб лб 
4011 91 90 00 Други п лб лб 
4011 99 00 00 --Друго п лб лб 

4012 Протектирани или употребувани надво-
решни пневматски гуми; полни гуми и гуми со 
воздушни комори, изменливи протектори 
(газечки слој) и шшишници од гума: 

4012 10 - Протектирани гуми: 
4012 10 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови п лб лб 
4012 10 90 00 —Други . . . . / . . . . . , . . п лб ' К 
4012 2 0 - Употребувани пневматски надворешни гуми: 
4012 20 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови п лб лб 
4012 20 90 00 - -Други - п лб К 
4012 90 00 00 -Друго . . . . , - лб К 

4013 , Внашрешни гуми: 
4013 10 -За патнички автомобили (вклучувајќи караван 

и натпреварувачки автомобили), автобуси или 
камиони: 

40131010 00 - - З а патнички автомобили п лб лб 
- - За автобуси или камиони: 

4013 10 90 21 За дампери до 24 цола п лб лб 
4013 10 90 22 - - - За дампери над 24 цола п лб лб 
4013 10 90 29 Д р у г и . . . п лб лб 
4013 20 00 00 -За велосипеди п лб лб 
4013 90 -Други: 
4013 90 10 00 - - З а моторцикли .. п лб лб 
4013 90 90 00 - -Други п лб лб 

4014 Хигиенски и фармацевтски производи (вклу-
чувајќи цуцли), од гума освен од тврда гума, 
со прибор или без прибор од тврда гума: 

4014 10 00 00 -Презервативи - лб лб 
4014 90 00 00 -Друго - лб лб 
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4015 Предмети за облека и прибор за облека 
(вклучувајќи и нараквици), за сите видови 
намени, од гума, освен од тврда гума: 

- Нараквици: 
4015 11 00 00 - - Х и р у р ш к и - лб ЈТБ1 
4015 19 - Д р у г и : 
4015 19 10 00 Нараквици за домаќинство . - лб лб 
4015 19 90 00 Друго ' - лб лб 
4015 90 00 00 - Д р у г о - лб лб 

4016 Други производи од гума, освен од тврда 
гума: 

4016 10 - Од целулорна гума: 
4016 10 10 00 - - За технички цели, за употреба во цивилни возду-

хоплови - - лб лб 
4016 10 90 00 —Друго - лб лб 

-Друго: 

4016 91 00 00 - -Покривани на подови, простирка и бришани - лб лб 

4016 92 00 00 - - Гуми за бришење - . лб лб 

4016 93 - - Производи за затинање: 
4016 93 10 00 За технички цели, за употреба во цивилни воз-

духоплови - лб лб 
4016 93 90 00 Друго - лб лб 

4016 94 00 00 - - Одбојници за бродови или докови (бокобрани), 
на надувување или без надувување . - лб лб 

4016 95 00 00 - - Други производи на надувување - лб лб 
4016 99 --Друго: 

4016 99 10 00 За технички цели, за употреба во цивилни воз-
духоплови лб лб 

4016 99 90 00 Друго - лб лб 

4017 4017 00 Тврда гума (на пример, ебонит) во сите 
форми, вклучувајќи ги отпадоците и оста-
тоците; производи од тврда гума: 
-Тврда гума (на пример, ебонит) во било која фор-

, ма, со вклучени остатоци и отпадоци: 

4017 00 11 00 - - В о растур или блокови, плочи, листови и ленти, 
профили или цевки - лб лб 

4017 00 19 00 - - Отпадоци, остатоци и прав, од стврдната гума . . - лб лб 
- Производи од тврда гума: 

4017 00 91 00 - - Ц е в к и , со додатна опрема, погодни за спроведу-
вање на гасови или течности, за употреба во 
цивилни воздухоплови - лб лб 

4017 00 99 00 - - Д р у г о - ^б лб 
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ОДДЕЛ VIII 

СУРОВА КРУПНА И СИТНА КОЖА СО ВЛАКНА ИЛИ БЕЗ ВЛАКНА, 
ШТАВЕНА КОЖА, КРЗНА И ПРОИЗВОДИ ОД КРЗНО; СЕДЛАРСКИ И 

САРАЧКИ ПРОИЗВОДИ; ПРЕДМЕТИ ЗА ПАТУВАЊЕ, РАЧНИ ТОРБИ И 
СЛИЧНИ КОНТЕЈНЕРИ; ПРЕДМЕТИ ОД ЖИВОТИНСКИ ЦРЕВА 

ГЛАВА 41 

СУРОВА КРУПНА И СИТНА КОЖА СО ВЛАКНА ИЛИ БЕЗ ВЛАКНА 
(ОСВЕН КРЗНА) И ШТАВЕНА КОЖА 

4101 Сурови крупни и ситни кожи од говеда или 
кожи од копитари (свежи, или солени, су-
шени, лужени, пиклувани или поинаку конзер-
вирани но нештавена, ниту пергаментно 
обработени ниту понатаму обработени), со 
влакна или без влакна, цепени или нецепени: 

4101 10 -Цели крупни и ситни кожи од говеда, со маса по 
парче кожа до 8 кг кога се просто суви, до 10 кг 
за су во-солени, или до 14 кг кога се свежи, еве-
жо-солени или поинаку конзервирани: 

4101 10 10 00 - - Свежи или свежо-солени 
4101 10 90 00 - -Други 

-Други говедски, свежи или свежо-солени: 
4101-21 00 00 --Цели 
4101 22 00 00 --Крупни и полукрупни 
4101 29 00 00 --Други 
4101 30 -Други говедски кожи, поинаку конзервирани: 
4101 30 10 00 - - Суви или суво-солени . . . 
4101 30 90 00 - -Други 
4101 40 00 00 - Крупни и ситни кожи од копитари 

4102 Сурови кожи, овчи или јагнешка (свежи, или 
солени, сушени, лужени, пиклувани или пои-
наку конзервирани, но нештавена, перга-
ментно или транспарентно необработени 
ниту поинаку понатаму обработувани), со 
влакна или без влакна, цепени или исцепени, 
освен исклучените со забелешката 1 под (в) 
кон оваа глава: 

410210 , -Со волна: 
4102 10 10 00 - - О д јагниња п К лб 
4102 10 90 00 - -Други п К лб 

-Без волна: 
4102 21 00 00 --Пишувани п К лб 
4102 29 00 00 --Други п К лб 

4103 Други крупни и ситни сурови кожи (свежи, 
или посолени, сушени, лужени, пиклувани или 
поинаку конзервирани, но нештавена ниту 

кг к лб 
кг к лб 

кг к лб 
кг К лб 
кг К лб 

кг К лб 
кг К лб 
кг К лб 
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пергаментно или транспарентно обрабо-
тени, ниту поинаку обработувани), со влак-
на или без влакна, цепени или исцепени, освен 
исклучените со забелешката 1 (б) или (в) 
кон оваа глава: 

4103 10 - Од кози или јариња: 
4103 10 10 00 - - Свежи, солени или суви 
4103 10 90 00 - - Д р у г и 
4103 20 00 00 - Од рептили 
4103 90 00 00 - Д р у г и ' 

4104 Штавечи кожи од говеда или копитари, без 
влакна, освен штавените кожи од шар. број 
4108 или 4109: 

4104 10 -Цели говедски кожи, штавени со вкупна повр-
шина до 28 квадратни стопи (2,6м ): 

4104 10 00 10 — Недовршени 
4104 10 00 90 - -Довршени 

-Други говедски кожи и кожи од копитари, шта-
вена или дошишвени кожи, но понатаму необра-
ботувани, цепени или исцепени: 

4104 21 - - Говедски кожи, штавена со растителна прет-
штави: 

4104 21 00 10 - - -Недовршени 
4104 21 00 90 Довршени ' 
4104 22 --Говедски кожи, штавена со друг вид прет-

штави: 
4104 22 00 10 -Недовршени, освен хромо-штавени во вет-блу 

состојба . . . 
4104 22 00 90 - - - Д р у г и . 
4104 29 --Други: 
4104 29 00 10 Недовршени 
410429 00 90 Довршени 

-Други штавена кожи, говедски и од копитари, 
пергаментно или транспарентно обработени 
или доработени по хит пеењето: 

4104 31 - - Небрусени кожи од лицето, исцепени или цепе-
ни: 

Кожи од говеда: 
- Небрусени кожи: 

4104 31 11 00 -За ѓонови 
, 4104 31 19 00 Други 

4104 31 30 00 Исечена небрусена кожа . 
4104 31 90 00 Кожи од копитари 
4104 39 --Други: 
А104 39 00 10 ---Недовршени 
4104 39 00 90 Довршени 

4105 Овчи или јагнешки кожи, штавена, без вол-
на, освен кожите од шар. број 4108 или 4109: 
-Штавена или доштавени но понатаму необра-

ботувани, цепени или исцепени: 
4105 11 --Со растителна претштава: 
4105 11 00 10 - - - Недовршени 
4105 11 00 90 Довршени 
4105 12 --Со друг вид претштава: 

м2 лб лб 
м2 лб лб 

2 
М лб лб 
м2 лб до 

м 
2 м 

м 7 м" 

м 
м2 

м 
м2 

м 
2 

М 

Иб 
лб 

лб 
лб 

ло 
лб 

лб 
лб 

л о 
лб 

до 
к 

до 
к 

до 
к 

до 
к 

м2 до до 
м2 лб до 1 м л б до 
м2 лб по 

м" до до 
2 м лб до 

по 
до 
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4105 12 00 10 Недовршени м2 лб лб 
4105 12 00 90 Довршени м2' лб лб 
410519 — Д р у г и : 
4105 1900 10 Недовршени . . м2 лб лб 
4105 19 00 90 Довршени м2 лб лб 
4105 20 00 00 - Пергаментно или транспарентно обработени 

или доработени по штавењето м2 лб лб 

4106 Козји или јарешки шшавени кожи, без влак-
на, освен шшавените кожи од тар. број 4108 
или 4109: 
- Штавени или доштавени но понатаму необра-

ботувани, цепени или исцепени: 
4106 11 - - Со растителна претштава: 
4106 11 0010 Недовршени м2 лб лб 
4106 11 00 90 Довршени м2 лб лб 
4106 12 - - Со друг вид претштава: 
4106 12 00 10 - - - Недовршени м2 лб лб 
4106 12 00 90 Довршени м2 лб лб 
4106 19 --Други: 
4106 1900 10 Недовршени . , м2 лб лб 
4106 19 00 90 Довршени м2 лб лб 
4106 20 00 00 -Пергаментно или транспарентно обработени 

или доработени по штавењето м2 лб лб 

4107 Штавена кожа од други животни, без влак-
на, освен штавена кожа од Шар. број 4108 
или 4109: 

410710 -Од свињи: 
/ 4107 10 10 00 --Недовршени м2 лб лб 

4107 10 90 00 - -Довршени м2 лб лб 
- Од рептили: 

4107 21 00 00 --Со растителна претштава м2 лб л 
4107 29 00 00 —Други м2 лб л 
4107 90 00 00 - Од други животни м2 лб л 

4108 41СЗ 00 Семишувана кожа (вклучувајќи ја комбинацијата 
на семишувана кожа): 

4108 00 10 00 - Од овци и јагниња м2 лб т, 
4108 00 90 00 - Од други животни м' лб т. 

4109 4109 00 00 00 Лакирана кожа и лакирана слоевита (об ко-
жено со фолија) кожа; метализиран. Ј О г 

4110 4110 00 00 00 Отпадоци и други остатоци од штавена 
кожа или од вештачка кожа, непогодни за 
производство на производи од кожа; пра-
шина, прав и брашно од штавена кожа . . . . - лб г. 

4111 4111 00 00 00 Вештачка кожа врз основа на кожа или ко-
жни влакна, во форма на плочи, листови или 
ленти, вклучувајќи и во ролни - лб л 
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ГЛАВА 42 

ПРОИЗВОДИ ОД КОЖА, СЕДЛАРСКИ И САРАЧКИ ПРОИЗВОДИ; 
ПРЕДМЕТИ ЗА ПАТУВАЊЕ, РАЧНИ ТОРБИ И СЛИЧНИ КОНТЕЈНЕРИ; 

ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКИ ЦРЕВА 

4201 4201 0 0 0 0 0 0 Седларски и сарачки производи за кои и да 
било животни (вклучувајќи штранги за аме-
ви, поводи, коленици, кошници за муцка, под-
лошки и перничиња за седла, торби-бисаги, 
капути за кучиња и слично), од кој и да било 
материјал - лб лб 

4202 Ковчези, куфери, несесери, аташе-куфери, 
актен- чанти, школски чанти, футроли за 
наочари, футроли за двогледи, футроли за 
фотоапарати, футроли за музички инстру-
менти, футроли за пушки, футроли за 
пиштоли и слични контејнери; патни торби, 
тоалетни торби, ранци, женски чанти, 
торби за купување, портмонеа за банкноти, 
портмонеа за метални пари, футроли и ко-
рици за мапи или документи, табакера, кеси 
за тутун, торби за алат, спортски торби, 
торби за шишиња, кутии за накит, кутии за 
пудра, кутии за прибор за јадење и слични 
контејнери, од кожа или од вештачка.кожа, 
од фолии од пластични маси, од текстилни 
материјали, од вулканфибер или од картон, 
или целосно или претежно прекриени со овие 
материјали или со хартија: 
-Ковчези, куфери, несесери, аташе-куфери, ак-

тен-чанти, школски торби и слични контеј-
нери: 

4202 11 - - Со надворешна површина од кожа, вештачка 
кожа или од лакирана кожа: 

4202 11 10 00 Аташе-куфери, актен-чанти, школски торби и 
слични торби п лб лб 

4202 11 90 00 Друго п лб лб 
4202 12 00 00 --Со надворешна површина од пластични маси 

или од текстилни материјали п лб лб 
4202 19 --Друго: 
4202 19 10 00 Од алуминиум п лб лб 
4202 19 90 00 Од други материјали п лб лб 

- Рачни торби, со ремен за раме или без ремен за 
раме, вклучувајќи ги и оние без рачни дршки: 

4202 21 00 00 --Со надворешна површина од кожа, од веш-
тачка кожа или од лакирана кожа п лб лб 

4202 22 --Со надворешна површина од пластични маси 
или од текстилни материјали: 

4202 22 10 00 Од пластични маси п лб лб 
4202 22 90 00 Од текстилни материјали п лб лб 
4202 29 00 00 --Друго п лб лб 

-Производи што обично се носат во џеб или во 
рачна торба: 
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4202 31 00 00 - - Со надворешна површина од кожа, вештачка 
кожа или од лакирана кожа п лб лб 

4202 32 - - Со надворешна површина од пластични маси 
или од текстилни материјали: 

4202 32 10 00 - - - Од пластични маси п лб лб 
4202 32 90 00 Од текстилни материјали п лб лб 
4202 39 00 00 - Д р у г и п лб лб 

-Друго: 
4202 91 --Со надворешна површина од кожа, вештачка 

кожа или од лакирана кожа: 
4202 91 10 00 - - - П а т н и ч к и торби, тоалетни торби, ранци и 

спортски торби п лб лб 
4202 91 80 00 - - - Д р у г о п лб лб 
4202 92 - Со надворешна површина од пластични маси 

или од текстилни материјали: 
Од пластични материјали-

4202 92 11 00 --Патнички торби, тоалетни торби, ранци и 
спортски торби . п лб лб 

4202 92 15 00 Кутии за музички инструменти п лб лб 
4202 92 19 00 - - - - Д р у г о п лб лб 

Од текстилни материјали: 
4202 92 91 00 Патнички торби, тоалетни торби, ранци и 

спортски торби п лб лб 
4202 92 98 00 Друго , П лб лб 
4202 99 00 00 -Друго п лб лб 

4203 Облека и прибор за облека, од кожа или од 
вештачка (реконституирана) кожа: 

4203 10 00 00 - Облека п лб лб 
Нараквици: 

4203 21 00 00 - - Спортски нараквици п лб лб 
4203 29 --Други: 
4203 29 10 00 Заштитни, за сите занимања п лб лб 

- — Други: 
4203 29 91 00 За мажи и момчиња п лб лб 
4203 29 99 00 Други п лб лб -
4203 30 00 00 - Ремени и ремени-реденици . . . п лб лб 
4203 40 00 00 -Друг прибор за облека п лб лб 

4204 4204 00 Производи од кожа, или од вештачка кожа, 
што се употребуваат во машини или во ме-
ханички уреди или за други технички цели: 

4204 00 10 00 - Ремени и ремени-реденици за конвеери или за 
трансмисија п лб лб 

4204 00 90 00 -Друго - - - - . п л б л б 

4205 4205 00 00 00 Други производи од кожа или од вештачка 
кожа - лб лб 

4206 Производи изработени од црева (освен сви-
лен кетгут), од цревни поткожици, од бабу-
лиља или од тетиви: 

4206 10 00 00 - Кетгут - лб лб 
4206 90 00 00 - Д р у г о . . . - лб лб, 
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ГЛАВА 43 

ПРИРОДНО И ВЕШТАЧКО КРЗНО; ПРОИЗВОДИ ОД КРЗНО 

4301 Сурово крзно (вклучувајќи глави, опашки, 
шепи и други парчиња или отсечоци погодни 
за крзнарска употреба), освен сурови крупни 
и ситни кожи што се распоредуваат во шар. 
број 4101, 4102 или 4103: 

4301 10 00 00 -Од нерц, цели, со или без глава, опашки или шепи п лб лб 
4301 20 00 00 - Од питом или див зајак, цели, со или без глава, 

опашка или шепи п лб лб 
4301 30 00 00 -Од следните видови јагниња: астраганска, јаг-

ниња со широка опашка, каракул, персиски и 
слични јагниња, индиски, кинески, монголски или 
тибетски јагниња, цели, со или без глава, опаш-
ка или ножиња п лб лб 

4301 40 00 00 - Од дабар, цели, со или без глава, опашка или ше-
пи п лб лб 

4301 50 00 00 - Од бизамски глушец, цели, со или без глава, 
опашка или шепи . . п лб лб 

4301 60 00 00 - Од лисица, цели, со или без глава, опашка или 
шепи п лб лб 

4301 70 00 00 - Од фока, цели, со или без глава, опашка или ше-
пи П лб лб 

4301 80 0^ 00 -Други крзна, цели, со или без глава, опашка, 
шепи или ножиња п лб лб 

4301 90 00 00 -Глави, опашки, шепи, ножиња и други парчиња 
или отсечоци, погодни за крзнарска употреба . п лб лб 

I 

4302 Штавени ил“и обработени крзна (вклучувајќи 
глави, опашки, шепи или други парчиња или 
отсечоци), несоставени, или составени (со 
додавање или без додавање на други матери-
јали) освен оние што се распоредуваат во 
тар. број 4303: 
-Цели крзна, со или без глава, опашка, шепи или 

ножиња, несоставени: 
4302 11 00 00 — Од перц п лб лб 
4302 12 00 00 --Од питом или див зајак п лб лб 
4302 13 00 00 - - Од следните видови јагниња: астрагански, јаг-

ниња со широка опашка, каракул, персиски и 
слични јагниња, индиски, кинески, монголски 
или тибетски јагниња п лб лб 

4302 19 00 00 --Други . . . . - п лб лб 
4302 20 00 00 -Глави, опашки, шепи, ножиња и други парчиња 

или отсечоци, несоставени п лб лб 
4302 30 00 00 -Цели крзна и делови или отсечоци од нив, сос-

тавени П лб лб 

4303 Облека, прибор за облека и други производи 
од крзно: 

4З0З 10 00 00 - Облека и прибор за облека , п лб лб 
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4303 90 00 00 - Д р у г о . . п лб лб 

4304 4304 00 Вештачко крзно и производи од вештачко 
крзно: 

4304 00 00 10 -Вештачко крзно - лб лб 
4304 00 00 90 - Производи од вештачко крзно - лб лб 

ОДДЕЛ IX 

ДРВО И ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО; ДРВЕН ЈАГЛЕН; ПЛУТА И ПРОИЗВОДИ ОД 
ПЛУТА; ПРОИЗВОДИ ОД СЛАМА, ЕСПАРТ ИЛИ ОД ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 

ПЛЕТАРИЈА; КОШНИЧАРСКИ И ПЛЕТАРСКИ ПРОИЗВОДИ 

ГЛАВА 44 

ДРВО И ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО; ДРВЕН ЈАГЛЕН 

4401 Огревно дрво, во облици, цепеници, гранки, 
снопови или слични форми; иверки и слични 
честички; дрвени струганици, отпадоци и 
остатоци од дрво, агломерирани или неа-
гломерираНи облици, во форма на брикети, 
пелети или слични форми: 

4401 10 00 00 -Огревно дрво во облици, цепеници, гранки, сно-
пови или слични форми . . м3 К лб 

-Иверки, сечка или слично: 
4401 21 00 00 — Од иглолисници м3 лб лб 
4401 22 00 00 --Друго м3 лб лб 
4401 30 -Струганици, отпадоци и остатоци, агломери-

рани или неагломериранц облици, во форма на 
брикети, пелети или слични форми: 

4401 30 10 00 —Струганици м3 лб лб 
4401 30 90 00 - - Д р у г о м3 лб лб 

4402 4402 00 00 00 Дрвен јаглен (вклучувајќи дрвен јаглен од 
лушпи), агломериран или неагломериран . . . лб лб 

м3 К лб 

4403 Дрво необработено, со кора или без кора или 
беловина, или грубо обработено (учетворе-
но): 

4403 10 00 00 - Заштитено со боја, креозот или со други мате-
рии 

4403 20 00 00 -Друго, иглолисно м3 К лб 
-Друго, од тропско дрво наброено во забелешка-

та за тарифните подброеви 1 кон оваа глава: 
4403 41 00 00 - - Dark red meranti, light red meranti и meranti bakau м3 К лб 
4403 49 00 00 — Д р у г о м3 К лб 

-Друго: 
4403 91 00 00 --Од даб (Querkus ѕрр.) м3 К лб 
4403 92 00 00 - - Од бука (Fagus ѕрр.) м** К лб 
4403 99 --Друго: 
4403 99 00 10 Трупци за режење од други тврди широколис-

ници м' К лб 
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4403 99 00 15 Ореови трупци (Уиц1апѕ I,.) м' 
4403 99 00 20 Целулозно дрво од други тврди широколисници м' 
4403 99 00 30 Трупци за режење и за фурнир, од топола . . . м 
4403 99 00 40 Целулозно дрво од топола м 
4403 99 00 50 Трупци за режење и фурнир, од други меки ши-

роколисници м 
4403 99 00 60 Целулозно дрво од други меки широколисници м 
4403 99 00 70 Трупци за рудници м3 

4403 99 00 90 - - - Д р у г о м3 

4404 Дрво за обрачи; цепени колци; зашилени 
копја, пратци, летви и столбови за огради 
од дрво зашилени, но нережени по должи-
ната; дрво грубо прекратено но несвиткано 
или обработено поинаку, погодно за произ-
водство на стапови за одење, чадори, др-
жачи за алати или слични производи; ленти, 
цевки и слично од дрво: 

4404 10 00 00 -Иглолисно 
4404 20 00 00 -Друго 

К 
К 
к 
к 
к 
к 
к 
к 

лб 
лб 
лб 
лб 

лб 
лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

4405 4405 00 00 00 Дрвна волна; дрвно брашно лб лб 

4406 

4407 

Железнички или шрамвајски прагови од дрво: 
4406 10 00 00 - Неимпрегнирани м3 

4406 90 00 00 -Други м3 

Дрво обработено по должината, со режење, 
гледање или со сечење или лупење, вклучувај-

лб 
лб 

лб 
лб 

ни рендисано, брусено, прсшесшо или запнес-
то споено, со дебелина поголема од 6 мм: 

4407 10 - Од иглолисници: 
3 м 4407 10 00 10 - - Егзотични 3 м лб лб 

4407 10 00 90 - - Д р у г и 
- Од следното тропско дрво наброено во забелеш-

3 м лб лб 

ката за тарифните подброеви 1 кон оваа глава: 
3 м 4407 24 00 00 - - Virola, mahogany (Swietenia ѕрр.), imbuia и balsa 3 м лб лб 

4407 25 00 00 - - Dark red meranti, light red meranti и meranti bakau 3 м лб лб 
4407 26 00 00 - - W h i t e lauan, white meranti, white seraya, yellow 

meranti и alan м лб лб 
4407 29 00 00 --Друго 

-Друго: 

3 м лб лб 

4407 91 00 00 --Дабово (Quercus spp.) 3 м лб лб 
4407 92 00 00 - - Буково (Faqus spp.) 3 м лб лб 
4407 99 —Друго: 3 м 4407 99 00 10 Јасеново 3 м лб лб 
4407 99 00 20 Тополово 3 м лб лб 
4407 99 00 90 Друго м лб лб 

4408 Листови на фурнир и листови за шперплочи 
(неспоени или споени) и друго дрво режено по 
должината, сечено на нож или лупено, рен-
дисано или нерендисано, брусено или небрусе-
но или запчесто споено, со дебелина до 6 мм: 
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4408 10 00 00 

4408 31 00 00 
4408 39 00 00 
4408 90 
4408 90 00 10 
4408 90 00 30 
4408 90 00 40 
4408 90 00 50 
4408 90 00 90 

4409 

4409 10 00 00 
4409 20 
4409 20 00 10 
4409 20 00 20 
4409 20 00 30 
4409 20 00 90 

4410 

4410 11 00 00 
4410 19 00 00 
4410 90 00 00 

- Од иглолисници 
-Од следното тропско дрво, наброено во Забе-

лешка за тарифните подброеви 1 кон оваа гла-
ва: 

- - Dark red meranti, light red meranti и meranti bakau 
--Друго 
-Друго: 
- - О д даб 
- - О д орев 
- - Од бука 
- Од јавор 
- - О д друго дрво 

Дрво (вклучувајќи ламели и фризи за пар-
кет, несоставени) профилирано (перо и 
жлеб, жлебено, фалцувано или слично обра-
ботено) по должината на кој и да било раб 
или лице, вклучувајќи рендисано, брусено или 
прстесто (запчесто) споено: 
- Од иглолисници 
- Од друго: 
- - П а р к е т од даб 
- - Паркет од бука 
- - Паркет од други широколисници 
- - Д р у г о 

Плочи иверки и слични плочи од дрво или 
други дрвенести (лигнински) материјали, не-
агломерирани или агломерирани со смоли или 
со други органски врзивни материи: 
- Од дрво: 
--Шал табли (повеќеслојни водоотпорни табли) 
—Друго 
- Од други дрвенести (лигнински) материјали . . 

м 

м 
3 м 

лб лб 

м 
м3 

м 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

3 м лб лб 
3 м лб лб 
3 м лб лб 
3 м лб лб 
3 м лб лб 

м2 лб лб 

м2 лб лб 
м2 лб лб 
м2 лб лб 
м2 лб лб 

лб 
лб 
лб 

4411 Плочи влакнатици од дрво или други дрвене-
сти материјали, агломерирани или неагло-
мерирани со смели или со други органски вр-
зивни материи: 
-Плочи влакнатици со густина поголема од 

0,80 г/ем3: 
4411 Т1 00 00 --Механички необработувани или површински 

непрекриени 
4411 19 00 00 --Други 

-Плочи влакнатици, со густина поголема од 
0,5 г/ем? до 0,8 г/ем3: 

4411 21 00 00 --Механички необработени или површински не-
прекриени 

4411 29 00 00 --Други 
-Плочи влакнатици, со густина поголема од 

0,35 г/ем1 до 0,5 г/ем3: 
4411 31 00 00 --Механички необработувани или површински 

непрекриени 

м 
м2 

м 
м2 

м 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб лб 
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4411 39 00 00 

4411'91 00 00 

4411 99 00 00 

4412 

4412 13 00 00 

4412 14 00 00 

4412 19 00 00 

4412 22 00 00 

4412 23 00 00 
4412 29 00 00 

4412 92 00 00 

4412 93 00 00 
4412 99 00 00 

--Други 
-Друго: 
--Механички необработувани и површински не-

прекриени . . . . . . . 
--Друго . . . . 

Шперплочи, фурнирани плочи и други слое-
вити производи од дрво: 
-Шперплочи кои се состојат само од фурнирски 

листови од дрво, чии поединечни дебелини се до 
6 мм: 

--Со најмалку еден надворешен слој од тропско 
дрво наброени во Забелшката за тарифните 
подброеви 1 кон оваа глава 

--Други, со најмалку еден надворешен слој од 
неиглолисно дрво 

--Други 
-Други, со најмалку еден надворешен слој од неи-

глолисно дрво: 
--Со најмалку еден слој од тропско дрво набро-

ени во Забелешката за тарифните подброеви 
1 кон оваа шава 

--Други, кои имаат најмалку еден слој од иверка 
—Други 
-Друго: 
- - Со најмалку еден слој од тропско дрво, набро-

ени во Забелешката за тарифните подброеви 
1 кон оваа глава . . 

--Други, кои содржат најмалку еден слој иверка 
--Друго 

м 

м 1 
м" 

4413 4413 00 00 00 Згусилено (збиено) дрво, во форма на блоко-
ви, плочи, ленти или профили . . 

4414 4414 00 00 00 Дрвени рамки за слики, фотографии, огледа-
ло или слични производи 

4415 Сандаци за пакување, кутии, гајби, барабани 
и слична амбалажа за пакување, од дрво; 
барабани (калеми) за кабли од дрво; палети, 
сандачести палета и други натоварни та-
бли, од дрво; полетни огрлици од дрво: 

4415 10 -Сандаци, кутии, гајба, барабани и слична амба-
лажа од дрво; барабаии (калеми) за кабли: 

4415 10 10 00 --Сандаци, кутии и гајби . . 
4415 10 90 00 - - Калеми за кабли 
4415 20 -Палети, сандачести палета и други натоварни 

табли; палетни огрлици: 
4415 20 10 00 - - Р а м н и налети 
4415 20 90 00 - - Д р у г о 

4416 Буриња, бочви, каци, чабури и други боч-
варски производи и нивни делови, од дрво, 
вклучувајќи и даги: 

4416 00 00 10 - Необработени даги . 
4416 00 00 90 -Друго 

ло 

ло 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 

лб 
лб 

мЈ лб лб 

Ј 
м 
м 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб лб 
3 м лб лб 
3 м лб лб 

м лб лб 
м3 лб лб 

3 м лб лб 

- лб лб 

лб лб 

лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

ло 
лб 
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4417 4417 00 Алати, купишта за алати, држачи за ала-
ти, куќишта или држачи за метли и четки 
од дрво; калапи за обувки, од дрво: 

4417 00 20 00 -Дршки за производи, вилушки и лажици, тела за 
четки . . . . - лб лб 

-Друго: 
4417 00 90 10 - - Калапи за обувки - лб лб 
4417 00 90 90 - -Друго - лб лб 

4418 Градежна столарија и други производи за 
градежништво од дрво, вклучувајќи плочи 
со саќе, составени паркетни плочи, режана и 
цепена шиндра: 

4418 10 00 00 - Прозорци, врати-прозорци и нивни рамки . . . . - лб лб 
4418 20 00 00 - Врати и нивни рамки и прагови - лб лб 
4418 30 - Паркетни плочи: 
4418 30 10 00 - - За мозаични подови м лб лб 
4418 30 90 00 —Друго . . м2 лб лб 
4418 40 00 00 - (Уплати за бетонски работи . . . . . - лб лб 
4418 50 00 00 - Шиндра (режана или цепена) - лб лб 
4418 90 00 00 - Д р у г о - лб члб 

4419 4419 00 00 00 Трпезни и кујнски садови и прибор, од дрво . лб лб 

4420 Маркетерија и интарзија од дрво; ковче-
жиња и кутии за накит, за прибор за јадење 
и слични производи, од дрво; статуети и 
други украси, од дрво; производи за внат-
решно опремување што не се распоредуваат 
во Глава 94, од дрво: 

4420 10 00 00 - Статуети и други украси, од дрво - лб лб 
4420 90 -Друго: 

- -Маркетерија и интарзија од дрво: 
4420 90 11 00 Од тропско дрво, како што е наброено вр до-

полнителната забелешка 2 кон оваа глава . . . - лб лб 
4420 90 19 00 Од друго дрво - лб лб 

— Друго: 
4420 90 91 00 Од тропско дрво, како што е наброено во до-

полнителната забелешка 2 кон оваа глава . . . - лб лб 
4420 90 99 00 Од друго дрво - лб лб 

4421 Други производи од дрво: 
4421 10 00 00 - Закачалки за облека . - лб лб 
4421 90 00 00 - Д р у г о - лб лб 

ГЛАВА 45 

ПЛУТА И ПРОИЗВОДИ ОД ПЛУТА 

4501 Природна плута, сурова или просто пригот-
вена; отпадоци од плута; дробена, гранули-
рана или мелена плута: 

4501 10 00 00 -Природна плута, сурова или просто приготвена - лб лб 
4501 90 00 00 -Друго - лб лб 
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4502 4502 00 00 00 Природна плута, со симнат надворешен слој 
или грубо четвртеста изделкана, или во 
форма на правоаголна (вклучувајќи квад-
ратни) блокови, плочи, листови или ленти 
(вклучувајќи надворешни производи (бланко) 
со остри рабови за чепови или затки) . . . . лб лб 

4503 Производи од природна плуша: 
4503 10 00 00 -Чепови и затки - лб лб 
4503 90 00 00 -Друго - лб лб 

4504 Агломерирана плута (со врзивни материи 
или без врзивни материи) и производи од 
агломерирана плута: 

4504 10 00 00 -Блокови, плочи, листови и ленти; плочки од 
сите форми; валјаци со полн пресек, вклучувај-
ќи дискови - лб лб 

4504 90 -Друго: 
4504 90 10 00 - - Затнувачи и други пломби, за употрба во ци-

вилни воздухоплови лб лб 
4504 90 90 00 — Д р у г о . - лб лб 

ГЛАВА 46 

ПРОИЗВОДИ ОД СЛАМА, ЕСПАРТ ИЛИ ОД ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЛЕТАРИЈА; 
КОШНИЧАРСКИ И ПЛЕТАРСКИ ПРОИЗВОДИ 

4601 Плетеници и слични производи од материја-
ли за плетарија, составени или несоставени 
во ленти; материјали за плетарија, препле-
ти и слични производи од материјали за 
плетарија споени, во паралелни стракови 
или ткаени, во форма на листови, без оглед 
на тоа дали се довршени или недовршени 
производи (на пр, подлошки, простирки и 
постилка): 

4601 10 -Плетеници и слични производи од материјали за 
плетарија, составени или несоставени во лен-
ти: 

4601 10 10 00 - - О д растителни материјали - лб лб 
4601 10 90 00 —Друго - ' лб лб 
4601 20 00 00 -Подлошки, простирки и постапки од растител-

ни материјали - лб лб 
-Друго: 

4601 91 00 00 --Одрастителни материјали - лб лб 
4601 99 00 00 — Д р у г о - лб лб 

4602 Кошничарски, плетарски и слични произво-
ди, изработени директно во форми од мате-
ријали за плетарија или од производи што се 
распоредуваат во тар. број 4601; производи 
од луфа: 

4602 10 00 00 -Одрастителни материјали - лб лб 
4602 90 00 00 -Друго - лб лб 
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ОДДЕЛ X 

ЦЕЛУЛОЗА ДРВНА ИЛИ ОД ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ 
МАТЕРИЈАЛИ; РЕЦИКЛИРАНИ (ОТПАДОЦИ И ОСТАТОЦИ) ОД ХАРТИЈА 

ИЛИ КАРТОН; ХАРТИЈА И КАРТОН И ПРОИЗВОДИ ОД ХАРТИЈА И КАРТОН 

ГЛАВА 47 

ЦЕЛУЛОЗА ДРВНА ИЛИ ОД ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕЛУЛОЗНИ МАТЕРИЈАЛИ; 
Р Е Ц И К Л И Р А Н И (ОТПАДОЦИ И ОСТАТОЦИ) ОД ХАРТИЈА ИЛИ КАРТОН 

4701 4701 00 00 00 Механичка дрвна целулоза (дрвесина) - лб лб 

4702 4702 00 00 00 Хемиска дрвна целулоза, растворлива . . . . - лб лб 

4703 4703 00 Хемиска дрвна целулоза, каустична или сул-
фатна, освен нерастворливи: 
- Нед елена; 

4703 11 00 00 - - Од иглолисници - лб лб 
4703 19 00 00 --Друга - лб лб 

-Полуделена или делена: 
4703 21 00 00 --Од иглолисници - лб лб 
4703 29 00 00 --Друга . - лб лб 

4704 Хемиска дрвна целулоза, сулфатна, освен 
растворлива: 
- Небелена: 

4704 11 00 00 --Од иглолисници - лб лб 
4704 19 00 00 — Д р у г а - лб лб 

-Полуделена ши делена; 
4704 21 00 00 --Од иглолисници - лб лб 
4704 29 00 00 --Друга, - лб лб 

4705 4705 00 00 00 Полухемиска дрвна целулоза - лб лб 

4706 Целулоза од влакна добиена од рециклирани 
(отпадоци и остатоци) од хартија или ќар-
тон или од други влакнести целулозна мате-
ријали: 

4706 10 00 00 -Целулоза од памучен линтерс - лб лб 
4706 20 00 00 -Целулоза од влакна добиена од рецитирани 

(остатоци и отпадоци) од хартија или картон 
или од други влакнести целулозни материјали - лб лб 

-Друга: 
4706 91 00 00 --Механичка . - лб лб 
4706 92 00 00 --Хемиска . . . - лб лб 

4706 93 00 00 - - Полухемиска - лб лб 

4707 Рециклирани (отпадоци и остатоци) од хар-
тија или картон: 

4707 10 00 00 -Од небелена крафт хартија или картон или од 
драновидна хартија или картон - Д лб 
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4707 20 00 00 - Од харшија или картон добиени главно од бе-
лена хемиска целулоза, небоени во маса 

4707 30 - Од хартија или картон добиени главно од 
дрвесина (на пр, весници, списанија и слични пе-
чатени материјали): 

4707 30 10 00 - - О д стари и непродадени весници и списанија, 
телефонски именици, брошури и печатен рек-
ламен материјал 

4707 30 90 00 - -Друго . . . 
4707 90 -Други, вклучувајќи несортирани отпадоци и ос-

татоци: 
4707 90 10 00 - - Несортирани 
4707 90 90 00 - - Сортирани 

Д Лб 

Д 
Д 

д 
д 

Лб 
ле-

ле 
Лб 

ГЛАВА 48 

ХАРТИЈА И КАРТОН; ПРОИЗВОДИ ОД ХАРТИЕНА МАСА, ОД ХАРТИЈА ИЛИ ОД КАРТОН 

4801 4801 00 00 00 Новинска хартија во ролни или листови . . . - лб лб 

4802 Непремачкана хартија и картон, кои се упо-
требуваат за пишување, печатење или други 
графички цели, вклучувајќи хартија и кар-
тон за дупчени картички и ленти, во ролни 
или листови, освен хартија од тар. број 
4801 или 4803; рачно изработена хартија и 
картон: 

4802 10 00 00 - Рачно изработена хартија и картон - лб лб 
4802 20 00 00 - Хартија и картон што се употребуваат како 

подлога за фото-осетлива, топлотна-осетлива 
или електро-осетлива хартија или картон - лб лб 

4802 30 00 00 -Подлога од хартија за карбон хартија - лб лб 
4802 40 00 00 -Подлога од хартија за тапети . - лб лб 

-Друга хартија и картон, без, содржина на влак-
на добиени со механичка постапка или со содр-
жина на тие влакна до 10% по маса од вкуп-
ната содржина на влакната: 

4802 51 - - Со маса помала од 40 г/м2: 
4802 51 10 00 Хартија со маса до 15 г/м2 за употреба во 

производство на матрици - лб лб 
4802 51 90 00 Друго - лб лб 
4802 52 - - Со маса од 40 до 150 г/м2: 
4802 52 20 00 Во ролни ' - лб лб 
4802 52 80 00 Во листови - лб лб 
4802 53 - - Со маса поголема од 150 г/м: 
4802 53 20 00 Во ролни \ - лб лб 
4802 53 80 00 Во листови - лб лб 
4802 60 -Друга хартија и картон, што од вкупното ко-

личество влакна содржат повеќе од 10% по ма-
са на влакна добиени со механичка постапка: 

- - Со маса помала од 72 г/м2, од која повеќе од 50% 
по маса од вкупната содржина на влакна се 
состои од влакна добиени по механичка пос-
тапка. 

4802 60 11 00 Во ролни / - лб лб 
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4802 60 19 00 Во листови - лб лб 
- -Друго: 

4802 60 91 00 Во ролни - лб лб 
4802 60 99 00 Во листови - лб лб 

4803 4803 00 Тоалетна хартија, хартија за симнување 
шминка, хартија за крпи, сервиети и шами-
чиња и слична хартија за употреба во дома-
ќинството или за санитарни цели, целулозна 
вата, листови и ленти од целулозни влакна, 
вклучувајќи ги наборени, крепирани, пласира-
ни, релјефни, дупчени, површински бојосани, 
површински украсени или печатени, во ролни 
или листови: 

4803 00 10 00 - Целулозна вата - лб лб 
-Наборена хартија и вата од целулозни влакна со 

маса, по слој: 
4803 00 31 00 - - До 25 г/м2 , - лб лб 
4803 00 39 00 - - Над 25 т/и2 - лб лб 
4803 00 90 00 -Друга - лб лб 

4804 Крафт-хартија и картон, непремачкани, во 
ролни или листови, освен оние од шар. број 
4802 или 4803: 
- Крафтлајнер: 

4804 11 00 00 —Небелен - лб лб 
4804 19 00 00 — Д р у г - лб лб 

- Крафт хартија за вреќи: 
4804 21 00 00 —Небелено - лб лб 
4804 29 00 00 --Друга - лб лб 

-Друга крафт хартија и картон, со маса до 
150 гр/м: 

4804 31 00 00 —Небелени - (б лб 
4804 39 00 00 — Д р у г о - Ј,6 лб 

-Друга крафт хартија и картон, со маса пого-
лема од 150 г/м или помала од 255 г/м2: 

4804 41 00 00 - -Небелени - лб лб 
4804 42 00 00 --Зелени во маса, кои содржат над 95% по маса 

на дрвни влакна добиени со хемиска постапка 
од вкупното количество влакна - лб лб 

4804 49 00 00 — Д р у г о : . . - лб лб 
-Друга крафт-хартија и картон со маса од 

225 г/м или поголема: 
4804 51 00 00 —Небелени - лб лб 
48Ф4 52 00 00 - - Белени во маса, кои од вкупното количество 

влакна содржат повеќе од 95% по маса на 
дрвни влакна добиени со хемиска постапка . . - лб лб 

4804 59 00 00 --Друго . . . . - лб лб 

4805 Друга непремачкана хартија и картон, во 
ролни или листови, понатаму необратена 
или доработена освен онаа наброена во забе-
лешка 2 кон оваа глава: 

4805 10 00 00 -Хартија од полу целулоза за брановиден слој 
(флутинг) - лб лб 
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- Хартија и картон повеќеслојни: 
4805 21 00 00 - - Чии што сите слоеви се делени - лб лб 
4805 22 - - Со само еден делен надворешен слој: 
4805 22 10 00 Тестлајнер - лб лб 
4805 22 90 00 Друго - лб лб 
4805 23 00 00 - - Со три или повеќе слоеви, од кои два надво-

решни слоја се делени - лб лб 
4805 29 --Друго: 
4805 29 10 00 Тестлајнер - лб лб 
4805 29 90 00 Друго - лб до 
4805 30 - Сулфитна одвивна хартија: 
4805 30 10 00 - - Со маса до 30 г/м2 . - лб до 

4805 30 90 00 — Со маса над 30 г/ м2 - дб лб 
4805 40 00 00 - Филтер хартија и картон - лб лб 
4805 50 00 00 - Филц хартија и филц картон - лб лб 
4805 60 -Друга хартија и картон, со маса до 150 г/м: 
4805 60 00 10 - - Флутинг од стара хартија - лб лб 
4805 60 00 20 - - О с н о в н а декор хартија, еднобојна - лб лб 
4805 60 00 90 - - Д р у г о - лб дб 
4805 70 -Друга хартија и картон, со маса поголема од 

“ 150 г/м но помала од 225 г/м: 
- - Х а р т и ј а и картон за брановидна хартија и кар-

тон: 
4805 70 11 00 Тестлајнер - лб дб 
4805 70 19 00 Друго . - лб дб 
4805 70 90 00 - - Д р у г о - лб лб 
4805 80 -Друга хартија и картон, со маса од 225 г/м или 

поголема: 
- - Добиени од отпадна хартија: 

4805 80 11 00 ТестлаЈнер - лб лб 
4805 80 19 00 Друго - лб лб 
4805 80 90 00 —Друго , - лб лб 

4806 Пергамент хартија, харшја непропустлив а 
за маснотии, паус хартија и глазирана хар-
тија и други проѕирни или полупроѕирни хар-
тии, во ролни или листови: 

4806 10 00 00 -Пергамент хартија - лб лб 
4806 20 00 00 -Хартија непропустлива за маснотии - лб лб 
4806 30 00 00 -Паус хартија - лб лб 
4806 40 - Кристал и други глазирани проѕирни или полу-

проѕирни хартии: 
4806 40 1 р 00 - - Кристал хартија - лб лб 
4806 40 90 00 —Друго - лб лб 

4807 Сложена хартија и картон (изработени со 
залепување на рамни слоеви на хартија или 
картон со лепливи материи), површински не-
преманкани ниту импрегнирани, одвнатре 
зајакнати или незајакнати, во ролни или 
листови: 

4807 10 00 00 -Хартија и картон, со меѓу слој од битумен, кат-
ран или асфалт - лб лб 
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4807 90 00 00 -Друго 

4808 Хартија и картон, брановидни (со или без 
залепени рамни површински листови), пове-
рени, крепирани, плисирани, релјефни или 
дупчени, во ролни или листови, освен онаа 
хартија објаснета во тар. број 4803: 

4808 10 00 00 - Х а р т и ј а и картон, брановидни, вклучувајќи и 
дупчени 

4808 20 00 00ч -Крафт хартија за вреќи, наборена, крепирана 
или пласирана, вклучувајќи релјефни или дуп-
чени 

4808 30 00 00 -Друга крафт хартија, наборена, крепирана или 
плисирана, вклучувајќи релјефни или дупчени . . 

4808 90 00 00 - Друго 

4809 Карбон хартија, самокопирачка хартија и 
други хартии за копирање или пренесување 
(вклучувајќи и премачкана или импрегнирана 
хартија за матрици за умножување или оф-
сет плочи), печатена или испечатена, во 
ролни или листови: 

4809 10 00 00 - Карбон или слична хартија за копирање 
4809 20 - Самокопирачка хартија: 
4809 20 10 00 - - Во ролни 
4809 20 90 00 - - Во листови 
4809 90 00 00 - Друго 

лб лб 

лб лб 

лб лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

ло 
лб 

лб лб 

лб 
лб 
лб 

4810 Хартија и картон, премачкани од едната 
или од обете страни со каолин или со други 
неоргански материи, со врзивно средство 
или без врзивно средство, а без друг премаз, 
бојосани или небојосани по површината, 
украсени или неукрасени по површината, 
печатени или испечатени, во ролни или лис-
тови: 
-Хартија и картон за пишување, печатење или 

за други графички цели, кои од вкупното ко-
личество влакна содржат до 10% од масата на 
влакната добиени со механичка постапка: 

--Со маса до 150 г!м 
Хартија и картон што се користат како основа 
за фото, топлотна или електро-осетлива хар-
тија или картон 
Друго: 

Во ролни , 
Во листови 

--Со маса над 150 г/м 
-Хартија и картон за пишување, печатење или 

други графички цели, кои од вкупното коли-
чество влакна содржат над 10% од масата на 
влакната добиени со механичка постапка: 

4810 21 00 00 --Хартија со мала маса, премачкана 

4810 
4810 

4810 
4810 
4810 

11 
11 10 00 

11 91 00 
11 99 00 
12 00 00 

лб лб 

лб 
Л? 
лб 

лб 
лб 
лб 

м лб лб 
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4810 29 

4810 29 11 00 
4810 29 19 00 
4810 29 90 00 

4810 31 00 00 -

4810 32 

4810 32 10 00 
4810 32 90 00 
4810 39 00 00 

4810 91 
4810 91 10 00 
4810 91 30 00 
4810 91 90 00 
4810 99 
4810 99 10 00 
4810 99 30 00 
4810 99 90 00 

-Друго: 
- - В о ролни: 

Основа за тапети 
Друго 

- - В о листови . . 
Крафт хартија и картон, освен оние што се 
употребуваат за пишување, печатење или за 
други графички цели: 
-Белени во маса кои од вкупното количество 

влакна содржат повеќе од 95% од масата на 
дрвните влакна добиени со хемиска постапка, 
со маса до 150 г/м 

-Белени во маса кои од вкупното количество 
влакна содржат повеќе од 95% од масата на 
дрвните влакна добиени со хемиска постапка, 
со маса над 150 г/м2: 

- -Премачкана со каолин . 
- - Друго . 
-Друго . . . . . 

Друга хартија и картон: 
- Повеќеслојни: 
- - Со сокој слој белец 
- Само со еден надворешен слој белен 
"“Друго . . 
-Друго: 

Белена хартија и картон, прекриена со каолин 
- Прекриена со прав од лискун 
- - Д р у г о 

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 

4811 

4811 10 00 00 

4811 21 00 00 
4811 29 00 00 

4811 31 00 00 
4811 39 00 00 
4811 40 00 00 

4811 90 

4811 90 10 00 
4811 90 90 00 

Хартија, картон, целулозна вата и листови 
и ленти од целулозни влакна, премачкани, 
импрегнирани, прекриени, површински бојо-
сани, површински украсени или печатени, во 
ролни или листови, освен производите од 
шар. број 4803, 4809 или 4810: 
-Хартија и картон обложени со катран, биту-

мен или асфалт 
- Хартија и картон премачкани со лепило: 
- - Самолепливи 
—Друго 
-Хартија и картон, премачкани, импрегнирани 

или прекриени со пластични маси (исклучувајќи 
лепило): 

- -Бедеми, со маса над 150 г/м2 . 
--Друго 
-Хартија и картон, премачкани, прекриени или 

импрегнирани со восок, парафииски восок, сте-
арин, масло или глицерин 

-Друга хартија, картон, целулозна вата и лис-
тови и ленти од мека целулоза: 

- - Во континуирана форма 
- - Д р у г о 

лб лб 

л б л б 
лб лб 

лб лб 
лб лб 

лб лб 

лб лб 
лб лб 

4812 4812 00 00 00 Филтер блокови, плочи, од харшиена маса лб лб 
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4813 Хартија за цигари, сечена или несечена во 
определени големини или во форма на кни-
шки или цевчиња: 

4813 10 00 00 - Во форма на книшки или цевчиња - лб лб 
4813 20 00 00 - Во ролни широки до 5 см , - лб лб 
4813 90 -Друго: 
4813 90 10 00 - -- ^импрегнирана, во ролни со ширина над 15 см, 

или во правоаголни (вклучувајќи квадратни) 
листови чија страна надминува 36 см - лб лб 

4813 90 90 00 - - Друго - лб лб 

4814 Ѕидни тапети и слични поѕидници од хар-
тија; витрофании за прозорци од хартија: 

4814 10 00 00 - Хартија со зрнеста површина ( " % а ш " ) . . . . - лб лб 
4814 20 00 00 -Ѕидни тапети и слични поѕидници од хартија, со 

лице премачкано или покриено со слој на плас-
тична маса, што има зрнести, релјефна, бојо-
сани, печатени или поинаку украсени слоеви од 
пластични маси . . . лб до 

4814 30 00 00 -Ѕидни тапети и слични поѕидници од хартија, си 
лице прекриено со материјал од плетарија, ме-
ѓусебно споени или неспоени во паралелни нишки 
или ткаени - лб лб 

4814 90 00 00 -Друго - лб лб 

4815 4815 00 00 00 Покривачи за подови врз подлога од хартија 
или картон, несечени или сечени во опреде-
лени големини - лб лб 

4816 Карбон хартија, самокопирачка хартија и 
други хартии за копирање и пренесување (ос-
вен оние од шар. број 4809), матрици за 
умножување и офсет плочи, од хартија, во 
кушии или без кушиш 

4816 10 00 00 - Карбон и слична хартија за копирање - лб лб 
4816 20 00 00 - Самокопирачка хартија - лб лб 
4816 30 00 00 - Матрици за умножување - лб лб 
4816 90 00 00 -Друго - лб лб 

4817 Пликови, дописници, поштенски картички и 
карти за допишување, од хартија или кар-
тон; сетови за допишување во кутии, кесич-
ки, нотеси и слични пакувања, од хартија 
или картон: 

4817 10 00 00 -Пликови лб лб 
4817 20 00 00 -Дописници, поштенски картички и карти за до-

пишување - лб лб 
4817 30 00 00 -Сетови за допишување, во кутии, кесички, но-

теси и слични пакувања, од хартија или картон - лб лб 
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4818 

4818 10 
4818 10 10 00 
4818 10 90 00 
4818 20 

4818 20 10 00 

4818 20 91 00 
4818 20 99 00 

4818 ^0 00 00 
4818 40 

4818 40 11 00 
4818 40 13 00 
4818 40 19 00 

4818 40 91 00 
4818 40 99 00 
4818 50 00 00 
4818 90 
4818 90 10 00 

4818 90 90 00 

4819 

4819 10 00 00 
4819 20 

4819 20 10 00 
4819 20 90 00 
4819 30 00 00 

Тоалетна хартија и слична хартија, целуло-
зна вата или листови и ленти од целулозни 
влакна, што се употребуваат во домаќин-
ствата или за санитарни потреби, во ролни 
со ширина до 36 см, или сечени по големина 
или форма; шамивчиња, ливчиња за симну-
вање на шминка, крпи, прекриени за маса, 
сервиети, пелени за бебиња? шампони, пари-
шови за кревет и слични предмети за дома-
ќинство, санитарна или болничка употреба, 
предмети за облекување и ппибор за облеку-
вање, од Хартиена маса, хартија, целулозна 
вата, од листови или ленти од целулозни 
влакна: 

- Тоалетна хартија: 
- - Со маса но слој, до 25 г/ мг 

- - Со маса но СПОЈ, над 25 Г / м2 . 
-Шамивчиња, ливчиња за симнување на шминка и 

крпи: 
--Шамивчиња и ливчиња за симнување на шминка 
- - Рачни крпи: 

Во ролни 
Друго , ; 

- Прекривачи за маси и сервиети . 
- Санитарни крпи и шампони, пелени за бебиња и 

слични санитарни предмети: 
--Санитарни крпи. тампони и слични производи: 

Санитарни крпи . . . . . 
Тампони 
Друго 

- - Пелени за бебиња и слични санитарни предмети: 
Неподготвени за малопродажба 
Друго 

- Облека и прибор за облека 
-Друго: 
--Производи за употреба во хируршки, медицин-

ски или хигиенски цели, неподготвено за про-
дажба на мало . 

- Друго 

Кутии, вреќи и други контејнери за паку-
вање од хартија, картони, целулозна вата 
или листови или ленти од целулозни влакна; 
картонажни производи од хартија или кар-
тон, регистратори и др. што се употребу-
ваат во канцеларии, дуќани или слично: 
- Кутии од брановидна хартија или картон . . . 
-Кутии сложиви од небрановидна хартија или 

картон: 
- - Со маса до 600 г / м 2 

- - Со маса над 600 г / м2 

-Вреќи и кеси, со ширина на основата од 40 см 
или поголема 

лб 
лб 

л о 

ло 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
л б 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 

л 6 
лб 

лб 

лб 
лб 

лб лб 

лб 
л о 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб лб 

лб 
лб 

К 
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4819 40 00 00 -Други вреќи и кеси, вклучувајќи фишеци - , лб лб 
4819 50 00 00 - Д р у г и контејнери за пакување, вклучувајќи об-

вивки за плочи - лб лб 
4819 ВО 00 00 -Картонажни производи од хартија или картон 

(регистратори и др.) што се употребуваат во 
канцеларии, дуќани или.слично - лб лб 

4820 Регистри, книговодствени книги, нотеси, 
кити за порачки, признанички книги, агенди, 
меморандум блокови, дневници и слични 
производи, тетратки, подметка со впива-
чка хартија, подврзи за книги (по системот 
на слободни листови или други), подметки 
за пишување комбинирани, кошулки и фас-
цикли за списи, деловни обрасци во повеќе 
примероци, сетови со влошка од карбон хар-
тија и слични производи за пишување, од 
хартија гшг картон; албуми за мостри или 
колекции и обвивки за книги, од хартија или 
картон: 

4820 10 -Регистри, книговодствени книги, нотеси, книги 
за порачки, ариз панични книги, агенда, мемо-
рандум блокови, дневници и слични производи: 

4820 10 10 00 - - Регистри, книговодствени книги, книги за по-
. рачка и ирнзнанични книги - лб лб 

4820 10 30 00 - - Нотеси, агенди и меморандум блокови - лб лб 
4820 10 50 00 - - Дневници - лб лб 
4820 10 90 00 - - Д р у г о , . . - лб лб 
4820 20 00 00 -Тетратки - лб лб 
4820 30 00 00 -Класери (освен корици за книги), фасцикли и ко-

рици за досиеа - лб лб 
4820 40 -Деловни обрасци во повеќе примероци и сетови 

со влошки од карбон хартија: 
4820 40 10 00 - - Во континуирани форми - лб лб 
4820 40 90 00 - -Друго . . - лб лб 
4820 50 00 00 - Албуми за мостри или колекции - лб лб 
4820 90 - Друго: 
4820 90 00 10 - -Обрасци . - лб лб 
4820 90 00 90 —Друго - лб лб 

4821 Етикети од хартија или картон, од сите 
видови, печатени или испечатени: 

4821 10 -Печатени: 
4821 10 10 00 - - Самолепливи - лб лб 
4821 10 90 00 ---Други - лб лб 
4821 90 - Д р у г и : 
4821 90 10 00 - - Самолепливи - лб лб 
4821 90 90 00 - - Д р у г и - лб лб 

4822 Бобини, шпулни, копсови и слични подлоги од 
хартиена маса, хартија или картон (дупчени 
или недупчени, стврднати или нестврдна-
ти): 

4822 10 00 00 - За намошување на шексшилно предиво 
4822 90 00 00 - Д р у г о 

лб лб 
лб лб 
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4823 Друга хартија, картон, целулозна вата и 
листови и ленти од целулозни влакна, сечени 
во определена големина или форма; други 
производи од хартиена маса, хартија, кар-
тон, целулозна вата или листови или ленти 
од целулозни влакна: 
- Хартија во ролни или ленти, премачкана со ле-

пило: 
4823 11 - - Самолеплива: 

Со ширина до 10 см, со премаз од невулканизи-
рана природна или вештачка гума: 

4823 11 11 00 Самолепливи од една страна - лб лб 
4823 11 19 00 Самолепливи од двете страни - лб лб 
4823 11 90 00 Друга - лб лб 
4823 19 00 00 - - Д р у г а - лб лб 
4823 20 00 00 - Филтер хартија и картон - лб лб 
4823 40 00 00 -Ролни, листови и дискови, печатени за саморе-

гистрирачки апарати - лб лб 
-Друга хартија и картон за печатење, пишување 

или други графички цели: 
4823 51 --Печатена, релјефна или дупчена: 
4823 51 10 00 Во континуирана форма - лб лб 
4823 51 90 00 Друго - лб лб 
4823 59 --Друго: 
4823 59 10 00 Во ленти или ролни за канцелариски машини и 

слично - лб лб 
4823 59 90 00 Друго - лб лб 
4823 60 - Послужавници, чинии, вагони, филџани и слично, 

од хартија или картон: 
4823 60 10 00 - - Послужавници, чинии, вагани - лб лб 
4823 60 90 00 —Друго - лб лб 
4823 70 -Леани или пресувани производи од хартиена ма-

са: 
4823 70 10 00 - -Леани послужавници и кутии за пакување на јај-

ца - лб лб 
4823 70 90 00 —Друго - лб лб 
4823 90 - Друго: 
4823 90 10 00 - - Затнувачи и други пломби, за употреба во ци-

вилни воздухоплови - лб лб 
- -Друго: 

4823 90 90 10 Повеќеслојни перничиња од хартија за бонбо-
ниери - лб лб 

4823 90 90 90 Друго - лб лб 

ГЛАВА 49 

ПЕЧАТЕНИ КНИГИ, ВЕСНИЦИ, СЛИКИ И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ НА ГРАФИЧКАТА 
ИНДУСТРИЈА; РАКОПИСИ, ЧУКАНИ ТЕКСТОВИ И ПЛАНОВИ 

4901 Печатени книги, брошури, летоци и слични 
печатени материјали, вклучувајќи и слобо-
дни листови: 

4901 10 00 00 -Во слободни листови, непресвиткани или прес-
виткани - лб лб 
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-Друго: 
4901 91 00 00 --Реченици и енциклопедии, и нивни сериски де-

лови што излегуваат во продолженија - лб лб 
4901 99 00 00 -Друго - лб лб 

4902 Весници, списанија и други периодични пуб-
ликации, илустрирани или не, со или без рек-
лама: 

4902 10 00 00 -Што излегуваат најмалку четири пати неделно - лб лб 
4902 90 - Д р у г о : 
4902 90 10 00 - - Што излегуваат еднаш неделно - лб лб 
4902 90 30 00 - - Што излегуваат еднаш месечно - лб лб -
4902 90 90 00 - - Д р у г о - лб лб 

4903 4903 00 00 00 Детски книги со слики, вклучувајќи книги за 
цртање или боење - лб лб 

4904 4904 00 00 00 Музички дела, печатени или во ракопис, 
поврзани или неповрзани, илустрирани или 
неилустрирани - лб лб 

4905 Географски и хидрографски карти или слич-
ни карти од сите видови, вклучувајќи, атла-
си, ѕидни карти, топографски планови и 
глобуси, печатени: 

4905 10 00 00 -Глобуси - лб лб 
-Друго: 

4905 91 00 00 --Во форма на книги - лб лб 
4905 99 00 00 --Друго - лб лб 

4906 4906 00 00 00 Оригинални планови и цртежи работени со 
рака, за архитектура, машиноградба, индус-
трија, трговија, топографија или слични 
цели; ракописи; карбон копии и фотографски 
репродукции врз осетлива хартија за прет-
ходно наведените производи - лб лб 

4907 4907 00 Непоништени поштенски, таксени или слич-
ни марки кои се во оптек или нови изданија 
за земјите за кои се наменети; таксени хар-
тии; банкноти; чекови; акции, делници или 
обврзници и слични документи со наслов: 

4907 00 10 00 - Поштенски, таксени и слични марки - лб лб 
4907 00 30 00 -Банкноти - Д Д 

-Друго: 
4907 00 91 00 --Потпишани и нумерирани - Д Д 
4907 00 99 00 —Друго - Д Д 

4908 Хартии за пресликување (декалкомани): 
4908 10 00 00 - Хартии за пресликување (декалкомани), за 

стакло - лб лб 
4908 90 00 00 -Друго - лб лб 
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4909 4909 00 Поштенски разгледници; честитки и карти 
што имаат печатени лични поздрави, пора-
ки или објави, илустрирани или неилустри-
рани, со пликови или без пликови или украси: 

4909 00 10 00 - Печатени или илустрирани честитки - лб лб 
4909 00 90 00 -Друго - лб лб 

4910 4910 00 00 00 Календари од сите видови, печатени, вклучувајќи 
календар блокови - лб лб 

4911 Друг печатен материјал, вклучувајќи печа-
тени слики и фотографии: 

4911 10 - Трговски рекламен материјал, трговски ката-
лози и слично: 

4911 10 10 00 - - Трговски каталози - лб лб 
4911 10 90 00 —Друго - лб лб 

-Друго: 
4911 91 --Слики, гравури и фотографии: 
4911 91 10 00 Листови (што не се рекламни материјали), не-

споени, со илустрации или слики, без текст или 
написи, за издавање на книги или периодични 
изданија, што се издаваат во различни земји на 
еден или повеќе јазици - лб лб 

4911 91 80 00 Друго - лб лб 
491199 00 00 —Друго - лб лб 

ОДДЕЛ XI 
ТЕКСТИЛ И ПРОИЗВОДИ ОД ТЕКСТИЛ 

ГЛАВА 50 

СВИЛА 

5001 5001 00 00 00 Кокони на свилени буби подобни за одвит-
кување - лб лб 

5002 5002 00 00 00 Сурова свила (невпредена) - лб лб 

5003 Отпадоци од свила (вклучувајќи кокони не-
подобни за одвиткување, отпадоци од пре-
диво и скубени текстилни материјали: 

5003 10 00 00 - Невлечени или исчешлани - лб лб 
5003 90 00 СО -Друго - лб лб 

5004 Свилено предиво (освен предиво од отпадоци 
на свила) неподготвено за продажба на ма-
ло: 

5004 00 10 00 - Небелено, испрано или белено - лб лб 
5004 00 90 00 -Друго - лб лб 
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5005 5005 00 Предиво од отпадоци на свила, неподготве-
но за продажба на мало: 

5005 00 10 00 - Небелено, испрано или белено \ - - - “ л б лб 
5005 00 90 00 -Друго - лб лб 

5006 Свилено предиво и предиво од отпадоци на 
свила, подготвено за продажба на мало; 
свилен кетгут: 

5006 00 10 00 - Свилено предиво - лб лб 
5006 00 90 00 - Свилено предиво од бурет свила или од други от-

падоци од свила, свилен кетгут - лб лб 

5007 Ткаенини од свила или од отпадоци на свила: 
. 5007 10 00 00 - Ткаенини од бурет свила - лб лб 

5007 20 - Д р у г и ткаенини, што по маса содржат 85% или 
повеќе по маса свила или други отпадоци од 
свила освен бурет свила: 

5007 20 00 10 - - Од т а п свила - лб лб 
5007 20 00 90 —Други - лб лб 
5007 90 00 00 - Д р у г и ткаенини - лб лб 

ГЛАВА 51 

ВОЛНА, ФИНИ ИЛИ ГРУБИ ЖИВОТИНСКИ ВЛАКНА; ПРЕДИВО И 
ТКАЕНИНИ ОД КОЊСКИ ВЛАКНА 

5101 Волна, невланена или исчешлана: 
-Масна волна, вклучувајќи волна перена на ов-

цата: 
5101 11 00 00 — Табачка волна - лб лб 
5101 19 00 00 --Друга - лб лб 

- Одмастена волна, некарбонизирана: 
5101 21 00 00 --Табачка волна - лб лб 
5101 29 00 00 --Друга - лб лб 
5101 30 00 00 -Карбонизирана - лб лб 

5102 Фини или груби животински влакна, невла-
чени или исчешлани: 

5102 10 00 00 - Фини животински влакна - лб лб 
5102 20 00 00 -Груби животински влакна - лб лб 

5103 Отпадоци од волна или од фини или груби 
животински влакна, вклучувајќи отпадоци 
од предиво, но исклучувајќи скубени текс-
тилни материјали: ^ 

5103 10 -Ишчешок од волна или од фини животински 
влакна: 

5103 10 10 00 - - Некарбонизиран - лб лб 
5103 10 90 00 —Карбонизиран - лб лб 
5103 20 -Други отпадоци од волна или од фини живо-

тински влакна: 
5103 20 10 00 - - Отпадоци од предиво - л б лб 
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— Друго: 
5103 20 91 00 Некарбонизирано - лб лб 
5103 20 99 00 Карбонизирано - лб лб 
5103 30 00 00 - Отпадоци од груби животински влакна - лб лб 

5104 5104 00 00 00 Скубени текстилни материјали од волна 
или од фини животински влакна 

5105 Волна и фини или груби животински влакна, 
влачени или чешлани (вклучувајќи чешлана 
волна во растурени состојба во промени): 

5105 10 00 00 - Влачена волна - лб лб 
-Друга чехилана волна: . 

5105 21 00 00 - Чешлана волна во растурена состојба во при-
мени Лб Лб 

5105 29 00 00 - Друго л о лб 
5105 30 - Фини животински влакна, влачени или чешлани; 
5105 30 10 00 - -Влечени - лб а 5 
5105 30 90 00 - -Чешлани . . . . . . . . - ли 
5105 40 00 00 - Г р у б и животински влакна, влачени или чешлани - лб лб 

5106 Предиво од влачена волна, неподготвено за 
1 продажба на мало: 

5106 10 - Што по маса содржи 85% или повеќе волна; 
5106 10 10 00 - -Небелено - лб лп 
5106 10 90 00 - - Д р у г о - дб .го 
5106 20 -Што по маса содржи помалку од 85% волна; 

- - Ш т о по маса содржи 85% или повеќе волнени и 
фини животински влакна: 

5106 20 11 00 - - - Н е б е л е н о - л 6 тгб 
5106-20 19 00 Друго - лп лв 

— Друго: 
5106 20 91 00 Небелено - лб лб 
5106 20 99 00 Друго . , . , : . - лб лб 

5107 Предиво од чешлана волна, неподготвено за 
продажба на мало: 

5107 10 -Што по маса содржи 85% или повеќе волна: 
5107 10 10 00 - -Небелено - лб лп 
5107 10 90 00 - - Д р у г о ' . - лб лб 
5107 20 -Што по маса содржи помалку од 85% волна: 

- - Ш т о по маса содржи 85% или повеќе на волна и 
фино животинско влакно: 

5107 20 10 00 Небелено - га лп 
5107 20 30 00 Друго - лб лб 

- - Друго: 
Мешано само или главно со сечени синтетички 
влакна: 

5107 20 51 00 Небелено - лб до 
5107 20 59 00 Друго - лб лб 

Поинаку мешано: 
5107 20 91 00 Небелено - лб лб 
5107 20 99 00 Друго лб л 6 



Стр. 2116 - Бр. 39 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 август 1996 

5108 Предиво од фини животински влакна (вла-
чеви) или чешлано), неподготвено за продаж-
ба на мало: 

5108 1 0 - Влачено 
5108 10 10 00 --Небелено . , . . . . . . . - лб лб 
5108 10 90 00 -Друго . . . . . „ . . - лб лб 
5108 2 0 - Чешлано: 
5 1 0 8 2 0 10 0 0 - Н е б е л е н о . . - л б л б 
5108 20 90 00 - Друго . . . . . . . - лб лб 

5109 Предиво од волна или од фини животински 
влакна, подготвено за продажба на мало: 

5109 10 -Што по маса содржи 85% или повеќе волна или 
фини животински влакна: 

5109 10 10 00 - В о клипчиња, кггабуди или канури со маса од 
12лдо500г - лб лб 

5109 10 90 00 - -Друго - лб лб 
5109 90 -Друго: 
5109 90 10 00 - - Но клипчиња, клабуди или канури со маса од 

125 до Ѕ()0 г - лб лб 
5109 90 90 00 - - Друго . - лб лб 

5110 5110 00 00 00 Предиво од груби животински влакна или од 
коњски влакна (вклучувајќи обвиткано пре-
диво од коњски влакнаподготвено или не-
подготвено за продажба на мало - лб лб 

511Ј Ткаенини од влачена волна или од влачени 
фини животински влакна: 
-Што по маса содржи 85% или повеќе волна или 

фини животински влакна: 
5111 11 00 00 -Со маса до 300 г/м2 - лб лб 
5111 19 --Други: 
5111 19 10 00 Со маса од 300 г/м? до 450 г/и7 - лб лб 
5111 19 90 00 Со маса над 450 г/м? - лб лб 
5111 20 00 00 -Други, во мешаница претежно или само со веш-

тачки или синтетички филаменти - лб лб 
5111 30 -Други, во мешаница претежно или само со сече-

ни вештачки или синтетички влакна: 
5111 30 10 00 — Со маса до 300 г/м2 ' - лб лб 
5111 30 30 00 - - Со маса над 300 г/м2 до 450 г/м2 - лб лб 
5111 30 90 00 - - Со маса над 450 г/м2 - лб лб 
5111 90 -Други: 
5111 90 10 00 - - Ш т о содржат 10% но маса на текстилни мате-

ријали од Глава 50 - лб лб 
- - Друго: 

5111 90 91 00 — - Со маса до 300 г/м2 . - лб лб 
5111 90 93 00 Со маса над 300 г/м2 до 450 г/м2 - лб лб 
5111 90 99 00 Со маса над 450 г/м2 - лб лб 

5112 Ткаенини од чешлана волна или од чешлани 
фини животински влакна: 
-Што по маса содржи 85% или повеќе волна или 

фини животински влакна: 
5112 11 00 00 - - Со маса до 200 г/,и2 - лб лб 
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5112 19 -Други: 
5112 19 10 00 Со маса од 200 т/мг до 375 г/м2 - лб лб 
5112 19 90 00 - - - Со маса над 375 г/м2 - лб лб 
5112 20 00 00 -Други, во мешаница претежно или само со веш-

тачки или синтетички филаменти - лб лб 
5112 30 -Други, во мешаница претежно или само со се-

чени вештачки или синтетички влакна: 
5112 30 1000 - - Со маса до 200 г/м2 - лб лб 
5112 30 30 00 - - Со маса над 200 г/м2 до 375 г/м2 - лб лб 
5112 30 90 00 - - Со маса над 375 г/м2 - лб лб 
5112 90 -Други: 
5112 90 10 00 - - Што содржат по маса 10% или повеќе на тексти-

лни материјали од Глава 50 - лб лб 
— Друго: 

5112 90 91 00 Со маса до 200 г/м2 - лб лб 
5112 90 93 00 Со маса над 200 т/и до 375 г/м2 - лб лб 
5112 90 99 00 Со маса над 375 г/м2 - лб лб 

5113 5113 00 00 00 Ткаенини од груби животински влакна или 
од коњски влакна - лб лб 

ГЛАВА 52 

ПАМУК 

5201 5201 00 00 00 Памук, невлачен или нечешлан - лб лб 

5202 Отпадоци од памук (вклучувајќи отпадоци 
од предиво и од скубени текстилни матери-
јали): 

5202 10 00 00 - Отпадоци од предиво (вклучувајќи од конец) . . - лб лб 
-Друго: 

5202 91 00 00 - С куб еми текстилни материјали - лб лб 
5202 99 00 00 --Друго - лб лб 

5203 5203 00 00 00 Памук, влачен или чешлан - лб лб 

5204 Конец за шиење од памук, неподготвен или 
подготвен за продажба на мало: 
-Неподготвен за продажба на мало: 

5204 11 00 00 --Што по маса содржи 85% или повеќе памук . . - лб лб 
52(4 ' ' Т00 Друго . . - лб лб 
5204 20 -Подготвен за продажба на мало: 
5204 20 00 10 - - Немерцеризиран ,. - лб лб 
5204 20 00 90 - - Мерцеризиран - лб лб 

5205 . Предиво од памук (освен конец за шиење), 
што по маса содржи 85% или повеќе памук, 
неподготвено за продажба на мало: 
- Едножично предиво од исчешлани влакна: 

5205 11 00 00 - Со нумерација од 714,29 децитекси или повеќе 
(метричка нумерација до 14) - лб лб 
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5205 12 00 00 - -Со нумерација од 232,56 до 714,29 децишекси 
(метричка нумерација над 14 до 43) - лб лб 

5205 13 00 00 — С о нумерација од 192,31 до 232,56 децитекси 
(метричка нумерација над 43 до 52) - лб лб 

5205 14 00 00 - Со нумерација од 125 до 192,31 децитекси (ме-
тричка нумерација над 52 до 80) . - лб лб 

5205 15 --Со нумерација помала од 125 децитекси (ме-
тричка нумерација над 80): 

5205 1510 00 - - - С о нумерација од 33,33 децитекси до 125 деци-
текси (метричка нумерација од 80 до 120) . . . - лб лб 

5205 15 90 00 Со нумерација до 83,33 децитекси (метричка 
нумерација над 120) - лб лб 

- Едножично предиво, од чешлани влакна: 
5205 21 00 00 - - Со нумерација од 714,29 децитекси или повеќе 

(метричка нумерација до 14) - лб лб 
5205 22 00 00 --Со нумерација од 232,56 до 714,29 децитекси 

(метричка нумерација над 14 до 43) - лб лб 
5205 ѓгЗ 00 00 --Со нумерација од 192,31 до 232,56 децитекси 

(метричка нумерација над 43 до 52) - лб лб 

5205 24 00 00 — С о нумерација од 125 до 192,31 децитекси 
(метричка нумерација над 52 до 80) . . . . . . - лб лб 

5205 ?В 00 00 --Со нумерација од 106,38 децитекси до 125 де-
цитекси, (метричка нумерација од 80 до 94) . лб лб 

5205 27 00 00 --Со нумерација од 83,33 децитекси до 106,38 
децитекси (метричка нумерација од 94 до 120) - лб лб 

5205 28 00 00 - - Со нумерација до 83,33 децитекси (метричка 
нумерација над 120) . . - лб лб 

-Повеќежично (ду6лирана) или каблирано преди-
во, од исчешлани влакна: 

5205 31 00 00 --Со нумерација по една жица од 714,29 деци-
текси или повеќе (метричка нумерација до 14 
по една жица) - лб лб 

5205 32 00 00 --Со нумерација по една жица од 232,56 до 
714,29 децитекси (метричка нумерација над 
14 до 43 по една жица) - лб лб 

5205 ЗЗ 00 00 --Со нумерација по една жица од 192,31 до 
232,56 децитекси (метричка нумерација над 
43 до 52 по една жица) - лб лб 

5205 34 00 00 - - Со нумерација по една1 жица од 125 до 192,31 
децитекси (метричка нумерација од 52 до 80 
по една жица) - лб лб 

5205 35 --Со нумерација по една жица помалку од 125 
децитекси (метричка нумерација над 80 по 
една жица): 

5205 35 10 00 - - Со нумерација но една жица над 83,33 до 125 
дешгге к си /'метричка нумерација од 80 до 120 
по е,? на жица) - лб лб 

5205 35 90 00 Со нумерација по една жица до 83,33 децитекси 
(метричка нумерација над 120 по една жица) . лб лб 

- Повеќежичено (дублирано) или каблирано пре-
диво, од чешлани влакна: 

5205 41 00 00 - - Со нумерација по една жица од 714,29 деци-
текси или поголема (метричка нумерација до 
14 по една жица) - лб лб 

5205 42 00 00 - - Со нумерација по една жица од 232,56 до 
714,29 децитекси (метричка нумерација над 
14 до 43 по една жица) - лб ' лб 
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5205 43 00 00 --Со нумерација по една жица 192,31 до 232,56 
децитекси (метричка нумерација над 43 до 52 
по една жица) - лб лб 

5205 44'00 00 --Со нумерација по една жица од 125 до 192,31 
децитекси (метричка нумерација над 52 до 80 
по една жица) - лб лб 

5205 46 00 00 --Со нумерација по една жица од 106,38 деци-
текси до 125 децитекси (метричка нумерација 
од 80 до 94 по една жица) - лб лб 

5205 47 00 00 --Со нумерација по една жица од 83,33 деци-
текси до 106,38 децитекси (метричка нумера-
ција од 94 до 120 по една жица) - лб лб 

5205 48 00 00 --Со нумерација по една жица до ,83,33 деци-
текси (метричка нумерација над 120 по една 
жица) - лб лб 

5206 Предиво од памук (освен конец за шиење), 
што по маса содржи помалку од 85% памук, 
неподготвено за продажба на мало: 
- Едножично предиво, од нечегилани влакна: 

5206 11 00 00 - - Со нумерација од 714,29 децитекси или пого-
лема (метричка нумерација до 14) - лб лб 

5206 12 00 00 --Со нумерација од 232,56 до 714,29 децитекси 
(метричка нумерација над 14 до 43) - лб лб 

5206 13 00 00 — С о нумерација од 192,31 до 232,56 децитекси 
(метричка нумерација над 43 до 52) - лб лб 

5206 14 00 00 --Со нумерација од 125 до 192,31 децитекси (ме-
тричка нумерација над 52 до 80) - лб лб 

5206 15 - - Со нумерација помала од 125 децитекси (ме-
тричка нумерација над 80) 

5206 1510 00 Со нумерација од 83,33 до 125 децитекси (ме-
тричка нумерација над 80 до 120) - пб лб 

5206 15 90 00 Со нумерација до 83,ЗЗ децитекси (метричка 
нумерација над 120) - лб лб 

- Едножично предиво, од чешлани влакна: 
5206 21 00 00 --Со нумерација од 714,29 децитекси или пого-

лема (метричка нумерација до 14) - лб лб 
5206 22 00 00 — С о нумерација од 232,56 до 714,29 децитекси 

(метричка нумерација над 14 до 43) - лб лб 
5206 23 00 00 --Со нумерација од 192,31 до 232,56 децитекси 

(мешричка нумерација над 43 до 52) - лб лб 
5206 24 00 00 --Со нумерација од 125 до 192,31 децитекси (ме-

тричка нумерација над 52 до 80) - лб лб 
5206 25 --Со нумерација помала од 125 децитекси (ме-

тричка нумерација над 80): 
5206 25 10 00 Со нумерација од 83,33 децитекси до 125 деци-

текси (метричка нумерација над 80 до 120) ч . . лб лб 
5206 25 90 00 Со нумерација до 83,33 децитекси (метричка 

нумерација над 120) - л'б лб 
-Повеќежично (дублирано) или каблирано пре-

диво, од нечешлани влакна: 
5206 31 00 00 --Со нумерација по една жица од 714,29 деци-

текси или поголема (метричка нумерација до 
14 по една жица) - лб лб 

5206 32 00 00 --Со нумерација по една жица од 232,56 до 
714,29 децитекси (метричка нумерација над 
14 до 43 по една жица) - лб лб 
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5206 33 00 00 - - С о нумерација по една жица од 192,31 до 
232,56 децитекси (метричка нумерација над 
43 до 52 по една жица) - лб лб 

5206 34 00 00 - - Со нумерација по една жица од 125 до 192,31 
децитекси (метричка нумерација над 52 до 80 
по една жица) - лб лб 

5206 35 - - Со нумерација по една жица помала од 125 де-
цитекси (метричка нумерација над 80 по една 
жица): 

5206 35 10 00 Со нумерација по една жица од 83,33 децитекси 
до 125 децитекси (метричка нумерација над 80 
до 120 по една жица) . - лб лб 

5206 35 90 00 Со нумерација по една жица до 83,ЗЗ децитекси 
(метричка нумерација над 120 по една жица) - лб лб 

-Повеќежично (дублирано) или каблирано пре-
диво, од чешлани влакна: 

5206 41 00 00 - - Со нумерација по една жица 714,29 децитекси 
или поголема (метричка нумерација до 14 по 
една жица) . - лб лб 

5206 42 00 00 --Со нумерација по една жица од 232,56 до 
714,29 децитекси (метричка нумерација над 
14 до 43 по една жица) - лб лб 

5206 43 00 00 --Со нумерација по една жица од 192,31 до 
232,56 децитекси (метричка нумерација над 
43 до 52 по една жица) - лб лб 

5206 44 00 00 - - Со нумерација по една жица од 125 до 192,31 
децитекси (метричка нумерација над 52 до 80 
по една жица) - лб лб 

5206 45 --Со нумерација по една жица помала од 125 де-
цитекси (метричка нумерација над 80 по една 
жица): 

5206 45 10 00 Со нумерација по една жица од 8З,ЗЗ децитекси 
до 125 децитекси (метричка нумерација над 80 
до 120 по една жица) - лб лб 

5206 45 90 00 Со нумерација по една жица до 83,ЗЗ децитекси 
(метричка нумерација над 120 по една жица) . лб лб 

5207 Предиво од памук (освен конец за шиење) 
подготвено за продажба на мало: 

5207 10 00 00 -Што по маса содржи 85% или повеќе памук . . . - лб лб 
5207 90 00 00 -Друго - лб лб 

5208 Ткаенини од памук, што по маса содржат 
85% или повеќе памук, со маса до 200 г/м2: 
-Небелени 

5208 11 --Со платнен препиеш, со маса до 100 г/м2: 
и206 11 10 00 Ткаенини за производство на завои, гази и ме-

дицински гази - лб лб 
5208 11 90 00 Друго - лб лб 
5208 12 - - Со платнен преплет, со маса над 100 г/м2: 

Со платнен преплет, со маса од 100 г/м2 до 
130 г / м 2 и со ширина: 

5208 12 11 00 Д о 1 1 5 с м . - лб лб 
5208 12 13 00 Над 115 см до 145 см - лб лб 
5208 12 15 00 Над 145 см до 165 см - лб лб 
5208 12 1900 Над165см - лб лб 

Со платнен преплет, со маса над 130 г/м2 и со 
ширина: 

5208 12 91 00 До 1Ј5 см - - “ л б л б 
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5208 12 93 00 Над 115 см до 145 см - лб лб 
5208 12 95 00 Над 145 см до 165 см - лб лб 
5208 12 99 00 Над 165 см - лб лб 
5208 13 00 00 - - Трижични или четирижични кепер ткаенини, 

вклучувајќи крстосан кепер - лб лб 
5208 19 00 00 --Други ткаенини - лб лб 

- Зелени: 
5208 21 --Со платнен пр е плет, со маса до 100 г/м2: 
5208 21 10 00 Ткаенини за производство на завои, гази и ме-

дицински материјали - лб лб 
5208 21 9000 Друго - ^ лб лб 
5208 22 --Со платнен преплет, со маса над 100 г/м2: 

Со платнен преплет, со маса од 100 г/м2 до 
130 г/м2 и со ширина: 

5208 22 11 00 До 115 см - лб дб 
^ 5208 22 13 00 Над 115 см до 145 см - лб лб 

5208 22 15 00 Над 145 см до 165 см - лб лб 
5208 22 19 00 Над 165 см - лб лб 

Со платнен преплет, со маса над 130 г/м и со 
ширина: 

52082291 00 - - Д о 1 1 5 с м - лб лб 
5208 22 93 00 Над 115 см до 145 см - лб лб 
5208 22 95 00 Над 145 см до 165 см : . . . . . . - лб лб 
5208 22 99 00 Над 165 см - лб лб 
5208 23 00 00 - - Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 

крстосан кепер... - лб лб 
5208 29 00 00 --Други ткаенини - лб лб 

- Бојосани: 
5208 31 00 00 --Со платнен преплет, со маса до 100 г /м 2 - лб лб 
5208 32 --Со платнен препаст, со маса над 100 г/м2: 

Со платнен преплет со маса од 100 г/м до 
130 г/м2 и со ширина: 

5208 32 11 00 Д о 1 1 5 с м . / - лб лб 
5208 32 13 00 Над 115 см до 145 см - лб лб 
5208 32 15 00 Над 145 см до 165 см - лб лб 
5208 32 19 00 Над 165 см - лб лб 

Со платнен преплет со маса над 130 г/м2 и со 
ширина: 

5208 32 91 00 До115см - лб лб 
5208 32 93 00 Над 115 см до 145 см - лб лб 
5208 32 95 00 Над 145 см до 165 см - лб лб 
5208 32 99 00 Над 165 см . . . . . . , - лб лб 
5208 ЗЗ 00 00 - Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 

крстосан кепер - лб лб 
5208 39 00 00 - -Други ткаенини - лб лб 

- Од предиво со различни бои: 
5208 41 00 00 --Со платнен препаст, со маса до 100 г/м2 . . . . - лб лб 
5208 42 00 0 0 С о платнен препаст, со маса над 100 г/м . . - л б лб 
5208 43 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 

крстосан кепер - лб лб 
5208 49 00 00 --Други ткаенини - лб лб 

- Печатени: 
5208 51 00 00 - - Со платнен преплет, со маса до 100 г/м . . . . - лб лб 
5208 52 --Со платнен препаст, со маса над 100 г/м: 
5208 52 10 00 Со платнен преплет, со маса од 100 г/м2 до 

130 г/м2 . - лб лб 
5208 52 90 00 Со платнен преплет, со маса над 130 г/м2 . . . . - лб лб 
5208 53 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 

крстасан кепер - лб лб 
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5208 59 00 00 - - Д р у г и ткаенини - лб лб 

5209 Ткаенини од памук, што по маса содржат 
85% или повеќе памук, со маса над 200 г/м : 
-Небелени: 

5209 11 00 00 - - Со платнен преплет - лб лб 
5209 12 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 

крстосан кепер - лб лб 
5209 19 00 00 - - Д р у г и ткаенини - лб лб 

-Белени: Г 

5209 21 00 00 - - Со платнен преплет - лб лб 
5209 22 00 00 - - Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 

крстосан кепер - лб лб 
5209 29 00 00 - - Д р у г и ткаенини - лб лб 

- Бојосани: 
5209 31 00 00 - - Со платнен преплет - лб лб 
^209 32 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 

крстосан кепер... л - лб лб 
5209 39 00 00 - - Д р у г и ткаенини - лб лб 

- Од предиво со различни бои: 
5209 41 00 00 - - Со платнен преплет - лб лб 
5209 42 00 00 - - Ткаенини "дени,и" (тексас) - лб лб 
5209 43 00 00 --Други ткаенини од трижичен или четири-

жичен кепер, вклучувајќи крстосан кепер . . . - лб лб 
5209 49 - -Други ткаенини: 
5209 49 10 00 Жакард ткаенина со ширина од 115 до 140 см . - лб' лб 
5209 49 90 00 Друго - лб лб 

- Печатени: 

5209 51 00 00 --Со платнен преплет - дб лб 
5209 52 00 00 - - Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 

крстосан кецер - лб лб 
5209 59 00 00 --Други ткаенини - лб лб 

5210 Ткаенини од памук што по маса содржат 
помалку од 85% памук, во мешаница пре-
тежно или само со вештачки или синте-
тички влакна, со маса до 200 г/м2 

-Небелени: 
5210 11 --Со платнен препиеш: 
5210 11 10 00 Со ширина до 165 см - лб лб 
5210 11 90 00 Со ширина над 165 см - лб лб 
5210 12 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 

крстосан кепер - лб лб 
, 5210 19 00 00 --Други ткаенини - лб лб 

- Белени: 
5210 21 --Со платнен преплет: 
5210 21 10 00 Со ширина до 165 см - лб лб 
5210 21 90 00 Со ширина над 165 см - лб лб 
5210 22 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 

крстосан кепер - лб лб 
5210 29 00 00 --Други ткаенини - лб лб 

- Бојосани: 
5210 31 --Со платнен преплет: 
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5210 31 10 00 Со ширина до 165 см 
5210 31 90 00 - - - С о ширина над 165 см 
5210 32 00 00 - - Трижичен или нетирижинен кепер, вклучувајќи 

крстосан кепер 
5210 39 00 00 - -Други ткаенини 

- Од предиво со различни бои: 
5210 41 00 00 --Со платнен преплет 
5210 42 00 00 - - Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 

крстосан кепер 
5210 49 00 00 - - Други ткаенини 

-Печатени: 
5210 51 00 00 --Со платнен преплет 
5210 52 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 

крстосан кепер 
5210 59 00 00 - - Други ткаенини 

5211 Ткаенини од памук, со содржина помалку од 
85% по маса памук, во мешаница со веш-
тачки или синтетички влакна, со маса над 
200 г/м2 

- Небелено 
5211 11 00 00 --Со платнен премет . . . 
5211 12 00 00 - - Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 

крстосан кепер . 
5211 19 00 00 - - Други ткаенини 

- Белени: 
5211 21 00 00 - - Со платнен препаст 
5211 22 00 00 - - Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 

крстосан кепер . . . 
5211 29 00 00 --Други ткаенини -

- Бојосани: 
5211 31 00 00 - - Со платнен препаст 
5211 32 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 

крстосан кепер 
5211 39 00 00 --Други ткаенини 

- Од предиво со различни бои: 
5211 41 00 00 --Со платнен преплет 
5211 42 00 00 --Ткаенини "деним" (тексас) 
5211 43 00 00 --Други ткаенини од трижичен или четири-

жичен кепер, вклучувајќи крстосан кепер . . . 
5211 49 - -Други ткаенини: 
5211 49 10 00 Жакард ткаенини 
5211 49 90 00 . Друго 

- Печатени: 
5211 51 00 00 --Со платнен препаст . 
5211 52 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 

крстосан кепер 
5211 59 00 00 - -Други ткаенини 

5212 Други ткаенини од памук: 
- Со маса до 200 г/м2: 

5212 11 - - Небелени: 
521211 10 00 Мешани главно или само со лен 
5212 11 90 00 Други мешавини 
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5212 1 2 — З е л е н и : 
52121210 00 Мешани главно или само со лен - лб лб 
5212 12 90 00 Други мешавини - - лб л б 

5212 1 3 - - Бојосани: 
52121310 00 Мешани главно или само со лен - лб лб 
5212 13 90 00 Други мешавини - лб лб 
5212 1 4 - - О д предиво со различни бои: 
52121410 00 Мешани главно или само со лен - лб лб 
5212 14 90 00 Други мешавини - лб лб 
5 2 1 2 1 5 - - П е ч а т е н и : 
52121510 00 Мешани главно или само со лен - лб лб 
5212 15 90 00 Други мешавини - лб лб 

- Со маса над 200 г/м2: 
5212 2 1 — Н е б е л е н о : 
521221 10 00 - - - Мешани главно или само со лен - лб лб 
5212 21 90 00 Други мешавини - лб лб 
5212 2 2 — Б е л е н и : 
5212 22 10 00 Мешани главно или само со лен - лб лб 
5212 22 90 00 Други мешавини - лб лб 
5212 2 3 - - Бојосани: 
5212 23 10 00 Мешани главно или само со лен - лб лб 
5212 23 90 00 Други мешавини - лб лб 
5212 2 4 - - О д предива со различни бои: 
5212 24 10 00 Мешани главно или само со лен - лб лб 
5212 24 90 00 Други мешавини - лб лб 
5212 2 5 - - Печатени: 
5212 25 10 00 Мешани главно или само со лен - лб лб 
5212 25 90 00 Други мешавини - лб лб 

ГЛАВА 53 

ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА; ПРЕДИВО ОД ХАРТИЈА И 
ТКАЕНИНИ ОД ПРЕДИВО ОД ХАРТИЈА 

5301 Лен, суров или преработуван но непреден; 
колчишта и отпадоци од лен (вклучувајќи и 
отпадоци од предиво и скубени текстилни 
материјали): 

5301 10 00 00 -Лен, суров или топен \ . - лб лб 
- Лен, кршен, триен, чешлан или поинаку прерабо-

туван, но непреден 
5301 21 00 00 --Кршен или триен - лб лб 
5301 29 00 00 --Друг - лб лб 
5301 30 - Колчишта и отпадоци од лен: 
5301 30 10 00 - - Колчишта - лб лб 
5301 30 90 00 - - Отпадоци од лен - лб лб 

5302 Коноп (СаппаМѕ ѕаНуа суров или прерабо-
туван но непреден; колчишта и отпадоци од 
коноп (вклучувајќи и отпадоци од предиво и 
скуден текстилен материјал): 

5302 10 00 00 -Коноп, суров или топен - лб лб 
5302 90 00 00 -Друго - лб лб 
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5303 Јута и други текстилни ликовидни влакна 
(исклучувајќи лен, коноп и рамија), сурови 
или преработувани но непредени; колчишта 
и отпадоци од овие влакна (вклучувајќи от-
падоци од предиво и скубен текстилен ма-
теријал): 

5303 10 00 00 - Јута и други текстилни ликовидни влакна, су-
рови или топени 

5303 90 00 00 - Друго , 

5304 Сисал и други текстилни влакна од фамили-
јата Agava, сурови или преработувани но не-
предени; колчишта и отпадоци од тие влак-
на (вклучувајќи отпадоци од предиво и ску-
бени текстилни материјали): 

5304 10 00 00 - Сисал и други текстилни влакна од фамилијата 
Agava, сурови 

5304 90 00 00 -Друго 

5305 Кокосово влакно, абака (Manila или Миѕа 
tehtilis Nee), рамија и други растителни тек-
стилни влакна, на друго место неспомнати 
ниту опфатени, сурови или преработени но 
непредени; колчишта, ишчешок и отпадоци 
од овие влакна (вклучувајќи отпадоци од 
предиво и скубени текстилни материјали): 
- Кокосово влакно: 

5305 11 00 00 - - Сурово 
5305 19 00 00 --Друго 

- Влакно од абака: 
5305 21 00 00 --Сурово 
5305 29 00 00 — Д р у г о 

-Други влакна: 
5305 91 00 00 --Сурови 
5305 99 00 00 — Д р у г и 

5306 Предиво од лен: 
5306 10 00 00 -Едножично . . . . . 
5306 20 00 00 -Повеќежично (дублирано) или каблирано . . . . 

5307 Предиво од јута или други текстилни ли-
ковидни влакна од тар. број 5303: 

5307 10 00 00 -Едножично . . . \ . i 
5307 20 00 00 -Повеќежично (дублирано) или каблирано . . . . 

5308 Предиво од други растителни текстилни 
влакна; предиво од хартија: 

5308 10 00 00 - Предиво од кокосово влакно 
5308 20 00 00 -Предиво од коноп 
5308 30 00 00 -Предиво од хартија 
5308 90 00 00 -Друго 
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5309 Ткаенини од лен: 

- Со содржина по маса 85% или повеќе лен: 
5309 11 00 00 --Небелени или белени - лб лб 
5309 19 00 00 - Д р у г и . . . . . . . , . лб лб 

- Со содржина на маса помалку од 85% лен: 
5309 21 00 00 - - Небелени или белени - лб лб 
5309 29 00 00 --Други - лб лб 

5310 Ткаенини од јута или други текстилни лико-
видни влакна од шар. број 5303: 

5310 10 00 00 -Небелени - лб лб 
5310 90 00 00 -Други - лб' лб 

5311 5311 00 00 00 Ткаенини од други расшишелни текстилни 
влакна; ткаенини од предиво од хартија . . . 

ГЛАВА 54 

ВЕШТАЧКИ ИЛИ СИНТЕТИЧКИ ФИЛАМЕНТИ 

5401 Конец за шиење од вештачки или синте-
тички филаменти, неподготвен или подгот-
вен за продажба на мало: 

5401 10 - Од синтетички филаменти: 
- - Неподготвен за продажба на мало* 

5401 10 11 00 - - - К о н е ц со срцевина (Corn yarn) . . 
5401 10 19 00 Друго 
5401 10 90 00 - - Припремен за продажба на мало 
5401 20 - Од вештачки филаменти: 
5401 20 10 00 --Неподготвен за продажба на мало 
5401 20 90 00 - - Подготвен за продажба на мало 

5402 Предиво од синтетички филаменти (освен 
конец за шиење)? неподготвено за продажба 
на мало, вклучувајќи синтетички монофи-
ламенти со нумерација помала од 67 деци-
тексш 

5402 10 - Предиво со голема јачина од најлон или други 
полиамиди: 

5402 10 10 00 - - О д арамиди . . 
5402 10 90 00 --Друго 
5402 20 00 00 - Предиво со голема јачина од полиестер 

- Текстурирано предиво: 
5402 31 - - Од најлон или други полиамиди, со нумерација 

по една жица до 50 текси: 
5402 31 10 00 Со финост, по една жица, до 5 текси 
5402 31 30 00 - - - Со финост, по една жица, над 5 до 33 текси . . . 
5402 31 90 00 Со финост, по една жица, над 33 до 50 текси . . 
5402 32 00 00 - - Од најлон или други полиамиди со нумерација 

по една жица над 50 текси 
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5402 ЗЗ - - Од полиестер: 
5402 ЗЗ 10 00 Со нумерација, до 14 текси, по една жица . . . . - лб лб 
5402 33 90 00 Со нумерација, над 14 текси, по една жица . . . - лб лб 
5402 39 --Друго: 
5402 39 10 00 Од полипропилен - лб лб 
5402 39 90 00 Друго - лб лб 

-Друго предиво, едножинно, некончено или впре-
дено до 50 навои по метар: 

5402 41 - - Од најлон или други полиамиди: 
5402 41 10 00 Со финост до 7 текси - лб лб 
5402 41 30 00 Со финост над 7 до 33 текси - лб лб 
5402 41 90 00 Со финост над 33 текси - лб лб 
5402 42 00 00 --Од полиестер, делумно ориентирани - лб лб 
5402 43 --Од полиестер, други: 
5402 43 10 00 Со финост до 14 текси . - лб лб 

5402 43 90 00 Со финост над 14 текси - лб лб 
5402 49 --Други: 
5402 49 10 00 Еластомерични - лб лб 

Друго: 
5402 49 91 00 Од полипропилен - лб лб 
5402 49 99 00 Друго - лб лб 

-Друго предиво, едножинно, в предено со повеќе од 
50 навои по метар: 

5402 51 --Од најлон или други полиамиди: 
5402 51 10 00 Со финост до 7 текси - лб лб 
5402 51 30 00 Со финост над 7 до 33 текси - лб лб 
5402 51 90 00 Со финост над 33 текси . . .' - лб лб 
5402 52 --Од полиестер: 
5402 52 10 00 Со финост до 14 текси - лб лб 
5402 52 90 00 Со финост над 14 текси - лб лб 
5402 59 --Други: 
5402 59 10 00 Од полипропилен - лб лб 
5402 59 90 00 Други - лб лб 

-Други предива, повеќежични (дублирани) или 
каблирани: 

5402 61 --Од најлон или други полиамиди: 
5402 61 10 00 Со финост, по една жица, до 7 текси - лб лб 
5402 61 30 00 Со финост, по една жица, над 7 до 33 текси . . . - лб лб 
5402 61 90 00 Со финост, по една жица, над 33 текси - лб лб 
5402 62 --Од полиестер: 
5402 62 10 00 Со финост, по една жица, до 14 текси - лб лб 
5402 62 90 00 Со финост, по една жица, над 14 текси . . . . - лб лб 
5402 69 --Други: 
5402 69 10 00 Од полипропилен - лб лб 
5402 69 90 00 Други - лб лб 

5403 Предиво од вештачки филаменти (освен 
конец за шиење), неподготвено за продажба 
на мало, вклучувајќи вештачки монофила-
менти со нумерација помала од 67 деци-
текси: 

5403 10 00 00 -Предиво со голема јачина од в венозен рајон лб лб 
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5403 20 - Текстурирано предиво: 
5403 20 10 00 - - Од целулозен ацетат - лб лб 
5403 20 90 00 —Друго . . . - лб лб 

-Друго предиво, едножично: 
5403 31 00 00 --Од вискозен рајон, без навои или до 120 навои 

по мете р - лб лб 
5403 32 00 00 - - Од вискозен рајон, со повеќе од 120 навои по 

метар - лб лб 
5403 ЗЗ --Од целулозен ацетат: 
5403 ЗЗ 10 00 Едножично, без навои или до 250 навои по ме-

тар - лб лб 
5403 33 90 00 Друго - лб лб 
5403 39 00 00 --Друго - лб лб 

-Друго предиво, повеќежично (дублирано) или 
каблирано: 

5403 41 00 00 --Од вискозен рајон - лб лб 
5403 42 00 00 -- Од целулозен ацетат . . . . . - лб лб 
5403 49 00 00 --Друго - лб лб 

5404 Синтетички монофиламенти со нумерација 
од 67 децитекси или повеќе и чија димензија 
на напречениот пресек не надминува 1 мм; 
ленти и слично (на пр, вештачка слама) од 
синтетички текстилни материјали со вид-
лива ширина до 5 мм: 

5404 10 - Монофиламенти: 
5404 10 10 00 - - Еластомерични 
5404 10 90 00 —Други 
5404 90 - Друго: 

- - Од полипропилен: 
5404 90 11 00 Декоративни ленти што се употребуваат за 

пакување 
5404 90 19 00 Друго 
5404 90 90 00 — Друго 

5405 5405 00 00 00 Вештачки монофиламенти со нумерација од 
67 децитекси или повеќе и чија димензија на 
напречниот пресек не надминува 1 мм; ленти 
и слично (на пр, вештачка слама) од веш-
тачки текстилен материјал со видлива ши-
рина до 5 мм 

5406 Предиво од вештачки или синтетички фи-
ламенти (освен конец за шиење), подготвено 
за продажба на мало: 

5406 10 00 00 -Предиво од синтетички филаменти 
5406 20 00 00 -Предиво од вештачки филаменти 

5407 Ткаенини од синтетички филамент предива, 
вклучувајќи ткаенини добиени од материја-
лите од тар. број 5404: 

5407 10 00 00 - Ткаенини од предиво со голема јачина, од најлон 
или други полиамиди или од полиестри 
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5407 20 

5407 20 1 I 00 
5407 20 19 00 
5407 20 90 00 
5407 30 00 00 

5407 41 00 00 
5407 42 00 00 
5407 43 00 00 
5407 44 00 00 

5407 51 00 00 
5407 52 00 00 
5407 53 00 00 

5407 54 00 00 

5407 61 

5407 61 10 00 
5407 61 30 00 
5407 61 50 00 
5407 61 90 00 
5407 69 
5407 69 10 00 
5407 69 90 00 

5407 71 00 00 
5407 72 00 00 
5407 73 00 00 
5407 74 00 00 

5407 81 00 00 
5407 82 00 00 
5407 83 00 00 
5407 84 00 00 

5407 91 00 00 
5407 92 00 00 
5407 93 00 00 
5407 94 00 00 

5408 

-Ткаенини добиени од ленти или слични произ-
води: 

- - Од полиетилен или полипропиден, со ширина: 
Д о 3 м 
Над 3 м 

- Друго 
- Ткаенини предвидени со забелешката 9 кон Од-

дел XI 
-Други ткаенини, што по маса содржат 85% или 

повеќе филаменти од најлон или од други поли-
амиди: 

--Небелени или белени 
--Бојосани 
--Од предиво со различни бои 
- - Печатени 
-Други ткаенини, што по маса содржат 85% или 

повеќе текстурирани полиестер филаменти: 
- - Небелени или белени 
--Бојосани . 
- - Од предиво со различни бои 
--Печатени 
-Други ткаенини, што по маса содржат 85% или 

повеќе полиестер филаменти: 
--Што по маса содржат 85% или повеќе нетекс-

турирани полиестер филаментш 
Небелени или белеви 
Бојосани 
Од предиво со различни бои 
Печатени 

—Друго: 
Небелени или белени 
Друго 

-Други ткаенини, што по маса содржат 85% или 
повеќе синтетички филаменти: 

- - Небелени или белени 
--Бојосани 
- - Од предиво со различни бои 
--Печатени 
-Други ткаенини, што по маса содржат помалку 

од 85% синтетички филаменти, во мешаница 
претежно или само со памук: 

- - Небелени или делени 
--Бојосани 
- - Од предива со различни бои 
--Печатени 
-Други ткаенини: 
--Небелени или белени 
--Бојосани 
- - Од предиво со различни бои 
--Печатени 

Ткаенини од вештачко филамент предиво, 
вклучувајќи ткаенини добиени од матери-
јалите од тар. број 5405: 
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5408 10 00 00 - Ткаенини од предиво со голема јачина, од виско-
ген рајон , - лб лб 

-Други ткаенини, што по маса содржат 85% или 
повеќе вештачки филаменти или ленти или 
слични производи: 

5408 21 00 00 --Небелени или делени - лб лб 
5408 22 - - Бојосани: 
5408 22 10 00 Со ширина од 135 см до 155 см, со платнен 

преплет, кепер преплет, вкрстен кепер преп-
лет или сатен преплет - лб лб 

5408 22 90 00 Друго - лб лб 
5408 23 - - Од предиво со различни бои: 
5408 23 10 00 Жакард ткаенина со ширина од 115 см до 

140 еми со маса над 250 г/м2 - лб лб 
5408 23 90 00 Друго - лб лб 
5408 24 00 00 --Печатени - лб лб 

-Други ткаенини: 
5408 31 00 00 --Небелени или делени - лб лб 
5408 32 00 00 --Бојосани - лб лб 
5408 ЗЗ 00 00 - - Од предиво со различни бои - лб лб 
5408 34 00 00 --Печатени - лб лб 

ГЛАВА 55 

ВЕШТАЧКИ ИЛИ СИНТЕТИЧКИ ВЛАКНА, СЕЧЕНИ 

5501 Кабли од синтетички филаменти: 
5501 10 00 00 -Од најлон или други полиамиди - лб лб 
5501 20 00 00 - Од полиестер - лб лб 
5501 30 00 00 -Акрилни или модакрилни - лб лб 
5501 90 00 00 -Други - лб лб 

5502 5502 00 Кабли од вештачки филаменти: 
5502 00 10 00 - Од вискозен рајон - лб лб 
5502 00 90 00 - Други , - лб лб 

. 5503 Синтетички влакна, сечени, невлачени, ис-
чешлани, ниту преработувани поинаку за 
предење: 

5503 10 - Од најлон или други полиамиди: 
- - Од арамиди: 

5503 1011 00 Со голема јачина - лб лб, 
5503 10 19 00 Друго - лб лб 
5503 10 90 00 - - Д р у г о - лб лб 
5503 20 00 00 - Од полиестер - лб лб 
5503 30 00 00 -Акрилни или модакрилни - лб лб 
5503 40 00 00 - Од полипропилен - лб лб 
5503 90 -Други: 
5503 90 10 00 - - Хлоровлакна - лб лб 
5503 90 90 00 - - Друго - лб лб 
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5504 

5504 10 00 00 
5504 90 00 00 

5505 

5505 10 
5505 10 10 00 
5505 10 30 00 
5505 10 50 00 
5505 10 70 00 
5505 10 90 00 
5505 20 00 00 

5506 

5506 10 00 00 
5506 20 00 00 
5506 30 00 00 
5506 90 
5506 90 10 00 

5506 90 91 00 
5506 90 99 00 

5507 5507 00 00 00 

5508 

550810 

5508 1011 00 
5508 10 19 00 
5508 10 90 00 
5508 20 
5508 20 10 00 
5508 20 90 00 

5509 

5509 11 00 00 
5509 12 00 00 

Вештачки влакна, сечени, невлачени, исчеш-
лани ниту преработувани поинаку за пре-
дење: 
- Од вискозен рајон - л б лб 
-Други 

Отпадоци (вклучувајќи крашки влакна до-
биени при чешлање, отпадоци од предиво и 
скубени текстилни отпадоци) од вештачки 
или синтетички влакна: 

лб лб 

лб лб 
- Од синтетички влакна:: 
- - О д најлон или други полиамиди 
- - Од полиестер - д б 
- - Акрилни или модакрилни - лб лб 
- - Од полипропилен - лб лб 
- - Д р у г о - л б л б 

- Од вештачки влакна - дб дб 

Синтетички влакна сечени, влачени, чеш-
лани или преработувани поинаку за предење: 

- Од најлош или други полиамиди - лб лб 
- Од полиестер . . . . - лб лб 
-Акрилни или модакрилни - лб лб 
-Други: 
- - Хлоровлакна - лб лб 
- -Друго: 

Од полипропилен . . / - лб лб 
Друго - лб лб 

Вешшачки влакна, сечени, влачени, чешлани 
или преработувани поинаку за предење . . . . 

Конец за шиење од вештачки или синте 
тички влакна сечени, подготвен или непод 
готвен за продажба на мало: 
- Од синтетички влакна, сечени: 
- - Неподготвени за продажба на мало: 

Од полиестер 
Друго 

- - Подготвени за продажба на мало 
- Од вештачки влакна, сечени: 
- - Неподготвени за продажба на мало 
- - Подготвени за продажба на мало 

Предиво (освен конец за шиење) од синте-
тички влакна сечени, неподготвено за прода-
жба на мало: 
-Што по маса содржи 85% или повеќе најлон или 

други полиамидни влакна, сечени: 
- - Едножично предиво 
- - Повеќежично (дублирано) или каблирано пре-

диво 

лб лб 
лб лб 
лб лб 

лб лб 
лб лб 

лб лб 

лб лб 
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-Што по маса содржи 85% или повеќе полиестер-
ски влакна, сечени: 

5509 21 --Едножично предиво: 
5509 21 10 00 Небелено или белено - лб лб 
5509 21 90 00 Друго . - лб лб 
5509 22 --Повеќежично (дублирано) или каблирано пре-

диво: 
5509 22 10 00 Небелено или белено - лб лб 
5509 22 90 00 Друго - лб лб 

-Што по маса содржи 85% или повеќе акрилни 
или модакрилни влакна, сечени: 

5509 31 - - Едножично предиво: 
5509 31 10 00 Небелено или белено - лб лб 
5509 31 9000 Друго - лб лб 
5509 32 --Повеќежично (дублирано) или каблирано пре-

диво: 
5509 32 10 00 Небелено или белено - лб лб 
5509 32 90 00 Друго - лб лб 

-Друго предиво, што по маса содржи 85% или 
повеќе синтетички влакна, сечени: 

5509 41 - - Едножично предиво: 
5509 41 10 00 Небел-ено или белено . . - лб лб 
5509 41 90 00 Друго - лб лб 
5509 42 --Повеќежично (дублирано) или каблирано пре-

диво: 

5509 42 10 00 Небелено или белено - лб лб 
5509 42 90 00 Друго - лб лб 

-Други предива, од полиестерски влакна, сечени: 
5509 51 00 00 --Во мешаница претежно или само со вештачки 

сечени влакна - лб лб 
5509 52 - - Во мешаница претежно или само со волна или 

со фини животински влакна: 
5509 52 10 00 Небелено или белено - лб лб 
5509 52 90 00 Друго - лб лб 
5509 53 00 00 --Вомешаница претежно или само со памук . . . - лб лб 
5509 59 00 00 — Д р у г и , - лб лб 

-Други предива, од акрилни или модакрилни влак-
на, сечени: 

5509 61 --Во мешаница претежно или само со волна или 
со фини животински влакна: 

5509 61 10 00 Небелени или белени - лб лб 
5509 61 90 00 Други . . - лб лб 
5509 62 00 00 --Во мешаница претежно или само со памук . . . - лб лб 
5509 69 00 00 --Други - лб лб 

-Други предива: 
5509 91 --Во мешаница претежно или само со волна или 

со фини животински влакна: 
5509 91 10 00 Небелени или белени - лб лб 
5509 91 90 00 Други - лб лб 
5509 92 00 00 --Во мешаница претежно или само со памук . . . лб лб 
5509 99 00 00 --Други - лб лб 

5510 Предиво (освен конец за шиење) од вештачки 
влакна, сечени, неподготвено за продажба на 
мало: 
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-Што по маса содржи 85% или повеќе вештачки 
влакна, сечени: 

5510 11 00 00 - - Едножично предиво - лб лб 
5510 12 00 00 - - Повеќежично (дублирано) или каблирано пре-

диво - лб лб 
5510 20 00 00 - Друго предиво, во мешаници претежно или само 

со волна или со фини животински влакна . . . . - лб лб 
5510 30 00 00 - Друго предиво, во мешаница претежно или само 

со памук - лб лб 
5510 90 00 00 - Друго предиво - лб лб 

5511 Предиво (освен конец за шиење) од вешшачки 
или синшешички влакна, сечени, подгошвено 
за продажба на мало: 

5511 10 00 00 -Од синтетички влакна, сечени, со содржина 
85% или повеќе по маса такви влакна - лб лб 

5511 20 00 00 -Од синтетички влакна, сечени, со содржина, по-
малку од 85% по маса такви влакна - лб лб 

5511 30 00 00 - Од вештачки влакна, сечени - лб лб 

5512 Ткаенини со содржина 85% или повеќе по 
маса синтетички влакна, сечени: 
- Со содржина 85% или повеќе по маса полиес-

терски влакна, сечени: 
5512 11 00 00 --Небелени или белени - лб лб 
5512 19 --Други: 

5512 19 10 00 Печатени - лб лб 
5512 19 90 00 Други - лб лб 

-Со содржина 85% или повеќе по маса акрилни 
или модакрилни влакна, сечени: 

5512 21 00 00 --Небелени или белени - лб лб 
5512 29 — Д р у г и : 
5512 29 10 00 Печатени - лб лб 
5512 29 90 00 Други - лб лб 

-Други: 
5512 91 00 00 —Небелени или белени - лб лб 
5512 99 — Д р у г и : 
5512 99 10 00 Печатени - лб лб 
5512 99 90 00 Други - лб лб 

5513 Ткаенини од синтетички влакна сечени, со 
содржина помалку од 85% по маса такви 
влакна, во мешаница претежно или само со 
памук, со маса до 170 г/м2: 
-Небелени или белени: 

5513 11 --Од полиестерски влакна, сечени, со платнен 
преплет: 

5513 11 10 00 Со ширина до 135 см - лб лб 
5513 11 30 00 Со ширина над 135 см до 165 см - лб лб 
5513 11 90 00 Со ширина над 165 см - лб лб 
5513 12 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 

и крстосан кепер, од полиестерски влакна, 
сечени - лб лб 
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5513 13 00 00 --Други ткаенини од полиесшерски влакна, се-
чени - лб лб 

5513 19 00 00 --Други ткаенини - лб лб 
-Бојосани: 

5513 21 --Од полиестерски влакна, сечени, со платнен 
препаст: 

5513 21 10 00 Со ширина до 135 см . - лб лб 
5513 21 30 00 Со ширина над 135 см до 165 см . - лб лб 
5513 21 90 00 Со ширина над 165 см - лб лб 
5513 22 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 

и крстосан кепер од полиестерски влакна, се-
чени - лб лб 

5513 23 00 00 --Други ткаенини од полиестерски влакна, се-
чени - лб лб 

5513 29 00 00 --Други ткаенини . - лб лб 
- Од предива со различни бои: 

5513 31 00 00 --Од полиестерски влакна, сечени со платнен 
препаст - лб лб 

5513 32 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 
и крстосан кепер, од полиестерски влакна, се-
чени - лб лб 

5513 33 00 00 --Други ткаенини од полиестерски влакна, се-
чени - лб лб 

5513 39 00 00 --Други ткаенини - лб лб 
-Печатени: 

5513 41 00 00 --Од полиестерски влакна, сечени, со платнен 
препаст - лб лб 

5513 42 00 00 - - Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 
и крстосан кепер, од полиестерски влакна, се-
чени - лб лб 

5513 43 00 00 --Други ткаенини од полиестерски влакна, се-
чени - лб лб 

5513 49 00 00 --Други ткаенини - лб лб 

5514 Ткаенини од синтетички влакна, сечени, со 
содржина помалку од 85% по маса такви 
влакна, во мешаница претежно или само со 
памук, со маса над 170 г/м2: 
-Небелени или делени: 

5514 11 00 00 --Од полиестерски влакна, сечени, со платнен 
препаст - лб лб 

5514 12 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 
и крстосан кепер, од полиестерски влакна, се-
чени - лб лб 

5514 13 00 00 --Други ткаенини од полиестерски влакна, се-
чени - лб лб 

5514 19 00 00 --Други ткаенини - лб лб 
- Бојосани: 

5514 21 00 00 --Од полиестерски влакна, сечени, со платнен 
препаст - лб лб 

5514 22 00 00 - -Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 
и крстосан кепер, од полиестерски влакна, се-
чени - лб лб 

5514 23 00 00 --Други ткаенини од полиестерски влакна, сече-
ни - лб лб 

5514 29 00 00 - - Д р у г и ткаенини - лб лб 
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- Од предива со различни бои: 
5514 31 00 00 - - Од полиестерски влакна, сечени, со платнен 

препаст - лб лб 
5514 32 00 00 - - Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 

и ќрстосан кепер, од полиесп^ерски влакна, се-
чени - лб лб 

5514 ЗЗ 00 00 --Други ткаенини од полиестерски влакна, сече-
ни - лб лб 

5514 39 00 00 --Други ткаенини - лб лб 
-Печатени: 

5514 41 00 00 --Од полиестерски влакна, сечени, со платнен 
препаст - лб лб 

5514 42 00 00 --Трижичен или четирижичен кепер, вклучувајќи 
и крстосан кепер, од полиестерски влакна, се-
чени - лб лб 

5514 43 00 00 --Други ткаенини од полиестерски влакна, се-
чени - лб лб 

5514 49 00 00 - -Други ткаенини - лб лб 
! 

5515 Други ткаенини од синтетички влакна, се-
чени: 
- Од полиестерски влакна, сечени: 

5515 11 --Во мешаница претежно или само со сечени 
влакна од вискозен рајон: 

5515 11 10 00 Небелено или белени - лб лб 
5515 11 30 00 Печатени. . - лб лб 
5515 11 90 00 Други - лб лб 
5515 12 --Во мешаница претежно или само со вештачки 

или синтетички филаменти: 
55151210 00 Небелени или белени - лб лб 
5515 12 30 00 Печатени - лб лб 
5515 12 90 00 Други - лб лб 
5515 13 --Во мешаница претежно или само со волна или 

со фини животински влакна: 
Во мешаници претежно или само со влечена 
волна или фини животински влакна (моо1еп): 

5515 13 11 00 Небелени или белени - лб лб 
5515 13 19 00 Други - лб лб 

Во мешаници претежно или само со чешлана 
волна или фини животински влакна (могѕ(ес1): 

5515 13 91 00 Небелени или белени - лб лб 
5515 13 99 00 Други - лб лб 
5515 19 --Други: 
55151910 00 Небелени или белени - лб лб 
5515 19 30 00 Печатени - лб лб 
5515 19 90 00 Други - лб лб 

- Од акрилни или модакрилни влакна, сечени: 
5515 21 --Во мешаница претежно или само со вештачки 

или синтетички филаменти: 
5515 21 10 00 Небелени или белени - лб лб 
5515 21 30 00 Печатени - лб лб 
5515 21 90 00 Други - лб лб 
5515 22 --Во мешаница претежно или само со волна или 

фини животински влакна: 
Во Мешаница претежно или само со влечена 
волна или фини животински влакна (wоо1еп)\ 

5515 22 11 00 Небелени или белени - лб лб 
5515 22 19 00 Други - лб лб 
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Во мешаница претежно или само со чешлана 
волна или фини животински влакна {worsted): 

5515 22 91 00 Небелени или белени - лб лб 
5515 22 99 00 Други - лб лб 
5515 29 --Други: 
5515 29 10 00 Небелени или белени - лб лб 
5515 29 30 00 Печатени - лб лб 
5515 29 90 00 Други - лб лб 

-Други ткаенини: 
5515 91 --Во мешаница претежно или само со вештачки 

или синтетички филаменти: 
5515 91 10 00 Небелени или белени - лб лб . 
5515 91 30 00 - - - Печатени - лб лб 
5515 91 90 00 Други - лб лб 
5515 92 --Во мешаница претежно или само со волна или 

фини животински влакна: 
- - - В о мешаница претежно или само со влечена 

волна или фини животински влакна (woollen): 
5515 92 11 00 Небелени или белени - лб ' лб 

' 5515 92 19 00 Други - лб лб 
Во мешаница претежно или само со чешлана 
волна, или фини животински влакна (worsted). 

5515 92 91 00 Небелени или белени - ~ лб лб 
5515 92 99 00 Други - - лб лб 
5515 99 --Други: 
5515 99 10 00 Небелени или белени - лб лб 
5515 99 30 00 Печатени - лб лб 
5515 99 90 00 Други - лб лб 

5516 Ткаенини од вештачки влакна, сечени: 

-Со содржина 85% или повеќе по маса вештачки 
влакна, сечени: 

5516 11 00 00 --Небелени или делени - лб лб 
5516 12 00 00 - - Б о ј о с а н и - лб лб 
5516 13 00 00 - - Од предива со различни бои - лб лб 
5516 14 00 00 - - Печатени - лб л о 

- Со содржина помалку од 85% по маса вештачки 
влакна, сечени, во мешаница претежно или само 
со вештачки или синтетички филаменти: 

5516 21 00 00 - - Небелени или бедеми - лб лб 
5516 22 00 00 --Бојосани - лб лб 
5516 23 - - Од предива со различни бои: 
5516 23 10 00 Жакард ткаенини со ширина над 140 см - лб лб 
5516 23 90 00 Друго - лб лб 
5516 24 00 00 —Печатени - лб лб 

- Со содржина помалку од 85% по маса вештачки 
влакна, сечени, во мешаница претежно или само 
со волна или со фини животински влакна: 

5516 31 00 00 - - Небелени или белени - лб лб 
5516 32 00 00 —Бојосани - лб лб 
5516 ЗЗ 00 00 - - Од предива со различни бои - лб лб 
5516 34 00 00 --Печатени - лб лб 

- Со содржина помалку од 85% по маса вештачки 
влакна, сечени, во мешаница претежно или само 
со памук: 

5516 41 00 00 --Небелени или белени - лб лб 
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5516 42 00 00 — Бојосани ' лб лб 

5516 43 00 00 - - Од предива со различни бои - лб лб 
5516 44 00 00 —Печатени - лб лб 

-Други: 
5516 91 00 00 - - Небелени или белени - л б лб 
5516 92 00 00 —Бојосани - лб лб 

5516 93 00 00 - - Од предива со различни бои - лб лб 
5516 94 00 00 —Печатени - лб лб 

ГЛАВА 56 

ВАТА, ФИЛЦ И НЕТКАЕНИ МАТЕРИЈАЛИ; СПЕЦИЈАЛНИ ПРЕДИВА; КАНАЛИ, 
ЈАЖИЊА, ОРТОМИ И КАБЛИ И ПРОИЗВОДИ ОД НИВ 

5601 Вата од текстилни материјали и производи 
од вата; текстилни влакна, со должина до 
5 мм (флок), прав и нопи од текстилен ма-
теријал: 

5601 10 - Санитарни пешкири и шампони, сервиеши и пе-
лени за бебиња и слични санитарни производи, 
од вата: 

5601 10 10 00 - - Од вештачки или синтетички влакна . - - лб лб 
5601 10 90 00 - - Од други текстилни материјали - лб лб 

- Вата; други производи од вата: 
5601 21 — Од памук: 
5601 21 10 00 Абсорбциона . . . i - лб лб 
5601 21 90 00 Другч. - лб лб 
1>601 22 - - Од вештачки или синтетички влакна: 
5601 22 10 00 Ролни со дијаметар до 8 мм - лб лб 

Друго: 
5601 22 91 00 Од синтетички влакна - лб лб 
5601 22 99 00 Од вештачки влакна - лб лб 
5601 29 00 00 - - Д р у г о - лб лб 
5601 30 00 00 - Текстилен флок, прав и нопа - лб лб 

5602 Филц, вклучувајќи импрегниран, превлечен 
или ламиниран: 

5602 10 -Ишен филц и ткаенини добиени со преплетува-
њ е на влакна од тантела (stitch-bonded ткае-
нина): 

- - Неимпрегнирана, непревлечена, непрекриена 
или неламинирана: 

Иглен филц: 
5602 1011 00 Од јута или влакна од лика од тар. 6poj 5303 - лб л б 
5602 1019 00 Од други текстилни материјали - лб лб 

Ткаенини добиени со преплетување на влакна 
од копрец (stich-bonded ткаенини): 

5602 10 31 00 Од волна или фини животински влакна . . . . - лб лб 
5602 10 35 00 Од груби животински влакна - * лб лб 
5602 10 39 00 Од други текстилни материјали - лб лб 
5602 10 90 00 --Импрегнирана, превлечена, прекриена или им-

прегнирана - лб лб 
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-Друг филц, неимпрегниран, непревлечен, неир ск-
риен или неламиниран: 

5602 21 00 00 - - Од волна или фини животински влакна . . - лб лб 
5602 29 - - Од други текстилни материјали: 
5602 29 10 00 Од груби животински влакна - лб лб 
5602 29 90 00 Од други текстилни материјали - лб лб 
5602 90 00 00 -Друго - лб лб 

5603 Неткаен текстил, вклучувајќи импрегниран, 
иревлечен или ламиниран: 
- Од вештачки или синтетички филаменти: 

5603 11 — Со маса до 25 г/м: 
5603 11 10 00 Превлечен или прекриен - лб лб 
5603 11 90 00 Друг - лб лб 
5603 12 --Со маса над 25 г/м до 70 г/м2: 
5603 12 10 00 Превлечен или прекриен - лб лб 
5603 12 90 00 Друг - лб лб 
5603 13 --Со маса над 70 г/м до 150 г/м2: 
5603 13 10 00 Превлечен или прекриен - лб лб 
5603 13 90 00 Друг - лб лб 
5603 14 --Со маса над 150 г/м2: 
5603 14 10 00 Превлечен или прекриен - лб лб 
5603 14 90 00 Друг - лб лб 

-Друг: 
5603 91 --Со маса до 25 г/м2: 
5603 91 10 00 - - - П р е в л е ч е н или прекриен - лб лб 
5603 91 90 00 Друг - лб лб 
5603 92 --Со маса над 25 г/м2 до70 г/м2: 
5603 92 10 00 Превлечен или прекриен - лб лб 
5603 92 90 00 Друг - лб лб 
5603 93 --Со маса над 70 г/м2 до 150 г/м2: 
5603 93 10 00 Превлечен или прекриен - лб лб 
5603 93 90 00 Друг - лб лб 
5603 9'4 --Со маса над 150 г/м2: 
5603 94 10 00 Превлечен или прекриен - лб лб 
5603 94 90 00 Друг - лб лб 

5604 Нишки и корд од гума, прекриени со тексти-
лен материјал; текстилно предиво, ленти и 
слично од тар. број 5404 или 5405, импрегни-
рани, превлечени, обложени со гума или со 
плстична маса: 

5604 10 00 00 -Нишки и корд од гума, прекриени со текстилен 
материјал - лб лб 

5604 20 00 00 -Предива со голема јачина од полиестер, од нај-
лон или од други полиамиди или од вискозен ра-
јон, импрегнирани или превлечени - лб лб 

5604 90 00 00 -Друго , - лб лб 

5605 5605 00 00 00 Метализирано предиво, вклучувајќи обви-
ткано предиво, кое се состои од текстилно 
предиво, ленти или слични форми од тар. 
број 5404 или 5405, комбинирано со метал 
во форма на нишки, ленти или прав или пре-
криени со метал - лб лб 
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5606 5606 00 

5607 

5606 00 10 00 

5606 00 91 00 
5606 00 99 00 
5607 00 

5607 10 00 00 

5607 21 00 00 
5607 29 00 00 
5607 30 00 00 

5607 41 00 00 
5607 49 00 00 
5607 50 00 00 
5607 90 00 00 

5608 

5608 11 00 00 
5608 19 00 00 
5608 90 00 00 

5609 5609 00 00 00 

Одвиткано предиво, одвиткани ленти и 
слични форми од шар. број 5404 или 5405, 
(освен обвиткани производи од шар. број 
5605 и одвиткано предиво) од коњски влакна 
од грива и опашка; жанила предиво (вклучу-
вајќи флокирано жанила предиво); ефектно 
замкасто предиво: 
- Ефектно замкасто предиво . . - лб лб 
-Друго. 
- -Обвиткано предиво - лб лб 
- -Друго . . . - лб лб 
Калапи, јажиња, ортоми и кабли, вклучувај-
ќи плетени, вплетени, импрегнирани, превле-
чени, прекриени, обложени со гума или со 
пластична маса: 
-Од јути или од други текстилни ликовидни 

влакна од тар. број 5303 - лб лб 
- Од сисал или од други текстилни влакна од ро-

дот Agave: 
--Канапи за машинско врзување . . - лб 
--Друго - лб 
- Од абака (Manila или Ита tehtilis Nee)'или други 

влакна добиени од лисја . - лб 
- Од полиетилен или полипропилен: 
- - Канапи за машинско врзување или балирање . - лб 
--Друго . . . . - лб 
- Од други синтетички влакна ~ лб 
-Друго . . - лб 

Јазлирани мрежести производи од канап, 
јажиња или ортоми; готови рибарски мрежи 
и други готови мрежи од текстилен матери-
јал: 
- Од вештачки или синтетички текстилен мате-

ријал: 
~ - Готови рибарски мрежи - лб 
--Друго - лб 
-Друго - лб 

Производи од предиво, ленти или слично од 
тар. број 5404 или 5405, калапи, јажиња, ор-
томи или кабли, неспомнати и неопфатени 
на друго место : - лб лб 

лб 
лб 

лб 

лб 
лб 
лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

ГЛАВА 5 7 

ТЕПИСИ И ДРУГИ ПОДНИ ПОКРИВКИ 

5701 Теписи и други текстилни покриени за под, 
јазлирани, довршени или недовршени: 

5701 10 - Од волна или од фини животински влакна: 
5701 10 10 00 - - Со вкупна содржина на повеќе од 10% по маса на 

свила или отпадоци од свила, освен бурет свила и1 лб лб 
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- -Друго: 
5701 10 91 00 До 350 чворови по метар основа м лб лб 
5701 10 93 00 Над 350 чворови до 500 чворови по метар ос-

нова м лб лб 
5701 10 99 00 Над 500 чворови по метар основа м2 лб лб 
5701 90 - Од други текстилни материјали: 
5701 90 10 00 - - О д свила, отпадоци на свила освен бурет свила, 

од синтетички влакна, од предиво од тар. број 
5605 или од текстилни материјали со метални 
нишки м лб лб 

5701 90 90 00 - - Од други текстилни материјали м лб лб 

5702 Теписи и други текстилни покривки за под, 
ткаени, но нетафтувани или нефлокирани, 
довршени или недовршени, вклучувајќи “Ефе-
кти п, "Ѕскитакѕ ", "Кагтате “ и слични рачно 
ткаени простирка 

5702 10 00 00 - "Ке1ет", "ЅсНитакѕ", “Кашлате“ и слични рач-
но ткаени простирки . . м2 лб лб 

5702 20 00 00 - Подни покривки од кокосово влакно м2 лб лб 
-Други, со флор, недовршени: 

5702 31 - - Од волна или фини животински влакна: 
5702 31 10 00 Ахтшѕгег м2 лб лб 
5702 31 30 00 У/Шоп м2 лб лб 
5702 31 90 00 Друго м2 лб лб 
5702 32 - - Од вештачки или синтетички текстилни ма-

теријали: 
5702 32 10 00 АхттѕГег м2 лб лб 
5702 32 90 00 Друго -. . . м2 лб лб 
5702 39 - - Од други текстилни материјали: 
5702 39 10 00 Од памук м2 лб лб 
5702 39 90 00 Друго м2 лб лб 

-Други, со флор, довршени: 
5702 41 --Од волна или фини животински влакна: 
5702 41 10 00 Ахпппѕ(ег м2 лб лб 
5702 41 90 00 Друго и1 лб лб 
5702 4 2 - - О д вештачки или синтетички текстилни ма-

теријали: 
5702 42 10 00 Ахпгшѕгег г м2 лб лб 
5702 42 90 00 Друго м2 лб лб 
5702 4 9 - - Од други текстилни материјали: 
5702 49 10 00 Од памук м2 лб лб 
,5702 49 90 00 Друго м2 лб лб 

-Други, без флор, недовршени: 

5702 51 00 00 --Од волна или фини животински влакна . . . . м2 лб лб 
5702 52 00 00 --Од вештачки или синтетички текстилни ма-

теријали м2 лб лб 
5702 59 00 00 - - Од други текстилни материјали м2 лб лб 

-Други, без флор, довршени: 
5702 91 00 00 --Од волна или фини животински влакна . . . . м2 лб лб 
5702 92 00 00 --Од вештачки или синтетички текстилни ма-

теријали м лб лб 
5702 99 00 00 - - Од други текстилни материјали м2 лб лб 



9 август 1996 ^СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА . Бр. 39 - Стр. 2171 

5703 Теписи и други подни покриени од текстил, 
тафтувани, довршени или недовршени: 

5703 10 - Од волна или од фини животински влакна: 
5703 10 10 00 - -Печатено тафтувани м2 лб лб 
5703 10 90 00 - - Друго м2 лб лб 
5703 20 - Од најлон или од други полиамиди: 

- - Печатено тафтувани: 
5703 20 11 00 Плочи, со максимална површина до 0,3 м2 . . . м2 лб лб 
5703 20 19 00 Друго м2 лб лб 

- -Друго: ^ 
5703 20 91 00 Плочи, со максимална површина до 0,3 м^ . . . м лб лб 
5703 20 99 00 Друго м2 лб лб 
5703 30 - Од други вештачки или синтетички матери-

јали: 
- - Од полипропилен: 

5703 30 11 00 Плочи, со максимална површина до 0,3 м2 . . . м2 лб лб 
5703 30 19 00 Друго м2 лб лб 

- -Друго: 
Печатено тафтувани: 

5703 30 51 00 Плочи, со максимална површина до 0,3 и . . м2 лб лб 
5703 30 59 00 Друго : м2 лб лб 

Друго: 
5703 30 91 00 Плочи, со максимална површина до 0,3 м м лб лб 
5703 30 99 00 Друго . м2 лб лб 
5703 90 - Од други текстилни материјали: 
5703 90 10 00 - -Плочи , со максимална површина до О,З м2 . . . . м2 лб лб 
5703 90 90 00 - - Д р у г о м2 лб лб 

5704 Теписи и други подни покриени, од филц, 
што не се тафтувани ниту флокирани, до-
вршени или недовршени: 

5704 10 00 00 -Плочи, со максимална површина до 0,3 м . . . . м2 лб лб 
5704 90 00 00 -Друго м2 лб лб 

5705 5705 00 Други теписи и други подни покриени од тек-
стил, довршени или недовршени: 

5705 00 10 00 - Од волна или фини животински влакна м2 лб лб 
- О д вештачки или синтетички текстилни матери-

јали' 
5705 00 31 00 - -Плочи , со максимална површина до 0,3 м2 . . . . м2 лб лб 
5705 00 39 00 - -Друго . . . . м2 лб лб 
5705 00 90 00 - Од други текстилни материјали м" лб лб 

ГЛАВА 58 

СПЕЦИЈАЛНИ ТКАЕНИНИ; ТАФТУВАНИ ТКАЕНИНИ; ТАНТЕЛИ; 
ТАПИСЕРИИ; ПОЗАМАНТЕРИИ; ВЕЗ 

5801 Ткаенини со флор и ткаенини од жанила предиво, 
освен ткаенини од тар. број 5802 или 5806: 

5801 10 00 00 - Од волна или фини животински влакна - лб лб 
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- Од памук: 
5801 21 00 00 — Ткаенини со неисечен флор по јатокот 
5801 22 00 00 —Ребрест сомот (ткаенини со сечен флор по ја-

токот) 
5801 23 00 00 — Д р у г и ткаенини со сечен флор по јатокот . . . 
5801 24 00 00 - - Ткаенини со нерасечен флор по основата . . . . 
5801 25 00 00 - - Ткаенини со сечен флор по основата 
5801 26 00 00 — К а ч и л а ткаенини 

- Од вештачки или синтетички влакна: 
5801 31 00 00 — Ткаенини со неисечен флор појатокот 
5801 32 00 00 —Ребрест сомот (ткаенини со сечен флор по ја-

токот) 
5801 33 00 00 - -Други ткаенини со сечен флор по јатокот . . . 
5801 34 00 00 - - Ткаенини со нерасечен флор по основата . . . . 
5801 35 00 00 — Ткаенини со сечен флор по основата 
5801 36 00 00 —Жанила ткаенини 
5801 90 - Од друг текстилен материјал: 
5801 90 10 00 — О д лен 
5801 90 90 00 - - Д р у г о 

5802 Фротир ткаенини за пешкири и слични зап-
чести фротир ткаенини, освен тесни ткае-
нини од тар. број 5806; тафтинг текстилни 
ткаенини, освен производите од тар. број 
5703: 
-Фротир ткаенини за пешкири и слични зам-

касти фротир ткаенини од памук: 
--Небелени 
—Други 
-Фротир ткаенини за пешкири и слични зам-

касти фротир ткаенини, од друг текстилен 
материјал 

- Тафтинг текстилни ткаенини 

Гази, освен тесни ткаенини од шар. број 
5806: 
- Од памук 
- Од други текстилни материјали: 
- - Од свила или отпадоци од свила 
- - Од синтетички влакна 
- - Од вештачки влакна ' 
- Друго 

5804 Тил и други мрежести материјали, освен 
ткаенини, плетени или хеклувани; тантели 
во метража, ленти или мотиви, освен мате-
ријалите од тар. број 6002: 

5804 10 - Тил и други мрежести материјали: 
- - Равен: 

5804 10 11 00 Ткаенини со мрежести чворови 
5804 10 19 00 Друго 
5804 10 90 00 —Друго 

- Чипка, машински работена: 
5804 21 --Од вештачки или синтетички влакна: 

лб лб 

5803 

5802 11 00 00 
5802 19 00 00 
5802 20 00 00 

5802 30 00 00 

5803 10 00 00 
5803 90 
5803 90 10 00 
5803 90 20 00 
5803 90 30 00 
5803 90 90 00 

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 
л,б 
лб 
лб 

лб 
лб 
лб 
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5804 21 10 00 Работена на машини со механички калеми . . . - лб лб 
5804 21 90 00 Друго - лб лб 
5804 29 - - Од други синтетички материјали: 
5804 29 10 00 Работена на машини со механички калеми . . . - лб лб 
5804 29 90 00 Друго - лб лб 
5804 30 00 00 - Рачно работена тантела - лб лб 

5805 5805 00 00 00 Таписерии, рачно ткаени од видот Gobelins 
(гоблени), Flanders (фландриски боби), Aubus-
son, Beauvais и слично, и таписерии работени 
со игла (на пр: со ситен бод и со крстосан 
бод), вклучувајќи и довршени лб лб 

5806 Тесни ткаенини, освен производите од шар. 
број 5807; тесни материјали што се состо-
јат само од основа чии нишки меѓусебно се 
слепени: (bolducs): 

5806 10 00 00 - Тесни ткаенини од флор (вклучувајќи фротир 
ткаенини и замкасти фротир ткаенини) и жа-
нила ткаенини - лб лб 

5806 20 00 00 -Други тесни ткаенини, со содржина 5% по маса 
или повеќе еластично предиво или нишки од 
гума - лб лб 

-Други тесни ткаенини: 
5806 31 --Од памук: 
5806 31 10 00 Со прави рабови - лб лб 
5806 31 90 00 Друго - лб лб 
5806 32 - - Од вештачки или синтетички влакна: 
5806 32 10 00 Со прави рабови - лб лб 
5806 32 90 00 Друго - лб лб 
5806 39 00 00 - - Од други текстилни материјали - лб лб 
5806 40 00 00 - Тесни материјали што се состојат само од ос-

нова чиишто нишки се меѓусебно слепени (bol-
ducs) - лб лб 

t 

5807 Етикети, значки и слични производи од тек-
стилен материјал, во метража, во ленти 
или сечени со определени форми или голе-
мини, невезени: 

5807 10 -Ткаени: 
5807 10 10 00 - - С о ткаени инскрипции - лб лб 
5807 10 90 00 - -Друго - лб лб 
5807 90 -Други: 
5807 90 10 00 - - Од филц или неткаен текстил - лб лб 
5807 90 90 00 — Друго - лб лб 

5808 Плетеници во метража; украсна позаман-
терија и слични украсни производи во мет-
ража, невезени, освен плетени или хеклувани; 
пискули, помпони и слични производи: 

5808 10 00 00 - Плетеница во метража - лб лб 
5808 90 00 00 -Друго - лб лб 

5809 5809 00 00 00 Ткаенини од нишки од метал и ткаенини од 
метализирано предиво од шар. број 5605, 



9 август 1996 ^ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА . Бр. 39 - Стр. 2171 

што се користат за изработка на облека, за 
внатрешно опремување или слични намени, 
неспомнати ниту опфатени на друго место лб лб 

5810 Вез во метража, во ленти или во мотиви: 
5810 10 00 00 - Вез без видливи подлоги - лб лб 

-Друг вез: 
5810 91 00 00 --Од памук - лб лб 
5810 92 00 00 --Од вештачки или од синтетички влакна . . . . - лб лб 
5810 99 00 00 - - Од други синтетички материјали - лб лб 

5811 5811 00 00 00 Проширени текстилни производи во мет-
ража, што се состојат од еден или од повеќе 
слоеви од текстилни материјали споени со 
материјалот за полнење, со прошивање или 
на друг начин, освен везот од шар. број 5810 - лб лб 

ГЛАВА 59 

ТЕКСТИЛНИ ТКАЕНИНИ, ИМПРЕГНИРАНИ, ПРЕМАЧКАНИ, ПРЕВЛЕЧЕНИ, ПРЕКРИЕНИ 
ИЛИ ЛАМИНИРАНИ; ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ ПОГОДНИ ЗА ТЕХНИЧКИ ЦЕЛИ 

5901 Текстилни ткаенини превлечени со лепило 
или скробни материи, што се употребуваат 
за надворешно поврзување на книга или за 
слични цели; ткаенини за копирање; канвас 
подготвен за сликање; крути ткаенини (буг-
рам) и слични ткаенини што се користат за 
изработка на паларии: 

5901 10 00 00 -Текстилни ткаенини превлечени со лепило или 
со скробни материи, што се употребуваат за 
надворешно поврзување на книги и слични цели . лб лб 

5901 90 00 00 -Друго - лб лб 

5902 Корд ткаенини за надворешни пневматски 
гуми од предиво со голема јачина, од најлон 
или од други полиамиди, полиестер или од 
вискозен рајон: 

5902 10 - Од најлон или други полиамиди: 
5902 10 10 00 - - Зајакнат со гума - лб лб 
5902 10 90 00 - -Друго - лб лб 
5902 20 - Од полиестер: 
5902 20 10 00 - - Зајакнат со гума - лб лб 
5902 20 90 00 - -Друго - лб лб 
5902 90 -Други: 
5902 90 10 00 - - Зајакнати со гума - лб лб 
5902 90 90 00 - -Друго - лб лб 

5903 Текстилни ткаенини импрегнирани, премач-
кани или прекриени, или ламинирани со плас-
тични маси, освен оние од тар. број 5902: 
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5903 10 -Со поливинил хлорид: 
5903 10 10 00 - - Импрегнирани - лб лб 
5903 10 90 00 --Превлечени, прекриени или ламинирани - лб лб 
5903 20 - Со полиуретан: 
5903 20 10 00 - - Ипрегнирани - лб лб 
5903 20 90 00 - - П о в л е ч е н и , прекриени или ламинирани - лб лб 
5903 90 -Друго: 
5903 90 10 00 --Импрегнирани - лб лб 

- - Превлечени, прекриени или ламинирани: 
5903 90 91 00 Со целулозни деривати или други пластични 

маси, со ткаенина што Ја формира десната 
страна - лб лб 

5903 90 99 00 Друго - лб лб 

5904 Линолеум, вклучувајќи сечен во форми; 
подни покриени врз текстилна подлога, пре-
мачкана, превлечена или прекриена, вклучу-
вајќи сечени во форми: 

5904 10 00 00 -Линолеум - лб лб 
-Друго: 

5904 91 - - В р з подлога од ишен филц или неткаен тек-
стил: 

5904 91 10 00 Врз подлога од иглен филц - лб лб 
5904 91 90 00 Врз подлога од неткаен текстил - лб лб 
5904 92 00 00 --Врз подлога од друг текстил - лб лб 

5905 5905 00 Ѕидни тапети од текстил: 
5905 00 10 00 - Ш т о се состојат од паралелни предива, фиксирани 

на позадината со било кој материјал - лб лб 
-Друго: 
- - Од лен: 

5905 00 31 00 Цебелени - лб лб 
5905 00 39 00 Друго - лб лб 
5905 00 50 00 — О д јута - лб лб 
5905 00 70 00 - - Од вештачки или синтетички влакна - лб лб 
5905 00 90 00 —Друго - лб лб 

5906 Каучукувани или гумирани текстилни тка-
енини, освен оние од тар. број 5902: 

5906 10 - Лепливи ленти широки до 20 см: 
5906 10 10 00 — Со ширина до 10 см - лб лб 
5906 10 90 00 - - Со ширина над 10 см до 20 см - лб лб 

-Друго: 
5906 91 00 00 --Плетени или хеклувани - лб лб 
5906 99 ' --Друго: 
5906 99 10 00 Ткаенини споменати во забелешка 4 (в) кон 

оваа глава - лб лб 
5906 99 90 00 Друго - лб лб 

5907 5907 00 00 00 Текстилни ткаенини на друг начин импрег-
нирани, премачкани, превлечени или прек-
риени; платна сликани за театарски кулиси, 
ткаенини за ателјеа или слични цели - лб лб 
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5908 5908 00 00 00 Фитили од текстил, ткаенини, преплетени 
или плетени, за ламби, печки, запалки, свеќи 
и сл; чорапки за гасно осветление и цевчесто 
плетени ткаенини за чорапки, импрегнирани 
или неимпрегнирани - лб лб 

5909 5909 00 Цевки и црева за пумпи и слични цевки и 
црева од текстилен материјал, вклучувајќи 
обложени и армирани, со или без прибор од 
друг материјал: 

5909 00 10 00 - Од синтетички влакна - лб лб 
5909 00 90 00 - Од други текстилни материјали - лб лб 

5910 5910 00 00 00 Ленти и ремени од текстилен материјал за 
транспортни или трансмисиони цели, им-
прегнирани или ^импрегнирани, превлечени, 
прекриени или ламинирани со, пластика, или 
зајакнати со метал или со друг материјал. . лб лб 

5911 Текстилни производи и предмети, за тех-
нички цели, наведени во забелешка 7 кон 
оваа глава: 

5911 10 00 00 -Тектилни ткаенини, филц и ткаенини поста-
вени со филц, превлечени, прекриени или лами-
нирани со гума, кожа или друг материјал, што 
се користат за обложување на карди, и слични 
ткаенини за други технички цели, вклучувајќи 
тесни ткаенини направени од сомот импрегни-
ран со гума, за покривање на ткај ачки вретено 
(ткајачки греди) - лб лб 

5911 20 00 00 - Ткаенини за сита, вклучувајќи конфекционирани 
за непосредна употреба - лб лб 

- Текстилни ткаенини и филц, бескраен или снаб-
ден со елементи за поврзување што се корис-
тат во машини за производство на храна или 
кај слични машини (на пр, за целулоза или аз-
бест-цемент): 

5911 31 --Со маса помала од 650 г/м2: 
Од свилени или синтетички или вештачки 
влакна: 

5911 31 11 00 Ткаенини, филцувани или не, од синтетички 
влакна, што се употребуваат кај машини за 
производство на хартија - лб лб 

5911 31 19 00 Друго - лб лб 
5911 31 90 00 Од други текстилни материјали - лб лб 
5911 32 --Со маса од 650 г /м 2 или поголема: 
5911 32 10 00 Од свилени или вештачки или синтетички 

влакна - лб лб 
5911 32 90 00 Од други текстилни материјали - лб лб 
5911 40 00 00 - Ткаенини за цедење и пресување што се употре-

буваат во преси за масло или слично, вклучу-
вајќи ги и оние ткаенини изработени од човечка 
коса - лб лб 

5911 90 -Друго: 
5911 90 10 00 - - О д филц - лб лб 
5911 90 90 00 - - Д р у г о - лб лб 



9 август 1996 ^ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА . Бр. 39 - Стр. 2171 

ГЛАВА 60 

ПЛЕТЕНИ ИЛИ ХЕКЛАНИ МАТЕРИЈАЛИ 

6001 Сомот, плит, вклучувајќи материјал со ви-
сок флор и букле материјал, плетени или 
хеклани: 

6001 10 00 00 - Материјали со висок флор лб лб 
-Букле материјали: 

6001 21 00 00 - - Од памук лб лб 
6001 22 00 00 - - Од вештачки или синтетички влакна лб лб 
6001 29 - - Од други текстилни материјали: 
6001 29 10 00 Од волна или фини животински влакна . . . Г лб лб 
6001 29 90 00 Друго лб лб 

-Други: 
6001 91 - - Од памук: 
6001 91 10 00 Небелени или белени лб лб 
6001 91 30 00 Бојосани лб лб 
6001 91 50 00 Од предива со различни бои лб пб 
6001 91 90 00 Друго лб лб 
6001 92 - - Од вештачки или синтетички влакна: 
6001 92 10 00 Небелени или белени лб лб 
6001 92 30 00 Бојосани лб лб 
6001 92 50 00 Од предива со различни бои лб лб 
6001 92 90 00 Друго лб лб 
6001 99 - - Од други текстилни материјали: 
6001 99 10 00 Од волна или фини животински влакна . . . лб лб 
6001 99 90 00 Друго лб лб 

Други плетени или хеклани материјали: 
6002 10 -Од ширина до 30 см, со содржина од 5% или 

повеќе по маса еластомерно предиво или нишки Ј 
од каучук или гума: 

6002 10 10 00 - - С о содржина по маса на 5% или повеќе еласто-
мерно предиво, но без нишки од гума или каучук лб лб 

6002 10 90 00 — Друго лб лб 
6002 20 -Други, со ширина до 30 см: 
6002 20 10 00 - - Од волна или фини животински влакна лб лб 

- - Од синтетички влакна. 
6002 20 31 00 Рашел тантела лб лб 
6002 20 39 00 Друго лб лб 
6002 20 50 00 - - Од вештачки влакна лб лб 
6002 20 70 00 - - Од памук лб лб 
6002 20 90 00 — Друго лб лб 
6002 3t) -Со ширина поголема од 30 см, со содржина од 

5% или повеќе по маса еластомерно предиво или 
нишки од каучук или гума: 

6002 30 10 00 - - С о содржина по маса на 5% или повеќе еласто-
лб мерно предиво, но без нишки од каучук или гума лб лб 

6002 30 90 00 - - Друго лб лб 
-Други материјали, плетени по основата (вклу-
чувајќи ги и оние добиени на galloon машини за 
плетење): 

>002 41 00 00 -- - Од волна или фини животински влакна . . . . лб лб 

6002 
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6002 42 
6002 42 10 00 
6002 42 30 00 
6002 42 50 00 
6002 42 90 00 
6002 43 

6002 43 11 00 

6002 43 19 00 

6002 43 31 00 
6002 43 33 00 
6002 43 35 00 
6002 43 39 00 

6002 43 50 00 

6002 43 91 00 
6002 43 93 00 
6002 43 95 00 
6002 43 99 00 
6002 49 00 00 

6002 
6002 
6002 
6002 
6002 
6002 
6002 

91 00 00 
92 
92 10 00 
92 30 00 
92 50 00 
92 90 00 
93 

6002 93 10 00 - -

6002 93 31 00 
6002 93 33 00 
6002 93 35 00 
6002 93 39 00 - -

6002 93 91 00 - -

6002 93 99 00 
6002 99 00 00 

--Од памук: 
Небелени или белени 
Бојосани 
Од предива со различни бои 
Печатени 

- - Од вештачки или синтетички влакна: 
Од синтетички влакна: 

За завеси, вклучувајќи и мрежеста производи 
за завеси 
Рашел тантела 
Друго: 

Небелени или белени 
Бојосани 
Од предива со различни бои 
Печатени 

Од вештачки влакна: 
За завеси, вклучувајќи и мрежести производи 
за завеси 

Друго: 
Небелени или белени 
Бојосани 
Од предива со различни бои 
Печатени 

—Друго 
-Други: 
- Од волна или фини животински влакна . . . . 
- - Од памук: 

Небелени или белени 
Бојосани 
Од предива со различни бои 
Печатени 

- - Од вештачки или синтетички влакна: 
Од синтетички влакна: 

За завеси, вклучувајќи и мрежести производи 
за завеси 

Друго: 
Небелени или белени 
Бојосани 
Од предива со различни бои 
Печатени 

- - Од вештачки влакна: 
За завеси, вклучувајќи и мрежеста производи 
за завеси 
Друго 

-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 
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 61 

ОБЛЕКА И ПРИБОР ЗА ОБЛЕКА, ПЛЕТЕНИ ИЛИ ХЕКЛАНИ 

6101 Палта, наметни, пелерина, ветровки со ка-
чулка од типот анорак (вклучувајќи скија-
чки јакни), ветровки со или без постава или 
влошки и слични производи за мажи или 
момчиња, плетени или хеклани, освен произ-
водите од тар. број 6103: 
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610110 -Од волна или од фини животински влакна: 
6101 10 10 00 - - Капути, наметки, пелерини и слични производи п лб лб 
6101 10 90 00 - -Ветровки со качулка од видот анорак (вклучу-

вајќи и скијачки јакни), ветровки со или без пос-
тава или влошка и слични производи п лб лб 

610120 -Од памук: 
6101 20 10 00 - - Капути, наметки, пелерини и слични производи п лб лб 
6101 20 90 00 - -Ветровки со качулка од типот анорак (вклучу-

вајќи скијачки Јакни), ветровки со или без пос-
тава или влошки и слични производи п лб лб 

6101 30 - Од вештачки или синтетички влакна: 
6101 30 10 00 - - Капути, наметки, пелерини и слични производи п лб лб 
6101 30 90 00 - -Ветровки со качулка од типот анорак (вклучу-

вајќи скијачки јакни), ветровки со или без пос-
тава или влошки и слични производи п лб лб 

6101 90 - Од други текстилни материјали: 
6101 90 10 00 - - Капути, наметки, пелерини и слични производи п лб лб 
6101 90 90 00 - -Ветровки со качулка од типот анорак (вклучу-

вајќи скијачки Јакни), ветровки со или без пос-
тава или влошка и слични производи п лб лб 

6102 Палта, наметни, пелерини, ветровки со ка-
чулка од типот анорак (вклучувајќи скија-
чки јакни), ветровки со или без постава или 
влошка и слични производи за жени или де-
војчиња, плетени или хеклани, освен произ-
водите од тар. број 6104: 

6102 10 - Од волна или фини животински влакна: 
6102 10 10 00 - - Палта, наметки, пелерини и слични производи . п лб лб 
6102 10 90 00 - -Ветровки со качулка од типот анорак (вклучу-

вајќи скијачки јакни), ветровки со или без пос-
тава или влошки и слични производи п лб лб 

6102 20 -Од памук: 
6102 20 10 00 - - Палта, наметки, пелерини и слични производи . п лб лб 
6102 20 90 00 - -Ветровки со качулка од типот анорак (вклучу-

вајќи скијачки јакни), ветровки со или без пос-
тава или влошки и слични производи п лб лб 

6102 30 - Од вештачки или синтетички влакна: 
6102 30 10 00 - - Палта, наметки, пелерини и слични производи . п лб лб 
6102 30 90 00 - -Ветровки со качулка од типот анорак (вклучу-

вајќи скијачки Јакни), ветровки со или без пос-
тава или влошки и слични производи п лб лб 

6102 90 - Од други текстилни материјали: 
6102 90 10 00 - - Палта, наметки, пелерини и слични производи . п лб лб 
6102 90 90 00 - -Ветровки со качулка од типот анорак (вклучу-

вајќи скијачки јакни), ветровки со или без пос-
тава или влошки и слични производи п лб лб 

6103 Облекла, комплети, јакни, сакоа, пантало-
ни, панталони со пластрон и прерамки, 
бриџ-панталони и шорцеви (освен гаќи за 
капење) за мажи или момчиња, плетени или 
хеклани: 
- Облекла: 

6103 11 00 00 --Од волна или од фини животински влакна п лб лб 
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6103 41 
610341 
6103 41 
6103 42 
6103 42 
6103 42 
6103 43 
6103 43 
6103 43 
6103 49 
6103 49 10 00 -

10 00 
90 00 

10 00 
90 00 

10 00 
90 00 

6104 

6103 120000 -Од синтетички влакна п 
6103 19 00 00 - - Од други текстилни материјали п 

- Комплети: 
6103 21 00 00 - - Од волна или од фини животински влакна . . 
6103 22 00 00 --Од памук 
6103 23 00 00 - - Од синтетичка влакна . 
6103 29 00 00 - - Од други текстилни материјали 

- Јакни и сакоа: 
6103 31 00 00 - - Од волна или од фини животински влакна . . 
6103 32 00 00 —Од памук . 
6103 33 00 00 - - Од синтетички влакна 
6103 39 00 00 - - Од други текстилни материјали 

- Панталони, панталони со пластрон и прерамки, 
бриџ-панталони и шорцеви: 

- - Од волна или фини животински влакна: 
Панталони и бриџ-ланталони 

- - - Д р у г о 
- - Од памук: 

Панталони и бриџ-панталони 
Друго . . . , 

- - Од синтетички влакна: 
Панталони и бриџ-панталони 
Друго 

- - Од други текстилни материјали: 
Панталони и бриџ-панталони 
Друго: 

6103 49 91 00 Од вештачки влакна 
6103 49 99 00 - - - - -Друго 

Костими, комплети, јакни, сакоа, фустани, 
зборници, здолници-панталони, панталони, 
панталони со пластрон, бриџ-панталони и 
шорцева (освен гаќи за капење и костими), за 
жени или девојчиња, плетени или хеклани: 
-Костими: 

6104 11 00 00 - - Од волна или фини животински влакна . . . 
6104 12 00 00 - - Од памук 
6104 13 00 00 - - Од синтетички влакна 
6104 19 00 00 - - Од други текстилни материјали 

-Комплети: 
6104 21 00 00 --Од волна или фини животински влакна . . . . 
6104 22 00 00 - - Од памук 
6104 23 00 00 - - О о синтетички влакна 
6104 29 и0 00 -Од други -текстилни материјали 

-- Јакни и сакоа: 
6104 31 00 00 - Од волна или од фини животински влакна . . 
6104 32. 00 00 - - Од памук 
6104 ЗЗ 00 00 - - Од синтетички влакна 
6104 39 00 00 - - Од други текстилни материјали . . . . . . . . п 

- Фу стани: 
6104 41 00 00 - - Од волна или од фини животински влакна . 
6104 42 00 00 --Од памук 
6104 ^З 00 00 - - Од синтетички влакна 
6104 44 00 00 - - Од вештачки влакна 

лб 
лб 

лб 
лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб 

/ 

лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
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6104 49 00 00 - - Од други текстилни материјали П лб лб 
- Здолници и здолници-панталони: 

6104 51 00 00 - - Од волна или од фини животински влакна . . П лб лб 
6104 52 00 00 - - Од памук П лб лб 
6104 53 00 00 - - Од синтетички влакна П лб лб 
6104 59 00 00 - - Од други текстилни материјали П лб лб 

-Панталони, панталони со пластрон и прерамки, 
бриџ-панталони и шорцеви: 

6104 61 - - Од волна или од фини животински влакна: 
6104 61 10 00 Панталони и бриџ-панталони П лб лб 
6104 61 90 00 — Друго П лб лб 
6104 62 --Од памук: 
6104 62 10 00 Панталони и бриџ-панталони П лб лб 
6104 62 90 00 Друго п" лб лб 
6104 63 - - Од синтетички влакна: ' 

6104 63 10 00 Панталони и бриџ-панталони П лб лб 
6104 63 90 00 Друго П лб лб 
6104 69 - - Од други текстилни материјали: 
6104 69 10 00 Панталони и бриџ-панталони П лб лб 

Друго: 
6104 69 91 00 Од вештачки влакна П лб лб 
6104 69 99 00 Од други текстилни материјали П лб лб 

Кошули за мажи или момчиња, плетени или 
хеклани: 

6105 10 00 00 - Од памук П лб лб 
6105 20 - Од вештачки или синтетички влакна: 
6105 20 10 00 - - Од синтетички влакна П лб лб 
6105 20 90 00 - - Од вештачки влакна П лб лб 
6105 90 - Од други текстилни материјали: 
6105 90 10 00 - - Од волна или фини животински влакна . . П лб лб 
6105 90 90 00 - - Од други текстилни материјали П лб лб 

Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или 
девојчиња, плетени или хеклани: 

6106 10 00 00 - Од памук П лб лб 
6106 20 00 00 - Од вештачки или синтетички влакна . . . . П лб лб 
6106 90 - Од други текстилни материјали: 
6106 90 10 00 - - Од волна или фини животински влакна . . П лб лб 
6106 90 20 00 - - Од свила или отпадоци од свила П лб лб 
6106 90 30 00 - - Од лен или рамија П лб лб 
6106 90 90 00 - - О д други текстилни материјали . . П лб лб 

Гаќи (долги или кратки), кошници, пижами, 
наметни за капење, домашни наметни и 
слични производи за мажи или момчиња, 
плетени или хеклани: 
- Гаќи (долги или кратки): 

6107 11 00 00 - - Од памук П лб лб 
6107 12 00 00 - - Од вештачки или синтетички влакна П лб лб 
6107 19 00 00 --Од други текстилни материјали П лб 1 лб 

- Ношници и пижами: 
1 лб 

6107 21 00 00 - - Од памук П лб лб 

6105 

6106 

6107 
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6107 22 00 00 - - Од вештачки или синшешички влакна 
6107 29 00 00 - - Од други текстилни материјали п 

-Друго: 
6107 91 --Од памук: 
6107 91 10 00 Од кадифе 
6107 91 90 00 Друго 
6107 92 00 00 - - Од вештачки или синтетички влакна 
6107 99 00 00 - - Од други текстилни материјали ,П 

6108 Комбинезони, подздолници, гаќички, нотни-
ци, наметни за капење, роби и слични произ-
води, за жени или девојчиња, плетени или 
хеклани: 
-Комбинезони и подздолници: 

6108 11 --Од вештачки или синтетички влакна: 
6108 11 10 00 Од синтетички влакна 
6108 11 90 00 Од вештачки влакна 
6108 19 --Од други текстилни материјали: 
6108 19 10 00 Од памук 
6108 19 90 00 Од други текстилни материјали 

-Гаќички: 
6108 21 00 00 --Од памук 
6108 22 00 00 - - Од вештачки или синтетички влакна 
6108 29 00 00 - - Од други текстилни материјали 

- Ношници и пижами: 
6108 31 - - Од памук: 
6108 31 10 00 Ношници 
6108 31 90 00 Пижами 
6108 32 - - Од вештачки или синтетички влакна: 

Од синтетички влакна: 
6108 32 11 00 Ношници 
6108 32 19 00 Пижами 
6108 32 90 00 Од вештачки влакна 
6108 39 00 00 - Од други текстилни материјали п 

-Друго: 
6108 91 --Од памук: 
6108 91 10 00 Од кадифе 
6108 91 90 00 Друго 
6108 92 00 00 - - Од вештачки или синтетички влакна 
6108 99 - - Од други текстилни материјали: 
6108 99 10 00 Од волна или фини животински влакна . . . . 
6108 99 90 00 Од други текстилни материјали 

6109 Поткошула и маици (Т-ѕhirts), плетени или 
хеклани: 

6109 100000 -Од памук 
6109 90 - Од други текстилни материјали: 
6109 90 10 00 - - Од волна или фини животински влакна 
6109 90 30 00 - - Од вештачки или синтетички влакна 
6109 90 90 00 - - Друго 

6110 Џемпери со или без закопчување, пуловери, 
елеци и слични производи, плетени или хек-
лани: 

П , лб лб 
П лб лб 
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6111 

6112 

6110 10 - Од волна или од фини животински влакна: 
6110 10 1000 - -Џемпери и пуловери со содржина од најмалку 

60% по маса на волна и со маса 600 г или повеќе 
по производ П лб лб 

- -Друго : 
За мажи или момчиња: 

6110 10 31 00 Од волна П лб лб 
Од фини животински влакна: 

6110 10 35 00 Од кашмир коза П лб лб 
6110 10 38 00 Друго П лб лб 

За жени или девојчиња: 
лб лб 6110 10 91 00 Од волна П лб лб 

Од фини животински влакна: 
6110 10 95 00 Од кашмир кози П лб лб 
6110 10 98 00 Друго П лб лб 

6110 20 - Од памук: 
6110 20 10 00 ---Лесни фино плетени џемпери и пуловери, со 

лб' лб рол јака, со поло јака или со рамен изрез . . . . П лб' лб 
— Друго: 

лб лб 6110 20 91 00 - - - За мажи или момчиња П лб лб 
6110 20 99 00 За жени или девојчиња П лб лб 

6110 30 - Од вештачки или синтетички влакна: 
6110 30 10 00 - - Лесни фино плетени џемпери и пуловери, со рол 

лб лб јака, поло јака или со рамен изрез П лб лб 
— Друго: 

6110 30 91 00 За мажи или момчиња П лб лб 
6110 30 99 00 За жени или девојчиња П лб лб 
6110 90 - Од други текстилни материјали: 
6110 9 0 1 0 00 - - Од лен или рамија П лб лб 
6110 90 90 00 - - Д р у г о П лб лб 

Облека и прибор за облека, за бебиња, пле-
тени или хеклани: 

6111 10 - Од волна или од фини животински влакна: 
6111 10 1000 - - Ракавици, ракавици без прсти - лб лб 
6111 10 90 00 - - Д р у г о - лб лб 

6111 20 - Од памук: 
6111 20 10 00 - - Ракавици, ракавици без прсти - лб лб 
6111 20 90 00 - - Д р у г о - лб лб 

6111 30 - Од синтетички влакна: \ 

6111 30 10 00 - - Ракавици, ракавици без прсти - лб лб 
6111 30 90 00 - - Д р у г о - лб лб 

6111 90 00 00 - Од други текстилни материјали - лб лб 

Тренерки, скијачка облека и гаќи за капење 
или костими, плетени или хеклани: 
- Тренерки: 

6112 11 00 00 - - Од памук П лб лб 
6112 12 00 00 - - Од синтетички влакна П лб лб 
6112 19 00 00 - - Од други текстилни материјали П лб лб 
6112 20 00 00 - Скијачка облека П лб лб 

-Гаќи за капење за мажи или момчиња: 
611231 - - Од синтетички влакна: 
6112 31 10 00 Со содржина по маса на 5% или повеќе на ниш-

ки од каучук или гума П лб лб 
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6112 31 90 00 - -
611239 

6112 39 10 00 - -

6112 39 90 00 - -

611241 
611241 1000 

6112 41 90 00 
611249 
6112 49 10 00 

6112 49 90 00 

6113 6113 00 

6113 00 10 00 

-Друго 
Од други текстилни материјали: 
- Со содржина по маса на 5% или повеќе на ниш-

ки од гума или каучук 
-Друго 

-Гаќи и костими за капење, за жени или девој-
чиња: 

- - Од синтетички влакна: 
Со содржина по маса на 5% или повеќе на ниш-
ки од каучук или гума 

Друго . . 
--Од други текстилни материјали: 

Со содржина по маса на 5% или повеќе на ниш-
ки од каучук или гума 

Друго 
1 -

Облека изработена од плетени или хеклани 
материјали од тар. број 5903, 5906 или 
5907: 
- О д плетени или хеклани материјали од тар. број 

5906 
6113 00 90 00 -Друго 

6114 
6114 10 00 00 
6114 20 00 00 
6114 30 00 00 
6114 90 00 00 

6115 

6115 11 00 00 

6115 12 00 00 

6115 19 
6 1 1 5 1 9 1 0 0 0 
6115 19 90 00 
611520 

6115 20 11 00 
6115 20 19 00 
6115 20 90 00 

6115 91 00 00 -
6115 92 00 00 -
611593 
6115 93 10 00 -
6115 93 30 00 -

6115 93 91 00 -

П 

П 

Друга облека, плетена или хеклана: 
- Од волна или фини животински влакна 
- Од памук . . . 
- Од вештачки или синтетички влакна 
- Од други текстилни материјали 

Хула-хоп чорапи, чорапи, вклучувајќи чорапи 
за вени и калци без гонови, плетени или хек-
лани: 
-Хула-хоп чорапи: 
--Од синтетички влакна, со нумерација по една 

жица предиво помало од 67 децитекси . . . . 
- - Од синтетички влакна, со нумерација по една 

жица предиво од 67 децитекси или поголема. . 
- - Од други текстилни материјали: 
- - - Од волна или фини животински влакна . . . . 

Друго 
-Женски долги чорапи или доколеници, со нумера-

ција по една жица предиво помала од 67 деци-
текси: 

- - Од синтетички влакна: 
Доколеници 
Друго 

- - Од други текстилни материјали 
-Друго: 
--Од волна или фини животински влакна . . . . 
- - Од памук 
--Од синтетички влакна: 

Чорапи за вени 
Доколеници (освен за вени) 

- -Друго : 
Женски чорапи 

П 

П 

П 

П 

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 

П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

пар лб лб 
пар лб лб 
пар лб лб 

пар лб лб 
пар лб лб 

пар лб лб 
пар лб лб 

пар лб лб 

П 
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6115 93 99 00 Друго . пар лб лб 
6115 99 00 00 --Од други текстилни материјали пар лб лб 

6116 Нараквици од сите видови, плетени или хек-
лани: 

6116 10 - Импрегнирани, превлечени или прекриени со 
пластична маса или со гума: 

6116 10 20 00 - - Нараквици, импрегнирани, превлечени или прек-
риени со гума пар лб лб 

6116 10 80 00 - -Други пар лб лб 
-Друго: 

6116 91 00 00 --Од волна или фини животински влакна . . . . пар лб лб 
6116 92 00 00 — О д памук пар лб лб 

. 6 1 1 6 9 3 0 0 0 0 --Од синтетички влакна пар лб лб 
6116 99 00 00 - - Од други текстилни материјали пар лб лб 

6117 Друг готов прибор за облека, плетен или хек-
лан; плетени или хеклани делови на облека 
или прибор за облека: 

6117 10 00 00 -Шалови, ешарпи, марами, шамии, зарови и сли-
чни производи - лб лб 

6117 20 00 00 - Врски, пеперудести врски и кравата - лб лб 
6117 80 -Друг прибор: 
6117 80 10 00 - - Плетен или хеклан, еластичен или гумиран . . . - лб лб 
6117 80 90 00 - -Друг - лб лб 
6117 90 00 00 -Делови - лб лб 

ГЛАВА 62 

ОБЛЕКА И ПРИБОР ЗА ОБЛЕКА, ОСВЕН ПЛЕТЕНИ ИЛИ 
ХЕКЛАНИ ПРОИЗВОДИ 

6201 Капути, наметало, пелерини, ветровки со 
качулка од типот анорак (вклучувајќи ски-
јачки јакни), ветровки со или без постава 
или влошка или слични производи, за мажи 
или момчиња, освен производите од шар. 
број 6203: 

- Капуши, мантили за дожд, наметало, пелерини 
и слични производи: 

(1)1 

6201 11 00 00 - - Од волна или од фини животински влакна . . П лб лб 
6201 12 00 00 - - Од памук П лб лб 
6201 13 00 00 - - Од вештачки или синтетички влакна П лб лб 
620119 00 00 - - Од други текстилни материјали 

-Друго: 
П лб лб 

6201 91 00 00 - - Од волна или од фини животински влакна . . П лб лб 
6201 92 00 00 - - Од памук П лб лб 
6201 93 00 00 - - Од вештачки или синтетички влакна П лб лб 
6201 99 00 00 - - Од други текстилни материјали П лб лб 
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6202 Капути, наметало, пелерини, ветровки со 
качулка од типот анорак (вклучувајќи ски-
јачки јакни), ветровки со или без постава и 
влошка и слични производи, за жени или за 
девојчиња, освен производите од тар. број 
6204: 
- Капути, мантили за дожд, наметало, пелерини 

и слични производи: 
6202 11 00 00 --Од волна или фини животински влакна . . , . 
6202 12 00 00 --Од памук 
6202 13 00 00 --Од вештачки или синтетички влакна 
6202 19 00 00 - - Од други текстилни материјали 

-Друго: 
6202 91 00 00 --Од волна или фини животински влакна . . . . 
6202 92 00 00 - - Од памук , 
6202 93 00 00 --Од вештачки или синтетички влакна . . . . . 
6202 99 00 00 - - Од други текстилни материјали 

6203 Облекла, комплети, јакни, сакоа, пантало-
ни, панталони со пластрон и прерамки, 
бриџ-панталони и шорцеви (освен гаќи за ка-
пење), за мажи или момчиња: 
- Облекла: 

6203 11 00 00 --Од волна или фини животински влакна . . . 
6203 12 00 00 --Од синтетички влакна 
6203 19 - - Од други текстилни материјали: 
6203 19 10 00 Од памук 
6203 19 20 00 Од вештачки влакна . . . . . 
6203 19 90 00 Друго 

- Комплети: 
6203 21 00 00 --Од волна или фини животински влакна , . . . 
6203 22. - - Од памук: 
6203 22 10 00 Работни 
6203 22 80 00 Други 
6203 23 - - Од синтетички влакна: 
6203 23 10 00 Работни 
6203 23 80 00 Други 
6203 29 - - Од други текстилни материјали: 

Од вештачки влакна: 
6203 29 11 00 Работни 
6203 29 18 00 Други 
6203 29 90 00 Други 

-Јакни и сакоа: 
6203 31 00 00 --Од волна или фини животински влакна 
6203 32 - - Од памук: 
6203 32 10 00 Работни 
6203 32 90 00 Други 
6203 ЗЗ - - Од синтетички влакна: 
6203 ЗЗ 10 00 Работни 
6203 33 90 00 Други 
6203 39 - - Од други текстилни материјали: 

Од вештачки влакна: 
6203 39 11 00 Работни 
6203 39 19 00 Други 
6203 39 90 00 Друго 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

г л“! 1б 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

л о 



9 август 1996 ^ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА . Бр. 39 - Стр. 2171 

6203 41 
6203 41 10 00 

-Панталони, панталони со пластрон и прерамки, 
бриџ-панталони и шорцеви: 

- - Од волна или фини животински влакна: 
Панталони и бриџ-панталони 

/ 

П лб лб 
6203 41 30 00 Панталони со пластрон и прерамки П лб л б 
6203 41 90 00 Друго П лб л о 
6203 42 - - Од памук: 

Панталони и бриџ-панталони 
6203 42 11 00 Работни . . . П лб лб 

Други 
6203 42 31 00 Од деним (тексас) П лб лб 
6203 42 ЗЗ 00 Од ребрест сомот П лб лб 
6203 42 35 00 Друго П лб лб 

Панталони со пластрон и прерамки 
6203 42 51 00 Работни . . . . . П лб лб 
6203 42 59 00 Други . . . П лб лб 
6203 42 90 00 Друго . . . П лб лб 
6203 43 - - Од синтетички влакна: 

Панталони и бриџ-панталони 
6203 43 11 00 Работни П лб лб 
6203 43 19 00 - - - - Д р у г и . . . . П лб лб 

- - - П а н т а л о н и со пластрон и прерамки 
6203 43 31 00 Работни . . . П л б л б 
6203 43 39 00 Други П лб лб 
6203 43 90 00 Друго П лб , лб 
6203 49 - - Од други текстилни материјали: 

Од вештачки влакна 
Панталони и бриџ-панталони 

6203 49 11 00 Работни П л б лб 
6203 49 19 00 Други П лб л о 

Панталони со пластрон и прерамки, од веш-
тачки влакна 

6203 49 31 00 Работни П л п л б 
6203 49 39 00 Др\ г и П л б л о 
6203 49 50 00 Друго П лб лб 
6203 49 90 00 Друго . . . . и лб лб 

1Костими, комплети, јакни, сакоа, фустани, 
здолници, здолници-панталони, панталони, 
панталони со пластрон и премарки и игор-
џеви (освен гаќи и костими за капење) за же-
ни или девојчиња: 
- Костими: 

6204 11 00 00 - - Од волна или фини животински влакна . . П лб лб 
6204 12 00 00 - - Од памук . . . . П лб лб 
6204 13 00 00 --Од синтетички влакна II лб . лб 
6204 19 - - Од други текстилни материјали: 
6204 19 10 00 Од вештачки влакна 11 лб лб 
6204 19 90 00 Друго П лб лб 

-Комплети: 
6204 21 00 00 - - Од волна или фини животински влакна . . . П лб лб 
6204 22 - - Од памук: 
6204 22 10 00 Работни П лб . лб 
6204 22 80 00 Други . . П лб лб 
6204 23 --Од синтетички влакна: 
6204 23 10 00 Работни , П лб лб 
6204 23 80 00 Други . II лб л б 

6204 
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6204 29 

6204 29 11 00 

- - Од други текстилни материјали: 
Од вештачки влакна 

- - - - Работни П лб лб 
6204 29 18 00 Други П лб лб 
6204 29 90 00 Друго 

- Јакни и сакоа: 
П лб лб 

6204 31 00 00 - - Од волна или фини животински влакна . . . . П лб лб 
6204 32 --Од памук: 
6204 32 10 00 Работни П лб лб 
6204 32 90 00 Други П лб лб 
6204 ЗЗ --Од синтетички влакна: 
6204 ЗЗ 10 00 Работни . П лб лб 
6204 33 90 00 Други П лб лб 
6204 39 - - Од други текстилни материјали: 

Од вештачки влакна: 
6204 39 11 00 Работни П лб лб 
6204 39 19 00 Други • П лб лб 
6204 39 90 00 Друго 

- Фу стани: 
П лб лб 

6204 41 00 00 - - Од волна или фини животински влакна . . . . П лб лб 
6204 42 00 00 — Од памук П лб лб 
6204 43 00 00 - - Од синтетички влакна П лб лб 
6204 44 00 00 --Од вештачки влакна П лб лб 
6204 49 --Од други текстилни материјали: 
6204 49 10 00 Од свила или отпадоци од свила П лб лб 
6204 49 90 00 Друго 

- Здолници и здолници-панталони: 
П лб лб 

6204 51 00 00 - - Од волна или фини животински влакна . . . . П лб лб 
6204 52 00 00 - Од памук П лб лб 
6204 53 00 00 - ~ Од синтетички влакна П лб лб 
6204 59 - - Од други текстилни материјали: 
6204 59 10 00 Од вештачки влакна . . П лб лб 
6204 59 90 00 Друго 

-Панталони, панталони со пластрон и прерамки, 
бриџ-панталони и шорцеви: 

П лб лб 

6204 61 - - Од волна или фини животински влакна: 
6204 61 11 00 Панталони и бриџ-панталони . . • П лб лб 
6204 61 18 00 Панталони со пластрон и прерамки П лб лб 
6204 61 90 00 Друго П лб лб 
6204 62 - - Од памук: 

Панталони и бриџ-панталони: 
6204 62 11 00 Работни 

Друго. 
П лб лб 

6204 62 31 00 -Од деним (тексас) П лб лб 
6204 62 ЗЗ 00 Од ребрест сомот П лб лб 
6204 62 39 00 Други 

Панталони со пластрон и прерамки* 
П лб лб 

6204 62 51 00 Работни П лб лб 
6204 62 59 00 Други П лб лб 
6204 62 90 00 Друго П лб лб 
6204 63 - - Од синтетички влакна: 

Панталони и бриџ-панталони* 
6204 63 11 00 Работни П лб лб 
6204 63 18 00 Други . . . 

Панталони со пластрон и прерамки: 
П лб лб 

6204 63 31 00 Работни П лб лб 
6204 63 39 00 Други П лб лб 
6204 63 90 00 Друго П лб 
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6206 

6205' 

6207 

6208 

6204 69 

6204 69 11 00 

- - Од други текстилни материјали: 
Од вештачки влакна 

Панталони и бриџ-панталони-
Работни п лб лб 

6204 69 19 00 Други П лб лб 
Панталони со пластрон и прерамки 

6204 69 31 00 Работни П лб nb 
6204 69 39 00 Други П лб sib 
6204 69 50 00 Друго П лб лб 
6204 69 90 00 Друго П лб лб 

Кошули за мажи или момчиња: 

6205 10 00 00 - Од волна или фини животински влакна 1 П лб At 
6205 20 00 00 -Од памук П лб Jib 
6205 30 00 00 - Од вештачки или синтетички влакна П лб лб 
6205 90 - Од други текстилни материјали: 
6205 90 10 00 - - Од лен или од рамиЈа П лб л с 
6 ^ 0 5 90 90 00 - - Д р у г о П л о лб 

Блузи, кошули и кошули-блузи, за жени или 
девојчиња: 

620 в 10 00 00 - Од свила или од отпадоци од свила П лб Г \ 

6206 20 00 00 - Од волна или од фини животински влакна П лб Ј)^ 
6206 30 00 00 -Од памук П лб лб 

6206 4 0 00 00 - Од вештачки или синтетички влакна П лб лб 

6206 9 0 - Од други текстилни материјали: 
6206 9 0 10 00 - - Од лен или од рамиЈа П лб л*', 
6206 90 90 00 - - Друго П л б л о 

Поткошула и други маици, гаќи (кратки или 
долги), кошници, пижами, наметало за капе-
ње, домашни наметало и слични производи, 
за мажи или момчиња: 

-Гаќи (кратки или долги): 
лб лб 6207 11 00 0 0 - - Од памук . . . П лб лб 

6207 19 00 00 - - Од други текстилни материјали П лб лб 

- Ношници и пижами: 
6207 21 00 00 - - Од памук П лб лб 
6207 22 00 00 - - Од вештачки или синтетички влакна П лб лб 
6207 29 00 00 — Од други текстилни материјали П лб лб 

- Друго: 
6207 91 — Од памук: 
6207 91 10 00 Наметала за капење, домшни наметала и слич-

ни производи од кадифе, и слични ткаенини од 
кадифе . . . . П лб лб 

6207 91 90 00 Друго П лб лб 
6207 92 00 00 - - Окд вештачки или синтетички влакна П лб лб 
6207 99 00 00 - - Од други текстилни материјали П лб лб 

Потк\ошули и други маици, комбинезони, 
здолна ци, гаќички, килоти, кошници, пи-
жами, утрински фустани, наметало за ка-
иење, роби и слични производи, за жени или 
девојчиња,: 
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- Комбинезони и здолници: 
6208 11 00 00 - - Од вештачки или синтетички влакна П лб л о 

6208 19 - - Од други текстилни материјали: 
6208 19 10 00 Од памук . П лб лб 
6208 19 90 00 Друго . . . . . П лб 'Лб 

- Ношници и пижами: 
6208 21 00 00 -- Од памук . . . . П л о лб 
6208 22 00 00 - - Од вештачки или синтетички влакна П лб лб 
6208 29 00 00 - - Од други текстилни материјали П лб лб 

-Друго: 
6208 91 - - Од памук 

Утрински фустани, наметала за капење, наме-
тала за наутро и слични производи 

6208 91 11 00 Од кадифе и слични ткаенини од кадифе П л О' лб 
6208 91 19 00 Друго . . . П ЛЃ5 лб 
6208 91 90 00 Друго . . . . . . . . П л.б л о 

6208 92 --Од вештачки или синтетички влакна: 
6208 92 10 00 Утрински фустани, наметала за капење, наме-

тала за наутро и слични производи П лб лб 
6208 92 90 00 Друго П лб лб 
6208 99 00 00 - - Од други текстилни материјали П лб лб 

Облека и прибор за облека, за бебиња: 

6209 10 00 00 - Од волна или фини животински влакна П лб лп 
6209 20 00 00 - Од памук П лб л о 
6209 30 00 00 - Од синтетички влакна . . . П лб л о 
6209 90 00 00 - Од други текстилни материјали П лб ' лб 

Облека, изработена од материјали од тар. 
број 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907: 

6210 10 - Од материјали од шар. број 5602 или 5603: 
6210 10 10 00 - - Од материјали од тар броЈ 5602 . П лб л о 

- - Од материјали од тар броЈ 5603 
6210 10 91 00 Во стерилно пакување Г1 лб л о 
6210 10 99 00 Друго П л б л о 
6210 20 00 00 -Друга облека, опишана во тарифните подбро (?ви 

6201 и до 6201 19 П лб лб 
6210 30 00 00 -Друга облека, опишана во тарифните подброеви 

6202 11 до 6202 19 П лб лб 
6210 40 00 00 -Друга облека за мажи или момчиња . . П лб лб 
6210 50 00 00 -Друга облека за жени или девојчиња П лб лб 

Тренерки, скијачка облека и гаќи или кости-
ми за капење; друга облека: 
- Гаќи и костими за капење: 

6211 11 00 00 --За мажи или момчиња П лб лб 
6211 12 00 00 --За жени или девојчиња П лб лб 
6211 20 00 00 - Скијачка облека П лб лб 

-Друга облека за мажи или момчиња: 
6211 31 00 00 - - Од волна или фини животински вл акна . . П лб лб 
6211 32 --Од памук: 
6211 32 10 00 : Работна . . . . П лб л б 
6211 32 90 00 Друга П лб лб 

6209 

6210 

6211 
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6211 ЗЗ --Од вештачки или синтетички влакна: 
6211 ЗЗ 10 00 Работна П лб Лб 
6211 ЗЗ 90 00 Друга П лб лб 
6211 39 00 00 - - Од други текстилни материјали П лб лб 

-Друга облека за жени или девојчиња: 
6211 41 00 00 - - Од волна или фини животински влакна . . . . П лб лб 
6211 42 - - Од памук: 
6211 42 10 00 Престилка, наметки и друга работна облека 

(погодна или не за домашна употреба) . . . . П лб лб 
6211 42 90 00 Друга П лб Лб 
6211 43 --Од вештачки или синтетички влакна: 
6211 43 10 00 Престилка наметки и друга работна облека 

(погодна или не за домашна употреба) . . . . П лб лб 
6211 43 90 00 Друго П лб лб 
6211 49 00 00 - - Од други текстилни материјали П лб лб 

6212 Градници, мидери, стезници, прерамки, др-
жачи за чорапи, подврска и слични произ-
води, како и нивни делови, вклучувајќи пле-
тени или хеклани: 

6212 10 00 00 - Градници П Лб Лб 
6212 20 00 00 - Мидери и мидер-гаќички 4 П лб лб 
6212 30 00 00 - Стезници (корсети) П лб Лб 
6212 90 00 00 -Друго П лб , Лб 

6213 Шамичиња: 
6213 10 00 00 - Од свила или од отпадоци од свила П лб Лб 
6213 20 00 00 - Од памук П лб лб 
6213 90 00 00 - Од други текстилни материјали П лб лб 

6214 Шалови, ешарпи, марами, шамии, зарови и 
слични производи: 

6214 10 00 00 - Од свила или од отпадоци од свила П ,лб лб 
6214 20 00 00 - Од волна или фини животински влакна П Лб лб 
6214 30 00 00 - Од синтетички влакна П лб лб 
6214 40 00 00 - Од вештачки влакна П лб л о 
6214 90 - Од други текстилни материјали: 
6214 90 10 00 - - О д памук П лб лб 
6214 90 90 00 - -Друго П лб лб 

6215 Врски, пеперудести врски и кравати: 
6215 10 00 00 - Од свила или од отпадоци од свила П лб лб 
6215 20 00 00 - Од вештачки или синтетички влакна П лб лб 
6215 90 00 00 - Од други текстилни материјали П лб лб 

6216 6216 00 00 00 Нараквици од сите видови пар лб лб 

6217 Друг готов прибор за облека; делови на об-
лека или на прибор за облека, освен оние од 
тар. број 6212: 

6217 10 00 00 - Прибор - лб лб 
6217 90 00 00 -Делови - лб лб 
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ГЛАВА 63 

ДРУГИ ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ ОД ТЕКСТИЛ; СЕТОВИ; 
ИЗНОСЕНА-ДОТРАЕНА ОБЛЕКА И ДОТРАЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ТЕКСТИЛ; КРПИ 

6301 

6302 

6301 10 00 00 
6301 20 

6301 20 10 00 

6301 20 91 00 -

6301 20 99 00 -
6301 30 

6301 30 10 00 -
6301 30 90 00 -
6301 40 

6301 40 10 00 -
6301 40 90 00 -
6301 90 
6301 90 10 00 -
6301 90 90 00 -

6302 10 
6302 10 10 00 
6302 10 90 00 

6302 21 00 00 
6302 22. 
6302 22 10 00 
6302 22 90 00 
6302 29 
6302 29 10 00 
6302 29 90 00 

6302 31 
6302 31 10 00 
6302 31 90 00 
6302 32 
6302 32 10 00 
6302 32 90 00 
6302 39 
6302 39 10 00 
6302 39 30 00 
6302 39 90 00 

. I. ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД ТЕКСТИЛ 

Ќебиња и слични покриени: 

- Електрични ќебиња п 
-Ќебиња (освен електрични ќебиња) и слични по-

криени, од волна или фини животински влакна: 
- - Плетени или хеклани 
- - Друго: 

Во целост од волна или фини животински влак-
на 
Друго 

-Ќебиња (освен електрични ќебиња) и слични по-
криени, од памук: 

- - Плетени или хеклани 
- - Друго 
-Ќебиња (освен електрични ќебиња) и слични по-

криени, од синтетички влакна: 
- -Плетени или хеклани . . 
- - Друго 
-Други ќебиња и слични покриени: 
- - Плетени или хеклани 
- - Друго 

Рубелина за постела, за маса, тоалетна ру-
белина и рубелина за кујна: 

- Рубелина за постела, плетена или хеклана: 
- - О д памук 
- - О,д други текстилни материјали 
-Друга постелна рубелина, печатена: 
--Од памук 
--Од вештачки или синтетички влакна: 

Неткаена 
Друга 

- - Од други текстилни материјали: 
Од лен или од рамија 
Од други текстилни материјали 

-Друга рубелина за постела: 
- - Од памук: 

Мешана со лен 
Друга . 

- Од вештачки или синтетички влакна: 
Неткаена 
Друга 

- - Од други текстилни материјали: 
Од лен 
Од рамија 
Од други текстилни материјали 

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 

л о 
лб 

л о 
л о 

лб 
лб 
лб 
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6302 40 00 00 - Рубелина за маса, плетена или хеклана - лб лб 
-Друга рубелина за маса: 

6302 51 --Од памук: 
6302 51 10 00 Мешана со лен - лб лб 
6302 51 90 00 Друга - лб лб 
6302 52 00 00 --Од лен - лб лб 
6302 53 - - Од вештачки или синтетички влакна: 
6302 53 10 00 Неткаена - лб лб 
6302 53 90 00 Друга : - лб лб 
6302 59 00 00 - - Од други текстилни материјали - лб лб 
6302 60 00 00 - Тоалетна или кујнска рубелина, од фротир или 

слични ткаенини, од памук - лб лб 
-Друго: 

6302 91 --Од памук: 
6302 91 10 00 Мешано со лен - лб лб 
6302 91 90 00 Друго - лб лб 
6302 92 00 00 --Од лен - лб лб 
.6302 93 - - Од вештачки или синтетички влакна: 
6302 93 10 00 Неткаени - лб лб 
6302 93 90 00 Друго - л^ лб 
6302 99 00 00 - - Од други текстилни материјали - лб лб 

6303 Завеси (вклучувајќи драперии) и внатрешни 
платнени ролетни; кратки украсни драперии 
за прозорци или кревети: 
- Плетени или хеклани: 

6303 11 00 00 --Од памук - лб лб 
6З0З 12 00 00 - - Од синтетички влакна - лб лб 
6З0З 19 00 00 - - Од други текстилни материјали - лб лб 

-Друго: 
6З0З 91 00 00 --Од памук - лб лб 
6З0З 9 2 - - Од синтетички влакна: 
6303 92 10 00 Неткаени - лб лб 
6303 92 90 00 Друго - лб лб 
6 3 0 3 ^ 9 9 - - Од други текстилни материјали: 
6303 99 10 00 Неткаени - лб лб 
6303 99 90 00 Друго - лб лб 

6304 Други производи за внатрешно опремување, 
исклучувајќи ги производите од тар. број 
9404: 
- Покриени за кревети: 

6304 11 00 00 - -Плетени или хеклани - лб лб 
6304 19 --Други: 
6304 19 10 00 Од памук - лб лб 
6304 19 30 00 Од лен или рамија - ' лб лб 
6304 19 90 00 Од други текстилни материјали - лб лб 

-Други: 
6304 91 00 00 --Плетени или хеклани - лб лб 
6304 92 00 00 - - Од памук, освен плетени или хеклани - лб лб 
6304 93 00 00 - - Од синтетички влакна, освен плетени или хек-

лани - лб лб 
6304 99 00 00 - - Од други текстилни материјали, освен плете-

ни или хеклани - лб лб 
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6305 Вреќи и вреќичка, за пакување на стоки: 
6305 10 -Од јута или други ликовидни текстилни влакна 

од тар. број 5303: 
6305 10 10 00 - - Употребувани - лб 
6305 10 90 00 - - Д р у г о - лб 
6305 20 00 00 - Од памук - лб 

Од вештачки или синтетички материјали: 
6305 32 00 00 - - С в и т л и в и средни контејнери за растурливи 

стоки 
6305 ЗЗ --Друго, од полиетиленски или полипропиленски 

ленти или слични форми: 
6305 ЗЗ 10 00 Плетени или хеклани - лб 

Друго: 
6305 ЗЗ 91 00 Од материјали со маса до 120 г/м" ^ - лб 
6305 ЗЗ 99 00 Од материјали со маса над 120 г/м2 - лб 
6305 39 00 00 --Друго - лб 
6305 90 00 00 - Од други текстилни материјали - лб 

6306 Церади, платнени покриви и надворешни 
платнени ролетни (тенди); шатори; едра за 
пловила, за штици за едрење или за суво-
земни возила; производи за кампување: 
-Церадиу платнени покриви и надворешни плат-

нени ролетни (тенди): 

ло 
лб 
лб 

лб лб 

лб 

лб 
лб 
лб 
лб 

6307 

6306 11 00 00 
6306 12 00 00 
6306 19 00 00 

6306 21 00 00 
6306 22 00 00 
6306 29 00 00 

6306 31 00 00 
6306 39 00 00 

6306 41 00 00 
6306 49 00 00 

6306 91 00 00 
6306 99 00 00 

6307 10 

6307 10 10 00 
6307 10 30 00 
6307 10 90 00 
6307 20 00 00 
6307 90 
6307 90 10 00 

6307 90 91 00 
6307 90 99 00 

- - Од иамук 
-- Од синтетички влакна 
- - Од други текстилни материјали 
- Шатори: 
- - Од памук 
- Од синтетички влакна 
- - Од други текстилни материјали 
- Едра: 
- - Од синтетички влакна 
- - Од други текстилни материјали 
-Душеци на надувавање: 
- Од памук 
- - Од други текстилни материјали 
-Друго: 
- - Од иамук 
- - Од други текстилни материјали 

Други готови производи, вклучувајќи модни 
кроеви за облека: 
-Крпи за под, за садови, прав и слични крпи за 

чистење: 
- - Плетени или хеклани 
- - Од неткаен текстил 
- -Други 
- Елеци и појаси за спасување 
-Друго: 
- - Плетено или хеклано 
- - Друго: 

Од филц 
Друго 

ло 
л б 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
л б 
л о 

ло 

л о 
л б 

лб 
л б 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

л о 
лб 

ло 
лб 
лб 
лб 

л о 

л о 
л о 
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II. СЕТОВИ 

6308 6308 00 00 00 Сетови што се состојат од парчиња ткае-
нини и предива, со прибор или без прибор, за 
изработка на простирка, таписерии, везени 
чаршави или сервиети, или слични производи 
од текстил, подготвени во пакувања за про-
дажба на мало - лб лб 

III. ИЗНОСЕНА-ДОТРАЕНА ОБЛЕКА И ДРУГИ 
ДОТРАЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ТЕКСТИЛ; 

КРПИ ВО ФОРМА НА ОТПАДОЦИ 

6309 6309 00 00 00 Износена-дотраена О6ј. ка и други дотраени 
производи од текстил - лб лб 

6310 Употребувани или нови крпи, канапи, јажи-
ња, ортоми и кабли, во форма на отпадоци 
или неупотребливи производи од канапи, 
јажиња, ортоми или кабли, од текстилен 
материјал: 

6310 10 - Сортирани: 
63101010 00 - - О д волна или фини влечени животински влакна - лб лб 
6310 10 30 00 - - О д лен или памук - лб лб 
6310 10 90 00 - - Од други текстилни материјали - лб лб 
6310 90 00 00 -Друго - лб лб 

ОДДЕЛ XII 

ОБУВКИ, ШЕШИРИ, КАПИ И ДРУГИ ПОКРИВКИ ЗА ГЛАВА, ЧАДОРИ, 
СОНЦОБРАНИ, СТАПОВИ, КАМШИЦИ, КОРБАЧИ И НИВНИ ДЕЛОВИ; 

ПРЕПАРИРАНИ ПЕРДУВИ И ПРОИЗВОДИ ОД ПЕРДУВИ; 
ВЕШТАЧКО ЦВЕЌЕ; ПРОИЗВОДИ ОД ЧОВЕЧКА КОСА 

ГЛАВА 64 

ОБУВКИ, ГАМАШНИ И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ; 
ДЕЛОВИ ОД ТИЕ ПРОИЗВОДИ 

6401 Водонепропустливи обувки со ѓонови и со 
лице (горниште) од каучук, гума или плас-
тична маса, чие што лице не е прицврстено 
за ѓонот ниту споено со него со шиење, 
ковење со заковки или шајки, со помош на 
шрафови, чепови или со слични постапки: 

6401 10 - Обувки со капка од метал: 
6401 10 10 00 - - Со лице од гума пар лб лб 
6401 10 90 00 - - С о лице од пластични маси пар лб лб 

-Други обувки: 
6401 91 --Што ги покриваат колената: 
6401 91 10 00 Со лице од гума пар лб лб 
6401 91 90 00 Со лице од пластични маси пар лб лб 
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6401 92 --Што го покриваат глуждот, но не и колената: 
6401 -92 10 00 Со лице од гума пар лб лб 
6401 92 90 00 Со лице од пластични маси пар лб лб 
6401 99 — Д р у г о : 
6401 99 10 00 Со лице од гума пар лб лб 
6401 99 90 00 Со лице од пластични маси пар лб лб 

6402 Други обувки со гонови и со лице (горниште) 
од каучук, гума или палстична маса: 
- Спортски обувки: 

6402 12 --Обувки за скијање, обувки за ски-крос и чизми 
за снежни даски: 

6402 12 10 00 - - - О б у в к и за скијање и обувки за ски-крос . . . . пар лб лб 
6402 12 90 00 Чизми за снежни даски пар лб лб 
6402 19 00 00 --Друго пар лб лб 
6402 20 00 00 - Обувки со лице (горниште) од ленти или ремени 

споени со ѓонот со ковање на чепови пар лб лб 
6402 30 00 00 -Други обувки, со капка од метал пар лб лб 

-Други обувки: 
6402 91 00 00 --Што го покриваат глуждот пар лб лб 
6402 99 --Други: 
6402 99 10 00 Со лице од гума пар лб лб 
6402 99 90 00 Со лице од пластични маси пар лб лб 

6403 Обувки со гонови од каучук, гума, плстична 
маса, кожа или вештачка кожа и со лице 
(горниште) од кожа: 
- Спортски обувки: 

6403 12 00 00 - - Обувки за скијање, обувки за ски-крос и чизми 
за снежни даски пар лб 

6403 19 00 00 — Д р у г и пар лб 
6403 20 00 00 - Обувки со ѓонови од кожа или со лице (гор-

ниште) од кожни ремени, што одат преку ри-
сот и околу палецот пар лб 

6403 30 00 00 - Обувки изработени од дрвен ѓон и без табаница 
и без капка од метал пар лб 

6403 40 00 00 -Други обувки, со капка од метал пар лб 
-Други обувки со ѓонови од кожа: 

6403 51 00 00 --Што го покриваат глуждот пар лб 
6403 59 00 00 --Други пар лб 

-Други обувки: 
6403 91 00 00 --Што го покриваат глуждот пар лб 
6403 99 00 00 --Други пар лб 

6404 Обувки со гонови од каучук, гума, пластична 
маса, од кожа или вештачка кожа и со лице 
(горниште) од текстилни материјали: 
- Обувки со ѓонови од каучук, гума или пластична 

маса: 
6404 11 00 00 - - Спортски обувки; патики за тенис, кошарка, 

гимнастика, тренинг и слично пар лб лб 
6404 19 --Други: 
6404 19 10 00 Папуни и други обувки за во соба......................... . . пар лб лб 
6404 19 90 00 Друго пар лб лб 

лб 
лб 

лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
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6405 

6404 20 
6404 20 10 00 
6404 20 90 00 

6405 10 

6405 10 10 00 
6405 10 90 00 
6405 20 
6405 20 10 00 

6405 20 91 00 
6405 20 99 00 
6405 90 
6405 90 10 00 

6405 90 90 00 

6406 

6406 10 

6406 10 11 00 
6406 10 19 00 
6406 10 90 00 
6406 20 

6406 2910 00 
6406 20 90 00 

6406 91 00 00 
6406 99 
6406 99 10 00 

6406 99 30 00 

6406 99 50 00 
6406 99 60 00 

6406 99 80 00 

- Обувки со ѓонови од кожа или вештачка кожа: 
- - Папуни и други обувки за во соба 
- -Друго . . . 

Други обувки: 
- Со лице (горниште) од кожа или вештачка ко-

жа: 
- - Со ѓонови од дрво или плута 
- - Со ѓонови од други материјали 
- Со лице (горниште) од текстилни материјали: 
- - Со ѓонови од дрво или плута 
- - Со ѓонови од други материјали: 

Папуни и други обувки за во соба 
Друго 

-Други: 
- - С о ѓонови од каучук, гума, пластична маса, кожа 

или вештачка кожа 
- - Со ѓонови од други материјали 

Делови на обувки (вклучувајќи горништа 
што се споени или неспоени со внатрешните 
ѓонови); влошки за обувки, вметни за пети и 
слични производи; гамашни, увиткувани и 
слични производи, и нивни делови: 
-Лице (горниште) и делови на лицето (горниш-

тето), освен вметната за зајакнување: 
- - О д кожа: 

Лице (горниште) 
Делови од лицето 

- - Од Други материјали 
-Ѓонови и топуци, од каучук, гума или пластична 

маса: 
- - Од каучук или гума 
- - Од пластични маси 
-Друго: 
--Од дрво 
--Од други материјали: 

Гамашни, увиткувани и слични производи и 
нивни делови 
Делови, на трништа прицврстени со внатреш-
ните ѓонови или со други компоненти од ѓоно-
вите, но без надворешни ѓонови 
Влошки за обувки и други изменливи делови . 
Надворешни ѓонови од кожа или вештачка ко-
жа 
Друго 

ГЛАВА 65 

пар лб Лб 
пар лб лб 

пар лб лб 
пар лб лб 

пар лб лб 

пар лб лб 
пар лб лб 

пар лб лб 
пар лб Лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб лб 
лб лб 

лб лб. 

лб лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

ШЕШИРИ, КАПИ И ДРУГИ ПОКРИВКИ ЗА ГЛАВА И 
НИВНИ ДЕЛОВИ 

6501 6501 00 00 00 Тулци, конуси и слични производи од филц, 
невообличени и без обод; кругови и цилиндри 
(вклучувајќи сечени цилиндри), од филц . . . п лб ло 
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6502 6502 00 00 00 Тулци, конуси и слични производи плетени 
или изработени со составување на ленти од 
каков и да било материјал, невообличени и 
без обод, непоставени и неукрасени п лб лб 

6503 6503 00 Шешири и други покривки за глава, од филц, 
изработени од тулци, конуси или други про-
изводи од тар. број 6501, вклучувајќи и пос-
тавени или украсени: 

6503 00 10 00 - Од крзнен филц или од филц од волна и крзно . . п лб лб 
6503 00 90 00 -Друго п лб лб 

6504 6504 00 00 00 Шешири и други покривки за глава, плетени 
или изработени со составување на ленти од 
кој и да било материјал, вклучувајќи и пос-
тавени или украсени п лб лб 

6505 Шешири и други покривки за глава, плетени 
или хеклани, или изработени од тантела, 
филц или други текстилни метражни мате-
ријали (освен од ленти), вклучувајќи поста-
вени или украсени; мрежи за коса од кој и да 
било материјал, вклучувајќи поставени или 
украсени: 

6505 10 00 00 - Мрежи за коса п лб лб 
6505 90 -Друго: 
6505 90 10 00 - - Беретки и слични производи п лб лб 
6505 90 30 00 - - Капи со врвови . п лб лб 
6505 90 90 00 - -Друго п лб лб 

6506 Други покриени за глава, вклучувајќи поста-
вени или украсени: 

6506 10 - Заштитни (кациги, шлемови и сл.): 
6506 10 10 00 - - Од пластични маси п лб лб 
6506 10 80 00 - - О д други материјали п лб лб 

-Друго: 
6506 91 00 00 --Од каучук, гума или пастична маса . . . . . . п лб лб 
6506 92 00 00 - - Од крзно п лб лб 
6506 99 00 00 - - Од други материјали п лб лб 

6507 6507 00 00 00 Ленти за внатрешно опишивање, постави, 
навлаки, основи и скелети, штитници и под-
брадници, за покривки за глава лб лб 

ГЛАВА бб 

ЧАДОРИ, СОНЦОБРАНИ, СТАПОВИ, СТАПОВИ-СТОЛОВИ, 
КАМШИЦИ, КОРБАЧИ И НИВНИ ДЕЛОВИ 

6601 Чадори и сонцобрани (вклучувајќи стапови-
чадори, градински чадори и слични чадори): 

6601 10 00 00 -Градински чадори и слични чадори-сонцобрани п лб лб 
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П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

-Друго: 
6601 91 00 00 — Телескопски п лб лб 
6601 99 — Д р у г о : 

Со покрив од ткаени текстилни материјали: 
6601 99 11 00 Од вештачки или синтетички влакна 
6601 99 19 00 Од други текстилни материјали 
6601 99 9000 Друго 

6602 6602 00 00 00 Стапови, стапови-столови, камилица ќор-
бани и слично - лб лб 

6603 Делови, украси и прибор за производи од 
тар. број 6601 или 6602: 

6603 10 00 00 -Рачки - лб лб 
6603 20 00 00 -Костури за чадори, вклучувајќи монтирани кос-

тури на прачки (стапови) - лб лб 
6603 90 00 00 -Друго - лб лб 

ГЛАВА 67 

ПЕРЈЕ И ПЕРДУВ, ПРЕПАРИРАНИ И ПРОИЗВОДИ ИЗРАБОТЕНИ ОД ПЕРЈЕ И 
ПЕРДУВ; ВЕШТАЧКО ЦВЕЌЕ; ПРОИЗВОДИ ОД ЧОВЕЧКА КОСА 

6701 6701 00 00 00' Кожи и други делови од птици со нивното 
перје или пердуви% перје, делови од перје, пер-
дуви и производи од нив (освен производите 
од тар. број 0505 и обработените рачки од 
перје) 

6702 Вештачко цвеќе, лисје и плодови и нивни де-
лови; производи изработени од вештачко 
цвеќе, лисје или плодови: 

6702 10 00 00 -Од пластични маси 
6702 90 00 00 - Од други материјали 

6703 6703 00 00 00 Човечка коса, уредена, истенчена, белена или 
поинаку обработена; волна или други живо-
тински влакна или други текстилни мате-
ријали, подготвени за употреба во изработ-
ката на перики или слични производи . . . . 

6704 Перики, лажни бради, веги и трепки, пле-
тенки и слично, од човечка коса, животин-
ски влакна или од текстилни материјали; 
производи од човечка коса на друго место 
неспомнати ниту опфатени: 
- Од синтетички текстилни материјали: 

6704 11 00 00 --Перики -
6704 19 00 00 --Друго 
6704 20 00 00 - Од човечка коса 
6704 90 00 00 - Од други материјали 

лб. лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб лб 

лб 
лб 
лб 
лб. 
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ОДДЕЛ XIII 

ПРОИЗВОДИ ОД КАМЕН, ОД ГИПС, ОД ЦЕМЕНТ, ОД АЗБЕСТ, ОД ЛИСКУН 
ИЛИ ОД СЛИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ; КЕРАМИЧКИ ПРОИЗВОДИ; СТАКЛО И 

ПРОИЗВОДИ ОД СТАКЛО 

ГЛАВА 68 

ПРОИЗВОДИ ОД КАМЕН, ОД ГИПС, ОД ЦЕМЕНТ, ОД БЕТОН, ОД АЗБЕСТ, 
ОД ЛИСКУН ИЛИ ОД СЛИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ 

6801 6801 00 00 00 Коцки за калдрма, рабници и плочи за тро-
тоари, од природен камен (освен од шкрил-
ци) - лб лб 

6802 Обработен камен за споменици и градби 
(освен шкрилци) и производи од нив, освен 
производи од тар. број 6801; коцки за моза-
ик и слично, од природен камен (вклучувајќи 
и од шкрилци), врз подлога или без подлога; 
вештачки бојосани гранули, лушпи и прав, од 
природен камен (вклучувајќи од шкрилци): 

6802 10 00 00 -Плочи, коцки и слични производи, со или без 
правоаголна (вклучувајќи квадратни) страни, 
кога најголемата површина на страната може 
да се вклопи во квадрат со страница помала од 
7 см; вештачки бојосани гранули, лушпи и прав. лб лб 

-Други камења за споменици и градби и производи 
од нив, просто сечени или бичени со пила, во 
рамна израмнета површина: 

6802 21 00 00 --Мермер, травертин и алабастер - лб лб 
6802 22 00 00 --Друг варовнички камен - лб лб 
6802 23 00 00 — Г р а н и т - лб лб 
6802 29 00 00 --Друг камен - лб лб 

-Друго: 
6802 91 --Мермер, травертин и алабастер: 
6802 91 10 00 Полиран алабастер, декориран или поинаку 

обработен, но негравиран - лб лб 
6802 91 90 00 Друго - лб лб 
6802 92 - -Друг варовнички камен: 
6802 92 10 00 Полиран, декориран или поинаку обработен, 

но негравиран - лб лб 
6802 92 90 00 Друг : - лб лб 
6802 93 --Гранит: 
6802 93 10 00 Полиран, декориран или поинаку обработен, 

но негравиран, со нето маса над 10 кг - лб лб 
6802 93 90 00 Друго - лб ' лб 
6802 99 --Друг камен: 
6802 99 10 00 Полиран, декориран или поинаку обработен, 

но негравиран, со нето маса над 10 кг лб лб 
6802 99 90 00 Друго - лб лб 
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6807 6803 00 00 00 Обработен шкрилец, и производи од шкрил-
ци или од агломериран шкрилец - лб лб 

6804 Мелнинки камења, точила, точилни плочи и 
слично, без постамент, за мелење, точење, 
острење, полирање, израмнување или сечење, 
точило за рачно острење или полирање, и 
нивни делови, од природен камен, од агломе-
риран природен или вештачки абразивен 
материјал, или од керамика, со или без дело-
ви од други материјали: 

6804 10 00 00 - Мелничка камења и камења за развлакнување . лб лб 
-Друго: 

6804 21 00 00 --Од агломериран синтетички или природен ди-
јамант - лб лб 

6804 22 --Од други агломерирани абразивни материјали 
или од керамика: 

6804 22 10 00 Од вештачки абразиви, со сврзувачки средства - лб лб 
6804 22 90 00 Друго - лб лб 
6804 23 00 00 — Од природен камен - лб лб 
6804 30 00 00 - Точило за рачно острење или полирање - лб лб 

6805 Абразивни материјали, природни или веш-
тачки, во форма на прав или зрна, нанесени 
врз подлога од текстил, хартија, картон 
или на други материјали, вклучувајќи исе-
чени во определени форми, прошиени или 
поинаку составени: 

6805 10 00 00 - Врз подлога од текстилни ткаенини - лб лб 
6805 20 00 00 -Врз подлога од хартија или картон - лб лб 
6805 30 - Врз подлога од други материјали: 
6805 30 10 00 - - В р з подлога од ткаеии текстилни ткаенини ком-

бинирани со хартија или картон - лб лб 
6805 30 20 00 - - В р з подлога од вулканизирана ткаенина . . . . - лб лб 
6805 30 80 00 —Друго - лб лб 

6806 Волна од згура, волна од камен и слична ми-
нерална волна; експандиран или листовиден 
вермикулит, експандирана глина, пенлива 
згура и слични експандирани минерални ма-
теријали; мешаници и производи од мине-
рални материјали за термички или звучна 
изолација или за апсорбирање на звук, освен 
оние од шар. број 6811 или 6812 или од 
Глава 69: 

6806 10 00 00 -Волна од згура, волна од камен и слична мине-
рална волна (вклучувајќи меѓусебни мешаници), 
во растурена состојба, листови, плочи или 
ролни - лб лб 

6806 20 - Експандиран или листоводен вермикулит, екс-
пандирана глина, пенлива згура и слични екс-
пандирани минерални материјали (вклучувајќи 

меѓусевни Мешаница): 
6806 20 10 00- --Експандирана глина - лб лб 



Стр. 2318 - Бр. 39 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 авгус?т 1996 

6806 20 90 00 —Друго ' - лб лб 
6806 90 00 00 -Друго - лб лб 

6807 Производи од битумен или од слични мате-
ријали (на пр, од битумен од нафта или од 
смола на катран од камен јаглен): 

6807 10 - Во ролни: 
6807 10 10 00 --Материјали за покривање на покриви . . . . . . - лб лб 
6807 10 90 00 —Друго - лб лб 
6807 90 00 00 -Друго - лб лб 

6808 6808 00 00 00 Плочи, плочки, блокови и слични производи 
од растителни влакна, од слама, шушки, 
отпадоци, струганици или други отпадоци 
од дрво агломерирани со цемент, гипс или со 
други минерални средства за врзување . . . . - лб лб 

6809 Производи од гипс или од мешаница врз база 
на гипс: 
- Табли, листови, плочи, плочки и слични произ-

води, неукрасени: 
6809 11 00 00 --Превлечени или зајакнати само со хартија или 

картон - лб лб 
6809 19 00 00 - - Друго - лб лб 
6809 90 00 00 -Други производи - лб лб 

6810 Производи од цемент, бетон или вештачки 
камен, армирани или неармирани: 
- Ќерамиди,'плочи, тули и слични производи: 

6810 11 - - Градежни блокови и тули: 
6810 11 10 00 Од лесен бетон (со основа од ситнет, мазен или 

иситнет песок) - лб лб 
6810 11 90 00 Друго - лб лб ' 
6810 19 --Друго: 
68101910 00 Ќерамиди за покриви - лб лб 

Други ќерамиди и материјали за поплочување: 
6810 19 31 00 Од бетон - лб лб 
6810 19 39 00 Друго : - лб лб 
6810 19 90 00 Друго - лб лб 

-Други производи: 
6810 91 --Монтажни елементи, градежни: 
6810 91 10 00 Монтажни елементи за под - лб лб 
6810 91 90 00 Друго - лб лб 
6810 99 00 00 --Друго - лб лб 

6811 Азбестно-цементни производи, производи од 
цемент со целулозни влакна и слично: 

6811 10 00 00 -Брановидни плочи - лб ЛБ4 
6811 20 -Други плочи, керамиди, плочки и слични произ-

води: 
6811 20 11 00 - - П л о ч и за покриви или фасади со димензии не 

поголеми од 40 х 60 см . - лб ЛБ4 
6811 20 80 00 - -Друго - лб ЛБ4 
6811 30 00 00 - Цевки и прибор за цевки - лб ЛБ4 
6811 90 00 00 -Други производи - лб ЛБ4 
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6812 Преработени азбестни влакна; мешаници 
врз база на азбест или врз база на азбест и 
магнезиум карбонат; производи од тие ме-
шаници или од азбест (на пр, нишки, тка-
енини, облека, покривка за глава, обувки, 
запишачи), зајакнати или незајакнати, освен 
производите од тар. број 6811 или 6813: 

6812 10 00 00 -Преработени азбестни влакна; мешаници врз 
база на азбест или врз база на азбест со магне-
зиум карбонат - ЛБ4 

6812 20 00 00 - Предива и нишки - лб ЛБ4 
6812 30 00 00 - Јажиња и канапи, плетени или неплетени . . . - лб ЛБ4 
6812 40 00 00 -Ткаени или плетени материјали - лб ЛБ4 
6812 50 00 00 -Облека, прибор за облека, обувки и покриени за 

глава - лб ЛБ4 
6812 60 00 00 -Хартија, картон и филц - лб ЛБ4 
6812 70 00 00 -Затиначки материјали од пресувани азбестни 

влакна во форма на листови, плочи или ролни - лб ЛБ4 
6812 90 -Друго: ' 
6812 90 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови - лб ЛБ4 
6812 90 90 00 - - Д р у г о - лб ЛБ4 

6813 Фрикциони материјали и производи од 
фрикциони материјали (на пр, плочи, волја-
ци, ленти, сегменти, дискови, подметка, об-
логи), немонтирани, за кочници, спојки или 
слично, врз база на азбест, други минерални 
материјали или целулоза, комбинирани или 
некомбинирани со текстил или со други ма-
теријали: 

6813 10 - Облоги и плочки за кочници: 
6813 10 10 00 - - С о основа од азбест или други минерални мате-

рии, за употреба во цивилни воздухоплови . . . - лб лб 
6813 10 90 00 —Друго - лб лб 
6813 90 -Друго: 
6813 90 10 00 - - С о основа од азбест или други минерални мате-

рии, за употреба во цивилни в о з д у х о п л о в и . . . . - лб лб 
6813 90 90 00 - - Д р у г о - лб лб 

6814 Обработен лискун и производи од лискун, 
вклучувајќи агломериран или реконститу-
иран лискун врз подлога или без подлога од 
хартија, картон или други материјали: 

6814 10 00 00 -Плочи, листови и ленти од агломериран или ре-
конституиран лискун, врз подлога или без под-
лога - лб лб 

6814 90 - Д р у г о : 
681490 1000 --Листови или делови од лискун - лб лб 
6814 90 90 00 - - Д р у г о . . . - лб лб 

6815 Производи од камен или од други минерални 
материјали (вклучувајќи јаглеродни влакна, 
производи од јаглеродни влакна и производи 
од тресет), на друго место неспомнати или 
опфатени: 
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6815 10 -Производи од графит или друг јаглерод, што не 
се за електротехнички цели: 

6815 10 10 00 —Јаглеродни влакна и производи од јаглеродни 
влакна лб лб 

6815 10 90 00 - -Друго - л б л б 

лб лб 6815 20 00 00 -Производи од тресеш 
-Други производи: 

6815 91 00 00 --Со содржина на магнезит, доломит или хро-
мит 

6815 99 — Д р у г о : 
6815 99 10 00 Од рефракторни материјали - лб лб 
6815 99 90 00 Друго - л б л б 

лб лб 

ГЛАВА 69 

КЕРАМИЧКИ ПРОИЗВОДИ 

I. ПРОИЗВОДИ ОД СИЛИКАТНО ФОСИЛНО 
БРАШНО ИЛИ ОД СЛИЧНИ СИЛИКАТНИ 
ЗЕМЈИ, И ОГНООТПОРНИ ПРОИЗВОДИ 

6901 6901 00 00 00 Тули, блокови, плочки и други керамички 
производи од силикатно фосилно брашно (на 
пр, од киселгур, триполит или дијатомит) 
или од слични силикатни земји лб лб 

6902 Огноотпорни тули, блокови, плочки и слич-
ни огноотпорни керамички производи за 
вградување, освен оние од силикатно фосил-
но брашно или од слични силикатни земји: 

6902 10 00 00 -Со содржина по маса, поединечно или вкупно, 
над 50% на елементите Мg, Са или Сг, изразени 
како Мg0, СаО или Сr2О3 - лб лб 

6902 20 -Со содржина по маса над 50% алуминиум оксид 
(А1203), силициум диоксид (ЅШ2) или мешаници 
или соединенија на овие производи: 

6902 20 10 00 - - Ш т о содржат, по маса 93% или повеќе на сили-
циум диоксид (ЅК)2) - лб лб 

— Друго: 
6902 20 91 00 Што содржат, по маса од 7% до 45% на алуми-

ниум оксид (А,2О3) - лб лб 
6902 20 99 00 Друго - лб лб 
6902 90 00 00 -Друго , - лб лб 

6903 Други огноотпорни керамички производи (на 
пр, реторти, топилнички лонци, тави, млаз-
ница изливници, чепови, подлоги, купели, 
цевки, облоги и прачки), освен од силикатно 
фосилно брашно или од слична силикатна 
земја: 

6903 10 00 00 -Со содржина, по маса, над 50% графит или друг 
јаглен или од мешаници од овие производи . . . - лб лб 
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6903 20 00 00 - Со содржина, по маса, над 50%.алуминиум оксид 
(А1203) или мешаница или соединение на алуми-
ниум оксид и силициум оксид (Si02) 

6903 90 00 00 -Друго 
лб 
лб 

ло 
лб 

6904 

II. ДРУГИ КЕРАМИЧКИ ПРОИЗВОДИ 

Керамички ѕидарска тули, блокови за по-
дови, блокови носачи, филтер плочки и слич-
но: 

6904 10 00 00 -Ѕидарски тули . п 
6904 90 00 00 -Друго п 

6905 Ќерамиди, делови на оџаци, украси и други 
производи за градежништво, од керамика: 

6905 10 00 00 -Ќерамиди п 
6905 90 00 00 -Друго п 

6906 6906 00 00 00 Керамички цевки, одводи, олуци и прибор за 
цевки п 

6907 

6908 

Неглазирани керамички плочки за поплочу-
вање и обложување; неглазирани керамички 
коцки за мозаик и слично, врз подлога или 
без подлога: 

6907 10 00 00 -Плочки, коцкички и слични производи, со право-
аголна или други форми, кај кои површината на 
најголемата страна може да се вклопи во квад-
рат со страница помала од 7 см м2 

6907 90 00 00 -Друго м2 

Глазирани керамички плочки за поплочување 
и обложување; глазирани керамички коцки-
чки и слично, за мозаик врз подлога или без 
подлога: 

6908 10 

6908 10 10 00 
6908 10 90 00 
6908 90 00 00 

6909 

6909 11 00 00 
6909 12 00 00 

-Плочки, коцкички и слични производи, со право-
аголни или други форми, кај кои површината на 
најголемата страна може да се вклопи во квад-
рат со страна помала од 7 см: 

- - Од обична керамика 
--Други 
-Друго 

Керамички производи за лабораториска, хе-
миска или друга техничка употреба; корита, 
кади и слични садови што се употребуваат 
во земјоделството; керамички лонци, тегли 
и слични производи што се употребуваат за 
транспорт или за пакување на стоки: 
-Керамички производи за лабораториска, хеми-

ска или друга техничка употреба: 
— Од порцелан . . . . t 

Производи кои имаат цврстина еднаква на 9 
или повеќе на Mohs скалата 

лб ЛП 
лб лб 

лб К 
лб лб 

лб лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

м2 лб лб 
м2 лб лб 
м2 лб лб 

лб лб 

лб лб 
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6909 19 00 00 - Д р у г о - лб 

6909 90 00 00 -Друго - лб лб 

6910 Мијалници, лавабоа, столбови за лавабоа, 
кади, бидеа, клозетска шолји, котлиња за 
вода, писоари и слични санитарни производи: 

6910 10 00 00 -Од порцелан п лб лб 
6910 90.00 00 -Друго ч

 п лб лб 

6911 Трпезни садови, кујнски садови, други пред-
мети за домаќинство или за тоалетна упо-
треба, од порцелан: 

6911 10 00 00 - Трпезни садови и кујнски садови - лб лб 
6911 90 00 00 -Друго - лб лб 

6912 6912 00 Керамички трпезни садови и кујнски садови, 
други предмети за домаќинството и за тоа-
летна употреба, освен од порцелан: 

6912 00 10 00 - Од обична керамика . - лб лб 
6912 00 30 00 - Кременаста глина - лб лб 
6912 00 50 00 - Фајанс или фина керамика - лб лб 
6912 00 90 00 -Друго - лб лб 

6913 Статуети и други украсни производи од ке-
рамика: 

6913 10 00 00 - Од порцелан - лб лб 
6913 90 -Друго: 
6913 90 10 00 - - Од обична керамика ' . . . - лб лб 

— Друго: 
6913 90 91 00 Кременаста глина - лб лб 
6913 90 93 00 Фајанс или фина керамика - лб лб 
6913 90 99 00 Друго - лб лб 

6914 Други производи од керамика: 
6914 10 00 00 -Од порцелан - лб лб 
6914 90 -Друго: 
6914 90 10 00 - - О д обична керамика - лб лб 
6914 90 90 00 - -Друго ' - лб лб 

ГЛАВА 70 

СТАКЛО И ПРОИЗВОДИ ОД СТАКЛО 

7001 7001 00 Стаклен крш и (други отпадоци од стакло'; 
стакло во маса: 

7001 00 10 00 -Стаклен крш и други остатоци и отпадоци од 
стакло - лб лб 

- Стакло во маса: 
7001 00 91 00 - -Оптичко стакло - лб лб 
7001 00 99 00 - -Друго - лб лб 
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7002 Стакло во форма на топки (освен тoп-
кичките од тар. број 7018), прачки или цев-

ки, необработени: 
7002 10 00 00 - Т о п к и - лб лб 
7002 20 -Прачки: 
7002 20 10 00 - - Од оптичко стакло - лб лб 
7002 20 90 00 - -Други - лб лб 

- Цевки: 
7002 31 00 00 --Од шопен кварц или друг шопен силициум диок-

сид - лб лб 
7002 32 00 00 --Од друго стакло што има линеарен коефици-

ент на ширење-денотација до 5 х 10' според 
Келвин, на температура меѓу О0 С и 300а С . . - лб лб 

7002 39 00 00 --Друго - лб лб 

7003 Леано и валано стакло, во форма на лис-
тови, плочи или профили, со или без слој за 
апсорпција, со или без слој за рефлексија, но 
поинаку необработено: 
- Неармирани листови и плочи: 

7003 12 --Бојосани во маса, непроѕирни, лакирана или со 
слој за апсорпција, со или без слој за рефлек-
сија: 

7003 12 10 00 Од оптичко стакло 
7003 12 90 00 Друго 
7003 19 --Друго: 
7003 19 10 00 Од оптичко стакло 
7003 19 90 00 Друго 
7003 20 00 00 - Армирани листови и плочи 
7003 30 00 00 - Профили 

7004 Влечено и дувано стакло, во форма на лис-
тови или плочи, со или без слој за апсорпци-
ја, со или без слој за рефлексија, но поинаку 
необработено: 

7004 20 - Бојосани во маса, непроѕирни, лакирани или со 
, слој за апсорпција, со или без слој за рефлексија: 

7004 20 10 00 - -Оптичко стакло м2 лб лб 

- -Друго : 
7004 20 91 00 Без слој за рефлексија : м2 лб лб 
7004 20 99 00 - - - Д р у г о м2 лб лб 
7004 90 - Друго стакло: 
7004 90 10 00 - -Оптичко стакло . . . : м2 лб лб 
7004 90 70 00 - - Стаклени плочи за хортикултура м2 лб лб 

- - Друго, со дебелина: 
7004 90 92 00 До 2,5 мм м2 лб лб 
7004 90 98 00 Над 2,5 мм м2 лб лб 

м2 лб лб 
м2 лб лб 

м2 лб лб 
м2 лб лб 
м2 лб лб 
м2 лб лб 

7005 Флоат стакло и површински брусено или 
полирано стакло, во форма на листови или 
плочи, со или без слој за апсорпција, со или 
без слој за рефлексија, но поинаку необрабо-
тено: 
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7005 10 

7005 10 05 00 -

7005 10 25 00 -
7005 10 30 00 -
7005 10 80 00 -

7005 21 

7005 
7005 
7005 
7005 
7005 
7005 
7005 
7005 

21 25 00 
21 30 00 
21 80 00 
29 
29 25 00 
29 35 00 
29 80 00-
30 00 00 

Неармирано стакло, со слој за апсорпција, со 
или без с,лој за рефлексија: 
- Без слој за рефлексија 
- Друго, со дебелина: 
- - Д о 3,5 мм 
- - Над 3,5 мм до 4,5 мм 
- - Над 4,5 мм 
Друго неармирано стакло: 
-Бојосано во маса, непроѕирно, лакирана или 

само површински брусено: 
- - Со дебелина до 3,5 мм 
- - Со дебелина над 3,5 мм до 4,5 мм 
- - Со дебелина нзд 4,5 мм 
-Друго: 
- - Со дебелина до 3,5 мм 
- - Со дебелина над 3,5 мм до 4,5 мм 
- - Со дебелина над 4,5 мм 
Ар мир ане стакло 

м 

м 
м2 

м 

лб лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

9 
м" лб лб 
м2 лб лб 

2 м лб лб 

2 м лб лб 
2 м лб лб 

м2 лб лб 
м2 лб лб 

7006 7006 00 

7006 00 10 00 
7006 00 90 00 

Стакло од тар. број 7003, 7004 или 7005, 
свиткано, со обработени рабови, гравирано, 
дупчено, емајлирано или поинаку обработе-
но, неврамено ниту споено со други матери-
јали: 
- Оптичко стакло 
-Друго 

лб 
лб 

лб 
лб 

7007 

7007 11 

7007 11 10 00 

7007 11 90 00 
7007 19 
7007 19 10 00 
7007 19 20 00 

7007 19 80 00 

7007 21 

7007 21 10 00 

7007 21 91 00 

7007 21 99 00 
7007 29 00 00 

7008 7008 00 00 00 

Сигурносно стакло, од колено или слоевито 
стакло: 
- Колено сигурносна стакло: 
--Со големина и форма погодна за вградување во 

возила, воздухоплови, вселенски бродови или 
пловила: 

Со големина и форма погодни за вградување во 
моторни возила - лб 
Друго - - лб 

--Друго: 
Емајлирано м" лб^ 
Воено во маса, непровидно, плакирани или со 
слој на рефлексија или апсорбира м" лб 
Друго м2 лб 

- Слоевито сигурносна стакло: 

--Со големина и форма погодна за вградување во 
возила, воздухоплови, вселенски бродови или 
пловила: 
Неврамено, за употреба во Ц И В И Л Н И воздухо-
плови - лб лб 

Друго: 
Со големина и форма погодни за вградување 
во моторни возила 

Друго 
--Друго м2 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

Повеќеѕидни ианел-елементи за изолација, од 
стакло лб лб 
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7009 

7010 

Огледала од стакло, врамени или неврамени, 
вклучувајќи и решровизори: 

7009 10 00 00 - Ретровизори (огледала) за моторни возила . . 
-Друго: 

7009 91 00 00 --Неврамени 
7009 92 00 00 - - Врамени 

Балони, шишиња, тегли, лонци, фиоли, ам-
пула и други контејнери, од стакло, за тран-
спорт или пакување на стоки; тегли од 
стакло за конзервирање; затки, поклопки и 
други затварачи од стакло: 

7010 10 00 00 
7010 20 00 00 

7010 91 00 00 
7010 92 00 00 
7010 93 00 00 
7010 94 00 00 

7011 

7011 10 00 00 
7011 20 00 00 
7011 90 00 00 

- Ампули 
- 3 ат к и, поклопки и други затворани од стакло 
-Друго, со капацитет: 
--Над! л 
--Над 0,33 л до 1л 
--Над 0,15 л до 0,33 л 
--До 0,15 л 

Стаклени обвивки (вклучувајќи балони и 
цевки), отворени, и нивни стаклени делови, 
без фитинзи, за електрични сијалици, като-
дна цевки или слично: 
- За електрично осветление . . 
- За катодни цевки 
-Друго 

7012 7012 00 00 00 Влошки за термос шишиња или за други 
вакуум садови п 

7013 Производи од стакло од видови што се 
употребуваат за на маса, во кујна, за тоа-
летни цели, во канцеларии, производи за 
внатрешна декорација или за слични цели 
(освен оние од шар. број 7010 или 7018): 

7013 10 00 00 - Од стакло-керамика 
- Чаши за пиење, освен од стакло-керамика: 

7013 21 - - Од оловно кристално стакло: 
Рачно обработени: 

7013 21 11 00 Брусени или поинаку декорирани 
7013 21 19 00 Други ' 

Механички обработени: 
7013 21 91 00 Брусени или поинаку декорирани 
7013 21 99 00 Други 
7013 29 --Други: 
7013 29 10 00 Од калено сигурносно стакло 

Други: 
Рачно обработени: 

7013 29 51 00 Брусени или поинаку декорирани 
7013 29 59 00 Други 

Механички обработени: 
7013 29 91 00 Брусени или поинаку декорирани 
7 0 1 3 2 9 9 9 0 0 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 
лб 
лб 
лб 

л о 
лб 
лб 

лб лб 

л о 

л о 
л о 

лб 
лб 

лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
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7013 31 
7013 31 10 00 
7013 31 90 00 
7013 32 00 00 

7013 39 00 00 

7013 91 
7013 91 10 00 
7013 91 90 00 
7013 99 
7013 99 10 00 
7013 99 90 00 

7014 7014 00 00 00 

-Производи од стакло што се употребуваат за 
на маса (освен наши за пиење) или за кујнски 
цели, освен од стакло-керамика: 

- - Од оловно кристално стакло: 
Рачно обработени 
Механички обработени 

-- Од стакло што има линеарен коефициент на 
. ширење-дилатација до 5 х 10 64според Келвин, 
на температура меѓу О0С и 300оС 

--Друго . . -
-Други производи од стакло: 
- - Од оловно кристално стакло: 

Рачно обработени 
Механички обработени 

- - Други: 
Рачно обработени 
Механички обработени 

Производи од стакло за сигнализација и 
оптички делови од стакло (освен оние од 
шар. број 7015), оптички необработени . . . 

лб 
лб 

л б 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб' 

лб, 
лб 

ло 
лб 

лб 
лб 

лб лб 

7015 Стакло за часовници и слични стакла, стак-
ла за некорективни или корективни очила, 
искривени, свиткани, издлабени или слично 
обработени, оптички необработени; избла-
де ни сферни стакла и сегменти, за производ-
ство на такви стакла: 

7015 10 00 00 - Стакло за корективни очи,т 
7015 90 00 00 -Друго 

7016 Блокови, тули, коцки, плочки, и други произ-
води од пресувано или леано стакло, арми-
рани или неармирани, што се употребуваат 
во градежништвото; стаклени коцки и дру-
ги ситни стаклени стоки, врз подлога или 
без подлога, за мозаик или слични украсни 
цели; со олово врамени прозорски окна во 
боја (витражно, катедрално, уметничко) и 
слично; мултицелуларно или пенесто стакло 
во форма на блокови, панели, плочи, школки 
или слични форми: 

7016 10 00 00 -Стаклени коцкички и други ситни стаклени 
стоки, врз подлога или без подлога, за мозаици 
или слични декоративни цели 

7016 90 -Друго: 

7016 90 10 00 - - Со оловни светлила и слично 
7016 90 30 00 - - Мултицелуларно или пенесто стакло 
7016 90 90 00 - - Д р у г о 

7017 Производи од стакло за лабораториски, 
хигиенски или фармацевтски цели, градуи-
рани или неградуирани, баждарени или не-
баждарени: 

лб 
лб 

лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 

лб 
лб 
лб 
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7017 10 00 00 

7017 20 00 00 

7017 90 00 00 

7018 

7018 10 

7018 10 11 00 
7018 10 19 00 
7018 10 30 00 

7018 10 51 00 
7018 10 59 00 
7018 10 90 00 
7018 20 00 00 
7018 90 
7018 90 10 00 
7018 90 90 00 

7019 

7019 11 00 00 
7019 12 00 00 
7019 19 00 00 

7019 31 00 00 
7019 32 00 00 
7019 39 
7019 39 10 00 
7019 39 90 00 
7019 40 00 00 

7019 51 00 00 
7019 52 00 00 

7019 59 00 00 

-Од шоиен кварц или од друг шоиен силициум-
диоксид 

- Од друго стакло, што има линеарен коефициент 
на ширење-дилатација до 5 х 10" според Кел-
вин, на температура меѓу О0С и 300оС 

-Друго 

Перли од стакло, имитации на бисер, ими-
тации на бесценети или полубесценети ка-
мења и слични ситни стаклени стоки и пред-
мети и од тие производи, освен имитација 
на накит; очи од стакло Освен протетички 
предмети; статуети и други украси од ста-
кло изработени на дувалки, освен имитации 
на накит; стаклени куглички со пречник до 
1 мм: 
-Перли од стакло, имитации на бисер, имитации 

на бесценети или полубесценети камења и слич-
ни ситни стаклени стоки: 

- - Перли од стакло: 
Брусени и механички полирани 
Други 

- - Имитации на бисери 
- -Имитации на бесценети и полубесценети каме-

ња: 
Брусени и механички полирани 
Други 

- - Д р у г о 
- Стаклени куглички со пречник до 1 мм 
-Друго: 
- - Очи од стакло 
- - Д р у г о 

Стаклени влакна (вклучувајќи стаклена 
волна) и производи од нив (на пр, предиво, 
ткаенина): 

- Трапови на стаклени влакна, ровинг, предиво и 
сечени нишки: 

- - Сечени нишки, со должина до 50 мм 
--Ровинг 
--Друго 
-Копрени (воал), мрежи, мат, асури, плочи и 

слични неткаени производи: 
-Мат 
- Копрени (воал) 

- -Друго: 
Прекриени со хартија или метал 
Друго 

- Ткаенини од ровинг 
-Други ткаенини: 
--Со ширина до 30 см 
--Со ширина над 30 см, со платнен преплет, со 

маса до 250 г/м2, од филаменти со нумерација 
по една жица до 136 текса 

--Друго -

лб ЛБ2 

лб ЛБ2 
лб ЛБ2 

ло 
лб 
лб 

лб 
лб 
лб 
лб 

ло 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

ло 
лб 
лб 

ло 
лб 

л о 
л о 

1 лб 

лб лб 

л б 
л б 

лб 
л б 
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7019 90 00 00 -Друго 

7020 7020 00 00 00 Други производи од стакло 

ОДДЕЛ XIV 

ПРИРОДНИ ИЛИ ОДГЛЕДУВАНИ БИСЕРИ, БЕСЦЕНЕТИ ИЛИ 
ПОЛУБЕСЦЕНЕТИ КАМЕЊА, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, МЕТАЛИ 

ПЛАТИНИРАНИ СО БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, И ПРОИЗВОДИ ОД НИВ; 
ИМИТАЦИИ НА НАКИТ; МЕТАЛНИ ПАРИ 

ГЛАВА 71 

ПРИРОДНИ ИЛИ ОДГЛЕДУВАНИ БИСЕРИ, БЕСЦЕНЕТИ ИЛИ ПОЛУБЕСЦЕНЕТИ КАМЕЊА, 
БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, МЕТАЛИ ПЛАТИНИРАНИ СО БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, И 

ПРОИЗВОДИ ОД НИВ; ИМИТАЦИИ НА НАКИТ; МЕТАЛНИ ПАРИ 

лб лб 

лб лб 

I. ПРИРОДНИ ИЛИ ОДГЛЕДУВАНИ БИСЕРИ И 
БЕСЦЕНЕТИ ИЛИ ПОЛУБЕСЦЕНЕТИ 

КАМЕЊА 

7101 Бисери, природни или одгледувани обрабо-
тени или необработени, несортирани, сор-
тирани но ненанижани, немонтирани или 
невглавени; бисери, природни или одгледу-
вани, привремено нанижани заради полесен 
транспорт: 

7101 10 00 00 - Бисери, природни - лб лб 
-Бисери, одгледувани: 

7101 21 00 00 --Необработени - лб лб 
7101 22 00 00 --Обработени - лб лб 

7102 Дијаманти, необработени или обработени, 
но немонтирани ниту вглавени: 

7102 10 00 00 -Несортирани - лб лб 
- Индустриски: 

7102 21 00 00 - - Необработени или само сечени со пила, цепени 
или делкани - лб лб 

7102 29 00 00 --Други - лб лб 
- Неиндустриски: 

7102 31 00 00 - - Необработени или само сечени со пила, цепени 
или делкана - лб лб 

7102 39 00 00 --Други - лб лб 

7103 Бесеценети камења (освен дијаманти) и 
полубесценети камења, необработени или 
обработени, несортирани или сортирани но 
ненанижаии, немонтирани ниту вглавени; 
несортирани бесценети камења (освен дија-
манти) и полубесценети камења^ привремено 
нанижани заради полесен транспорт: 
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7103 10 00 00 -Необработени или само сечени со иила или грубо 
обликувани - лб лб 

-Поинаку обработени: 
7103 91 00 00 - - Рубини, сафири и смарагди - лб дб 
7103 99 00 00 --Друго - лб лб 

7104 Синтетички или реконституирани бесце-
нети или полубесценети камења, обработени 
или необработени, несортирани или сорти-
рани но ненапишани, немонтирани, невгла-
вени; несортирани синтетички или реконс-
титуирани бесценети или полубесценети 
камења, привремено нанижани заради поле-
сен транспорт: 

7104 10 00 00 -Кварц, пиезо-електричен - лб лб 
7104 20 00 00 -Други, необработени или само сечени со пила или 

грубо обликувани - лб лб 
7104 90 00 00 -Друго - лб лб 

7105 Прашина и прав од природни или синте-
тички бесценети или полубесценети камења: 

7105 10 00 00 - Од дијаманти - лб лб 
7105 90 00 00 -Друго - лб лб 

- И. БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И МЕТАЛИ 
ПЛАТИНИРАНИ СО БЛАГОРОДЕН МЕТАЛ 

7106 Сребро (вклучувајќи сребро позлатено или 
платирано) необработено или во форма на 
полупроизводи, или во прав: 

7106 10 00 00 -Прав - лб лб 
-Друго: 

7106 91 - - Необработено: 
7106 91 10 00 Со финост од 999 промили или повеќе ^ лб лб 
7106 91 90 00 Со финост до 999 промили - лб лб 
7106 92 - - Полупроизводи: 
7106 92 10 00 Наборен шев, ковано парче, одсечоци -. лб лб 

Друго: 
7106 92 91 00 Со финост од 750 промили или повеќе . . . . - лб лб 
7106 92 99 00 Со финост до 750 промили - лб лб 

7107 7107 00 00 00 Прости метали платинирани со сребро, на-
таму необработени освен полупроизводи . . - лб лб 

7108 Злато (вклучувајќи платинирано) необрабо-
тено или во форма на полупроизводи, или во 
форма на прав: 
- Немонетарно: 

7108 11 00 00 --Прав - Д 
7108 12 0000 --Необработено - Д 
7108 13 - - Полупроизводи: 
7108 13 10 00 Шипки, жици и одсечоци; табли; листови и 

ленти со дебелина над 0,15 мм, изземајќи било 
каква подлога - Д 

Д 
Д 

Д 
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7108 13 30 00 Туби, цевки и шупливи цевки 
7108 13 50 00 Тенки листови и ленти (фолии), со дебелина до 

0,15 мм, изземајќи било каква подлога . . . . 
7108 13 90 00 Друго 
7108 20 00 00 -Монетарно 

7109 7109 00 00 00 Прости метали или сребро, платинирано со 
злато, натаму необработени, освен како 
полупроизводи 

7110 Платина, необработена, полупроизводи или 
во прав: 
-Платина: . 

7110 11 00 00 - - Необработена или во прав 

7110 19 -Друго: 
71101910 00 Шипки, жици и одсечоци; табли; листови и лен-

ти со дебелина над 0,15 мм, изземајќи било 
каква подлога 

711019 30 00 Туби, цевки и шупливи цевки 
7110 19 50 00 Тенки листови и ленти (фолија), со дебелина до 

0,15 мм, изземајќи било каква подлога . . . . 
7110 19 90 00 Друго 

- Паладиум: 
7110 21 00 00 - - Необработен или во прав 
7110 29 00 00 --Друго 

- Родиум: 
7110 31 00 00 - - Необработен или во прав 
7110 39 00 00 --Друго 

- Иридиум, осмиум и рутениум: 
7110 41 00 00 - - Необработени или во прав 
7110 49 00 00 --Друго 

7111 7111 00 00 00 Прости метали, сребро или злато, плати-
нирани со платина, понатаму необработени, 
освен во форма на полупроизводи 

7112 Отпадоци и остатоци од благородни ме-
тали или од метал платиниран со благород-
ни метали; други отпадоци и остатоци што 
содржат благородни метали или благородни 
метални соединенија, од вид кои главно се 
употребуваат за обновување на благородни 
метали: 

7112 10 00 00 -Од злато, вклучувајќи и од метал платиниран 
со злато, изучувајќи отпадоци што содржат 
други благородни метали 

7112 20 00 00 -Од платина, вклучувајќи од метали платиш-
рани со платина, но исклучувајќи отпадоци 
што содржат други благородни метали . . . . 

7112 90 00 00 -Друго 

Д д 

д 
д 
д 

д 

д 
д 

д 
д 

д 
д 

д 
д, 

д 
д 

д 
д 
д 

д д 

лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

Д Лб 

Д лб 

Д лб 
Д лб 
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III. НАКИТ, ЗЛАТАРСКИ, КУЈУНЏИСКИ И 
ДРУГИ ПРЕДМЕТИ 

7113 Накит и делови од накит; од благородни 
метали или од метали платинирани со бла-
городни метали: 
-Од благородни метали, вклучувајќи ги и оние 

што се превлечени или платинирани со благо-
родни метали: 

7113 11 00 00 --Од сребро, вклучувајќи ги и оние што се пре-
влечени или платинирани со други благородни 
метали 

7113 19 00 00 --Од други благородни метали, вклучувајќи ги и 
оние што се превлечени или платинирани со 
благородни метали 

7113 20 00 00 - Од прости метали платинирани со благородни 
метали 

7114 Предмети на златарството или кујунџис-
твото и нивни делови, од благородни мета-
ли или од метали платинирани со благород-
ни метали: 
-Од благородни метали вклучувајќи ги и оние 

што се превлечени или платинирани со благо-
родни метали: 

7114 11 00 00 --Од сребро, вклучувајќи ги и оние што се пре-
влечени или платинирани со други благородни 
метали. 

7114 19 00 00 --Од други благородни метали, вклучувајќи ги и 
оние што се превлечени или платинирани со 
благородни метали 

7114 20 00 00 -Од прости метали платинирани со благородни 
метали 

7115 Други предмети од благородни метали или 
од метали платинирани со благородни ме-
тали: 

7115 10 00 00 - Катализатори во форма на жичена ткаенина, 
решетка или мрежи, од платина 

7115 90 - Д р у г о : 
7115 90 10 00 - - Од благородни метали 
7115 90 90 00 - - Од метали платинирани со благородни метали. . 

7116 Предмети од природни или одгледувани 
бисери, од бесценети или полубесценети ка-
мења (природни, синтетички или реконстру-
ирани): 

7116 10 00 00 -Од природни или одгледувани бисери . . . . . . . 
7116 20 -Од бесценети или полубесценети камења (при-

родни, синтетички или реконструирани): 
- -Изработени целосно од бесценети или полубес-

ценети камења: 
7116 20 11 00 Ѓердани, нараквици и други предмети од при-

родни бесценети или полубесценети камења, 
во низи, без копчиња или друг прибор 

лб лб 

лб лб 

лб лб 

лб лб 

лб лб 

лб лб 

лб лб 

лб лб 
лб лб 

лб лб 

лб ло 



7116 20 19 00 Друго - лб лб 
7116 20 90 00 — Друго - лб лб 

7117 Имитации на накит: 
- Од прости метали, вклучувајќи ги и оние што 

се превлечени со благородни метали: 
7117 11 00 00 - - Копчиња за манжетни и слични копчиња . . . - лб лб 
7117 19 --Друго: 
7117 19 10 00 Со делови од стакло - лб лб 

Без делови од стакло: 
7117 19 91 00 Позлатени, посребрени или платинирани . . - лб лб 
7117 19 99 00 Друго - лб лб 
7117 90 00 00 -Друго - лб лб 

7118 Метални пари: 
7118 10 -Метални пари (освен златни метални пари), 

кои не се законско средство за плаќање: 
7118 101000 — О д сребро - Д Д 
7118 109000 - -Друго - Д Д 
7118 90 00 00 -Друго - Д Д 

ОДДЕЛ XV 

ПРОСТИ МЕТАЛИ И ПРОИЗВОДИ ОД ПРОСТИ МЕТАЛИ 

ГЛАВА 72 

ЖЕЛЕЗО И ЧЕЛИК 

I. ПРОИЗВОДИ ВО ПРИМАРНИ ФОРМИ; 
ПРОИЗВОДИ ВО ГРАНУЛИ ИЛИ ВО ПРАВ 

7201 Сурово железо и манганово (огледално) же-
лезо, во блокови или други примарни форми: 

7201 10 -Нелегирано сурово железо со содржина до 0,5% 
по маса фосфор: 

- - С о содржина на 0,4% по маса или повеќе на ман-
ган: 

7201 10 11 00 Со содржина по маса до 1% на силициум . . . - лб лб 
7201 1019 00 Со содржина по маса над 1 % на силициум . . - лб лб 
7201 10 30 00 - - Со содржина од ОД % до 0,4% по маса на манган - лб лб 
7201 10 90 00 - - Со содржина помала од ОД % по маса на манган - лб лб 
7201 20 00 00 -Нелегирано сурово железо со содржина над 0,5% 

по маса фосфор - лб лб 
7201 50 00 00 -Негирано сурово железо; манганово (огледално) 

' железо - лб лб 

7202 Феро-легури: 
- Феро-манган: 

7202 11 --Со содржина над 2% по маса јаглерод: 
7202 11 20 00 Со гранулација која не преоѓа 5 мм и со содр-

жина на манган над 65% по маса - лб К 
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7202 11 80 00 Друго - лб К 
7202 19 00 00 --Друго - лб К 

-Феро-силициум: 
7202 21 - - Со содржина над 55% по маса силициум: 
7202 21 10 00 Со содржина од 55% до 80% по маса на сили-

циум - лб К 
7202 21 90 00 Со содржина над 80% по маса на силициум лб К 
7202 29 00 00 --Друго - лб К 
7202 30 00 00 -Ф еро- силине-манган - лб К 

- Феро-хром: 
7202 41 --Со содржина над 4% по маса јаглерод: 
7202 41 10 00 Со содржина од 4% до 6% по маса на јаглерод - лб К 

Со содржина по маса на над 6% на јаглерод: 
7202 41 91 00 Со содржина по маса до 60% на хром . . . . - лб К 
7202 41 99 00 Со содржина по маса над 60% на хром . . . - лб К 
7202 49 — Д р у г о : 
7202 49 10 00 Со содржина по маса до 0,05% на јаглерод . . - лб К 
7202 49 50 00 Со содржина по маса над 0,05% до О, 5% на јаг-

лерод - лб К 
7202 49 90 00 Со содржина по маса над 0,5% до 4% на ја-

глерод - лб К 
7202 50 00 00 -Феро-силико-хром - лб лб 
7202 60 00 00 - Феро-никел - лб К 
7202 70 00 00 -Феро-молибден - лб лб 
7202 80 00 00 -Феро-еолфрам (тунгстен) и феро-силико-волф-

рам (шунгстен) - лб лб 
-Друго: 

7202 91 00 00 --Феро-титан и феро-силико-титан - лб лб 
7202 92 00 00 --Феро-ванадиум - лб лб 
7202 93 00 00 --Феро-ниобиум - лб лб 
7202 99 — Д р у г о : 

Феро-фосфор: 
7202 99 11 00 Со содржина повеќе од 3% до 15% по маса на 

фосфор - лб лб 
7202 99 19 00 Со содржина над 15% по маса на фосфор . лб лб 
7202 99 30 00 Феро-силико-магнезиум - лб лб 
7202 99 80 00 Друго - лб лб 

7203, Производи од железо добиени со директна 
редукција на железна руда и други сунге-
расти производи од железо, во парчиња, пе-
лети или слични форми; железо со мини-
мална чистота 99,94% по маса, во парчиња, 
пелети или слични форми: 

7203 10 00 00 - Производи од железо добиени со директна ре-
дукција на железна руда - лб лб 

7203 90 00 00 -Друго - лб лб 

7204 Отпадоци и остатоци од железо или челик; 
отпадни инготи, славови и др, од железо или 
челик, за претопување: 

7204 10 00 00 - Отпадоци и остатоци од леано железо . . . . - Д лб 
- Отпадоци и остатоци од легиран челик: 

7204 21 - - Од не'рѓосувачки челик: 
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7204 21 10 00 Со содржина по маса над 8% никел - Д лб 
7204 21 90 00 Друго - Д лб 
7204 29 00 00 - Д р у г о - Д лб 
7204 30 00 00 - Отпадоци и остатоци од калаисано железо или 

челик - лб лб 
-Други отпадоци и остатоци: 

7204 41 --Струганици, опилки, отсечоци и исечоци и 
слично, вклучувајќи ги и оние во бали: 

7204 41 10 00 Струганици, опилки - Д лб 
Отсечоци, исечоци и слично: 

7204 41 91 00 Во бали - Д лб 
7204 41 99 00 Друго - - Д лб 
7204 49 --Друго: 
7204 49 10 00 Фрагментирано - Д лб 

Друго: 
7204 49 30 00 Во бали - Д лб 

Друго: 

7204 49 91 00 Кои не се пребарани ни сортирани - Д лб 
7204 49 99 00 Друго - Д лб 
7204 50 - Отпадни инготи, славови и др, за претопување: 
7204 50 10 00 - - Од легиран челик - Д лб 
7204 50 90 00 - - Д р у г о - Д лб 

7205 Гранули и прав, од сурово железо, манганово 
огледално железо, железо или челик: 

7205 10 00 00 -Гранули - лб лб 
-Прав: 

7205 21 00 00 --Од легиран челик - лб лб 
7205 29 00 00 — Д р у г о - лб лб 

II. ЖЕЛЕЗО И НЕЛЕГИРАН ЧЕЛИК 

7206 Железо и нелегиран челик во инготи или 
други примарни форми (исклучувајќи го же-
лезото од тар. број 7203): 

7206 10 00 00 -Инготи - лб лб 
7206 90 00 00 -Друго . - лб , лб 

7207 Полупроизводи од железо или нелегиран че-
лик: 
- о содржина помала од 0,25% по маса јаглерод: 

7207 11 --Со правоаголен (вклучувајќи квадратен) на-
пречен пресек, со ширина помала од двојн те 
дебелина: 
Валани или добиени со континуирано леење: 

7207 11 11 00 Од челик за автомати - лб лб 
Друго: 

7207 11 14 00 Со дебелина до 130 мм - лб лб 
7207 11 16 00 Со дебелина над 130 мм - лб лб 
7207 11 90 00 Ковани - лб лб 
7207 12 --Друго, со правоаголен (освен квадратен) напре-

чен пресек: 
7207 1210 00 Валани или добиени со континуирано леење - лб лб 
7207 12 90 00 Ковани - лб лб 
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7207 19 - Д р у г о : 
Со кружен или многуаголен напречен пресек: 

Валани или добиени со континуирано леење: 
7207 1911 00 Од челик за автомати - лб лб 

Друго: 
7207 1914 00 Добиени со континуирано леење - лб лб 
7207 19 16 00 Друго - лб, лб 
7207 19 19 00 Ковани - лб лб 

Грубо вообличени "бланкс" производи за 
профили: 

7207 19 31 00 Валани или добиени со континуирано леење. - лб лб 
7207 19 39 00 Ковани . - лб лб 
7207 19 90 00 Друго - лб лб 
7207 20 -Со содржина 0,25% по маса или повеќејаглерод: 

- - С о правоаголен (вклучувајќи квадратен) напре-
чен пресек, со ширина помала од двократната 
дебелина: 

Валани или добиени со континуирано леење: 
. 7207 20 11 00 - : Од челик за автомати - лб лб 

Со содржина по маса: 
7207 20 15 00 Од 0,25% до 0,6% на јаглерод - . лб лб 
7207 20 17 00 Над 0,6% на јаглерод - лб лб 

7207 20 19 00 Ковани - лб лб 
- -Друго , со правоаголен (освен квадратен) напре-

чен пресек: 
7207 20 32 00 , Валани или добиени со континуирано леење - лб лб 
7207 20 39 00 Ковани - лб лб 

- - Со кружен или многуаголен напречен пресек: 
Валани или добиени со континуирано леење: 

7207 20 51 00 Од челик за автомати , - лб лб 
Друго: 

7207 20 55 00 Со содржина по маса од 0,25% до 0,6% на 
јаглерод - лб лб 

7207 20 57 00 Со содржинс по маса над 0,6% на јаглерод - лб лб 
7207 20 59 00 Ковани - лб лб 

- - Г р у б о вообличени "бланкс" производи за про-
фили: 

7207 20 71 00 Валани или добиени со континуирано леење - лб лб 
7207 20 79 00 Ковани - лб лб 
7207 20 90 00 - - Д р у г о - лб лб 

7208 Топло волани плоснати производи, од желе-
зо или нелегиран челик, со ширина 600 мм 
или поголема, неплатинирани или непревле-
ченш 

7208 10 00 00 -Во макари, само топло волани, со шари во рел-
јеф - лб лб 

-Друго, во макари, само топло волани, пишу-
вани: 

7208 25 - - Со дебелина над 4,75 мм: 
7208 25 00 10 За валање и производство на цевки - лб лб 
7208 25 00 90 Друго : - лб К 
7208 26 - - Со дебелина од 3 мм до 4,75 мм: 
7208 26 00 10 За валање и производство на цевки - лб . лб 
7208 26 00 90 Друго - лб лб 
7208 27 — Со дебелина до 3 мм: 
7208 27 00 10 За валање и производство на цевки - лб лб 
7208 27 00 90 Друго - лб лб 
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-Друго, во макари, само топло волани: 
7208 36 00 00 — С о дебелина над 10 мм - лб лб 
7208 37 --Со дебелина од 4,75мм до 10 мм: 
7208 37 10 00 За валање и производство на цевки - лб лб 
7208 37 90 00 Друго - лб лб 
7208 38 - - Со дебелина од 3 мм до 4,75 мм: 
7208 38 10 00 За валање и производство на цевки - лб лб 
7208 38 90 00 Друго ' - лб лб 
7208 39 --Со дебелина до 3 мм: 
7208 39 10 00 За валање и производство на цевки - лб лб 
7208 39 90 00 ^ Друго - лб лб 
7208 40 00 00 -Ненамотани (табли), само топло волани, со 

шари во релјеф - лб лб 
-Друго, ненамотани (табли), само топло волани: 

7208 5 1 - - С о дебелина над 10 мм: 
7208 51 10 00 Со шари во релјеф " . . . - лб К 
7208 51 90 00 Друго - лб К 
7208 5 2 - - С о дебелина од 4,75 мм до 10 мм: 
7208 52 10 00 Со шари во релјеф - лб К 
7208 52 90 00 Друго - лб К 
7208 5 3 - - С о дебелина од 3 мм до 4,75 мм: 

7208 53 10 00 --— Со шари во релјеф - лб К 
7208 53 90 00 Друго - лб К 
7208 5 4 - - С о дебелина помала од 3 мм: 
7208 54 10 00 Со дебелина од 2 мм или повеќе - лб К 
7208 54 90 00 Со дебелина до 2 мм - лб К 
7208 90 -Друго: 
7208 90 10 00 - - Само површински третирани или просто сечени 

во форми освен правоаголна (вклучувајќи 
квадратна) . - лб К 

7208 90 90 00 - - Д р у г о ' - лб К 

7209 Плоснати волани производи, од железо или 
нелегиран челик, со ширина 600 мм или по-
голема, ладно волани (ладно редуцирани), не-
платинирани или непревлечени: 

- Во макари, само ладно волани: 
7209 15 00 00 - - Со дебелина од 3 мм и поголема - лб К 
7209 16 00 00 - - Со дебелина од 1 мм до 3 мм - лб К 
7209 17 00 00 --Со дебелина од 0,5 до 1 мм - лб К 
7209 18 00 00 - - Со дебелина помала од 0,5 мм - лб К 

- Ненамотани (во табли), само ладно волани: 
7209 25 00 00 - - Со дебелина од 3 мм и поголема - лб лб 
7209 26 00 00 - - Со дебелина од 1 мм до 3 мм - лб К 
7209 27 00 00 - - Со дебелина од 0,5 до 1 мм - лб К 
7209 28 00 00 - - Со дебелина помала од 0,5 мм - лб лб 
7209 90 -Други: 
7209 90 10 00 - - Само површински обработени или просто сечени 

во форми освен правоаголна (вклучувајќи квад-
ратна) - лб К 

7209 90 90 00 - - Д р у г и - лб К 



7210 Плоснати валани производи од железо или 
нелегиран челик, со ширина 600 мм или по-
голема, платинирани или превлечени 
-Превлечени или прекриени со калај: 

7210 11 - - Со дебелина од 0,5 мм или поголема: 
7210 11 10 00 Само површински третирани или просто сече-

ни во форми, освен правоаголна (вклучувајќи 
квадратна) 

7210 11 90 00 Други 
7210 12 --Со дебелина помала од 0,5 мм: 

Само површински третирани или просто сече-
ни во форми, освен правоаголна (вклучувајќи 
квадратна): 

7210 12 11 00 Бел лим 
7210 12 19 00 Друго 
7210 12 90 00 Друго 
7210 20 - Превлечени или прекриени со олово, вклучувајќи 

и мат-лњн: 
7210 20 10 00 - - С а м о површински третирани или просто сечени 

во форми, освен правоаголна (вклучувајќи квад-
ратна) 

7210 20 90 00 - - Д р у г о , 
7210 30 00 00 - Електролитички превлечени или прекриени со 

цинк 
-Поинаку превлечени или прекриени со цинк: 

7210 41 - - Брановидни: 
7210 41 10 00 Само површински третирани или просто се-

чени во форми, освен правоаголна (вклучувај-
ќи квадратна), 

7210 41 90 00 Друго 
7210 49 — Д р у г о : 
7210 49 10 00 Само површински третирани или просто се-

чени во форми, освен правоаголна (вклучувај-
ќи квадратна) . . 

7210 49 90 00 Друго 
7210 50 -Превлечени со оксид на хром или со хром и ок-

сиди на хром: 
7210 50 10 00 - - С а м о површински третирани или просто сечени 

во форми, освен правоаголна (вклучувајќи квад-
ратна) 

7210 50 90 00 - -Друго 
- Превлечени или прекриени со алуминиум: 

7210 61 00 00 --Превлечени или прекриени со легура на алуми-
ниум и цинк 

7210 69 00 00 --Друго 
7210 70 -Обоени, лакирана или превлечени со пластична 

маса: 
- - Само површински третирани или просто сечени 

во форми, освен правоаголна (вклучувајќи квад-
ратна): 

7210 70 31 00 Бел лим, превлечен со оксиди на хром или со 
хром и оксиди на хром, лакиран 

7210 70 39 00 Друго 
7210 70 90 00 - -Друго . . 
7210 90 - Д р у г о : 
7210 90 10 00 --Превлечени со сребро или злато, платинирани 

или емајлирани 
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- -Друго: 
Други само површински третирани (вклучу-
вајќи платинирани), или просто сечени во фор-
ми различни од правоаголна (вклучувајќи 
квадратна): 

7210 90 31 00 Платинирани - лб лб 
7210 90 ЗЗ 00 Калаисани и печатени - лб лб 
7210 90 38 00 Друго - лб лб 
7210 90 90 00 Друго - лб лб 

7211 Плоснати волани производи од железо или 
нелегиран челику со ширина помала од 
600 мм, неплатинирани или непревлечени: 
- Само топло волани: 

7211 13 00 00 --Валани на четири бочни страни или во затво-
рен калибар, со ширина над 150 мм и со де-
белина 4 мм и поголема, ненамотани (во та-
бли) и без релјефни површини (мазни) . . . . . л д лб 

7211 14 - - Други, со дебелина од 4,75 мм и поголема: 
7211 14 10 00 Со ширина над 500 мм - лб лб 
7211 14 90 00 Со ширина до 500 мм - лб лб 
721119 --Други: 
7211 19 20 00 Со ширина над 500 мм - лб лб 
7211 19 90 00 Со ширина до 500 мм - лб лб 

- Само ладно волани: 
7211 23 00 00 - - Ш т о содржат по маса до 0,25% јаглерод - лб лб 
7211 29 00 00 --Други - лб лб 
7211 90 -Други: 

- - Со ширина над 500 мм: 
7211 90 11 00 Само површински третирани - лб лб 
7211 90 19 00 Други - лб лб 
7211 90 90 00 — Со ширина до 500 мм - лб лб 

7212 Плоснати волани производи од железо или 
нелегиран челику со ширина помала од 
600 мМу платинирани или превлечени: 

7212 10 - Превлечени или прекриени со калај: 
72121010 00 - - Само површински третирани - лб лб 

- -Друго : 
Со ширина над 500 мм: 

7212 10 91 00 Само површински третирани . - лб лб 
7212 10 93 00 Друго - лб лб 
7212 10 99 00 Со ширина до 500 мм - лб лб 
7212 20 - Електролитички превлечени или прекриени со 

цинк: 
- - Со ширина над 500 мм: 

721220 11 00 Само површински третирани - лб лб 
7212 20 19 00 Друго .л - лб лб 
7212 20 90 00 - - Со ширина до 500 мм - лб лб 
7212 30 -Превлечени или прекриени со цинк на друг начин: 

- - Со ширина над 500 мм: 
7212 30 11 00 Само површински третирани - лб лб 
7212 30 19 00 Друго - лб лб 
7212 30 90 00 - - С о ширина до 500 мм - лб лб 
7212 40 -Премачкани, лакирана или превлечени со плас-

тична маса: 
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7212 40 10 00 - - Калаисани, само лакирани - лб лб 
- -Друго : 

Со ширина над 500 мм: 
7212 40 91 00 Само површински третирани - лб лб 
7212 40 93 00 Друго - лб лб 

Со ширина до 500 мм: 
7212 40 95 00 Превлечени со оксиди на хром или хром и ок-

сиди на хром, лакирани - лб лб 
7212 40 98 00 Друго - лб лб 
7212 50 -Превлечени или прекриени на друг начин: 

- - Со ширина над 500 мм: 
7212 50 10 00 Посребрени, позлатени, платинирани или емај-

лирани - лб лб 
Друго: 

Само површински третирани: 
7212 50 31 00 Превлечени со олово - лб лб 
7212 50 51 00 Друго - лб лб 
7212 50 58 00 Друго - лб лб 

- - Со ширина до 500 мм: 
7212 50 75 00 Превлече^и со бакар - лб лб 
7212 50 91 00 Превлечени со хром или никел - лб лб 

Превлечени со алуминиум: 
7212 50 93 00 Превлечени со легура на алуминиум и цинк - лб лб 
7212 50 97 00 Друго - лб лб 
7212 50 99 00 Друго - лб лб 
7212 60 - Платинирани: 

- - Со ширина над 500 мм: 
7212 60 11 00 Само површински третирани - лб лб 
721260 1900 Друго . - лб лб 

- - Со ширина до 500 мм: 
Само површински третирани: 

7212 60 91 00 Топло валани, само површински третирани - лб лб 
7212 60 93 00 Друго - лб лб 
7212 60 99 00 Друго - лб лб 

7213 Топло вилана жица, во макари, од железо 
или нелегиран челик: 

7213 10 00 00 -Со вдлабнатини, ребра, жлебови или други де-
формации добиени во процесот на валање - лб лб 

7213 20 00 00 - Од челик за автомати - лб лб 
-Друга: 

7213 91 00 00 --Со кружен напречен пресек со пречник помал од 
14 мм - лб лб 

7213 99 00 00 — Д р у г а - лб лб 

7214 Други прачки од железо или нелегиран челик, 
само ковани, топло волани, топло влечени 
или топло екструдирани, вклучувајќи ги 
оние што се усучени па валањето: 

7214 10 00 00 -Ковани - лб лб 
7214 20 00 00 -Со вдлабнатини, ребра, жлебови или други де-

формации добиени во процесот на валање - лб лб 
7214 30 00 00 -Други, од челик за автомати - лб лб 

-Други: 
7214 91 00 00 --Со правоаголен (освен квадратен) напречен 

пресек - лб лб 
7214 99 00 00 — Д р у г и - лб лб 
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7215 Други прачки од железо или нелегиран челик: 

7215 10 00 00 -Од челик за автомати, само ладно добиени или 
ладно довршени - лб лб 

7215 50 -Други, само ладно добиени или ладно довршени: 
- - Со содржина на јаглерод до 0,25% по маса: 

7215 50 11 00 Со правоаголен (освен квадратен) напречен 
пресек - лб лб 

7215 50 19 00 Други - лб лб 
7215 50 30 00 - - С о содржина на јаглерод над 0,25% до 0,6% по 

маса - лб лб 
7215 50 90 00 - - С о содржина на јаглерод над 0,6% по маса . . . - лб лб 
7215 90 - Д р у г и : 
7215 90 10 00 - - Т о п л о валани, топло влечени или екструдирани, 

само платинирани - лб лб 
7215 90 90 00 —Други . - лб лб 

7216 Профили од железо или нелегиран челик: 
7216 10 00 00 - U, I или Н профили, само топло волани и топло 

влечени или екструдирани, со висина помала од 
80 мм - лб лб 

или Т профили, само топло волани, топло 
влечени или екструдирани со висина помала од 
80 мм: 

7216 21,00 00 --1, профили - лб лб 
7216 22 00 00 --Т профили - лб лб 

-U, I или H профили, само топло волани, топло 
влечени или ексшрудирани, со висина од 
80 мм и поголеми: 

7216 31 — I I профили: 
Со висина од 80 мм до 220 мм: 

7216 31 11 00 Со паралелни бочни страни - лб лб 
7216 31 19 00 Друго - лб лб 

Со висина над 220 мм: 
7216 31 91 00 Со паралелни бочни страни - лб лб 
7216 31 99 00 Друго - лб лб 
7216 32 —I профили: 

Со висина од 80 мм до 220 мм: 
7216 32 11 00 Со паралелни бочни страни - лб лб 
7216 32 19 00 Друго - лб лб 

Со висина над 220 мм: 
7216 32 91 00 Со паралелни бочни страни - лб лб 
7216 32 99 00 Друго - лб лб 
7216 33 — Н профили: 
7216 ЗЗ 10 00 . Со висина од 80 мм до 180 мм - лб лб 
7216 ЗЗ 90 00 Со висина над 180 мм - лб лб 

7216 40 - I , или Т профили, само топло волани, топло 
влечени или екструдирани, со висина од 80 мм 
или поголеми: 

7216 40 10 00 - - 1 , профили - лб лб 
7216 40 90 00 — Т профили - лб лб 
7216 50 00 00 -Други профили, само топло волани топло вле-

чени или екструдирани - лб лб 
-Профили, само ладно добиени или ладно довр-

шени: 
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7216 61 - - Добиени од плоснати валани производи: 
7216 61 10 00 С, L, U, Z, омега или профили со прорез . . . - лб лб 
7216 61 90 00 Друго - лб лб 
7216 69 00 00 — Д р у г и - лб лб 

гДруги: 
7216 91 00 00 --Ладно добиени или ладно довршени од плос-

нати валани производи - лб лб 
7216 99 00 00 — Д р у г и - лб лб 

7217 Ладно добиена жица, од железо или нелеги-
ран челик: 

7217 10 - Непревлечена или непрекриена, полирана или 
неполирана: 

- - Со содржина на јаглерод до 0,25% по маса: 
7217 1010 00 Со максимална димензија на напречен пресек 

до 0,8 мм - лб лб 
Со максимална димензија на напречен пресек 
над 0,8 мм: 

7217 10 31 00 Со вдлабнатини, ребра, жлебови или други 
деформации добиени во текот на валањето лб лб 

7217 10 39 00 Друга - лб лб 
7217 10 50 00 - - С о содржина на јаглерод над 0,25% до 0,6% по 

маса - лб лб 
7217 10 90 00 - - С о содржина на јаглерод над 0,6% по маса . . . - лб лб 
7217 20 -Превлечена или прекриена со цинк: 

- - Со содржина на јаглерод до 0,25% по маса: 
7217 20 10 00 Со максимална димензија на напречен пресек 

до 0,8 мм - лб лб 
7217 20 30 00 Со максимална димензија на напречен пресек 

над 0,8 мм - лб лб 
7217 20 50 00 - - С о содржина на јаглерод над 0,25% до 0,6% по 

маса ; - лб лб 
7217 20 90 00 - - Со содржина на јаглерод над 0,6% по маса . . . - лб лб 
7217 30 -Превлечена или прекриена со други прости ме-

тали: 
- - Со содржина на јаглерод до 0,25% по Маса: 

Со максимална димензија на напречен пресек 
до 0,8 мм: 

7217 30 11 00 Превлечена со бакар - лб лб • 
7217 30 19 00 - - - - Д р у г а - лб лб 

Со максимална димензија на напречен пресек 
над 0,8 мм: 

7217 30 31 00 Превлечена со бакар - лб лб 
7217 30 39 00 Друга - лб лб 
7217 30 50 00 - - С о содржина на јаглерод над 0,25% до 0,6% по 

маса - лб лб 
7217 30 90 00 - - Со содржина на јаглерод над 0,6% по маса . . . - лб лб 

7217 90 -Друга: 
- - Со содржина на јаглерод до 0,25% по маса: 

7217 90 10 00 Со максимална димензија на напречен пресек 
до 0,8 мм - лб лб 

7217 90 30 00 Со максимална димензија на напречен пресек 
над 0,8 мм - лб лб 

7217 90 50 00 - - С о содржина на јаглерод над 0,25% до 0,6% по 
маса - лб лб 

7217 90 90 00 - - Со содржина на јаглерод над 0,6% по маса . . . - лб лб 
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III НЕ'РЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК 

7218 Не’ргосувачки челик во инготи или други 
примарни форми; полупроизводи од не'ргосу-
вачки челик: 

7218 10 00 00 -Инготи и други примарни форми - лб лб 
-Други: 

7218 91 00 00 - С о правоаголен (вклучувајќи квадратен) на-
пречен пресек - лб лб 

7218 99 00 00 — Д р у г о - лб лб 

7219 Плоснати волани производи од не'ргосу-
вачки челик, со шичина од 600 мм или пого-
лема: 
- Само топло волани, во макари: 

7219 11 00 00 --Со дебелина поголема од 10 мм - лб лб 
7219 12 — Со дебелина од 4,75 до 10 мм: 
7219 12 10 00 - - - Со содржина 2,5% или повеќе по маса на никел - лб лб 
7219 12 90 00 Со содржина помала од 2,5% по маса на никел - лб лб 
7219 13 - - С о дебелина од 3 мм и поголема, но помала од 

4,75 мм: 
72191310 00 Со содржина 2,5 % или повеќе по маса на никел - лб лб 
7219 13 90 00 - - - Со содржина помала од 2,5 % по маса на никел - лб лб 
7219 14 --Со дебелина помала од 3 мм: 
72191410 00 Со содржина 2,5% или повеќе по маса на никел - лб лб 
7219 14 9000 Со содржина помала од 2,5% по маса од никел - лб лб 

- Само топло волани, во табли: 
7219 21 - - Со дебелина поголема од 10 мм: 
7219 21 10 00 Со содржина од 2,5% или повеќе по маса на ни-

кел - лб лб 
7219 21 90 00 Со содржина помала од 2,5% по маса на никел - лб лб 
7219 22' - - Со дебелина од 4,75мм до 10 мм: 
7219 22 10 00 Со содржина од 2,5% или повеќе по маса на ни-

кел - лб лб 
7219 22 90 00 Со содржина помала од 2,5% по маса на никел - лб лб 
7219 23 00 00 --Со дебелина од 3 мм и поголема, но помала од 

4,75 мм - лб лб 
7219 24 00 00 - - Со дебелина помала од 3 мм - лб лб 

- Само ладно волани: 
7219 31 00 00 --Со дебелина 4,75 мм и поголема . . - лб лб 
7219 32 --Со дебелина 3 мм и поголема, но помала од 

4,75 мм: 
7219 32 10 00 Со содржина од 2,5% или повеќе по маса на ни-

кел - лб лб 
7219 32 90 00 Со содржина помала од 2,5% по маса на никел - лб лб 
7219 33 --Со дебелина поголема од 1 мм, но помала од 

3 мм 
7219 ЗЗ 10 00 Со содржина од 2,5% или повеќе по маса на ни-

кел . - лб лб 
7219 ЗЗ 90 00 Со содржина помала од 2,5% по маса на никел - лб лб 
7219 34 --Со дебелина од 0,5 мм до 1 мм: 
7219 34 10 00 Со содржина од 2,5% или повеќе по маса на ни-

кел . - лб лб 
7219 34 90 00 Со содржина помала од 2,5% по маса на никел - лб лб 
7219 35 --Со дебелина помала од 0,5 мм: 
721935 1000 Со содржина од 2,5% или повеќе по маса на 

никел - лб лб 
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7219 35 90 00 Со содржина помала од 2,5% по маса на никел лб лб 

7219 90 -Други: 
7219 90 10 00 - - С а м о површински третирани, вклучувајќи плати-

рани, или просто сечени во форми освен право-
аголна (вклучувајќи квадратна) . лб лб 

7219 90 90 00 - - Други лб лб 

Плоснати валани производи од не'рѓосу-
вачки челик, со ширина помала од 600 мм: 

- Само топло волани: 
7220 11 00 00 --Со дебелина 4,75 мм и поголема лб лб 
7220 12 00 00 --Со дебелина помала од 4,75 мм лб лб 

7220 20 - Само ладно волани: 
7220 20 10 00 - - Со ширина над 500 мм лб лб 

- - Со ширина до 500 мм: 
Со дебелина над 3 мм, и со маса: 

7220 20 31 00 Над 2,5% на никел лб лб 
7220 20 39 00 До 2,5 % на никел лб лб 

Со дебелина од 0,35 мм до З мм, и со маса: 
7220 20 51 00 Над 2,5% на никел лб лб 
7220 20 59 00 До 2,5% на никел лб лб 

Со дебелина до 0,35 мм, и со маса: 
7220 20 91 00 Над 2,5% на никел лб лб 
7220 20 99 00 До 2,5% на никел лб лб 

7220 90 -Други: 
- - Со ширина над 500 мм: 

7220 90 11 00 Само -површински третирани, вклучувајќи и 
лб л о платинирани лб л о 

7220 90 19 00 Друго лб лб 
- - Со ширина до 500 мм: 

Само површински третирани, вклучувајќи и 
платинирани: 

7220 90 31 00 Топло валани, само платинирани лб лб 
7220 90 39 00 Друго лб л о 
7220 90 90 00 Друго лб лб 

7221 00 Топло волана жица, во калеми, од не'рѓосу-
вачки челик: 

7221 00 10 00 - Со содржина на 2,5% по маса на никел или повеќе ' лб лб 

7221 00 90 00 - Со содржина до 2,5% по маса на никел лб лб 

Прачки и профили, од неургосувачки челик: 

-Прачки, само топло волани, топло влечени или 
екструдирани: 

7222 11 --Со кружен напречен пресек: 
Со дијаметар над 80 мм, и со содржина по маса: 

7222 11 11 00 Од 2,5% или повеќе на никел лб лб 
7222 11 19 00 До 2,5% на никел . . лб лб 

Со дијаметар од 25 мм до 80 мм, и со содржина 
по маса: 

7222 11 21 00 Од 2,5% или повеќе на никел лб лб 
7222 11 29 00 До 2,5% на никел лб лб 

Со дијаметар помал од 25 мм и со содржина по 
маса: 

7222 11 91 00 Од 2,5% или повеќе на никел лб лб 
7222 11 99 00 До 2,5% на никел лб лп 

7220 

7221 

7222 
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7222 19 - -Друго: 
7222 19 10 00 Со содржина на 2,5% по маса на никел или по-

веќе - лб лб 
7222 19 90 00 Со содржина до 2,5% по маса на никел . . . . - лб лб 
7222 20 - П р а ч к и , само ладно добиени или ладно довр-

шени: 
- - Со кружен напречен пресек: 

Со дијаметар преку 80 мм, и со содржина по 
маса: 

7222 20 11 00 Од 2,5% или повеќе на никел - . лб лб 
7222 20 19 00 До 2,5% на никел - лб лб 

Со дијаметар од 25 мм до 80 мм, и со содржина 
по маса: 

7222 20 21 00 Од 2,5% или повеќе на никел - лб лб 
7222 20 29 00 До 2,5% на никел - лб лб 

Со дијаметар помал од 25 мм и со содржина по 
маса: 

7222 20 31 00 Од 2,5% или повеќе на никел - лб лб 
7222 20 39 00 До 2,5% на никел - лб лб 

Друго, со содржина по маса: 
7222 20 81 00 Од 2,5% или повеќе на никел - лб лб 
7222 20 89 00 До 2,5 % на никел - лб лб 
7222 30 - Други прачки: 
7222 30 10 00 - - Т о п л о валани, топло влечени или екструдирани, 

само платинирани - лб лб 
- - Ковани, со содржина по маса: 

7222 30 51 00 Од 2.5% или повеќе на никел - лб лб 
7222 30 91 00 До 2,5% на никел - лб лб 
7222 30 98 00 - - Д р у г о - лб лб 
7222 40 -Профили: 
7222 40 10 00 - - С а м о топло валани, топло влечени или екстру-

дирани - лб лб 
- - Други: 

7222 40 30 00 Топло валани, топло влечени или ,екструди-
рани, само платинирани - лб лб 
Други: 

Само ладно добиени или ладно довршени: 
7222 40 91 00 Добиени од рамно валани производи . . . - лб лб 
7222 40 93 00 Друго - лб лб 
7222 40 99 00 Друго - лб лб 

7223 7223 00 00 00 Ладно добиена жица од не'ргосувачки челик - лб лб 

IV. ДРУГИ НЕГИРАНИ ЧЕЛИЦИ; ШУПЛИВИ 
ПРАЧКИ ЗА БУРГИИ, ОД ЛЕГИРАН ИЛИ 

НЕЛЕГИРАН ЧЕЛИК 

7224 Други легирани челици во инготи или други 
примарни форми; полупроизводи од други ле-
гирани челици: 

7224 10 00 00 -Инготи и други примарни форми - лб лб 
7224 90 00 00 - Д р у г о - лб лб 

7225 Плоснати волани производи од други леги-
рани челици, со ширина 600 мм или повеќе: 
- Од силициум-електро челик: 

7225 11 00 00 - - Со ориентирана структура - лб лб 
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7225 19 --Друго: 
7225 19 10 00 Топло валани - л б л б 

7225 19 90 00 Ладно валани . . - лб лб 
7225 20 - Од брзорезен челик: 
7225 20 20 00 - - Само валани, само површински третирани; вклу-

чувајќи платинирани или просто сечени во фор-
ма, освен правоаголна (вклучувајќи квадратна) - лб лб 

7225 20 90 00 - - Друго - л б л б 

7225 30 00 00 -Други, само топло волани, во макари - лб л 5 
7225 4 0 - Д р у г и , само топло волани, во табли: 
7225 40 20 00 - - С о дебелина над 15 мм \ ' - лб лб 
7225 40 50 00 - - Со дебелина над 4,75 мм до 15 мм - лб лб 
7225 40 80 00 - - Со дебелина до 4,75 мм - лб лб 
7225 50 00 00 -Други, само ладно волани - лб лб 

-Други: 
7225 91 00 0 0 - - Електролитски превлечени со цинк - лб лб 
7225 92 00 0 0 - - П о и н а к у превлечени или прекриени со цинк . . - лб лб 
7225 99 00 00 --Други - лб лб 

7226 Плоснати волани производи од други леги-
рани челици, со ширина помала од 600 мм: 
- Од силициум-електро челик: 

7226 11 00 00 - - Со ориентирана структура - лб лб 
7226 19 00 00 --Друго - лб лб 

7226 20 - Од брзорезен челик: 
7226 20 20 00 - - Само валани; со ширина до 500 мм, топло-

валани, само платинирани; со ширина над 
500 мм, само ладно-валани, само површински 
третирани, вклучувајќи и платинирани . . : . . - ' лб лб 

7226 20 80 00 - -Друго - лб лб 
-Друго: 

7226 9 1 - - Само топло волани: ^ 
7226 91 10 00 Со дебелина над 4,75 мм - лб лб 
7226 91 90 00 Со дебелина до 4,75 мм г . . . . - лб лб 
7226 9 2 - - Само ладно волани: 
7226 92 10 00 Со ширина над 500 мм - лб лб 
7226 92 90 00 Со ширина до 500 мм - лб л о 

7227 

7226 93 00 00 - - Елекшролитски превлечени или прекриени со 
лб цинк лб лб 

7226 94 00 00 - - Поинаку превлечени или прекриени со цинк . . лб лб 
7226 99 —Други: 
7226 99 20 00 Со ширина до 500 мм, топло валани, платини-

рани; со ширина над 500 мм, само површински 
лб третирани, вклучувајќи платинирани лб лб 

7226 99 80 00 Друго лб лб 

Топло волана жица, во макари, од други ле-
гирани челици: 

7227 10 00 00 - Од брзорезен челик лб лб 

7227 20 00 00 - Од силициум-мангански челици лб лб 

7227 90 00 00 -Друго лб лб 
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лб лб 

7228 Други прачки и профили, од други легирани 
челици; шуплив челик за прачки за дупчење 
од легирани или нелегирани челици: 

7228 10 -Прачки од брзорезен челик: 
7228 10 10 00 - - С а м о топло валани, топло влечени или екстру-

дирани 
- -Други: 

7228 10 30 00 Топло валани, топло влечени или екструди-
рани, само платинирани - лб лб 

7228 10 50 00 Ковани - лб лб 
7228 10 90 00 Други - - лб лб 
7228 20 -Прачки од силициум-мангански челик: 

- - С а м о топло валани, топло влечени или екстру-
дирани: 

7228 20 11 00 Со правоаголен (освен квадратен) напречен 
пресек, валани на четирите бочни страни . , - лб лб 

7228 20 19 00 Други - - лб лб 
- -Други: 

7228 20 30 00 Топло валани, топло влечени или екструди-
рани, само платинирани - лб лб 

7228 20 60 00 Други - лб лб 
7228 30 -Други прачки, само топло волани, топло вле-

чени или екструдирани: 
7228 30 20 00 - - О д златен челик - лб лб 
7228 30 80 00 - -Други - лб лб 
7228 40 -Прачки, само ковани: 
7228 40 10 00 - - Од алатен челик - лб лб 
7228 40 90 00 - -Други - лб лб 
7228 50 -Прачки, само ладно добиени или ладно довр-

шени: 
7228 50 20 00 - - О д златен челик - лб лб 
7228 50 89 00 - -Други - лб лб 
7228 60 -Други прачки: 
7228 60'10 00 - - Т о п л о валани, топло влечени или екструдирани, 

само платинирани - лб лб 
- -Други: 

7228 60 81 00 Од алатен челик - лб лб 
7228 60 89 00 Други - лб лб 
7228 70 -Профили: 
7228 70 10 00 - - С а м о топло валани, топло влечени или екстру-

дирани - лб , лб 
- -Други: 

7228 70 31 00 Топло валани, топло влечени или екструди-
рани, само платинирани 
Други: 

7228 70 91 00 Само ладно добиени или ладно довршени лб лб 
7228 70 99 00 Други - лб лб 
7228 80 -Шуплив челик за дупчење на прачки: 
7228 80 10 00 - - Од легиран челик - лб лб 
7228 80 90 00 - - О д нелегиран челик . : . - лб лб 

7229 Ладно добиена жица од други легирани че-
лици: 

7229 10 00 00 - Од брзорезен челик ' - лб лб 
7229 20 00 00 - Од силициум-мангански челик - лб лб 
7229 90 00 00 -Друго - лб лб 

лб лб 
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ГЛАВА 73 

ПРОИЗВОДИ ОД ЖЕЛЕЗО ИЛИ ЧЕЛИК 

7301 Талпи од железо или челик, вклучувајќи дуп-
чени, пробиени или изработени од составени 
елементи; заварени профили, од железо или 
челик: 

7301 10 -Талпи: 
7301 .10 00 10 - - За рудници 
7301 10 00 90 - - Д р у г о 
7301 20 00 00 - Профили ' 

7302 Делови за изградба на железнички и трам-
вајски колосеци, од железо или челик: шини, 
шини водилки и запчести шини, свртнички 
јазичиња, срцишта, потегачки стапови и 
други делови од свртница, прагови, врскички, 
шински столици, клинови на шински сто-
лици, подложни плочки, прицврсни плочки, 
дистантни прачки и стапови, други делови 
специјално конструирани за поставување на 
шини: 

7302 10 -Шини: 
7302 10 10 00 - - Шини проводници (контактни шини) 

- - Друго: 
7302 10 30 00 Нови 
7302 10 90 00 Употребувани 
7302 20 00 00 -Прагови 
7302 30 00 00 Свртнички јазичиња, срцишта, потегачки ста-

пови и други делови на свртници 
7302 40 00 00 - Врскички и подложни плочки 
7302 90 00 00 -Друго 

7303 ?ЗОЗ 00 Цевки и шупливи профили, од леано железо: 
7303 00 10 00 -Туби и цевки, што се употребуваат кај системите 

за притисок 
7303 00 90 00 -Друго 

7304 Цевки и шупливи профили, безрабни, од же-
лезо (освен од леано железо) или од челик: 

7304 10 -Цевки за нафтоводи или гасоводи: 
7304 10 10 00 - - С о надворешен дијаметар до 168,3 мм 
7304 10 30 00 - - С о надворешен дијаметар над 168,3 мм до 

406,4 мм 
7304 10 50 00 - - Со надворешен дијаметар над 406,4 мм 

-Заштитни цевки "casing", производствени цев-
ки "tubing", и прачки за дупчење што се корис-
тат при дупчење за добивање на нафта или гас: 

7304 21 00 00 --Цевки за дупчење 
7304 29 --Друго: 
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7304 29 11 00 
7304 29 19 00 

7304 31 
7304 31 10 00 

7304 31 91 00 
7304 31 99 00 
7304 39 
7304 39 10 00 

7304 39 20 00 

7304 39 30 00 

7304 39 51 00 
7304 39 59 Окј 

7304 39 91 00 
7304 39 93 00 
7304 39 99 00 

7304 41 
7304 41 10 00 

7304 41 90 00 
7304 49 
7304 49 10 00 

7304 49 30 00 

7304 49 91 00 
7304 49 99 00 

7304 51 

7304 51 11 00 
7304 51 19 00 

Со надворешен дијаметар до 406,4 мм 
Со надворешен дијаметар над 406у4 мм 

-Друго, со кружен напречен пресек, од железо или 
нелегиран челик: 

- - Ладно влечени или ладно волани: ' 
Со додадени фитинзи, погодни за спроведување 
на гасови или течности, за употреба во ци-
вилни воздухоплови 
Други: 

Прецизни цевки 
Друго 

--Друго: 
Необработени, рамни и со еднаква дебелина на 
ѕидовите за користење само кај производство 
на цевки и цевки со други наречни пресеци и 
дебелина на ѕидови 
Друго: 

Со вграден прибор, погодни за спроведување 
на гасови или течности, за употреба во ци-
вилни воздухоплови 
Друго: 

„ , Со надворешен дијаметар над 421 мм и со 
дебелина на ѕидот над 10,5 мм 
Друго: 

Превлечени со цинк . , 
Друго 
Друго, со надворешен дијаметар: 

До 168, З мм 
Над 168,3 мм до 406,4 мм 
Над 406,4 мм 

-Други, со кружен напречен пресек, од не'рѓосу-
вачки челик: 

- - Ладно влечени или ладно волани: 
Со додатен прибор, погоден за спроведување 
на гасови или течности, за употреба во цивил-
ни воздухоплови 
Други 

—Друго: 
Необработени, рамни и со еднаква дебелина на 
ѕидовите, за употреба само во производство на 
цевки и цевки со други напречни пресеци и 
дебелина на ѕидови 
Друго: 

Со вграден прибор, погоден за спроведување 
на гасови или течност, за употреба во цивил-
ното воздухопловен) 

Друго: 
Со надворешен дијаметар до 406,4 мм . . . . 
Со надворешен дијаметар над 406,4 мм . . . 

-Други, со кружен напречен пресек од други леги-
рани челици: 

--Ладно влечени или ладно волани: 
Рамни и со еднаква дебелина на, ѕидовите, од 
легиран челик што по маса содржи од 0,9% до 
1,15% на јаглерод, од 0,5% до 2% на хром и 
ако е присутен, не повеќе од 0,5% на молибден 
и со должина: 
До 4,5 м . . .' 
Над 4,5 м 
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7304 51 30 00 

7304 51 91 00 
7304 51 99 00 
7304 59 
7304 59 10 00 

7304 59 31 00 
7304 59 39 00 

7304 59 50 00 

7304 59 91 00 
7304 59 93 00 

7304 59 99 00 
7304 90 
7304 90 10 00 

7304 90 90 00 
7305 

7305 11 00 00 

7305 12 00 00 
7305 19 00 00 
7305 20 

7305 20 10 00 
7305 20 90 00 

7305 31 00 00 
7305 39 00 00 
7305 90 00 00 

7306 

7306 10 

ог7З06 10 11 00. 
7306 10 19 00 

Друго. 
Со додатен прибор, погоден за спроведување 
на гасови или течности, за употреба во ци-
вилно воздухопловен) . 

Друго: 
Прецизни цевки 
Друго 

--Друго: 
Необработени, рамни и со еднаква дебелина на 
ѕидовите, за употреба исклучително во произ-
водство на цевки и цевки со други напречни 
пресеци и дебелина на ѕидови 

Друго, рамни и со еднаква дебелина на ѕидо-
вите од легиран челик, што по маса содржи од 
0,9% до 1,15% на јаглерод, од 0,5% до 2% на 
хром и ако е присутен, не повеќе од 0,5% на 
молибден, и со должина: 
До 4,5 м 
Над 4,5 м 

Друго: 
Со додатен прибор, погоден за спроведување 
на гасови или течности, за употреба во ци-
вилни воздухоплови 

Друго: 
Со надворешен дијаметар до 168,3 мм . . . . 
Со надворешен дијаметар над 168,3 мм до 
406,4 мм 
Со надворешен дијаметар над 406,4 мм . . . 

-Други: 
- - С о додатен прибор, погодни за спроведување на 

гасови или течности, за употреба во цивилни 
воздухоплови 

- - Д р у г о ^ 
Други цевки (на иример, заварени, заковани 
или затворени на сличен начин), со кружен 
напречен пресек, чиј надворешен пречник 
надминува 406,4 мм, од железо или челик: 
- Цевки за нафтоводи или гасоводи: 
--Заварени надолжна, електро лично, под заш-

титен слој 
-- Други, подолжно заварени 
--Други 
- Заштитни цевки (саѕтшто се користат при 

дупчење за добивање нафта или гас: 
- - Н а д о л ж н о заварени 
- - Д р у г и 
-Други, заварени: 
- - Надолжна заварени 
--Други 
-Други 
Други цевки и шупливи профили (на пример, 
со отворени споеви, заварени, заковани или 
затворени на сличен начин), од железо или 
челик: 
-Цевки за нафтоводи или гасоводи: , . 
- - Надолжно заварени, со надворешен дијаметар: 

- Д о 168,3 мм 
- - Над 168,3 мм до 406,4 мм 
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7306 10 90 00 
7306 20 00 00 

7306 30 

7306 30 10 00 

7306 30 21 00 
7306 30 29 00 

7306 30 51 00 
7306 30 59 00 

7306 30 71 00 
7306 30 78 00 
7306 30 90 00 

7306 40 

7306 40 10 00 

7306 40 91 00 
7306 40 99 00 

7306 50 

7306 50 10 00 

7306 50 91 00 
7306 50 99 00 

7306 60 

7306 60 10 00 

7306 60 31 00 
7306 60 39 00 
7306 60 90 00 
7306 90 00 00 

- - Спирално 'заварени 
-Заштитни цевки (casing) и производствени 

цевки (tubing) што се користат при дупчење за 
добивање на нафта или гас 

-Други, заварени, со кружен напречен пресек, од 
железо или нелегиран челик: 

- - Со додатен прибор, погодни за спроведување на 
гасови или течности, за употреба во цивилни 
воздухоплови 

--Други: 
Прецизни цевки, со дебелина на ѕид: 

, - Д о 2 мм 
Над 2 мм • 

Други: 
Цевки со навалени навои и цевки за навалу-
вање на навои: 

- - - - - П р е в л е ч е н и со цинк 
Други 

Други, со надворешен дијаметар: 
До 168,3 мм: 

Превлечени со цинк 
Други 

Над 168,3 мм до 406,4 мм 
Други, заварени, со кружен напречен пресек, од 
не'рѓосувачки челик: 

- - С о додатна опрема, погодни за спроведување на 
гасови или течности, за употреба во цивилни 
воздухоплови 

--Други: 
Ладно влечени или ладно валани 

- - - Д р у г и 
-Други, заварени, со кружен напречен пресек, од 

други легирани челици: 
- - С о додатна опрема погодни за спроведување на 

гасови или течности, за употреба во цивилни 
воздухоплови 

- -Други: 
Прецизни цевки 
Друго 

-Други, заварени, што не се со кружен напречен 
пресек: 

- - С о додатна опрема, погодни за спроведување на 
гасови или течности, за употреба во цивилни 
воздухоплови 

- -Други: 
Со правоаголен (вклучувајќи квадратен) нап-
речен пресек, со дебелина на ѕид: 
До 2 мм 
Над 2 мм 

Со други пресеци 
-Друго 
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7307 11 10 00 

Прибор за цевки (на пример, сиојници, ко-
лена, муфови), од железо или челик: 
-Леан прибор: 
— Од нетемперирано леано железо: 

Од вид што се употребува во системи под при-
тисок лп лб 
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7307 11 90 00 Друго 
7307 19 - -Други , : 
7307 19 10 00 Од темперирано лиено железо 
7307 19 90 00 Друго 

-Други, од не ‘рѓосувачки челик: 
7307 21 00 00 --Прирабници 
7307 22 --Колена, лакови и муфови, со завојница: 
7307 22 10 00 Муфови 
7307 22 90 00 Колена и лакови 
7307 23 - - Прибор што се заварува со челно заварување: 

- 7307 23 10 00 Колена и лакови 
7307 23 90 00 Друго 
7307 29 --Друго: 
7307 29 10 00 Со навој 
7307 29 30 00 За заварување 
7307 29 90 00 Друго 

-Друго: 
- - Прирабници 
- - Колена, лакови и муфови, со завојница: 

Муфови 
Колена и лакови 

- - Прибор што се заварува со челно заварување: 
'Со најголем надворешен дијаметар до 609,6 мм: 

Колена и лакови 
Друго 

Со најголем надворешен дијаметар над 
609,6 мм: 

Колена и лакови 
Друго 

--Друго: 
Со навој 
За заварување 
Друго 

7308 Конструкции (освен монтажни згради од 
тар. број 9406) и делови од конструкции (на 
пример, мостови и секции на мостови, вра-
ти за брани, кули, решеткасти столбови, 
покриви, покриени скелети, врати и прозор-
ци и рамки за нив, прагови за врати, прозор-
ци капаци, огради и столбови), од железо 
или челик; лимови, прачки, профили, цевки и 
слично, подготвени за употреба во конс-
трукции, од железо или челик: 

7308 10 00 00 - Мостови и секции на мостови 
7308 20 00 00 - Кули и решеткаста столбови 
7308 30 00 00 -Врати, прозорци и рамки за нив и прагови за 

врати 
7308 40 - Елементи за скелиња, оплата, потпирање и 

јамско потпирање: 
7308 40 10 00 --Потпирачи за рудници 
7308 40 90 00 - -Друго 
7308 90 -Друго: 
7308 90 10 00 --Засталници, брани, врати за засталници, фиксни 

докови, пристанишни мостови и други кон-
струкции за хидроградба 

7307 91 00 00 
7307 92 
7307 92 10 00 
7307 92 90 00 
7307 93 

7307 93 11 00 
7307 93 19 00 

7307 93 91 00 
.7307 93 99 00 
7307 99 
7307 99 10 00 
7307 99 30 00 
7307 99 90 00 
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- -Друго: 
Само или главно од лим: 

7308 90 51 00 Панели, составени од два профилирани лима 
и еден изолационен среден слој 

7308 90 59 00 Друго 
7308 90 99 00 Друго 

7309 Резервоари, танкови, бочви и слични кон-
тејнери за кој и да било материјал (освен 
компримирани или течни гасови), од железо 
или челик, со зафатнина поголема од 300 
литри, со или без облога или топлотна изо-
лација, но неопремени со механички или 
термички уреди: 

7309 00 10 00 - За гасови (освен компримирани или течни гасови) 
- За течности: 

7309 00 30 00 - - Со облога или со топлотна изолација 
- - Друго, со капацитет: 

7309 00 51 00 Над 100 000 л 
7309 00 59 00 До 100 000 л 
7309 00 90 00 -Друго 

7310 Танкови, буриња, бочви, лимени кутии и сли-
чни контејнери за кој и да било материјал 
(освен компримирани или течни гасови), од 
железо или челик, со зафатнина до 300 ли-
три, со или без облога или топлотна изола-
ција, но неопремени со механички или тер-
мички уреди: 

7310 10 00 00 -Со зафатнина 50 л или поголема 
- Со зафатнина помала од 50 литри: 

7310 21 --Лименки што ќе се затворат со лемење или 
пертлирање: 

7310 21 10 00 За прехранбени производи и пијалаци 
Други, со дебелина на ѕид: 

7310 21 91 00 До 0,5 мм 
7310 21 99 00 Над 0,5 мм 
7310 29 --Друго: 
7310 29 10 00 Со дебелина на ѕид до 0,5 мм 
7310 29 90 00 Со дебелина на ѕид над 0,5 мм 

Контејнери за компримирани или течни га-
сови, од железо или челик: 

7311 00 10 00 - Безшавни 
- Друго, со капацитет: 

7311 00 91 00 - - Д о 1000 литри 
7311 00 99 00 - - Н а д 1000 литри . . 

7312 Впредена жица, јажиња, кабли, плетени 
ленти и слично, од железо или челик, елек-
трично изолирани: 

7312 10 - Впредена жица, јажиња и кабли: 
7312 10 10 00 - -Опремени или готови за употреба, за употреба 

во цивилни воздухоплови 
- -Друго: 

7311 7311 00 
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7312 10 30 00 

7312 10 51 00 

7312 10 59 00 

7312 10 71 00 

7312 10 75 00 
7312 10 79 00 

7312 10 80 00 

7312 10 99 00 
7312 90 
7312 90 10 00 

7312 90 90 00 

7313 7313 00 00 00 

Од не'рѓосувачки челик - лб лб 
Други, со максимална димензија на напречен 
пресек: 
До 3 мм: 

ГЈревлечени или прекриени со легура на 
цинк и бакар (месинг) - лб 

Друго - лб 
Над 3 мм: 

Впредена жица: 
Непревлечена - лб лб 
Превлечена: 

Повикувана 
Друга 

Јажиња и кабли (вклучувајќи ги и оние со 
затворена конструкција): 
Непревлечени или само превлечени со 
цинк 

Друго 
-Друго: 
--Опремени или готови за употреба во цивилни 

воздухоплови 
- -Друго 

Бодлива жица од железо или челик; впредена 
лента или еднократна плосната жица, со 
боцки или без нив, и лесно предено дупла жи-
ца, што се употребува за огради, од железо 
или челик - лб лб 
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7314 

7314 12 00 00 

7314 13 00 00 
7314 14 00 00 
7314 19 0000 
7314 20 

7314 20 10 00 
7314 20 90 00 

7314 31 00 00 
7314 39 00 00 

7314 41 
7314 41 10 00 
7314 41 90 00 
7314 42 
7314 42 10 00 
7314 42 90 00 

Ткаенини (вклучувајќи бесконечни ленти), 
решетки, мрежи и огради, од железна или 
челична жица; решетки добиени со пресу-
вање и развлекување на едно парче лим или 
лента, од железо или челик: 
- Ткаени производи: 
--Бесконечни ленти за машини, од не'рѓосувачки 

челик 
- -Други бесконечни ленти за машини 
--Други ткаенини, од не'рѓосувачки челик . . . . 
--Други 
- Решетки, мрежи и огради, заварени на местата 

на крстосување, од жица со максимална димен-
зија на напречниот пресек од 3 мм или поголема 
и кои имаат отвори големи 100 см2 или пого-
леми: 

- - Од ребреста жица 
- -Друго 
-Други решетки, мрежи и огради, заварени на 

местата на крстосуван?е: 
- - Превлечени или прекриени со цинк 
--Друго 
-Други решетки, мрежи и огради: 
- - Превлечени или прекриени со цинк: 

Хексагонална мрежа 
Друго 

- - Превлечени со пластична маса: 
Хексагонална мрежа 
Друго 
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7314 49 00 00 --Пруго 
7314 50 00 00 -Решетки добиени со пресекување и развлекување 

на едно парче лим или лента 

7315 Синџири и нивни делови, од железо или че-
лик: 
- Зглобно членковидни синџири и нивни делови: 

7315 11 - - Валчести синџири: 
7315 11 10 00 За велосипеди и моторцикли . . . 
7315 11 90 00 Друго 
7315 12 00 00 - -Други синџири 
7315 19 00 00 -Делови . . . 
7315 20 00 00 - Синџири против лизгање 

-Други синџири: 
7315 81 00 00 - - Распонечни синџири 
7315 82 00 00 - -Други, заварени членковидни 
7315 89 00 00 --Други 
7315 90 00 00 -Други делови 

7316 7316 00 00 00 Котви, кукачки и нивни делови, од железо 
или челик 
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7317 7317 00 00 00 

7318 

7318 11 00 00 
7318 12 
7318 12 10 00 
7318 12 90 00 
7318 13 00 00 
7318 14 
7318 14 10 00 

7318 14 91 00 
7318 14 99 00 
7318 15 00 00 

7318 16 00 00 
7318 19 00 00 

7318 21 00 00 

7318 22 00 00 
7318 23 00 00 
7318 24 00 00 
7318 29 00 00 

Шајки, клинци, клинчиња за цртачки табли, 
брановидни шајки, заострени крампони (ос-
вен оние од тар. број 8305) и слични пред-
мети, од железо или челик, со или без глава 
од друг материјал, исклучувајќи такви про-
изводи со глави од бакар 

Завртки, навртки, тирфони, завртки со 
кука, заковки, затезни клинови, расцепки, 
подлошки (вклучувајќи еластични подлош-
ки) и слични производи, од железо или челик: 
-Производи со навој: 
- - Тирфони 
- -Други завртки за дрво: 

Од не'рѓосувачки челик 
Друго 

- - Завртки со кука и завртки без прстен 
- - Самоврежни завртки: 

Од не'рѓосувачки челик 
Друго: 

Завртки за лим 
Друго 

--Други завртки, со или без свои навртки или 
подлошки 

- - Навртки 
--Друго 
-Производи без навој: 
--Еластични подлошки и други сигурносни под-

лошки 
- -Други подлошки 
-- Заковки 
- - Затезни клинови и расцепки 
--Друго 
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7319 Игли за шиење, игли за плетење, тапи игли, 
игли за хеклање, игли за везење и слични про-
изводи, за употреба во рака, од железо или 
челик; топусќи и други игли од железо или 
челик, на друго место неспомнати или оп-
фатени: 

7319 10 00 00 -Игли за шиење, за крпење чорапи или за везење . - лб лб 
7319 20 00 00 - Топуски - лб лб 
7319 30 00 00 -Други игли . - лб лб 
7319 90 00 00 -Друго - лб лб 

7320 Пружини и листови за пружини, од железо 
или челик: 

7320 10 00 00 -Листести пружини и листови за нив - лб лб 
7320 20 00 00 - Спирални пружиш - лб лб 
7320 90 00 00 -Друго - лб лб 

7321 Печки за загревање на простории, шпорети, 
решеткаста огништа, кујнски печки (вклу-
чувајќи и со помошен казан за централно 
греење), спари, мангали, гасни решеа, грејачи 1 

за чинии и слични неелектрични апарати за 
домаќинство, и нивни делови, од железо или 
челик: 
-Апарати за варење и греалки за чиниш 

7321 11 - - На гас или на гас и на други горива: 
7321 11 10 00 Со рерна, вклучувајќи и посебни рерни п лб лб 
7321 11 90 00 Друго п лб лб 
7321 12 00 00 --На течни горива п лб лб 
7321 13 00 00 --На цврсти горива п лб лб 

-Други апарати: 
7321 81 00 00 --На гас или на гас и на други горива п лб лб 
7321 82 00 00 — Н а течни горива п лб лб 
7321 83 00 00 --На цврсти горива п лб лб 
7321 90 00 00 -Делови - лб лб 

7322 ' Радијатори за централно греење, неелек-
трично загревани, и нивни делови, од железо 
или челик; грејачи за воздух: (вклучувајќи и 
дистрибутери кои можат да дистрибу-
ираат свеж или пречистен воздух), неелек-
трично загревани, со вграден моторен вен-
тилатор, и нивни делови, од железо или 
челик: 
- Радијатори и нивни делови: 

7322 11 00 00 - - Од леано железо - лб лб 
7322 19 00 00 --Други - лб лб 
7322 90 -Друго: 
7322 90 10 00 - - А в и о греачи и дистрибутери на топол воздух 

(исклучувајќи делови за нив), за употреба во 
цивилни воздухоплови - - лб лб 

7322 90 90 00 - - Д р у г о - лб , лб 
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лб лб 

7323 Трпезни, кујнски и други производи за дома-
ќинството и нивни делови, од железо или 
челик; волна од железо или челик; сунѓер за 
миење садови и перничиња за триење или 
полирање, нараквици и слично, од железо или 
челик: 

7З2З 10 00 00 -Волна од железо или челик; сунѓери за триење 
садови и перничиња за миење или полирање, на-
раквици и слично 

-Друго: 
7323 91 00 00 --Од леано железо, неемајлирани - лб лб 
7З2З 92 00 00 - - Од леано железо, емајлирани - лб лб 
7З2З 93 --Од неурѓосувачки челик: 
7323 93 10 00 Садови , - лб лб 
7323 93 90 00 Друго - лб лб 
7З2З 94 - - Од железо (освен од леано железо) или челик, 

емајлирани: 
7323 94 10 00 Садови - лб лб 
7323 94 90 00 Друго - лб лб 
7З2З 99 — Д р у г и : 
7З2З 99 "10 00 Садови - лб лб 

Друго: 
7З2З 99 91 00 Калаисани или боени - лб лб 
7323 99 99 00 Друго - лб лб 

7324 Санитарни предмети и нивни делови, од же-
лезо или челик: 

7324 10 - Сливници и лавабоа, од не9ргосувачки челик: 
7324 10 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови п лб лб 
7324 10 90 00 —Друго . п лб лб 

-Кади: 
7324 21 00 00 - - Од леано железо, емајлирани или неемајлирани П лб лб 
7324 29 00 00 — Д р у г о п лб лб 
7324 90 -Друго, вклучувајќи и делови: 
7324 90 10 00 - -Санитарни предмети (исклучувајќи и делови за 

нив), за употрба во цивилни воздухоплови . . . . - лб лб 
7324 90 90 00 - - Д р у г о : - лб лб 

7325 Други леани производи од железо или челик: 
7325 10 00 00 Од нетемпирано леано железо - лб лб 

-Други: 
7325 91 00 00 - - Топки и слични производи за мелници - лб лб 
7325 99 — Д р у г и : 
7325 99 10 00 Од темпирано леано железо - лб лб 

Друго: 
7325 99 91 00 Фитинзи за рабови на контејнери - лб лб 

'7325 99 99 00 Друго - лб лб 

7326 Други производи од железо или челик: 
-Откриени или отпресоци, понатаму необрабо-

тувани.: 
7326 11 00 00 - - Топки и слични производи за мелници - лб лб 
7326 19 00 00 --Други - лб лб 
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7326 20 -Производи од железна или челична жица: 
7326 20 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови - лб лб 

- -Друго: 
7326 20 30 00 Кафези за птици и слични мали кафези - лб лб 
7326 20 50 00 Корпи од жица - лб л б 

7326 20 90 00 Друго - л 6 л б 

7326 90 -Друго : 
7326 90 30 00 - - Скали - л б л б 

7326 90 40 00 - -Налети и слични платформи за ракување со 
стоки “ л б 

7326 90 80 00 - - Конектори за кабли со оптички влакна - лб лб 
7326 90 98 00 - - Д р у г о . . - л б л б 

ГЛАВА 74' 

БАКАР И ПРОИЗВОДИ ОД БАКАР 

7401 Бакренец; цемент бакар (преципитат на ба-
кар): 

7401 10 00 00 -Бакренец - лб лб 
7401 20 00 00 -Цемент бакар (преципитат на бакар) - лб лб 

7402 7402 00 00 00 Нерафиниран бакар; бакарни аноди за елек-
тролитичка рафинација “ 

7403 Рафиниран бакар и легури на бакар, сурови: 
- Рафиниран бакар: 

7403 11 00 00 --Катоди и секции на катоди - лб лб 
7403 12 00 00 - - Валалнички гредички - . лб лб 
7403 13 00 00 --Валалнички трупци - лб лб 
7403 19 00 00 — Д р у г о - лб лб 

-Легури на бакар: 
7403 21 00 00 --Легури на бакар-цинк (месинг) - лб лб 
7403 22 00 00 --Легури на бакар-калај (бронза) - лб лб 
7403 23 00 00 --Легури на бакар-никел или на бакар-никел-цинк 

(ново сребро) - лб лб 
7403 29 00 00 --Други легури на бакар (освен предлегурите на 

бакар од тар. број 7405) - лб лб 

7404 7404 00 00 00 Отпадоци и остатоци од бакар - Д лб 

7405 7405 00 00 00 Предлегури на бакар - лб лб 

7406 Прав и лушпички, од бакар: 
7406 10 00 00 - Прав со неламеларна структури - лб лб 
7406 20 00 00 - Прав со ламеларна структура; лушпички . . . . - лб лб 

7407 Прачки и профили, од бакар: 
7407 10 00 00 -Од рафиниран бакар - лб лб 

- Од легури на бакар: 
7407 21 --Од легури на бакар-цинк (месинг): 
7407 21 10 00 Прачки - лб лб 
7407 21 90 00 Профили - лб лб 
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7407 22 --Од легури на бакар-никел или на бакар-никел-
цинк (ново сребро): 

7407 22 10 00 Од легури на бакар-никел - лб лб 
7407 22 90 00 Од легури на бакар-никел-цинк (ново сребро) . лб лб 
7407 29 00 00 --Друго - лб лб 

7408 Жица од бакар: 
- Од рафиниран бакар: 

7408 11 00 00 --Со максимална димензија на напречниот пре-
сек над в мм - л б ло 

7408 19 --Друга: 
7408 1910 00 Со максимална димензија на напречен пресек 

над 0,5 мм - лб лб 
7408 19 90 00 Со максимална димензија на напречен пресек 

до 0,5 мм - лб лб 
- Од легури на бакар: 

7408 21 00 00 --Од легури на бакар-цинк (месинг) - лб лб 
7408 22 00 00 --Од легури на бакар-никел или на бакар-никел-

цинк (ново сребро) - лб лб 
7408 29 00 00 --Друга - лб лб 

7409 Плочи, лимови и ленти, од бакар, со дебе-
лина над 0,15 мм: 
- Од рафиниран бакар: 

7409 11 00 00 --Во макари - лб лб 
7409 19 00 00 --Друго - лб лб 

- Од легури На бакар-цинк (месинг): 
7409 21 00 00 --Во макари - лб лб 
7409 29 00 00 — Д р у г о - лб лб 

- Од легури на бакар-калај (бронза): 
7409 31 00 00 -Во макари - лб лб 
7409 39 00 00 -Друго - лб лб 
7409 40 - Од легури на бакар-никел или на бакар-никел-

цинк (ново сребро): 
7409 40 10 00 - - Од легури на бакар-никел - лб лб 
7409 40 90 00 - - О д легури на бакар-никел-цинк (ново сребро) . - лб лб 
7409 90 - Од други легури и бакар: 
7409 90 10 00 - - В о макари - лб лб 
7409 90 90 00 - - Д р у г о - лб лб 

7410 Бакарни фолии (вклучувајќи и печатени или 
со подлога од хартија, картон, пластична 
маса или слични материјали) со дебелина до 
0,15 мм (не сметајќи ја подлогата): 
-Без подлога: 

7410 11 00 00 - - Од рафиниран бакар - лб лб 
7410 12 00 00 - - Од легури на бакар - лб лб 

- Со подлога: 
7410 21 00 00 Од рафиниран бакар ' - лб лб 
7410 22 00 00 — О д легури на бакар - лб лб 

7411 Цевки од бакар: 
7411 10 - Од рафиниран бакар: 

- - Прави, со дебелина на ѕид: 
7411 1011 00 Над 0,6 мм - лб лб 
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7411 10 19 00 - - - Д о 0,6 мм - лб лб 
7411 10 90 00 Други - лб лб 

- Од легури на бакар: 
741121 - - Од легури на бакар-цинк (месинг): 
7411 21 10 00 Прави - лб лб 
7411 21 90 00 Други - лб лб 
7411 22 00 00 --Од легури на бакар-никел или на бакар-никел-

цинк (ново сребро) - лб лб 
7411 29 --Други: 
7411 29 10 00 Прави - лб лб 
7411 29 90 00 Други - лб лб 

7412 Прибор за цевки, од бакар (на пр, спојница, 
колена, муфови): 

7412 10 00 00 - Од рафиниран бакар - лб лб 
7412 20 00 00 -Од легури на бакар - лб лб 

7413 7413 00 Впредена жица, јажиња, плетени ленти и 
слично, од бакар, електрично неизолирани: 

7413 00 10 00 - С о додатна опрема, за употреба во цивилни возду-
хоплови - лб лб 

-Друго: 
7413 00 91 00 - - О д рафиниран бакар - лб лб 
7413 00 99 00 - - Од легури на бакар - лб лб 

7414 Ткаенини (вклучувајќи бесконечни ленти), 
решетки и мрежи, од бакарна жица; решет-
ки од бакар добиени со пресечување и развле-
кување на едно парче лим или лента: 

7414 20 00 00 - Ткаенини - лб лб 
Ј 

7414 90 00 00 -Друго - лб лб 

/415 Шајки, клинци, клинчиња за цртички табли, 
поединечни прошиени спојници, (освен оние 
од тар. број 8305) и слични производи, од ба-
кар или железо или челик со бакарна глава; 
завртки, навртки, завртки со кукачка, за-
мени, клинови, расцепки, подметки (вклучу-
вајќи елестични подлошки) и слични произ-
води, од бакар: 

7415 10 00 00 -Шајки и клинци, клинчиња за цртачкп табли, 
поединечни прошиени спојки и слични производи, - лб лб 

-Други производи, без навој: 
7415 21 00 00 --Подлошки (вклучувајќи еластични подлошки) - лб лб 
7415 29 00 00 --Друго - лб лб 

-Други производи, со навој: 
7415 31 00 00 - - Завртки за дрво : - лб лб 
7415 32 00 00 - -Други завртки; навртка и завртка - лб л о 
7415 39 00 00 — Д р у г о - лб лб 

7416 7416 00 00 00 Пружини од бакар - лб лб 
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7417 7417 00 00 00 Апарати за варење или греење, што се ко-
ристат во домаќинството, неелектрични, и 
нивни делови, од бакар 

7418 Трпезни, кујнски и други производи за дома-
ќинство и нивни делови, од бакар; сунгери за 
рибање садови и перничиња за рибање или 
полирање, нараквици и слично, од бакар; са-
нитарни предмети и нивни делови, од бакар: 
- Трпезни, кујнски и други производи за дома-

ќинството и нивни делови; сунѓери за рибање 
садови и перничиња за рибање или полирање, 
нараквици и слично: 

7418 11 00 00 --Сунѓери за рибање садови и перничиња за ри-
бање или полирање, нараквици и слично . . . . 

7418 19 00 00 --Друго 
7418 20 00 00 - Санитарни предмети и нивни делови 

7419 Други производи од бакар: 

7419 10 00 00 - Синџири и нивни делова 
-Други: 

7419 91 00 00 --Одливки, отпресоци и ошковки, натаму нео-
бработени 

7419 99 00 00 --Друго 

лб лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
Лб 

лб лб 

лб 
лб 

ГЛАВА 75 

НИКЕЛ И ПРОИЗВОДИ ОД НИКЕЛ 

7501 Никелов камен-мате, синтерувани оксиди на 
никел и други мегупроизводи на металурги-
јата на никел: 

7501 10 00 00 -Никелов камен-мате - лб 
7501 20 00 00 - Синтерувани оксиди на никел и други мегупро-

изводи на металургијата на никел - лб 

7502 Никел, суров: 
7502 10 00 00 -Никел, нелегиран - лб 
7502 20 00 00 -Легури на никел - лб 

7503 7503 00 Отпадоци и остатоци, од никел: 
7503 00 10 00 - Од никел, нелегиран - Д 
7503 00 90 00 - Од легиран никел - Д 

7504 7504 00 00 00 Прав и лушпи, од никел - лб 

7505 Прачки, профили и жица, од никел: 
- Прачки и профили: 

7505 11 00 00 --Од нелегиран никел . . 
7505 12 00 00 --Од легури на никел 

лб 

лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 

л б 
л б 
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7506 

7505 21 00 00 
7505 22 00 00 

750610 00 00 
7506 20 00 00 

7507 

7508 

7507 11 00 00 
7507 12 00 00 
7507 20 00 00 

7508 10 00 00 
7508 90 00 00 

-Жица: 
- - Од нелегиран никел 
--Одлегури на никел 

Плочи, лимови, ленти и фолии, од никел: 
- Од нелегиран никел 
- Од легури на никел 

Цевки и прибор за цевки (на пример, спој-
ница колена, муфови), од никел: 
-Цевки: 
--Од нелегиран никел 
- - Од легури на никел 
-Прибор за цевки 

Други производи од никел: 
- Ткаенини, решетки и мрежи, од никлувана жица 
-Друго 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

ло 
лб 

ГЛАВА 76 

АЛУМИНИУМ И ПРОИЗВОДИ ОД АЛУМИНИУМ 

7601 
7601 10 00 00 
7601 20 
7601 20 10 00 
7601 20 90 00 

7602 7602 00 

7603 

7604 

7602 00 11 00 
7602 00 19 00 
7602 00 90 00 

7603 10 00 00 
7603 20 00 00 

7604 10 
7604 10 10 00 
7604 10 90 00 

7604 21 00 00 
7604 29 
7604 29 10 00 
7604 29 90 00 

-Алуминиум, суров: 
-Алуминиум, нелегиран 
-Легури на алуминиум: 
- - Примарни 
- - Секундарни 

Отпадоци и остатоци, од алуминиум: 
- Отпадоци: 
- - Отпадоци (прав, струготини, листови, фолии) 
- - Друго (од процес на производство) 
- Остатоци 

Прав и лушпи, од алуминиум: 
- Прав со неламеларна структура 
- Прав со ламеларна структура; лушпи . . . . 

Прачки и профили, од алуминиум: 
- Од нелегиран алуминиум: 
- -Прачки 
- -Профили 
- Од легури на алуминиум: 
- - Шупливи профили 
—Друго: 

Прачки 
Профили 

лб лб 

лб лб 
лб лб 

Д 
Д 
Д 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

к 
К 

К 

К 
К 
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7605 Жица од алуминиум: 
- Од нелегиран алуминиум: 

7605 11 00 00 - - Со максимална димензија на напречниот пре-
сек над 7мм - лб лб 

7605 19 00 00 --Друга - лб лб 
- Од легури на алуминиум: 

7605 21 00 00 — Со максимална димензија на напречниот пре-
сек над 7 мм - ^ лб лб 

7605 29 00 00 --Друга : , - лб лб 

7606 Плочи, лимови и ленти, од алуминиум, со де-
белина над 0,2 мм: 
-Правоаголна (вклучувајќи квадратни): 

7606 11 --Од нелегиран алуминиум: 
7606 11 10 00 Воени, лакирани или превлечени со пластични 

маси . . . - лб лп 
7606 11 90 00 Други - лб лб 
7606 12 --Од легури на алуминиум: 
7606 12 10 00 -Траки за венецијански ролетни - лб лб 
7606 12 90 00 Други - лб лб 

-Други: 
7606 91 00 00 --Од нелегиран алуминиум . - лб ло 
7606 92 00 00 - - Од легури на алуминиум - лб го 

7607 Алуминиумски фолии (вклучувајќи и печа-
тени или со подлога од хартија, картон, 
пластична маса или од слични материјали) 
со дебелина до 0,2 мм (несметајќи ја под-
логата): 
- Без подлога: 

7607 11 - - Волани, но понатаму необработени: 
7607 1100 10 Неприготвени за продажба на мало, за упо-

треба во индустријата - лб л о 
7607 11 00 90 Друго - лб лб 
7607 19 --Други: 
7607 19 00 10 Неприготвени за продажба на мало, за упо-

треба во индустријата - л о л о 
7607 19 00 90 Друго - лб лб 
7607 20 - Со подлога: 
7607 20 00 10 - - Неприготвени за продажба на мало, за употреба 

во индустријата - лб лп 
7607 20 00 90 - -Друго - лб лб 

7608 Цевки од алуминиум: 
7608 10 - Од нелегиран алуминиум: 
7608 10 10 00 - - С о додатна опрема, погодна за спроведување на 

. гасови или течности, за употреба во цивилни 
воздухоплови - лб Л б 

7608 10 90 00 - -Други - лб К 
7608 20 - Од легури на алуминиум: 
7608 20 10 00 - - С о додатна опрема, погодна за спроведување на 

гасови или течности, за употреба во цивилни 
воздухоплови - л б К 

--Други: 
7608 20 30 00 Заварени - лб К 

Други: 
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7608 20 91 00 Само екструдирани - лб К 
7608 20 99 00 Други - лб К 

7609 7609 00 00 00 Прибор за цевки, од алуминиум (на пример, 
спојници, колена, муфови) - лб лб 

7610 Конструкции од алуминиум (освен монтаж-
ките згради од тар. број 9406) и делови на 
конструкции (на пример, мостови и секции 
на мостови, кули, решеткаста столбови, 
покриви, покриени костури, врати и прозор-
ци и рамки за нив, прагови за врати, огради 
и столбови); лимови, прачки, профили, цевки 
и слично, од алуминиум, подготвени за упот-
реба во конструкции: 

7610 10 00 00 -Врати, прозорци и рамки за нив и, прагови за 
врати - лб К 

7610 90 -Друго: 
7610 90 10 00 - -Мостови и делови на мостови, кули и решет-

каста столбови - лб лб 
7610 90 90 00 - -Друго .' . - лб К 

7611 7611 00 00 00 Резервоари, танкови, бочви и слични кон-
тејнери, од алуминиум, за кој и да е матери-
јал (освен за компримирани или течни га-
сови), со зафатнина поголема од 300 л, со 
или без облога или топлотна изолација, но 
неопремени со механички или термички уреди - лб лб 

7612 Алуминиумски буриња, барабани, конзерви, 
кутии и слични контејнери (вклучувајќи и 
крути или свитливи и цевчести контејнери), 
за кој и да е материјал (освен за комприми-
рани или течни гасови), со зафатнина што 
не преминува 300 л, со или без облога или то-
плотна изолација, но неопремени со меха-
нички или термички уреди: 

7612 10 00 00 - Свишливи цевчесши контејнери (шуби) - лб лб 
7612 90 -Друго: 
7612 90 10 00 - - Крути цевчести контејнери - лб лб 
7612 90 20 00 - -Контејнери за аеросоли - лб лб 

- - Други, со капацитет: 
7612 90 91 00 50 литри или повеќе - лб лб 
7612 90 98 00 До 50 литри - лб лб 

7613 7613 00 00 00 Контејнери од алуминиум за компримирани 
или течни гасови - лб лб 

7614 Впредена жица, јажиња, плетени ленти и 
слично, од алуминиум, електрично неизоли-
рани: 

7614 10 00 00 - Со челично јадро - лб лб 
7614 90 00 00 -Друго : - лб лб 

7615 Трпезни, кујнски или други производи за до-
маќинство и нивни делови, од алуминиум; 
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сунѓери за рибање, садови и перничиња за 
рибање или полирање, нараквици, и слично, 
од алуминиум; санитарни предмети и нивни 
делови, од алуминиум: 
- Трпезни, кујнски и други производи за домаќин-

ството и нивни делови; сунѓери за рибање садо-
ви и перничиња за рибање или полирање, нарак-
вици и слично: 

7615 11 00 00 - - Сунѓери за рибање садови и перничиња за ри-
бање или полирање, нараквици и слично . . . . - лб лб 

7615 19 00 00 — Д р у г о - лб лб 
7615 20 00 00 - Санитарни предмети и нивни делови - лб лб 

7616 Други производи од алуминиум: 
7616 10 00 00 -јБруќе, клинци, жичени спојници (освен оние од 

тар. број 8305), завртки, навртки, завртки со 
кукачка, заковани клинови, расцепки, подлошки 
и слични производи - лб лб 

-Друго: 
7616 91 00 00 - - Ткаенини, решетки и мрежи од алуминиумска 

жица - лб лб 
7616 99 — Д р у г о : 
7616 99 00 10 Алуминиумски рондели, отворени и затворени 

со дебелина од З мм до 4,8 мм и дијаметар од 
13 мм до 37 мм ' - лб лб 

7616 99 00 90 Друго - лб лб 

ГЛАВА 78 

ОЛОВО И ПРОИЗВОДИ ОД ОЛОВО 

7801 Сурово олово: 
7801 10 00 00 - Рафинирано олово - лб лб 

-Друго: 
7801 91 00 00 --Со содржина на антимон што по маса прео-

владува над другите елементи - лб лб 
7801 99 — Д р у г о : 
7801 99 10 00 За рафиниран^, со ,содржина 0,02% по маса 

или повеќе сребро - лб лб 
Друго: 

7801 99 91 00 Легури на олово - лб лб 
7801 99 99 00 Друго - лб лб 

7802 7802 00 00 00 Отпадоци и остатоци, од олово - Д лб 

7803 7803 00 00 00 Прачки, профили и жица, од олово - лб лб 

7804 Плочи, лимови, ленти и фолии, од олово; 
прав и лушпи од олово: 
-Плочи, лимови, ленти и фолии: 

7804 11 00 00 --Лимови, ленти и фолии со дебелина до 0,2 мм 
(несметајќи каква и да е подлога) - лб лб 

7804 19 00 00 — Д р у г о - лб лб 
7804 20 00 00 -Прав и лушпи - лб лб . 
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7805 7805 00 00 00 Цевки и прибор за цевки (на пример, спој-
ница колена, муфови), од олово - лб лб 

7806 7806 00 Пруги производи од олово: 
7806 00 10 00 -Контејнери со антирадиоактивна облога од олово, 

за транспорт и сместување на радиоактивни 
материи (Euratom) - лб лб 

7806 00 90 00 - Друго - лб лб 

ГЛАВА 79 

ЦИНК И ПРОИЗВОДИ ОД ЦИНК 

7901 Цинк, суров: 
-Цинк, нелегиран: 

7901 11 00 00 --Со содржина од 99,99% или повеќе цинк по 
маса - лб лб 

7901 12 --Со содржина помала од 99,99% цинк по маса: 
7901 12 10 00 Што по маса содржат од 99,95% на цинк до 

99,99% на цинк - лб лб 
7901 12 30 00 Што по маса содржат од 98,5% на цинк до 

99,95% на цинк - лб лб 
7901 12 90 00 Што по маса содржат од 97,5% на цинк до 

98,5% на цинк - лб лб 
7901 20 00 00 -Легури на цинк - лб лб 

7902 7902 00 00 00 Отпадоци и остатоци, од цинк - Д лб 

7903 Прашина, прав и лушпи, од цинк: 
7903 10 00 00 - Прашина од цинк - лб лб 

7903 90 00 00 -Друго - лб лб 

7904 7904 00 00 00 Прачки, профили и жица, од цинк - лб лб 

7905 7905 00 00 00 Плочи, лимови, ленти и фолии, од цинк - лб лб 

7906 7906 00 00 00 Цевки и прибор за цевки (на пример, спој-ница колена, муфови), од цинк - лб лб 

7907 7907 00 00 00 Други производи од цинк - лб лб 

ГЛАВА 80 

КАЛАЈ И ПРОИЗВОДИ ОД КАЛАЈ 

8001 Калај, суров: 
8001 10 00 00 - Калај, нелегиран , - лб лб 
8001 20 00 00 -Легури на калај . . . . . - лб лб 

8002 8002 00 00 00 Отпадоци и остатоци, од калај - Д лб 
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8003 8003 00 00 00 Прачки, профили и жица, од калај - лб лб 

8004 8004 00 00 00 Плочи, лимови и ленти, од калај, со дебелина 
поголема од 0,2 мм - лб лб 

8005 8005 00 00 00 Калајни фолии (вклучувајќи и печатени или 
со подлога од хартија, картони, пластична 
маса или слични материјали), со дебелина до 
0,2 мм (несметајќи ја подлогата); прав и 
лушпи, од калај - лб лб 

8006 8006 00 00 00 Цевки и прибор за цевки (на пример, спој-
ница колена, муфови), од калај - лб лб 

8007 8007 00 00 00 Други производи од калај : лб лб 

ГЛАВА 81 

ДРУГИ ПРОСТИ МЕТАЛИ; КЕРМЕТИ; ПРОИЗВОДИ ОД НИВ 

8101 Волфрам (тунгстен) и производи од волф-
рам, вклучувајќи отпадоци и остатоци: 

8101 10 00 00 - П р а в - лб лб 
-Друго: 

8101 91 --Суров волфрам, вклучувајќи и прачки добиени 
само со синтерување; отпадоци и остатоци: 

8101 91 10 00 - - - С у р о в волфрам, вклучувајќи и прачки добиени 
со синтерување - лб лб 

8101 91 90 00 Отпадоци и остатоци - Д лб 
8101 92 00 00 --Прачки, освен добиени само со синтерување, 

профили, плочи, ленти, лимови и фолии . . . . - лб лб 
8101 93 00 00 --Жица - лб лб 
8101 99 00 00 — Д р у г о - лб лб 

8102 Молибден и производи од молибден, вклучу-
вајќи отпадоци и остатоци: 

8102 10 00 00 - П р а в - лб лб 
-Друго: 

8102 91 --Суров молибден, вклучувајќи и прачки добиени 
само со синтерување; отпадоци и остатоци: 

8102 91 10 00 Суров молибден, вклучувајќи и прачки добиени 
со синтерување - лб лб 

8102 91 90 00 Отпадоци и остатоци Д лб 
8102 92 00 00 --Прачки, освен добиени само со синтерување, 

профили, плочи, ленти, лимови и фолии . . . . - лб лб 
8102 93 00 00 --Жица - лб лб 
8102 99 00 00 --Друго - лб лб 

8103 Тантал и производи од тантал, вклучувајќи 
отпадоци и остатоци: 

8103 10 - С у р о в тантал, вклучувајќи и прачки добиени 
само со синтерување; отпадоци и остатоци; 
прав: 
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810310 10 00 

810310 90 00 
8103 90 
8103 90 10 00 

8103 90 90 00 

8104 

8104 11 00 00 

8104 19 00 00 
8104 20 00 00 
8104 30 00 00 

8104 90 00 00 

8105 

8106 

8107 

8108 

810510 

8105 10 10 00 

810510 90 00 
8105 90 00 00 

8106 00 10 00 
8106 00 90 00 

8107 10 
810710 10 00 
810710 90 00 
8107 90 00 00 

8108 10 
8108 10 10 00 
810810 90 СО 
8108 90 
8108 90 10 00 

8108 90 30 00 

- -Суров тантал, вклучувајќи и прачки добиени со 
синтерување; прав 

- - Отпадоци и остатоци 
-Друго: 
- -Прачки, освен добиени само со синтерување, 

профили, плочи, ленти, лимови и фолии 
- Друго 

Магнезиум и производи од магнезиум, вклу-
чувајќи отпадоци и остатоци: 
- Суров магнезиум: 
--Со содржина по маса од најмалку 99,8% магне-

зиум 
--Друг 
- Отпадоци и остатоци 
-Пиленки, струганици и гранули, сортирани по 

големина; прав 
-Друго 

Кобалтно мате и други меѓупроизводи на 
металургијата на кобалт; кобалт и произ-
води од кобалт, вклучувајќи отпадоци и 
остатоци: 
-Кобалтно мате и други меѓупроизводи на мета-

лу ргиј ата на кобалт; суров кобалт; отпадоци и 
остатоци; прав: 

- -Кобалтно мате и други меѓупроизводи од мета-
лургијата на кобалт; суров кобалт; прав 

- - Отпадоци и остатоци 
-Друго 

Бизмут и производи од бизмут, вклучувајќи 
отпадоци и остатоци: 
- Бизмут суров; отпадоци и остатоци; прав 
-Друго 

Кадмиум и производи од кадмиум, вклучу-
вајќи отпадоци и остатоци: 
- Суров кадмиум, отпадоци и остатоци; прав: 
- - Суров кадмиум; прав 
- - Отпадоци и остатоци 
-Друго 

Титан и производи од титан, вклучувајќи 
отпадоци и остатоци; прав: 
- Суров титан; отпадоци и остатоци; прав: 
- - Суров титан; прав 
- - Отпадоци и остатоци 
-Друго: 
- - Ц е в к и со вграден прибор, погодни за спроведу-

вање на гасови и течности, за употреба во 
цивилни воздухоплови . . 

- Друго 
Прачки, профили и жица 

лб 
Д 

лб 
лб 

лб 
лб 
д 

лб 
лб 

лб 
д 
лб 

лб 
лб 

лб 
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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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8108 90 50 00 Плочи, лимови, траки и фолии - лб лб 
8108 90 70 00 Цевки - лб лб 
8108 90 90 00 - - - Д р у г о - лб лб 

8109 Циркониум и производи од циркониум, вклу-
чувајќи отпадоци и остатоци: 

8109 10 - Суров циркониум; отпадоци и остатоци; прав: 
8109 10 10 00 - - Суров циркониум; прав - лб лб 
8109 10 90 00 - - Отпадоци и остатоци - . Д лб 
8109 90 00 00 - Д р у г о - лб лб 

8110 8110 00 Антимон и производи од антимон, вклучу-
вајќи отпадоци и остатоци: 
- Суров антимон; отпадоци и остатоци; прав: 

8110 00 11 00 - - Суров антимон; прав 
8110 00 19 00 - - Отпадоци и остатоци 
8110 00 90 00 -Друго 

8111 8111 00 Манган и производи од манган, вклучувајќи 
отпадоци и остатоци: 
- Суров манган; отпддоци и остатоци; прав: 

8111 00 11 00 - - С у р о в манган; прав 
8111 00 19 00 - - Отпадоци и остатоци 
8111 00 90 00 -Друго 

8112 Берилиум, хром, германиум, ванадиум, гали-
ум, хафниум, индиум, ниобиум (колумбиум), 
рениум и талиум, и производи од тие ме-
тали, вклучувајќи отпадоци и остатоци: 
-Берилиум: 

8112 11 - - Суров; отпадоци и остатоци; прав: 
8112 11 10 00 - - - С у р о в ; прав 
8112 11 90 00 Отпадоци и остатоци 
8112 19 00 00 - - Д р у г о 
8112 20 -Хром: 

- - Суров; отпадоци и остатоци; прав: 
8112 20 1000 Негиран, со содржина по маса на повеќе од 

10% никел 
Друго: 

8112 20 31 00 Суров; прав 
8112 20 39 00 Отпадоци и остатоци 
8112 20 90 00 - - Д р у г о 
8112 30 - Германиум: 
8112 30 20 00 - -Суров; прав 
8112 30 40 00 - - Отпадоци и остатоци 
8112 40 - Ванадиум: 

- - Суров; отпадоци и остатоци; прав: 
8112 40 11 00 Суров; прав 
8112 40 19 00 Отпадоци и остатоци 
8112 40 90 00 - - Д р у г о 

-Друго: 
811291 - - Суров; отпадоци и остатоци; прав: 
811291 10 00 Хафниум (целтиум) 

Ниобиум (колумбиум); рениум: 
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8112 91'3'100 Суров; прав 
811291 39 00 Отпадоци и остатоци 

Галиум; индиум; талиум: 
8112 91 50 00 Отпадоци и остатоци 

Друго: 
8112 91 81 00 Индиум 
811291 89 00 Галиум; талиум 
8112 99 --Друго: 
8112 99 10 00 Хафниум (целтиум) 
8112 99 30 00 Ниобиум (колумбиум); рениум 
8112 99 90 00 Галиум; индиум; талиум 

8113 8113 00 Кермети и производи од кермети, вклучу-
вајќи отпадоци и остатоци: 

8113 00 20 00 -Сурови 
8113 00 40 00 - Отпадоци и остатоци 
8113 00 90 00 -Друго - лб лб 

лб лб 
д лб 

д лб 

лб лб 
лб лб 

лб лб 
лб лб 
лб лб 

лб лб 

д лб 

ГЛАВА 82 

АЛАТИ, ПОЖАРСКИ ПРОИЗВОДИ, ЛАЖИЦИ И ВИЉУШКИ, ОД ПРОСТИ МЕТАЛИ; 
НИВНИ ДЕЛОВИ ОД ПРОСТИ МЕТАЛИ 

8201 Рачен алат: дурии, лопата, крампови, каз-
ми, мотики, вили и гребли; секири, косири и 
сличен алат за сечење; сите видови ножици 
(освен ножици со алки за прсти); коси, српо-
ви, ножеви за сено, ножици за жива ограда, 
клинови за цепење стебла и друг алат што 
се користи во земјоделството, хортикулту-
рата или во шумарството: 

8201 10 00 00 -Дурии и лопати - лб лб 
8201 20 00 00 -Вили - лб лб 
8201 30 00 00 - Крампови, казми, мотики и гребло - лб лб 
8201 40 00 00 - Секири, косири и сличен алат за сечење - лб лб 
8201 50 00 00 -Ножици што се користат со една рака (вклу-

чувајќи и ножици за живина) - лб лб 
8201 60 00 00 -Ножици за жива ограда, ножици за режење 

гранки и слични ножици, што се користат со 
помош на двете раце - лб лб 

8201 90 00 00 - Д р у г рачен алат што се користи во земјодел-
ството, хортикултурата или во шумарството - лб лб 

8202 Рачни пили; листови за пили од сите видови 
(вклучувајќи и листови на пили за врежу-
вање, прорежување, како и листови на пили 
без забци): 

8202 10 00 00 -Рачни пили - лб лб 
8202 20 00 00 - Листови за лентести пили - лб лб 

-Кружни листови за пили, (вклучувајќи и пилести 
гледала): 
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8203 

8202 39 00 00 
8202 40 00 00 

8202 91 00 00 

8202 99 

8202 99 11 00 
8202 99 19 00 
8202 99 90 00 

8203 10 00 00 
8203 20 

8203 20 10 00 
8203 20 90 00 
8203 30 00 00 
8203 40 00 00 

8204 

8204 11 00 00 
8204 12 00 00 
8204 20 00 00 

8205 

8205 10 00 00 

8205 20 00 00 
8205 30 00 00 

8205 40 00 00 

8205 51 00 00 
8205 59 00 00 
8205 60 00 00 
8205 70 00 00 

- - Со работен дел од челик - лб лб 
--Друго, вклучувајќи делови - лб лб 
- Режни синџири за пили - лб лб 
-Други листови за пили: 
--Прави (рамни) листови за пили, за обработка 

на метал - лб лб 
—Други: 

Со работен дел од челик: 
За метал - лб лб 
За други материјали - лб лб 

Со работен дел од други материјали - лб лб 

Турпии, рашпи, клешти (вклучувајќи и кле-
шти за сечење), пинцети, ножици за сечење 
метал, секачи на цевки, секачи на сворници, 
клешти за дупчење и сличен рачен алат: 

- Турпии, рашпи и сличен алат - лб лб 
-Клешти (вклучувајќи и клешти за сечење), пин-

цета и сличен алат: 
- - П и н ц е т а - лб лб 
- - Д р у г о - лб лб 
-Ножици за сечење метал и сличен алат - лб лб 
- Секачи за цевки, секачи на сворници, клешти за 

дупчење и сличен алат - лб лб 

Обични и француски клучеви за шрафови, 
рачни (вклучувајќи и момент-клучеви); из-
менливи влошки за клучеви, со или без рачка: 
- Обични и француски клучеви за шрафови, рачни: 
--Недотерливи - лб лб 
--Дотерливи - лб лб 
-Изменливи влошки за клучеви, со или без рачка - лб лб 

Рачен алат и направи (вклучувајќи и стак-
лорезачки дијаманти), што на друго место 
не се спомнати ниту опфатени; ламби за ле-
мење; менгелиња, стегалки и слично, освен 
прибор и делови, за платни машини; нако-
вална преносни ковачници; точило со пос-
таменти, движени со рака или со педал: 
-Алат за дупчење, нарежување или врежување на 

навои - лб лб 
- Чекани и ковачки чекани - лб лб 
- Рендиња, длето (рамни и полу тркалезни) и сли-

чен алат за обработка на дрво - лб лб 
- Одвртки - лб лб 
-Друг рачен алат и направи (вклучувајќи и стак-

лорезачки дијаманти): 
- - Алати за домаќинството - лб лб 
--Друго - лб лб 
-Ламби за лемење - лб лб 
- Менгелиња, стегалки и слично - лб лб 
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8205 80 00 00 

8205 90 00 00 

8206 8206 00 00 00 

8207 

8207 13 00 00 
8207 19 00 00 
8207 20 

8207 20 10 00 

8207 20 90 00 
8207 30 

8207 30 10 00 
8207 30 90 00 
8207 40 

8207 40 10 00 
8207 40 30 00 
8207 40 90 00 
8207 50 

8207 50 10 00 

8207 50 30 00 

8207 50 50 00 
8207 50 60 00 
8207 50 70 00 
8207 50 90 00 
8207 60 
8207 60 10 00 

8207 60 30 00 
8207 60 50 00 

8207 60 70 00 
8207 60 90 00 

-Наковална; преносни ковачници; точило со пос-
таменти вртени со рака или со педал 

-Сетови на предмети од два или повеќе напред 
спомнати тарифни подброеви 

Алат од два или повеќе тарифни броеви од 
тар. број 8202 до 8205', во сетови за продаж-
ба на мало 

Изменлив алат за рачни алатки, со или без 
механички погон, или за алатки машини (на 
пример, за пресување, ковање, втиснување, 
пресечување, нарежување или врежување на 
навои, дупчење и проширување на отвори со 
стружење, повлекување, гледање), вклучу-
вајќи и матрици за извлекување или екстру-
дирање на метал, и алат за дупчење на кар-
пи или земја: 
-Алат за дупчење на карпи или земја: 
--Соработен дел од кермети 
--Друго, вклучувајќи делови 
-Матрици за влечење или екструдирање на ме-

тали: 
- - С о работен дел од дијаманти или агломерирани 

дијаманти 
- - Со работен дел од други материјали . . 
-Алат за пресување, ковање, извлекување или. 

пресечување: 
- - За обработка на метал 
- Друго 
-Алат за нарежување или врежување на навои: 
- - За обработка на метал: 

Алат за нарежување 
Алат за врежување 

- -Друго 
-Алат за дупчење, освен за дупчење на карпи или 

земја: 
- - С о работен дел од дијамант или агломериран 

дијамант 
- - Со работен дел од други материјали: 

Ѕидарски бургии -
Друго: 

За обработка на метал, со работен дел: 
Од кермети 
Од брзорезен челик 
Од други материјали 

Друго 
-Алат за проширување на отвори: 
--Со работен дел од дијамант или агломериран ди-

јамант 
- - Со работен дел од други материјали: 

Алат за проширување на отвори со дупчење: 
За обработка на метал 
Друго 

Друг алат: 
За обработка на метал 
Друг 

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 

л б 
л б 
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8207 70 - Алат за гледање: 
- - За обработка на метал, со работен дел: 

8207 70 10ч00 Од кермети - лб лб 
Од други материјали: 

8207 70 31 00 Вретенасти глодала - лб лб 
8207 70 35 00 Полжавеста глодала - лб лб 
8207 70 38 00 Друго - лб лб 
8207 70 90 00 - - Д р у г о - лб лб 
8207 80 -Алат за стружење: 

- - З а обработка на метал, со работен дел: 
8207 80 11 00 Од кермети ло лб 
8207 80 19 00 Од други материјали лб лб 
8207 80 90 00 — Друго лб лб 
8207 90 -Друг изменлив алат: 
8207 90 10 00 --Со работен дел од дијамант или агломериран ди-

8208 

8207 90 30 00 

8207 90 50 00 

8207 90 71 00 
8207 90 78 00 

8207 90 91 00 
8207 90 99 00 

8208 10 00 00 
8208 20 00 00 
8208 30 

8208 30 10 00 
8208 30 90 00 
8208 40 00 00 

8208 90 00 00 

Јамант 
- - С о работен дел од други материјали: 

Влошки за одвртување и завртување на заврт-
ка! 

Алат за режење на запченици 
Друг, со работен дел: 

Од кермети: 
За обработка на метал 
Друг 

Од други материјали: 
За обработка на метал . . . 
Друг 

Ножеви и сечило за машини или за меха-
нички направи: 
- За обработка на метали 
- За обработка на дрво 
-За кујнски уреди или за машини што се корис-

тат во прехранбената индустрија: 
- - Кружни ножеви 
- -Друго 
-За машини во земјоделството, хортикулту-

рата или во шумарството 
-Друго 

ло 

ло 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

8209 8209 00 00 00 Плочки, стапчиња, врвови и слично за алат, 
немонтирани, од кермет - 'лб лб 

8210 8210 00 00 00 Механички направи на рачен погон, со маса 
од 10 кг или помала, што се употребуваат 
за подготвување или послужување на храна 
или пијалаци лб лб 

8211 Ножеви со сечило, назабени или не (вклу-
чувајќи и градинарски ножеви), освен ноже-
вите од тар. број 8208, и сечило за ножеви: 

8211 10 00 00 - Сетови п лб лб 
-Друго: , / 

8211 91 - - Трпезни ножеви со фиксирани сечило: 
8211 91 30 00 Трпезни ножеви со рачка и сечила од не'рѓо-

сувачки челик п лб лб 
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П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
- лб лб 
- лб лб 

8211 91 80 00 - - - Д р у г о 
8211 92 00 00 --Други ножеви со фиксирани сечило 
8211 93 00 00 --Ножеви со нефиксирани сечила 
8211 94 00 00 --Сечило 
8211 95 00 00 --Рачки од прости метали 

8212 Апарати за бричење, бричеви и сечило за 
бричење, жилети и друго (вклучувајќи и не-
довршени сечило во лента): 

8212 10 -Апарати за бричење и бричеви: 
8212 10 10 00 - -Апарати за бричење со неизменливи сечила . . . п лб лб 
8212 10 90 00 - - Д р у г о п лб лб 
8212 20 00 00 - Сечило за бричење (жилети и друго, вклучувајќи 

и недовршени сечило во лента) п лб лб 
8212 90 00 00 -Други делови - лб лб 

8213 8213 00 00 00 Ножици (вклучувајќи и кројачки и слични 
ножици), и сечило за нив лб лб 

8214 Други пожарски производи (на пример, 
машини за 4стрижење, месарски или кујнски 
сатари, ножеви за сецкање и ситнење месо, 
ножеви за хартија); сетови и направи за 
маникир или педикир (вклучувајќи и турпии 
за нокти): 

8214 10 00 00 -Ножеви за хартија, за отворање на писма, за 
бришење (стружење-радирање), за острење на 
моливи, и сечило за нив - лб лб 

8214 20 00 00 - Сетови и направи за маникир или педикир (вклу-
чувајќи и турпии за нокти) - лб лб 

8214 90 00 00 - Д р у г о - лб лб 

8215 Лажици, виљушки, црпалки, лажици за пена, 
лопатки за сервирање слатки, ножеви за 
риба, ножеви за путер, штипки за шекер и 
сличен кујнски или трпезен прибор: 

8215 10 -Сетови кои содржат најмалку еден производ 
превлечен со благороден метал: 

8215 10 20 00 - - Ш т о содржат само делови превлечени со бла-
городен метал - лб лб 

- -Друго: 
8215 10 30 00 Од не'рѓосувачки челик - лб лб 
8215 10 80 00 Друго - лб пб 

8215 20 -Други сетови: 
821520 1000 - - О д не'рѓосувачки челик - лб лб 
8215 20 90 00 - - Д р у г о ' - лб лб 

-Друго: 
8215 91 00 00 --Превлечени со благороден метал - лб лб 
8215 99 --Друго: 
8215 99 10 00 Од не'рѓосувачки челик - лб лб 
8215 9990 00 Друго - лб лб 
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ГЛАВА 83 

РАЗНИ ПРОИЗВОДИ ОД ПРОСТИ МЕТАЛИ 

8301 Катанци и брави (на клуч, шифра или елек-
трични), од прости метали; затворачи и 
опкови со затворачи, кои имаат вградени 
брави, од прости метали; клучеви за кои и 
да е од споменатите производи, од прости 
метали: 

4301 10 00 00 -Катанци - лб лб 
8301 20 00 00 - Брави за моторни возила - лб лб 
8301 30 00 00 - Брави за мебел - л̂б лб 
8301 40 -Други брави: 

- - Брави за врати во згради: 
8301 40 11 00 Со цилиндер . - лб лб 
8301 40 19 00 Друго - лб лб 
8301 40 90 00 - -Други брави - лб лб 
8301 50 00 00 - Затворачи и окови со затворани, кои имаат 

вградени брави - лб лб 
8301 60 00 00 -Делови - лб лб 
8301 70 00 00 - Клучеви испорачани посебно - лб лб 

8302 Окови, прибор и слични производи од прости 
метали, за мебел, врати, скалила, прозорци, 
ролетни, каросерии, седларски стоки, куфе-
ри, сандаци, кутии или слично; кукачки за за-
качување шапки, конзоли и слично; тркалца 
(за мебел џ сл.) со елементи за прицврсту-
вање од прости метали; автоматски затво-
рачи на врати од прости метали: 

8302 10 -Шарки-
8302 10 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови - лб лб 
8302 10 90 00 —Друго , - лб лб 
8302 20 - Тркалца (за мебел и сл.): 
8302 20 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови - лб лб 
8302 20 90 00 - -Друго - лб лб 
8302 30 00 00 -Други окови, прибор и слични производи за мо-

торни возила - лб лб 
-Други окови, прибор и слични производи: 

8302 41 00 00 --Градежни окови - лб лб 
8302 42 - -Други, за мебел: 
8302 42 10 00 За употреба во.цивилни воздухоплови - ' лб лб 
8302 42 90 00 Друго - лб лб 
8302 49 --Друго: 
8302 49 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови - лб лб 
8302 49 90 00 Друго - лб лб 
8302 50 00 00 -Кукачки за закачување шапки, конзоли и слично - лб лб 
8302 60 - Автоматски затворани на врати: 
8302 60 10 00 - - З а употреба во цивилни воздухоплови - лб лб 
8302 60 90 00 —Друго - лб лб 
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8303 8303 00 Каси, сефови, врати и прегради за трезори, 
преносливи сигурносни касети за пари или 
документи и слично, од прости метали: 

8З0З 00 10 00 -Каси и сефови . - лб лб 
8З0З 00 30 00 - Сигурносни врати и прегради за трезори - лб лб 
8З0З 00 90 00 - Преносни сигурносни касети за пари или доку-

менти и слично - лб лб 

8304 8304 00 00 00 Ормани за архиви, ормани за картотека, 
кутии за сортирање на документи, регали за 
хартија, пултови за пера, пултови за штем-
били и слична канцелариска опрема, од 
прости метали, освен канцелариски мебел од 
тар. број 9403 - лб лб 

8305 Механизми за корици со слободни листови 
или за фасцикли, спојници за акти и писма, 
јавачи за картотека и слични канцелариски 
предмети, од прости метали; прошиени 
спојници во лента (на пример, за канцеларии, 
тапетарија, пакување), од прости метали: 

8305 10 00 00 - Механизми за корици со слободни листови или 
за фасцикли - лб лб 

8305 20 00 00 - Прошиени спојници во лента - лб лб 
8305 90 00 00 -Друго, вклучувајќи и делови - лб лб 

8306 Ѕвона, готови и слично, ^електрични, од 
прости метали; статуети и други украси, од 
прости метали; рамки за фотографии, сли-
ки или слично, од прости метали; огледала 
од просши мешала: 

8306 10 00 00 - Ѕвона, гонгеви и слично - лб лб 
- Статуети и други украси: 

8306 21 00 00 --Превлечени со благороден метал - лб лб 
8306 29 — Д р у г о : 
8306 29 10 00 Од бакар - лб лб 
8306 29 90 00 Од други прости метали - лб лб 
8306 30 00 00 --Рамки за фотографии, слики или слично; огле-

дало - лб лб 

8307 Свишливи цевки од просши мешали, со или 
без прибор: 

8307 10 -Од железо или челик: 
8307 10 10 00 - - Со додатна опрема, за употреба во цивилни 

воздухоплови - лб лб 
8307 10 90 00 - - Д р у г о - лб лб 
8307 90 - Од други прости метали: 
8307 90 10 00 - - Со додатна опрема, за употреба во цивилни 

воздухоплови - лб лб 
8307 90 90 00 —Друго - лб лб 
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8308 Затворани, окови со затворани, прегици, 
затворани со прегици, копци, ринглинки и 
слично, од прости метали, за облека, обувки, 
ранни торби, патни предмети или ,други 
готови производи, цевнестп или наталести 
заковки, од прости метали; перли и пулелии, 
од прости метали: 

8308 10 00 00 -Копци и ринглички - лб лб 
8308 20 00 00 -Цевчести или чаталести заковки - лб лб 
8308 90 00 00 - Д р у г о , вклучувајќи и делови - лб лб 

8309 Затки (вклучувајќи и крунски затки, на-
војни затки и затки низ кои се сипува), 
капсули за шишиња, капаци од лим со или без 
навој, пломби и друг прибор за пакување, од 
прости метали: 

8309 10 00 00 - Крунски затки - лб лб 
8309 90 -Друго: 
8309 90 10 00 - - З а т к и од олово; затки од алуминиум со дијаме-

тар над 21 мм - лб лб 
8309 90 90 00 - - Д р у г о - лб лб 

8310 8310 00 00 00 Плочи со натписи, ознаки, адреси и слични 
плочи, броеви, букви и други знаци, од прос-
ти метали, освен од тар. број 9405 - лб лб 

8311 Жица, прачки, цевки, плочи, електроди и 
слични производи, од прости метали или од 
метални карбиди, обложени или исполнети 
со топители, кои се употребуваат за меко 
лемење, тврдо лемење, заварување или нане-
сување на метал или метален карбид; жици 
и прачки, од агломериран прав на прости ме-
тали, за метално прскање: 

8311 10 - Обложени електроди од прости метали, за 
електролачно заварување: 

8311 1010 00 - - Електроди за заварување со јадро од железо или 
челик, превлечени со огноотпорна материја . . - лб лб 

8311 10 90 00 - - Д р у г о - лб лб 

8311 20 00 00 -Жица од прост метал со јадро, за електролачно 
заварување - лб лб 

8311 30 00 00 - Обложени прачки и жица со јадро, од прости 
метали, за меко лемење, тврдо лемење или за 
заварување со пламен . . - . лб лб 

8311 90 00 00 -Друго, вклучувајќи и делови ' 'лб лб 
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ОДДЕЛ XVI 

МАШИНИ, АПАРАТИ И УРЕДИ; ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ОПРЕМА; 
НИВНИ ДЕЛОВИ; АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈА НА ЗВУК, 

АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИСКА СЛИКА И 
ЗВУК, И ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА ОВИЕ ПРОИЗВОДИ 

ГЛАВА 84 

НУКЛЕАРНИ РЕАКТОРИ, КОТЛИ, МАШИНИ И 
МЕХАНИЧКИ УРЕДИ; НИВНИ ДЕЛОВИ е 

8401 Нуклеарни реактори; горивни елементи (па-
трони), неодзрачени, за нуклеарни реактори; 
машини и апарати за сепарација на изотопи: 

8401 10 00 00 - Нуклеарни реактори (Еигајот) - лб Д 
8401 20 00 00 -Машини и апарати за сепарација на изотопи и 

нивни делови (ЕигаГот) - лб Д 
8401 30 00 00 -Горивни елементи (патрони), неодзрачени (Еиг-

а1от) - лб Д 
8401 40 -Делови на нуклеарни реактори (Еига1от): 
8401 40 10 00 - - Од кован челик во отворен калап - лб Д 
8401 40 90 00 - - Д р у г о - лб Д 

8402 Котли за производство на водена или друга 
пареа (освен котли за централно греење со 
топла вода кои можат да произведат пареа 
со низок притисок); котли за прегреана вода: 
-Котли за производство на водена или друга 

пареа: 
8402 11 00 00 - - Котли со цевки што се загреваат со вода и со 

производство на пареа над 45 тони/час . . . . - лб лб 
8402 12 00 00 - - Котли со цевки што се загреваат со вода и со 

производство на пареа до 45 тони/час - лб лб 
8402 19 --Други котли за производство на пареа, вклу-

чувајќи и хибридни котли: 
8402 19 10 00 Котли со пламени цевки - лб лб 
8402 19 90 00 Друго - лб лб 
8402 20 00 00 - Котли за прегреана вода - лб лб 
8402 90 00 00 -Делови - лб лб 

8403 Котли за централно греење, освен котлите 
од тар. број 8402: 

8403 10 -Котли: 
8403 10 10 00 - - О д леано железо п лб лб 
8403 10 90 00 - - Д р у г о п лб лб 
8403 90 -Делови: 
8403 90 10 00 - - Од леано железо - лб лб 
8403 90 90 00 - - Д р у г о - лб лб 
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8404 

8405 

8404 10 00 00 

8404 20 00 00 

8404 90 00 00 

Помошни уреди за котли од тар. број 8402 
или 8403 (на примеру економајзериу прегре-
јувачи, отстранувани на саѓи, рекуператори 
на гас); кондензатори за енергетски единици 
на водена или друга пареа: 
-Помошни уреди за котли од тар. број 8402 или 

8403 
- Кондензатори за енергетски единици за водена 

или друга пареа 
-Делови 

Генератори за генераторски или воден гас, со 
или без свои пречистувани; ацетиленски ге-
нератори и слични генератори на влажна 
постапка, со или без свои пречистувачи: 

8405 10 00 00 - Генератори за генераторски или воден гас, со 
или без свои пречистувачи; ацетиленски гене-
ратори и слични генератори на влажна поста-
пка, со или без свои пречистувачи 

8405 90 00 00 -Делови 

8406 
8406 10 00 00 

8406 81 00 00 
8406 82 00 00 
8406 90 1 

8406 90 10 00 
8406 90 90 00 

8407 

8407 10 
8407 10 10 00 
8407 10 90 00 

8407 21 
8407 21 10 00 
8407 21 90 00 
8407 29 
8407 29 20 00 
8407 29 80 00 

8407 31 00 00 
8407 32 
8407 32 10 00 
8408 90 31 00 
8408 90 ЗЗ 00 
8408 90 36 00 
8408 90 37 00 
8408 90 51 00 
8408 90 55 00 

Турбини на водена и друга пареа: 
- Турбини за погон на пловила п 
-Други турбини: 
--Со моќност над 40 М\У п 
--Со моќност до 40М\У п 
-Делови: 
--Статори, ротори, нивни делови 
- -Друго 

Клипни мотори со внатрешно согорување, 
на палење со помош на свеќичка со наизме-
нично или вртежно движење на клипот: 
- Мотори за воздухоплови: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови . . . . . . 
- -Друго 
- Погонски мотори за пловила: 
-- Вонбродски мотори: 

Со капацитет на цилиндер до 325 см3 

- - - Со капацитет на цилиндер над 325 см3 

—Друго: 
Со моќност до 200 kW 4 

Со моќност над 200 kW 
-Клипни мотори со наизменично движење на 

клипот, за погон на возилата од Глава 87: 
- - Со зафатнина до 50 ен 
- - Со зафатнина над 50 до 250 см3: 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

Со зафатнина на цилиндер јнад 50 см' до 
До 15 kW 
Над 15 kW до 30 kW 
Над 30 kW до 50JcW 
Над 50 kW до 100 kW 
Над 100 kW до 200 kW 
Над 200 kW до 300 kW 

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 

ло 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
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8408 90 сл
 

"V)
 

00 
8408 90 71 00 
8408 90 75 00" 
8408 90 99 00 

8407 32 90 00 

8407 33 
8407 33 10 00 

8407 ЗЗ 90 00 
8407 34 
8407 34 10 00 

8407 

тГ 
со 30 00 

8407 34 91 00 
8407 34 99 00 
8407 90 
8407 90 10 00 

8407 90 50 00 

8407 90 80 00 
8407 90 90 00 

Над 300 kW до 500 kW 
Над 500 kW до 1000 kW 
Над 1000 kW до 5000 kW 
Над 5000 kW 

125 см^ 
Со зафатнина на цилиндер над 125 см3 до 
250 смЈ 

--Со зафатнина над 250 до 1000 см3: 
За индустриска монтажа, на трактори од тар. 
подброј 8701 10; моторни возила од тар. број 
8703,8704 и 8705 . . 
Друго 

--Со зафатнина над 1000 см3: 
За индустриска монтажа, на трактори од тар. 
подброј 8701 10; моторни возила од тар. број 
8703; моторни возила од тар. број 8704 со 
зафатнина на цилиндер на мотор помала од 
2800 см3; моторни возила од тар. број 8705 . . . 
Друго: 

Употребувани 
Нови, со зафатнина на цилиндер: 
1 До 1500см3 

На д 1500 см3 п 
-Други мотори: 
- - Со зафатнина на цилиндер до 250 см3 

- - Со зафатнина на цилиндер над 250 см3: 
За индустриска монтажа на трактори од тар. 
подброј 8701 10; моторни возила од тар. број 
8703; моторни возила од тар. број 8704, со за-
фатнина на цилиндер помала од 2800 см3; 
моторни возила од тар. број 8705 
Друго: 

Со моќност до 10 kW 
Со моќност над 10 kW 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

п- лб лб 

п лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

8408 

8408 10 
8408 10 10 00 
8408 10 90 00 
8408 20 
8408 20 10 00 

8408 20 31 00 
8408 20 35 00 
8408 20 37 00 

8408 20 51 00 
8408 20 55 00 
8408 20 57 00 
8408 20 99 00 

Клипни мотори со внатрешно согорување, 
на палење со помош на компресија (дизел или 
полу-дизел мотори); 

-Погонски мотори за пловила: 
--Употребувани 
- - Нови 
-Мотори за погон на возилата од Глава 87: 
- - З а индустриска монтажа на трактори од тар. 

подброј 8701 10; моторни возила од тар. број 
8703; моторни возила од тар. број 8704 со зафат-
нина на цилиндер до 2500 см3; моторни возила од 
тар. број 8705 

- Друго: Ј 

За земјоделски или шумски трактори, со моќ-
ност: 
До 50 kW 
Над 50 kW до 100 kW 
Над 100 kW 

За други возила од Глава 87, со моќност: 
До 50 kW 
Над 50 kW до 100 kW 
Над 100 kW до 200 kW 

- — - Н а д 200 kW 

П 

П 

лб 
лб 

лб 

лб 
лб 

лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П лб . лб 
Д лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
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8408 90 -Други мотори: 
8408 90 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови 

- - Д р у г о : 
8408 90 21 00 За шински возила 

Друго: 
8408 90 29 00 Употребувани 

Нови, со моќност: 

8409 Делови погодни исклучително или главно за 
мотори од тар. број 8407 или 8408: 

8409 10 -За мотори на воздухоплови: 
8409 10 10 00 - - За мотори за употреба во цивилни воздухоплови 
8409 10 90 00 — Д р у г о 

-Друго: 
8409 91 00 00 - - П о г о д н и исклучително или главно за клипни 

мотори со внатрешно согорување, на палење 
со помош на свеќичка 

8409 99 00 00 --Друго 

8410 Хидраулични турбини, водни кола, и нивни 
регулатори: 
- Хидраулични турбини и водни кола: 

8410 11 00 00 - - Со моќност до 1000 KW 
8410 12 00 00 - - Со моќност над 1000 до 10 000 KW 
8410 13 00 00 - - Со моќност над 10 ООО kW 
8410 90 -Делови, вклучувајќи и регулатори: 
8410 90 10 00 - - Од леано железо или леан челик 
8410 90 90 00 —Друго 

8411 Турбо-млазни мотори, турбо-пропелерни 
мотори и други гасни турбини: 
- Турбо-млазни мотори: 

841111 --Со сила на потисокот до 25 kN: 
8411 11 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови 
8411 11 90 00 Друго 
8411 12 --Со сила на потисокот над 25kN: 

За употреба во цивилни воздухоплови: 
8411 1211 00 Со сила на потисокот над 25 kN до 44 kN . . . 
8411 1 2 1 3 00 Со сила на потисокот над 44 kN до 132 kN . . . 
8411 1 2 1 9 00 Со сила на потисокот над 132 kN 
8411 12 90 00 Друго 

- Турбо-пропелерни мотори: 
841121 — Со моќност до 1100 KW: 
8411 21 10 00 За употр.еба во цивилни воздухоплови 
8411 21 90 00 Друго 
8411 22 - - Со моќност над 1100 kW: 

За употреба во цивилни воздухоплови: 
8411 22 11 00 Со моќност над 1100 kW до 3730 kW 
8411 22 19 00 Со моќност над 3730 kW 
8411 22 90 00 Друго 

-Други гасни турбини: 
8411 81 — Со моќност до 5000 kW: 
8411 81 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови 
8411 81 90 00 Друго 
8 4 1 1 8 2 - - Со моќност над 5000 KW: 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

лб лб 

лб лб 

лб лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
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лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
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лб 
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П лб лб 

лб лб 
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П лб лб 
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П лб лб 
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8412 

8411 82 10 00 

8411 82 91 00 
8411 82 93 00 
8411 82 99 00 

8411 91 

8411 91 10 00 
8411 91 90 00 
8411 99 
8411 99 10 00 

8411 99 90 00 

8412 10 
8412 10 10 00 
8412 10 90 00 

8412 21 
8412 21 10 00 

8412 21 9,1 00 
8412 21 99 00 
8412 29 
8412 29 10 00 

8412 29 50 00 

8412 29 91 00 
8412 29 99 00 

8412 31 
8412 31 10 00 
8412 31 90 00 
8412 39 
8412 39 10 00 

8412 39 90 10 
8412 39 90 90 
8412 80 
8412 80 10 00 

8412 80 91 00 
8412 80 99 00 
8412 90 
8412 90 10 00 

8412 90 30 00 
8412 90 50 00 
8412 90 90 00 

8413 

За употреба во цивилки воздухоплови 
Друго: 

Со моќност над 5000 kW до 20 000 kW 
Со моќност над 20 000 kW до 50 000 kW . . . . 
Со моќност над 50 000 kW 

-Делови: 
--На турбо-млазни или турбо-пропелерни мо-

тори: 
За употреба во цивилни воздухоплови 

- — Друго 
—Друго: 

Од гасни турбини, за употреба во цивилни воз-
духоплови 
Друго 

Други погонски машини и мотори: 
-Реактивни мотори, освен турбо-млазни: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
- Друго 
-Хидраулични машини и мотори: 
--Со линеарно движење (цилиндри): 

За употреба во цивилни воздухоплови . . . . . 
Друго: 

Хидраулични системи 
Друго 

--Друго: 
За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго: 

Хидраулични системи 
Друго: 

Хидраулични мотори 
Друго 

- Пневматски машини и мотори: 
--Со линеарно движење (цилиндри): 

За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго 

—Друго: 
За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго: 

За употреба во рударството 
Друго 

-Друго: 
- -Клипни парни машини, вклучувајќи и со вграден 

котел 
- Друго: 

За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго 

-Делови: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
- - Друго: 

За реактивни мотори освен млазни мотори . . 
За хидраулични машини и мотори 
Друго 

Пумпи за течности, опремени или неопреме-
ни со мерни уреди; едеватори на течности: 
-Пумпи опремени или предвидени да бидат опре-

мени со мерни уреди: 

П лб лб 

Г1 лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

лб лб 
- лб лб 

лб лб 
лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
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- лб лб 



Стр. 2422 - Бр. 39 : СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 август 1996 

8413 11 00 00 

8413 19 
8413 19 10 00 
8413 19-90 00 
8413 20 

8413 20 10 00 
8413 20 90 00 
8413 30 

8413 30 10 00 

8413 30 91 00 
8413 30 99 00-
8413 40 00 00 
8413 50 

8413 50 10 00 

8413 50 30 00 
8413 50 50 00 

8413 50 71 00 
8413 50 79 00 
8413 50 90 00 

8413 60 

8413 60 10 00 

8413 60 30 00 

8413 60 41 00 
8413 60 49 00 

8413 60 51 00 
8413 60 59 00 
8413 60 60 00 
8413 60 90 00 
8413 70 
8413 70 10 00 

8413 70 21 00 
8413 70 21 90 
8413 70 30 00 

8413 70 40 00 

8413 70 50 00 

--Пумпи за гориво или мазиво, што се употребу-
ваат на бензиснките станици или во гара-
жите 

--Друго: 
За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго 

-Рачни пумпи, освен пумпите од тар. подброеви 
8413 11 или 8413 19: 

- - За употреба во цивилни воздухоплови 
- -Друго 
-Пумпи за гориво, подмачкување или разладни 

медиуми на клипни мотори со внатрешно сого-
рување: 

- - За употреба во цивилни воздухоплови 
--Друго: 

Инјективни пумпи 
Друго 

- Пумпи за бетон 
-Други пумпи за потиснување со наизменично 

движење: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
--Друго: 

Хидраулични единици 
Дозатори и мешалки 
Друго: 

Пиштолни пумпи: 

Друго 
Друго 

-Други пумпи за потиснување, со ротационо дои-
жење: 

- - За употреба во цивилни воздухоплови 
--Друго: 

Хидраулични 
Друго: 

Запчести пумпи: 
Хидраулични . . . . 
Друго 

Крилни пумпи: 
Хидраулични 
Друго 

Навојни пумпи 
- - - - Д р у г о 
-Други ценшрифугални пумпи: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
--Друго: 

Потопувачки пумпи: 
Со едно ниво 
Со повеќе нивоа 

Диркуларни пумпи за грејни системи и снабду-
вање со топла вода 
Друго, со надворешен дијаметар: 

До .15 мм 
Над 15 мм: 

Канални пумпи 
Радијални пумпи: 

Со едно ниво: 
Со еден влез: 

П лб ЛБ2 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб - лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П чб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
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8414 

8413 70 61 00 
8413 70 69 00 
8413 70 70 00 
8413 70 80 00 

8413 70 91 00 
8413 70 99 00 

8413 81 
8413 81 10 00 
8413 81 90 00 
8413 82 00 00 

8413 91 
8413 91 10 00 
8413 91 90 00 
8413 92 00 00 

8414 10 

оо
 

10 10 00 

8414 10 30 00 

8414 10 50 00 
8414 10 90 00 
8414 20 
8414 20 10 00 

8414 20 91 00 
8414 20 99 00 

-ч-со 30 
8414 30 10 00 

со 30 30 00 

8414 30 91 00 
8414 30 99 00 
8414 40 

со 40 10 00 со 40 90 00 

8414 51 

8414 51 10 00 
8414 51 90 00 
8414 59 
8414 59 10 00 

- Моноблок 
---Друго 
- - Со повеќе влезови 
- - Со повеќе нивоа 
- Други центрифугални пумпи: 
- - Со едно ниво 
- - Со повеќе нивоа 

-Други иумпи; елевашори на течности: 
-Пумпи: 

- - -Друго 
- - Елеватори на течности 
-Делови: 
- - За пумпи: 

За употреба во цивилни воздухоплови 
- - -Друго -
- - За елеватори на течности 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб-

лб лб 
- лб лб 
- лб лб 

Воздушни или вакуум пумпи, воздушни или 
гасни компресори и вентилатори; вентила-
циони или рециркулациони отстранувани на 
мирис со вграден вентилатор, вклучувајќи 
ги оние опремени со филтер: 
- Вакуум пумпи: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
- -Друго: 

Ротациони пумпи 
Друго: 

Пумпи за дифузија 
Друго . . 

-Воздушни пумпи на рачен или ножен погон: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
--Друго: 

Рачни пумпи за велосипеди 
Друго 

- Компресори за разладни уреди: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
- Друго: 

Со моќност до 0,4 kW 
Со моќност над 0,4 kW: 

Херметички или полухерметички . . . . . . . 
Друго : 

- Воздушни компресори вградени на шасија на 
приколка: 

- - Со капацитет до 2 м3/мин п 
- - Со капацитет над 2 м3/мин п 
- Вентилатори: 
--За маса, за под, за ѕид, за прозорци, за плафон 

или покрив, со вграден електромотор со 
моќност до 125 kW: 

За употреба во цивилни воздухоплови п 
- - - Д р у г о п 
--Друго: 

За употреба во цивилни воздухоплови п 
Друго: 

П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

лб лб 
лб лб 

лб ЛБЗ 
лб ЛБЗ 

лб лб 
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8414 59 30 00 
8414 59 50 00 

8414 59 90 10 
8414 59 90 90 
8414 60 00 00 

8414 80 
8414 80 10 00 

8414 80 21 00 
8414 80 29 00 

8414 80 30 00 
8414 80 40 00 
8414 80 60 00 
8414 80 90 00 
8414 90 
8414 90 10 00 
8414 90 90 00 

8415 

8415 10 00 00 
8415 20 00 00 

8415 81 

8415 
8415 
8415 
8415 
8415 
8415 
8415 
8415 
8415 
8415 

81 10 00 
81 90 00 
82 
82 10 00 
82 80 00 
83 
83 10 00 
83 90 00 
90 
90 10 00 

8415 90 90 00 

Аксијални -
Центрифугални 
Друго: 

За употреба во рударство 
Друго 

-Отстранувани на мирис со максимална хори-
зонтална страна до 120 см 

-Друго: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
— Друго: 

Турбо-компресори: 
Со едно ниво 
Со повеќе нивоа 

Компресори со наизменично движење, со капа-
цитет на работен притисок: 
До 15 бари 
Над 15 бари 

Ротациони компресори . . . 
Друго 

-Делови: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
— Друго 

Уреди за климатизација, со вентилатор на 
моторен погон и со елементи за менување на 
температурата и влажноста, вклучувајќи и 
машини во кои влажноста не може посебно 
да се регулира: 
-Прозорска или ѕидни, самостојни п 
- За моторни возила, за човечка употреба . . . . п 
-Друго: 
--Со вградена разладни единица и со вентил за 

промена на циклусот на ладењето или греење-
то: 

За употреба за цивилни воздухоплови п 
Друго п 

--Друго, со вградена разладни единица: 
За употреба во цивилни воздухоплови п 
Друго п 

--Без вградена разладни единица: 
За употреба во цивилни воздухоплови п 
Друго п 

-Делови: 
- - Н а машини за разладување од тар. подброеви 

8415 81, 8415 82 или 8415 83, за употреба во ци-
вилни воздухоплови 

— Друго 

П л б л б 
П л б л б 

П л б л б 
П л б л б 

П л б л б 

П л б л б 

П л б л б 
П л б л б 

П л б л б 
П л б л б 
П л б лб 
П л б 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 

лб 
лб 

лб 
лб 

8416 

8416 10 
8416 10 10 00 
8416 10 90 00 

Горилници за лежишта на течно гориво, на 
цврсто гориво во прав или на гас; механички 
уреди за ложење, вклучувајќи нивни меха-
нички решетки, механички отстранувани на 
пепел и слични уреди: 
- Горилници за лежишта на течно гориво: 
- - Со уред за автоматска контрола 
- - Д р у г о . 

л б 

л б 

л б 
л б 
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8416 20 00 00 -Други горилници за лежишта, вклучувајќи и 
комбинирани горилници 

8416 30 00 00 -Механички уреди за ложење, вклучувајќи нивни 
механички решетки, механички отстранувачи 
на пепел и слични уреди 

8416 90 00 00 -Делови 
8417 Индустриски или лабораториски печки; 

вклучувајќи и печки за спалување, неелек-
трични: 

8417 10 00 00 -Печки за пржење, топење или за друга топ-
лотна обработка на руди, пирит или на метали 

8417 20 -Пекарски печки, вклучувајќи и печки за кекс: 
8417 20 10 00 - - Тунел ни печки 
8417 20 90 00 - - Д р у г о 
8417 80 -Друго: 
8417 80 10 00 - - Печки за палење на отпад 
8417 80 90 00 - - Д р у г о 
8417 90 00 00 -Делови 

8418 Фрижидери, замрзнувачи и други уреди за ла-
дење или замрзнување, електрични или други; 
топлотни пумпи, освен уредите за климати-
зација од тар. број 8415: 

8418 10 -Комбинации на фрижидери и замрзнувачи, со 
посебни врати: 

84181010 00 - - З а употреба во цивилни воздухоплови 
- -Друго : 

84181091 00 Со капацитет над 340 литри 
8418 10 99 00 Друго 

- Фрижидери за домаќинството: 
8418 21 - - Компресиони: 
841821 10 00 Со капацитет над 340 литри 

Друго: 
8418 21 51 00 Модел за на маса 
8418 21 59 00 Модел за вградување -. . . 

Други, со капацитет: 
8418 21 91 00 До 250 литри 
8418 21 99 00 Над 250 литри до 340 литри 
8418 22 00 00 - - Абсорбциони, електрични 
8418 29 00 00 --Друго 
8418 30 -Замрзнувачи во форма на сандак, со капацитет 

до 800 л: 
8418 30 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови 

- -Друго: 
8418 30 91 00 Со капацитет до 400 литри 
8418 30 99 00 Со капацитет над 400 литри до 800 литри . . . . 
8418 40 - Замрзнувачи од вертикален тип, со капацитет 

до 900 л: 
8418 40 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови 

- -Друго: 
8418 40 91 00 Со капацитет до 250 литри 
8418 40 99 00 Со капацитет над 250 литри до 900 литри . . . . 
8418 50 -Други сандаци, ормани, витрини и сличен мебел, 

за ладење или замрзнување: 

П 
П 

П 
П 

П 
П 

П 
П 

П 
П 

лб лб 

лб лб 
лб лб 

лб лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб ЛБЗ 

лб ЛБЗ 
лб ЛБЗ 

П лб Ј1БЗ 

П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

П лб Ј1БЗ 
П лб Ј1БЗ 
П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

лб ЛБЗ 

лб ЛБЗ 
лб ЛБЗ 

лб ЛБЗ 

лб ЛБЗ 
лб ЛБЗ 
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П 
П 

- -Сандаци за ладење и витрини (вклучувајќи го и 
делот за ладење или евапораторот): 

8418 50 11 00 За чување на замрзната храна 
8418 50 19 00 Друго 
8418 50 90 00 - - Друг разладен мебел 

-Други уреди за ладење или замрзнување; шоп-
летни пумпи: 

8418 61 --Компресиони единици за ладење, чиишто кон-
дензатори се изменувачи на топлото: 

8418 61 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови 
8418 61 90 00 Друго 
8418 69 — Д р у г о : 
8418 69 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови 

Друго: 
8418 69 91 00 Абсорбционо топлотни пумпи 
8418 69 99 00 Друго 

-Делови: 
8418 91 00 00 --Мебел за вградување на уредите за ладење или 

замрзнување 
8418 99 — Д р у г о : 
8418 99 10 00 Евапоратори и кондензатори, освен оние за 

фрижидери за домаќинство 
8418 99 90 00 Друго 

8419 Машини, уреди или лабораториска опрема 
(вклучувајќи и електрично загревани), за 
обработка на ^материјали со промена на 
температурата, како што е греење, варење, 
пржење, дестилација, ректификација, сте-
рилизација, П ает гриз аџија, парење, сушење, 
евапоризација, валоризација, кондензација 
или разладување, освен машини или уреди за 
домаќинството; проточни или акумулации 
они грејачи за вода, неелектрични: 
-Проточни или акумулациони грејачи за вода, не-

електрични: 
8419 11 00 00 --Проточни грејачи за вода на гас : . п 
8419 19 00 00 — Д р у г о п 
8419 20 00 00 -Медицински, хируршки или лабораториски апа-

рати за стерилизација п 
- Сушилници: 

8419 31 00 00 --На земјоделски производи 
8419 32 00 00 --На дрво, хартиена целулоза, хартија или кар-

тон 
8419 39 00 00 --Друго 
8419 40 00 00 - Уреди за дестилација или ректификација . . . . 
8419 50 -Изменувачи на топлина: 
8419 50 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови 
8419 50 90 00 - - Д р у г о 
8419 60 00 00 - Уреди за претворање на воздух или други гасови 

во течност 
-Други машини, уреди и опрема: 

8419 81 --За подготовка на топли пијалаци или за ва-
рење или греење на храна: 

П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

П 
П 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

Лб 
лб 

лб лб 

Лб 
Лб 

лб лб 

лб лб 
лб лб 

Лб 
лб 

лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

лб 
лб 

л б л б 
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8420 

8419 81 10 00 

8419 81 91 00 

8419 81 99 00 
8419 89 
8419 89 10 00 

8419 89 30 00 
8419 89 95 00 
8419 90 
8419 90 10 00 

8419 90 90 00 

8420 10 
8420 10 10 00 
8420 10 30 00 
8420 10 50 00 

8420 10 90 00 

8420 91 
8420 91 10 00 
8420 91 30 00 
8420 91 90 00 
8420 99 00 00 

8421 

8421 11 00 00 
8421 12 00 00 
8421 19 
8421 19 10 00 

8421 19 91 00 
8421 19 98 00 

8421 21 
8421 21 10 00 
8421 21 90 00 
8421 22 00 00 

8421 23 

8421 23 10 00 
8421 23 90 00 
8421 29 
8421 29 10 00 
8421 29 90 00 

За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго; 

Перколатори и други апарати за приготву-
вање кафе и други топли пијалаци 
Друго 

—Друго: 
Разладни кули и слични постројки за директно 
ладење (без разладен ѕид), со помош на цир-
кулирачка вода 
Вакумиран^! постројки за депонирање на метал 
Друго 

-Делови: 
- - О д топло заменливи уреди, за употреба во ци-

вилни воздухоплови 
- -Друго 

Каландери или други машини за валање, ос-
вен за метали или стакло, и валјаци за нив: 
-Каландери или други машини за валање: 
- - За употреба во текстилна индустрија . ' 
- - За употреба во индустрија на хартија 
- - З а употреба во индустријата на гума или плас-

тика 
- Друго 
-Делови: 
--На валјаци: 

Од леано железо 
Од кован челик во отворен калап 
Друго 

—Друго 

Центрифуги, вклучувајќи центрифуги за су-
шење; уреди за филтрирање или пречисту-
вање, на течности или гасови: 
-Центрифуги, вклучувајќи и центрифуги за су-

шење: 
- - Сепаратори на павлака 
--Центрифуги за сушење (цедење) алишта . . . . 
—Друго: 

За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго: 

Центрифуги, за лаборатории 
Друго 

- Уреди за филтрирање или пречистување на тен-
пости: 

--За филтрирање или пречистување вода: 
За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго . 

--За филтрирање или пречистување пијалоци, 
освен вода 

--Филтери за масло или гориво за мотори со 
внатрешно согорување: 
За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго . 

—Друго: 
За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго 

П лб лб 

П лб лб 
П лб . лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П 

П 

П 

П 

П 
П 

П 
П 

П 
П 

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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-Уреди за филтрирање или пречистување на га-
сови: 

8421 31 Филтери за вшмукан воздух за мотори со вна-
трешно согорување: 

8421 31 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови . . . . . п лб лб 
8421 31 9000 Друго . . п лб лб 
8421 39 --Друго: 
8421 39 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови п лб лб 

. . . Д р у г о : 
8421 39 30 00 Машини и апаратури за филтрирање или 

пречистување на воздух п лб лб 
Машини и апаратури за филтрирање или „ 
пречистување на други гасови: 

8421 39 51 00 Со течна постапка п лб лб 
8421 39 71 00 Со каталитичка постапка п лб лб 
8421 39 98 00 Друго п лб лб 

-Делови: 
8421 91 00 00 --На центрифуги, вклучувајќи и центрифуги за 

сушење - лб лб 
8421 99 00 00 --Друго - лб лб 

8422 Машини за миење садови; машини за чис-
тење или сушење шишиња или други садови; 
машини за полнење, затворање, херметичко 
затворање или етикетирање на шишиња, 
лименки, кутии, вреќи или други контејнери; 
машини за капислирање на шишиња, тегли, 
цевки и слични контејнери; други машини за 
пакување или завивање (вклучувајќи и ма-
шини за топло завивање); машини за гази-
рање пијалоци: 
-Машини за миење садови: 

8422 11 00 00 --За домаќинството п лб ЛБЗ 
8422 19 00 00 — Д р у г о п лб лб 
8422 20 00 00 -Машини за чистење или сушење шишиња или 

други садови п лб лб 
8422 30 00 00 - Машини за полнење, затворање, херметичко 

затварање или етикетирање шишиња, лименки, 
кутии, вреќи или други контејнери; машини за 
капислирање шишиња, тегли, цевки и слични 
контејнери; машини за газирање пијалоци . . . . п лб ЛБ2 

8422 40 00 00 -Други машини за пакување или завивање (вклу-
' чувајќи и машини за топло завивање) . . . . . . п лб лб 

8422 90 -Делови: 
8422 90 10 00 - - Од машини за миење за садови - лб лб 
8422 90 90 00 - - Д р у г о - лб лб 

8423 Баги (освен ваги со осетливост до 5 центи-
грами), вклучувајќи и машини за броење или 
контрола, кои работат врз база на мерење 
маса; тегови за ваги од сите видови: 

8423 10 -Баги за мерење маса на лица, вклучувајќи и ваги 
за бебиња; ваги за домаќинството: 

8423 10 10 00 - - Баги за домаќинство п лб Ј1Б2 
8423 10 90 00 - - Друго п лб ЛБ2 
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8423 20 00 00 -Ваги за континуирано мерење на стоки на кон-
веери ; 

П лб Ј1Б2 
8423 30 00 00 -Ваги за константна маса и баги за испуштање 

на однапред определена маса на материјалот во 
кесиња, вреќи или контејнери, вклучувајќи и до-
зирни ваги П лб ЛБ2 

-Друго: 
8423 81 --Со максимален капацитет на мерење до 30 кг: 
8423 81 10 00 Автоматски со повикување на претходна маса П лб Ј1Б2 
8423 81 30 00 За вагање и етикетирање П лб ЛБ2 
8423 81 50 00 Баги за продавници П лб ЛБ2 
8423 81 90 00 Друго П лб ЛБ2 
8423 82 --Со капацитет на мерење над 30 до 5000 кг: 
8423 82 10 00 Автоматски со повикување на претходна маса . П лб ЛБ2 
8423 82 90 00 Друго П лб ЛБ2 
8423 89 —Друго: 
8423 89 10 00 Мостни (железнички) П лб ЛБ2 
8423 89 90 00 Друго П лб ЛБ2 
8423 90 00 00 - Тегови за ваги од сите видови; делови на ваги . . - лб ЛБ2 

Механички уреди (со или без рачен погон) за 
исфрлање, дисперзија или распрснување на 
течности или прав; апарати за гаснење 
пожари, наполнети или ненаполнети; пиш-
толи за прскање и слични уреди; машини за 
исфрлање пареа или песок и слични машини 
за исфрлање млаз: 

8424 10 -Апарати за гаснење пожари, наполнети или не-
пополнети: 

8424 10 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови П лб лб 
8424 10 90 00 — Друго П лб лб 
8424 20 00 00 - Пиштоли за прскање и слични уреди П лб лб 
8424 30 , -Машини за исфрлање пареа или песок и слични 

машини за исфрлање млаз: 
- - Машини за чистење со вода, со вграден мотор: 

8424 30 01 00 Со уред за затоплување ' П лб лб 
8424 30 09 00 Друго П лб лб 

- - Други машини:. 
8424 30 10 00 Што работат на компресија П лб лб 
8424 30 90 00 Друго П лб лб 

-Други уреди: 
8424 81 --За земјоделство илихортикултурата: 
8424 81 10 00 Прскалки П лб лб 

Друго: 
Портабл: 

8424 81 31 00 Без мотор П лб лб 
8424 81 39 00 Со мотор П лб лб 8424 81 39 00 

Друго: 
П лб лб 

8424 81 91 00 Прскалки и запрашувани, направени за мон-
тирање на земјоделски трактори или вле-

лб лб чени од земјоделски трактори П лб лб 
8424 81 99 00 Друго П лб лб 
8424 89 —Друго: 

П лб лб 

8424 89 00 10 Прскалки за аеросоли П лб лб 
8424 89 00 90 Друго П лб лб 
8424 90 00 00 -Делови - лб лб 

8424 
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8425 

8425 11 
8425 11 10 00 
8425 11 90 00 
8425 19 
8425 19 10 00 
8425 19 90 00 
8425 20 00 00 

8425 31 
8425 31 10 00 

8425 31 90 00 
8425 39 
8425 39 10 00 

8425 39 91 00 

8425 39 99 00 

8425 41 00 00 

8425 42 
8425 42 10 00 
8425 42 90 00 
8425 49 
8425 49 10 00 
8425 49 90 00 

8426 

8426 11 00 00 
8426 12 00 00 

8426 19 00 00 
8426 20 00 00 
8426 30 00 00 

8426 41 00 00 
8426 49 00 00 

8426 91 
8426 91 10 00 

8426 91 90 00 
8426 99 
8426 99 10 00 
8426 99 90 00 

Дигалки-макари и чекреџи; хоризонтални и 
вертикални витла; дигалки за големи то-
вари со мала височина на дигање: 
- Дигалки-макари и чекреџи: 
- - На електричен погон: 

За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго 

--Друго: 
За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго 

-Извозни уреди за окна; витла специјално градени 
за употреба под земја 

-Други витла: 
--На електричен погон: 

За употреба во цивилни воздухоплови 

Друго 
- -Друго: 

За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго: 

На погон со електричен мотор со внатрешно 
согорување 
Друго 

-Дигалки за големи товари со мала височина на 
дигање; дигалки за подигање возила: 

--Неподвижни дигалки за вградување во рабо-
тилници за поправка на друмски возила . . . . 

--Други дигалки, хидраулични: 
За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго 

—Друго: 
За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго 

Дигалки, вклучувајќи и кабел-дигалки; пор-
тални дигалки, портални автокари и авто-
кари опремени со дигалка: 
- Мостни, претоварни и портални дигалки и пор-

тални автокари: 
- - Мостни дигалки со фиксни столбови 
--Портални дигалки на пневматски тркала и 

портални автокари 
--Друго 
- Обртни дигалки за кули 
- Портални дигалки со стрела 
-Други дигалки, самоодни: 
- - На пневматски тркала 
--Друго 
-Други дигалки: 
--Предвидени за вградување на друмски возила: 

Хидраулични дигалки наменети за товарење и 
истоварување на возила . 
Друго 

--Друго: 

П 
П 

П 
П 

П 
П 

П 
П 
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П 
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-Друго 
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8427 

8427 10 

8427 10 10 
8427 10 90 

со
 

ГО
 

-Ј
 20 

8427 20 11 
8427 20 со

 

8427 20 90 
8427 90 00 

8428 

Виљушкари; други авшокари со уреди за ди-
гање или манипулација: 
- Самоодни, задвижувани со помош на елктринен 

мотор: 
- - Со висина на подигање повеќе од 1 м . . . . . . . 
- -Друго 
-Други самоодни: 
- - Со висина на подигање повеќе од 1 м: 

За нерамен терен 
Друго 

- -Друго 
-Друго 

Други машини за дигање, манипулација, на-
товар или истовар (на пример, лифтови, 
подвижни скали, транспортери и жичарни-
ца): 

П 
П 

лб 
лб 

лб 
лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

8428 10 
8428 10 10 00 

8428 10 91 00 
8428 10 93 00 
8428 10 99 00 
8428 20 
8428 20 10 00 

8428 20 30 00 

8428 20 91 00 
8428 20 99 00 

8428 
8428 
8428 
8428 
8428 
8428 
8428 
8428 
8428 

31 00 00 
32 00 00 
33 
ЗЗ 10 00 
ЗЗ 90 00 
39 
39 10 00 
39 90 00 
40 00 00 

8428 50 00 00 

8428 60 00 00 

8428 90 
8428 90 10 00 

8428 90 30 00 
8428 90 90 00 

-Лифтови и скииови: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
- -Друго: 

На електричен погон 
За употреба во рударството 
Друго 

- Транспортери, пневматски: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
- -Друго: 

Специјално направени за употреба во земјодел-
ството 
Друго: 

За растурлив материјал 
Друго 

-Други транспортери што работат континуи-
рано, за стоки или материјал: 

- - Специјално предвидени за употреба под земја 
--Други, со ведрици 
-- Други, со лента: 

За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго 

—Други: 
За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго 

-Подвижни скали и подвижни патеки 

-Туркани на рударски вагонетки, локомотивски 
или вагонска преносници, истоварни уреди за 
вагони и слична манипулативна опрема за же-
лезнички вагони 

-Жичарници и ски-лифтови; влечки механизми за 
шински лифтови 

-Други машини: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
- Друго: 

Натоварувачи на инготи, прачки, профили . . . 
Друго 
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8429 Булдожери, англодозери, гредери, порамну-
вани, трепери, багери, натоварувани со ло-
пата, машини за набивање и друмски вал-
јаци, самоодни: 
- Булдожери и англодозери: 

8429 11 00 00 --Гасѓничари П лб лб 
8429 19 00 00 --Друго . П лб лб 
8429 20 00 00 -Гредери и порамнувани П лб лб 
8429 30 00 00 - Скрепери П лб лб 
8429 40 - Машини за набивање и друмски валјаци: 

- - Друмски валјаци: 
8429 40 10 00 Вибрациони П лб лб 
8429 40 30 00 Други П лб лб 
8429 40 90 00 “ - - Машини за набивање П лб лб 

-Багери и натоварувачи: 
8429 51 - - Натоварувачи со предна лопата: 
8429 51 10 00 Натоваруваат наменети за подземно товарење П лб лб 
8429 51 90 00 Друго П лб лб 
8429 52 00 00 - - Машини со надградба што ротираат 3600 . . . П лб лб 
8429 59 00 00 --Друго П лб лб 

Други машини за рамнење, стругање, копање, 
набивање, вадење или дупчење земја, мине-
рали или руди; макари и машини за вадење 
шипови; снежни плугови и дувалки за снег: 

8430 10 00 00 - Макари и машини за вадење шипови П лб лб 
8430 20 00 00 - Снежни плугови и дувалки за снег П лб лб 

- Машини за потсечување јаглен или карпи и ма-
шини за дупчење тунели: 

8430 31 00 00 - - Самоодни П лб лб 
8430 39 00 00 --Други П лб л б 

-Други машини за дупчење: 
8430 41 00 00 - - Самоодни \ П лб лб 
8430 49 00 00 --Други П лб лб 
8430 50 00 00 -Други машини, самоодни П лб лб 

-Други машини, несамоодни: 
8430 6Г00 00 - - Машини за набивање П лб лб 
8430 62 00 00 --Скрепери П лб лб 
8430 69 00 00 —Друго П лб лб 

Делови погодни за употреба исклучително 
или главно со машини од тар. број 8425 до 
8430: 

8431 10 00 00 - За машини од тар. број 84 25 - лб лб 
8431 20 00 00 - За машини од тар. број 84 27 - лб лб 

- За машини од тар. број 84 28: 
8431 31 00 00 --За лифтови, скипови или подвижни скали . . . - лб лб 
8431 39 00 00 —Други - лб Лб' 

- За машини од тар. број 8426, 8429 или 8430: 
8431 41 00 00 --Бедриња, лажици, лопати, грбалки фаќачи . - лб лб 
8431 42 00 00 - - Лемеши за булдожери или англдозери - лб лб 
8431 43 00 00 --Делови на машини за дупчење од тар. подброј 

8430 41 или 8430 49 - лб лб 
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8431 49 
8431 49 20 00 
8431 49 80 00 

8432 

8432 10 00 00 

8432 21 00 00 
8432 29 
8432 29 10 00 
8432 29 30 00 
8432 29 50 00 
8432 29 90 00 
8432 30 

8432 30 11 00 
8432 30 19 00 
8432 30 90 00 
8432 40 

8432 40 10 00 
8432 40 90 00 
8432 80 00 00 
8432 90 
8432 90 10 00 
8432 90 90 00 

8433 

П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П, лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

84ЗЗ 11 

84ЗЗ 11 10 00 
84ЗЗ 11 90 00 
84ЗЗ 19 

84ЗЗ 19 11 00 
84ЗЗ 19 19 00 
84ЗЗ 19 90 00 
84ЗЗ 20 

84ЗЗ 20 10 00 

84ЗЗ 20 51 00 

-Друго; 
Од леано железо или леан челик - лб лб 
Друго - лб лб 

Машини за подготвување и култивирање на 
земја во земјоделството, хортикултурата 
или шумарството; валјаци за тревници или 
спортски терени: 
-Плугови 
-Брани, тањирачи, култиватори, плевилики и 

копачки: 
--Тањирачи 
--Друго: 

Култиватори 
Брани 
Ротоватори 
Друго 

-Машини за сеење, садење и пресадување: 
- - Машини за сеење: 

Со централно водење 
Друго 

- - Машини за садење и пресадување 
-Растурачи на шталско ѓубриво и на хемиски ѓу-

брива: 
- - Растурачи на минерални или хемиски ѓубрива . . 
- - Д р у г о 
-Други машини 
-Делови: 
- - За плугови 
- - Д р у г о 

Машини за берба, жетва или вршидба, вклу-
чувајќи и преси за балирање на слама или на 
сточна храна; тревокосилки; машини за 
чистење, сортирање или селекција на јајца, 
овошје или на други земјоделски производи, 
освен машините од тар. број 8437: 
- Тревокосачки, за паркови или спортски терени: 
- - Моторни, со режен уред ротационен во хори-

зонтална рамнина: 
Електрични п лб 
Други п лб 

—Други: 
Со мотор: 

Електрични 
Други 

Без мотор 
-Други косачки, вклучувајќи и лостни приклучни 

кесички за монтажа на трактор: 
- - С о мотор П лб лб 
- -Друго: 

Наменети да бидат носени или влечени на 
трактор: 

Со дел за сечење, што ротира во хоризон-
- тална рамнина п лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

лб лб 
- лб лб 

лб 
лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
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8433 20 59 00 
8433 20 90 00 
84ЗЗ 30 
84ЗЗ 30 10 00 
84ЗЗ 30 90 00 
84ЗЗ 40 

84ЗЗ 40 10 00 
84ЗЗ 40 90 00 

8433 51 00 00, 

8433 52 00 00 

8433 53 

8433 53 10 00 
8433 53 30 00 
8433 53 90 00 
8433 59 

8433 59 11 00 
8433 59 19 00 
8433 59 30 00 
8433 59 80 00 
8433 60 

8433 60 10 00 
8433 64 90 00 
8433 90 00 00 

Друго п лб лб 
Друго п лб лб 

- Други машини за сено: 
- - Превртувачи и странични гребалки п лб лб 
- -Друго п лб лб 
-Преси за балирање слама и сточна храна, 

вклучувајќи и машини за собирање и врзување 
во бали: 

- - Пик ап балери п лб лб 
- -Друго п лб лб 
-Други машини за собирање на земјоделски про-

изводи (жетва, берба, итн.); машини за одвоју-
вање на зрното од растението (вршидба, ро-
нење, итн.): 

--Комбајни за собирање на земјоделски произ-
води со одвојување на зрната од растението п лб лб 

--Други машини за одвојување на зрното од 
растението (вршидба, ронење, итн.) п лб лб 

--Машини за вадење коренести или кртолести 
плодови: 
Комбајни за компир . . п лб лб 
Комбајни за репка 
Друго 

- -Други: 
Силажни комбајни: 

Самопропелерни 
Друго 

Комбајни за грозје 
Друго 

- Машини за чистење, сортирање или селекција на 
јајца, овошје или други земјоделски производи: 

- - Машини за сортирање или селекција на јајца . . п лб лб 
- -Друго п лб лб 
-Делови - лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

8434 Машини за молзење и машини за млекар-
ството: 

8434 10 00 00 -Машини за молзење 
8434 20 00 00 - Машини за млекарството 
8434 90 00 00 -Делови 

п 
П 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

8435 Преси, гмечалки и слични машини што се ко-
ристат во производство на вино, јаболкова 
ракија, овошни сокови или слични пијалоци: 

8435 10 -Машини: 
8435 10 10 00 - - Преси П 
8435 10 90 00 - -Друго п 
8435 90 00 00 -Делови 

8436 Други машини за земјоделството, хорти-
културата, шумарството, живинарството 
или пчеларството, вклучувајќи и уреди за 
4ртење снабдени со механичка или термички 
опрема; инкубатори и топли батерии за пи-
лиња: 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 
лб 
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8437 

8436 10 - Машини за подготвување на храна за животни: 
8436 10 10 00 - - Машини за дробење и други мелници за жита, 

грав, грашок и слична храна 
8436 10 90 00 - -Друго 

-Машини за живинарството; инкубатори и топ-, 
ли батерии за пилиња: 

8436 21 00 00 - - Инкубатори и топли батерии за пилиња . . . . 
8436 29 00 00 --Друго . . . 
8436 80 -Други машини: 
8436 80 10 00 - - Шумарски машини 
8436 80 90 00 - -Друго 

-Делови: 
8436 91 00 00 --На машини за живинарството или на инку-

батори и на топли батерии за пилиња 
8436 99 00 00 --Други 

Машини за чистење или сортирање семе, 
зрна или сушен мешунест зеленчук; машини 
за мелничката индустрија или за прера-
ботка на жита или на сушен мешунест зе-
ленчук, освен машини за земјоделските сто-
панства: 

8437 10 00 00 -Машини за чистење или сортирање семе, зрна 
или сушен мешунест зеленчук 

8437 80 00 00 -Други машини 
8437 90 00 00 -Делови 

П 
П 

П 
П 

П 
П 

П 
П 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

8438 Машини неспомнати ниту опфатени во 
други тарифни броеви на оваа глава, за ин-
дустриско подготвување или производство 
на храна или пијалоци, освен машините за 
екстракција или подготвување на живо-
тински или растителни масти или масла: 

8438 10 -Пекарски машини и машини за производство на 
макарони, шпагети или слични производи: 

8438 10 10 00 - - Пекарски машини 
8438 10 90 00 - - Машини за производство на макарони, шпагети 

или слични производи 
8438 20 00 00 - Машини за производство на слатки, какао или 

чоколада 
8438 30 00 00 - Машини за производство на шеќер 
8438 40 00 00 - Машини за пиварството 
8438 50 00 00 г- Машини за подготвување на живинско или друго 

месо 
8438 60 00 00 -Машини за подготвување овошје, јатчесто 

овошје или зеленчук 
8438 80 -Други машини: 
8438 80 10 00 - - За подготвување на чај или кафе 

— Друго: 
8438 80 91 00 За подготвување или производство на пијалоци 
8438 80 99 00 Друго 
8438 90 00 00 -Делови 

П л б . л б 

П л б л б 

П л б л б 

П л б л б 

П л б л б 

П л б л б 

П л б л б 

П л б л б 

П л б л б 
П л б л б 

лб лб 
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8440 

8439 10 00 00 

8439 20 00 00 

8439 30 00 00 

8439 91 

8439 91 10 00 
8439 91 90 00 
8439 99 
8439 99 10 00 
8439 99 90 00 

8440 10 
8440 10 10 00 
8440 10 20 00 
8440 10 30 00 

8440 10 40 00 
8440 10 90 00 
8440 90 00 00 

8441 

8441 10 
8441 10 10 00 

8441 10 20 00 

8441 10 30 00 
8441 10 80 00 
8441 20 00 00 

8441 30 00 00 

8441 40 00 00 

8441 80 00 00 
8441 90 
8441 90 10 00 
8441 90 90 00 

8442 

Машини за производство на целулоза од 
влакнести целулозни материјали или маши-
ни за производство или довршување на хар-
тија или картон: 
- Машини за производство на целулоза од влакне-

сти целулозни материјали 
-Машини за производство на хартија или кар-

тон 
-Машини за довршување на хартија или картон 
-Делови: 
--За машини за производство на целулоза од 

влакнести целулозни материјали: 
Од-леано железо или леан челик 
Друго 

—Друго: 
Од леано железо или леан челик 
Друго . 

Книговезанки машини, вклучувајќи и машини 
за прошивање на книги: 
- Машини: 
- - З а свиткување 
- - З а сложување и собирање 
- - З а шиење, спојување со жичани копчиња и про-

шивување со жица 
- - За сврзување без шиење . 
- - Д р у г о 
-Делови 

Други машини за преработка на хартиена 
маса, хартија или картон, вклучувајќи и ма-
шини за сечење од сите видови: 
-Машини за сечење: 
--Комбинирани машини за сечење со калем во 

ленти и за повторно намотување 
- - Други машини за сечење во ленти или напречно 

сечење 
- - Машини од видот гилотини 
- - Д р у г о 
-Машини за изработка на ќесиња, вреќи или 

коверти 
- Машини за изработка на кутии, фишеци, цевки, 
, барабани или слични контејнери, освен со пресу-

вање 
-Машини за обликување производи од хартиена 

маса, хартија или картон со пресување 
-Други машини 
-Делови: 
- - Од машини за сечење 
- Друго 

Машини, апарати и уреди (освен платните 
машини од тар. број 8456 до 8465) за леење 
или набирање букви, за подготвување или 
изработка на клишеа, плочи, цилиндри или 

П 
П 

лб лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

П л б л б 
П л б л б 

п ' л б л б 
П л б л б 
П л б л б 
- л б л б 

П л б л б 

П л б л б 
П л б л б 
П л б л б 

П л б л б 

П л б л б 

П л б л б 

П л б л б 

„ л б л б 
- л б л б 
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други печатарски форми; печатарски букви, 
клишеа, плочи, цилиндри и други печатарски 
форми; клишеа, плочи, цилиндри и лита-
графско камење, подготвени за печатарски 
цели (на пример, брусени, назрнчени или по-
лирани): 

8442 10 00 00 - Фоилослагачки машини и композери П лб лб 

8442 20 -Машини, апарати и уреди за набирање со други 
постапки, со или без уреди за леење: 

8442 20 10 00 - - З а леење и набирање (на пример линотип, моно-
тип, интертип) . . П лб лб 

8442 20 90 00 — Друго П лб лб 
8442 30 00 00 -Други машини, апарати и уреди П лб лб 
8442 40 00 00 -Делови на споменатите машини, апарати или 

уреди - лб лб 
8442 50 -Печатарски букви, клишеа, плочи, цилиндри и 

други печатарски форми; клишеа, плочи, ци-
линдри и литографско камење, подготвени за 
печатарски цели (на пример, брусени, назрнчени 
или полирани): 

- - С о печатарска форма: 
8442 50 21 00 За релјефно печатење - лб лб 
8442 50 23 00 За планографично печатење - лб лб 
8442 50 29 00 Друго - лб лб 
8442 50 80 00 - - Д р у г о - лб лб 

8443 Машини за печатење, вклучувајќи машини 
за печатење со млаз од мастило (тк-је(), ос-
вен оние од шар. број 8471; машини за по-
мошна употреба при печатењето: 

- Машини за офсет-печат: 
8443 11 00 00 - - На хартија во ролна П лб лб 
8443 12 00 00 --На хартија во табаци (листови), машини од 

канцелариски тип (со максимална големина на 
таванот 22 х 36 см) П лб лб 

8443 19 --Други: 
На хартија во табаци (листови): 

8443 19 10 00 Употребувани П лб лб 
Нови, кои користат листови со димензии: 

8443 19 31 00 До 52 х 74 см П лб лб 
8443 19 35 00 Над 52 х 74 см до 74 х 107 см П лб лб 
8443 19 39 00 Над 74 х 107 см П лб лб 
8443 19 90 00 Друго П лб лб 

- Машини за висок печат, освен машини за флек-
сографски печат: 

8443 21 00 00 - - На хартија во ролна и лб лб 
8443 29 00 00 —Други П лб лб 
8443 30 00 00 - Машини за флексографски печаш П лб лб 
8443 40 00 00 - Машини за длабок печат П лб лб 

-Други машини за печатење: 
8443 51 00 00 -- Машини за печатење со млаз од мастило (игк-

је() П лб лб 
8443 59 --Друго: 
8443 59 20 00 За цечатење на,текстилни материјали П лб лб 
8443 59 80 00 Друго, . . . П лб лб 
8443 60 00 ОсГ -Машини за помошна упошреба при иечашењешо П лб лб 
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8443 90 -Лелови,: 
8443 90 10 00 - - Од леано железо или леан челик 
8443 90 90 00 - - Д р у г о 

8444 8444 00 

8444 00 10 00 
8444 00 90 00 

Машини за екструдирање (истиснување), из-
влекување, текструирање или сечење на веш-
тачки или на синтетички текстилни фила-
менти: 
- Машини за екструдирање 
-Друго 

8445 

8445 11 00 00 
8445 12 00 00 
8445 13 00 00 
8445 19 00 00 
8445 20 00 00 
8445 30 
8445 30 10 00 
8445 30 90 00 
8445 40 00 00 

8445 90 00 00 

П 

П 

Машини за подготвување на текстилни 
влакна; машини за предење, дублирање или 
кончење и други машини за производство на 
текстилно предиво; текстилни машини за 
намотување (вклучувајќи и намотување на 
јаток) и машини за подготвување на тек-
стилно предиво за употреба на машините од 
тар. број 8446 или 8447: 
-Машини за подготвување на текстилни влакна: 
--Карди (влачарници) 
- - Машини за чешлање 
- - Развлечувалки или претпредилки 
—Друго 
- Текстилни предилки 
- Текстилни машини за дублирање или кончење: 
- - Текстилни машини за дублирање 
-'-Текстилни машини за кончење 
- Текстилни машини за намотување (вклучувајќи 

и намотување на јаток) п 

-Друго п 

8446 Машини за шкаење (развои): 
8446 10 00 00 -За ткаење на ткаенини со широчина до,30 см . . п 

-За ткаење на ткаенини со широчина поголема 
од 30 см, со совалка: 

8446 21 00 00 --На моторен погон п 
8446 29 00 00 — Д р у г и П 
8446 30 00 00 -За ткаење на ткаенини со широчина над 30 см, 

без совалка • • • • п 

8447 Машини за плетење, шивачко-преплетубан-
ки машини и машини за производство на од-
биено предиво, тул, тантела, вез, позаман-
терија, плетеници или мрежи и тафтинг-
машинш 
- Машини за кружно плетење: 

8447 11 00 00 --Со пречник на цилиндерот до 165 мм п 
8447 12 00 00 --Со пречник на цилиндерош над 165 мм . . . . . п 
8447 20 -Машини за рамно плетење; шие а чко- препиле-

тувачки машини(stich-bonding): 
8447 20 10 00 - - Рачно опслужувани п 

- - Друго: 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

лб 
лб 

лб лб 

лб 
лб 

лб лб 

лб лб 
лб лб 

лб лб 

1 
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8447 20 92 00 За Рашел вид 
8447 20 98 00 Друго 
8447 90 00 00 -Друго 

8448 Помошни машини за употреба со машините 
од тар. број 8444', 8445, 8446 или 8447 (на 
пример, нитни-машини, жакард-машини, ав-
томатски уреди за запирање и механизми за 
менување на совалки); делови и прибор по-
годни за употреба исклучително или главно 
со машини од овој тар. број или од тар. број 
8444, 8445, 8446 или 8447 (на пример, вре-
тено и крилца за вретено, гарнитури за вла-
чарници, чешли, екструзиони машини, совал-
ка, ничаници, листови за ничаници и игли): 
-Помошни машини за машините од тар. број 

8444, 8445, 8446 или 8447: 
8448 11 00 00 --Нитки и жакард-машини; машини за намалу-

вање, копирање или дупчење на картички и 
машини за спојување на издупчени картички . лб лб 

8448 19 00 00 т^ Друго д - лб лб 
8448 20 -Делови и прибор на машини од тар. број 8444 

или на нивни помошни машини: 
8448 20 10 00 - - Од леано железо или леан чедиќ - лб лб 
8448 20 90 0Ц - - Друго - лб лб 

-Делови и прибор на машини од шар. број 8445 
или на нивни помошни машини: 

8448 31 00 00 --Облоги за карди (влачарници) - лб лб 
8448 32 00 00 --За машини за подготвување на текстилни 

влакна, освен облоги за карди (влачарници) . . - лб лб 
8448 ЗЗ 00 00 - - Вретено, крилца за вретено, предилнички прс-

тени и прстенести тркачи - лб лб 
8448 39 00 00 — Д р у г о . . . - - лб лб 

-Делови и прибор на машини за ткаење (развои) 
или на нивни помошни машини: 

8448 41 00 00 —Совалки . . - лб лб 
8448 42 00 00 - - Брда за развои, ничаници и листови за ни-

чаници - лб лб 
8448 49 00 00 — Д р у г о - лб лб 

-Делови и прибор на машини од тар. број 8447 
или на нивни помошни машини: 

8448 51 --Платини, игли и други предмети што се ко-
ристат во формирањето на котелци: 

8448 51 10 00 Платини - лб лб 
8448 51 90 00 Друго . . . - лб лб 
8448 59 00 00 — Д р у г о - лб лб 

8449 8449 00 00 00 Машини за производство или завршна обра-
ботка на филц или на неткаени материјали 
во метража или во определени форми, вклу-
чувајќи и машини за изработка на шапки од 
филц; калапи за изработка на шапки - лб лб 

8450 Машини за перење, за домаќинството или 
пералниците, вклучувајќи машини кои и пе-
рат и сушат: 
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П лб ЛБЗ 
л лб ДЕЗ 
П лб ДЕЗ 

П лб ДЕЗ 
П лб ДЕЗ 
П лб лб 
- лб лб 

- Машини, со капацитет на суви алишта до 10 кг: 
8450 11 - - Потполно автоматски: 

Со капацитет на суви алишта до 6 кг: 
8450 11 11 00 Со врата на предната страна 
8450 11 19 00 Со врата на врвот 
8450 11 90 00 - - Со капацитет на суви алишта над 6 кг до 10 кг . . 
8450 12 00 00 - -Други, со вграден центрифугален уред за цеде-

ње 
8450 19 00 00 --Други 
8450 20 00 00 - Со капацитет на суви алишта над 10 кг 
8450 90 00 00 -Делови 

8451 Машини (освен машините од шар. број 8450) 
за перење, чистење, цедење (на алишта), 
сушење, пеглање (вклучувајќи и џреси за фик-
сирање), белење, бојосување, апретирање, 
довршување, превлечување или импрегни-
рање на текстилно предиво, ткаенини или 
плетенини, или на готови текстилни пред-
мети и машини за нанесување на паста на 
основната ткаенина или на друга подлога 
што се користи во производството на под-
ни покриени како што е линолеумот; маши-
ни за намотување, одмотување, свиткува-
ње, сечење или запчесето изрежување на 
текстилни ткаенини: 

8451 10 00 00 - Машини за хемиско чистење . п лб лб 
- Машини за сушење: 

8451 21 - - Со капацитет на суви алишта до 10 кг: 
8451 21 10 00, Со капацитет на суви алишта до 6 кг 
8451 21 90 00 Со капацитет на суви алишта над 6 кг до 10 кг 
8451 29 00 00 --Други,. 
8451 30 -Машини и преси за пеглање (вклучувајќи и преси 

за фиксирање): 
8451 30 10 00 - - Електрично загревани 
8451 30 80 00 - - Д р у г о 
8451 40 00 00 -Машини за перење, белење или бојосување . . . . 
8451 50 00 00 -Машини за намотување, одмотување, свитку-

вање, сечење или запчесто изрежување на тек-
стилни материјали 

8451 80 - Други машини: 
8451 80 10 00 - -Машини, што се користат за производство на 

линилеум или други подни покривка за нанесу-
вање на паста на основната ткаенина или на 
друга подлога 

8451 80 30 00 - - Машини за апертирање или довршување 
8451 80 80 00 - - Д р у г о 
8451 90 00 00 -Делови 

8452 Машини за шиење, освен машините за про-
шивање на книги од тар. број 8440; мебел, 
постаменти и капаци специјално предвидени 
за машини за шиење; игли за машини за 
шиење: 

П лб ДЕЗ 
П лб ДЕЗ 
П лб лб 

П 
I 

лб ДЕЗ 
П лб ДЕЗ 
П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
- лб лб 
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8452 10 00 00 - Машини за шиење за домакинсшво п лб ЛБЗ 
-Други машини за шиење: 

8452 21 00 00 --Автоматски п лб лб 
8452 29 00 00 --Други , . . п лб лб 
8452 30 00 00 -Игли за машини за шиење - лб лб 
8452 40 00 00 - Мебел, постаменти и капаци за машини за ши-

ење и нивни делови - лб лб 
8452 90 00 00 -Други делови за машини за шиење - лб лб 

8453 Машини за подготвување, штавење или об-
работка на сурови или штавени кожи (со 
или без влакна) или за производство или по-
правка на обувки или на други предмети од 
сурова или штавена кожа, (со или без влак-
на), освен машини за шиење: 

8453 10 00 00 -Машини за подготвување, штавење или обра-
ботка на сурови или штавени кожи п лб лб 

8453 20 00 00 - Машини за производство или поправка на обу-
вки . П лб лб 

8453 80 00 00 -Други Машини п лб лб 
8453 90 00 00 -Делови - лб лб 

8454 Конвертори, лонци за леење, калапи за ин-
готи и машини за леење, што се користат 
во металургијата или во леарниците за ме-
тали: 

8454 10 00 00 - Конвертори п лб лб 
8454 20 00 00 - Калапи за инготи и лонци за леење п лб лб 
8454 30 - Машини за леење: 
8454 30 10 00 - - За леење под притисок п лб лб 
8454 30 90 00 - - Д р у г о п лб лб 
8454 90 00 00 -Делови - лб лб 

8455 Валалнички станови и пруги, за метали; 
валјаци за валалнички станови и пруги: 

8455 10 00 00 -Валалнички станови и пруги за цевки и. лб лб 
-Други валалнички станови и пруги: 

8455 21 00 00 --За топло или комбинирано топло и ладно ва-
лање П лб лб 

8455 22 00 00 - - За ладно валање п лб лб 
8455 30 - Валјаци за валалнички станови и пруги: 
8455 30 10 00 - - Од леано железо п лб лб 
8455 30 90 00 - - Од леан челик П лб лб 
8455 90 00 00 -Други делови - лб лб 

8456 Алатки машини за обработка на матери-
јали од сите видови со симнување на мате-
ријали, со ласер или со друг светлосен или 
фотонски сноп, со ултразвук, со електро-
ерозија, со електро-хемиска постапка, со 
електронски сноп, со јонски сноп или со млаз 
на плазма: 
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8456 10 00 00 - Со ласер, со друг светлосен или фотонски сноп . 
8456 20 00 00 - Со ултразвук 
8456 30 - Со електро-ерозија: 

- - Нумерички контролирани: 
8456 30 11 00 За сечење жица 
8456 30 19 00 Друго . . . 
8456 30 90 00 - - Д р у г о : 

-Други: 
8456 91 00 00 - - З а суво-гравирачки шари на полупроводнички 

материјали п 
845699 00 00 — Д р у г о п 

8457 Центри за машинска обработка, машини из-
градени врз принципот на стандардни едини-
ци (со една станица), и шрансфер-машини со 
повеќе станици, за обработка на метал: 

8457 10 - Центри за машинска обработка: 
8457 10 10 00 — Хоризонтални п 
8457 10 90 00 —Друго . . п 
8457 20 - Машини изградени врз принципот на стандард-

ни единици (со една станица): 
8457 Г-О 10 00 - - Нумерички управувани п 
8457 20 90 00 —Друго п 
8457 30 - Трансфер-машини со повеќе станици: 
8457 30 10 00 - - Нумерички управувани п 
8457 30 90,00 - - Друго , п 

8458 Стругови (вклучувајќи свртувачки центри) 
за обработка на метали: 
- Хоризонтални стругово-

8458 11 - - Нумерички управувани: 
8458 11 20 00 Свртувачки центри 
8458 11 40 00 Автоматски стругови 
8458 11 80 00 Друго 
8458 19 — Д р у г о : 
8458 19 20 00 Централни стругови 
8458 19 40 00 Автоматски стругови , 
8458 19 80 00 - - - Д р у г о 

- Други стругово 
8458 91 - - Нумерички управувани: 
8458 91 20 00 Сбртувачки центри 
8458 91 80 00 - - - Д р у г о , 
8458 99 00 00 - - Д р у г о 

П л б л б 

П л б л б 

П л б л б 
П л б л б 
П л б л б 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

П л б л б 
П л б к 
П л б к 

П л б л б 
П л б л б 
П л б л б 

П л б л б 
П л б л б 
П л б л б 

8459 Алатки машини за обработка, на метал со 
симнување на струготини (вклучувајќи ма-
шини со работни единици на водилки) за дуп-
чење, за проширување на отвори, за глодење, 
за вреднување или нарежување на навои, 
освен струговите (вклучувајќи и свртувачки 
центри) од шар. број 8458: 

8459 10 00 00 - Машини со работни единици на водилки п лб лб 
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8459 21 00 00 
8459 29 00 00 

8459 31 00 00 
8459 39 00 00 
8459 40 
8459 40 10 00 
8459 40 90 00 

8459 51 00 00 
8459 59 00 00 

8459 61 
8459 61 10 00 

8459 61 91 00 
8459 61 99 00 
8459 69 
8459 69 10 00 

8459 69 91 00 
8459 69 99 00 
8459 70 00 00 

-Други машини за дупчење со бургија: 
--Нумерички управувани 
--Други 
-Други комбинирани машини за обработка ца 

отвори со дупчење и гледање: 
--Нумеричкиуправувани ., 
--Други 
-Други машини за проширување на отвори: г 
- - Нумерички управувани 
- -Други 
- Конзолни глодалки: 
--Нумерички управувани 
--Други 
-Други глодалки: 
--Нумерички управувани: 

За изработка на алат 
Други: 

За обработка на рамни површини 
Други -

—Други: 
За изработка на алат 
Други: 

За обработка на рамни површини 
- - - Д р у г и 
-Други машини за вреднување или нарежување на 

навои . 

П л б л б 

П л б л б 

П л б л б 

П л б л б 

П л б л б 

П л б . л б 

П л б л б 

П чб к 

П л б л б 

П л б л б 
П л б л б 

П л б л б 

П л б л б 
П л б л б 

П л б л б 

лб 
лб 

8460 Алатки машини за чистење, острење, бру-
сење, хонување, лепување, полирање или пои-
накво довршување на метали или кермети 
со помош на брусеви, абразиви или на произ-
води за полирање, освен машините за изра-
ботка на запченици со режење, брусење или 
довршување на запченици од тар. број 8461: 
-Машини за рамно брусење кај кои позиционира-

њето во која и да е оска може да се постави со 
точност од најмалку 0,01 мм: 

8460 11 00 00 --Нумеричкиуправувани . . . п лб 
8460 19 00 00 — Д р у г и п лб 

-Други машини за брусење кај кои позиционира-
њето во која и да е оска може да се постави со 
точност од најмалку 0,01 мм: 

8460 21 00 00 --Нумерички управувани 
8460 29 00 00 --Други 

- Машини за острење: 
8460 31 00 00 --Нумерички управувани 
8460 39 00 00 --Други 
8460 40 00 00 - Машини за хонување или лепување 
8460 90 - Други: 
8460 90 10 00 - - Опремени со микрометариски, систем, кај кои 

позиционирањето во која и да е оска може да се 
постави со точност од најмалку 0,01 мм 

8460 90 90 00 - - Д р у г о п лб лб 

П л б л б 
П л б л б 

П л б л б 
П л б л б 

П л б л б 

П л б л б 



Стр. 2422 - Бр. 39 : СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 август 1996 

8461 Алатки машини за рендосување, изработка 
на жлебови, провлекување, режење на зап-
исници, брусење на запченици или довршување 
на записници, сечење со пила, отсечување или 
со други постапки и други алатки машини за 
обработка на метали или кермети со сим-
нување на струготини, на друго место нес-
помнати ниту опфатени: 

8461 10 00 00 - Долгоодни рендосалки п лб лб 
8461 20 00 00 - Краткоодни рендосалки п лб лб 
8461 30 00 00 -Машини за провлекување . п лб лб 
8461 40 -Машини за изработка на запченици со режење, 

брусење или со довршување на записници: 
- -Машини за изработка на запченици (вклучувајќи 

абразивни машини за изработка на запчаници): 
За изработка на цилиндрични запченици: 

8461 40 11 00 Нумерички управувани п лб лб 
8461 40 19 00 Други п лб лб 

За изработка на други запченици: 
8461 40 31 00 Нумерички управувани п лб лб 
8461 40 39 00 Други п лб лб 

- -Машини за довршување на запченици: 
Опремени со микрометарски систем, кај кои 
позиционирањето во било каја оска може да се 
постави со точност до 0,01 мм: 

8461 40 71 00 Нумерички управувани п лб лб 
8461 40 79 00 Други п лб лб 
8461 40 90 00 Друго п лб лб 
8461 50 -Машински пили или други машини за отсечу-

вање: 
- - Машински пили: 

8461 50 11 00 Циркуларни пили п лб лб 
8461 50 19 00 Други п лб лб 
8461 50 90 00 - - Машини за отсечување П лб лб 
8461 90 00 00 -Други п лб лб 

8462 Алатки машини (вклуиувајќи и преси) за 
обработка на метали со слободно ковење 
или со ковење во калап; алатки машини 
(вклуиувајќи и преси) за обработка на ме-
тали со свиткување, превиткување, испра-
вање, порамнување, просеиување, исенување 
или отсечување со симнување; преси за обра-
ботка на метали или на метални карбиди, 
што не се погоре спомнати: 

8462 10 - Машини за слободно ковење или за ковење во 
калап (вклучувајќи и преси) и чекани: 

8462 10 10 00 - -Нумерички управувани п лб лб 
8462 10 90 00 - -Други п лб лб 

-Машини за свиткување, превиткување, испра-
вање или порамнување (вклучувајќи и преси): 

8462 21 - - Нумерички управувани: 
8462 21 10 00 За обработка на рамни површини п лб лб 
8462 21 90 00 Други п лб лб 
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8462 29 -Други: 
8462 29 10 00 За обработка на рамни површини . П лб лб 

Други: 
лб лб 8462 29 91 00 Хидраулични . . . : П лб лб 

8462 29 99 00 Други II лб лб 
-Машински ножици (вклучувајќи и преси), освен 

комбинирани машини за пресечување и сечење 
со симнување: 

8462 31 00 00 --Нумерички управувани П лб лб 
8462 39 --Други: 
8462 39 10 00 За обработка на рамни површини П лб лб 

Други: 
лб лб 8462 39 91 00 Хидраулични - - - П лб лб 

8462 39 99 00 Други П лб лб 
-Машини за пресечување или исечување (вклу-

чувајќи и преси), вклучувајќи и комбинирани 
машини за пресечување и сечење со симнување: 

8462 41 , -Нумерички управувани: 
8462 41 10 00 - - За обработка на рамни површини П лб лб 
8462 41 90 00 —Други : П лб лб 
8462 49 —Други: 
8462 49 10 00 За обработка на рамни површини П лб лб 
8^462 49 90 00 Други П лб лб 

-Други: 
8462 91 - - Хидраулични преси: 
8462 91 10 00 За обликување на метален прав со синтери-

рање или пресување на метални остатоци во 
бали П лб лб 
Други: 

8462 91 50 00 Нумерички управувани П лб лб 
Други: 

8462 91 91 00 За изработка на заковки, навртки и завртен П лб лб 
8462 91 99 00 П лб лб 

8462 99 —Други: 

П лб лб 

8462 99 10 00 За обликување на метален прав со синтери-
рање или пресување на метални остатоци во 
бали П лб лб 

Други: 
8462 99 50 00 Нумерички управувани П лб лб 

Други: 
8462 99 91 00 За изработка на заковки, навртки и завртен П лб лб 
8462 99 99 00 Други П лб лб 

8463 Други платни машини за обработка на ме-
тали или кермети, без симнување на струго-
тини: 

8463 10 -Машини за влечење прачки, цевки, профили, жи-
ца или слично: 

8463 10 10 00 - - Машини за влечење на жица П лб лб 
8463 10 90 00 — Друго П лб лб 
8463 20 00 00 - Машини за изработка на навои со валање . . . . П лб лб 
8463 30 00 00 - Машини за обработка и преработка на жица . . П лб лб 
8463 90 -Друго: 
8463 90 10 00 - - З а обработка на рамни продукти . . . П лб лб 
8463 90 90 00 — Друго П лб лб 
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П. лб лб 
П . лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

8464 Алатки машини за обработка на камен, 
керамика, бетон, азбест-цемент или слични 
минерални материјали или за обработка на 
стакло на ладно: 

8464 10 00 00 - Машински пили п лб лб 
8464 20 - Машини за брусење или полирање: 

- - За обработка на стакло: 
8464 20 11 00 Оптичко стакло 
8464 20 19 00 - - - Д р у г о 
8464 20 80 00 —Друго 
8464 90 00 00 -Друго 

8465 Алатки машини (вклучувајќи и машини за 
спојување со шајки, жичени копци, со лепење 
или на друг начин) за обработка на дрво, 
плута, коски, тврда гума, тврда пластика 
или слични тврди материјали: 

8465 10 -Машини што можат да изведуваат разни ви-
дови машинска обработка без измена на ала-
тот меѓу таквите обработки: 

8465 10 10 00 - - С о рачен трансфер на делот меѓу секоја опе-
рација 

8465 10 90 00 - - - С о автоматски трансфер на делот меѓу секоја 
операција 

-Други: 
8465 91 - - Машински пили: 
8465 91 10 00 Прави пили 
8465 91 20 00 Циркуларни пили 
8465 91 90 00 Друго 
8465 92 00 00 - - Машини за рендосување, гледање или облику-

вање со режење 
8465 93 00 00 - -Машини за брусење, мазнење или полирање . . 
8465 94 00 00 - - Машини за свиткување или спојување 
8465 95 00 00 - - Машини за дупчење или длабење 
8465 96 00 00 --Машини за цепење или лупење : . . 
8465 99 00 00 --Друго 

8466 Делови и прибор погодни за употреба исклу-
чително или главно со машините од тар. 
број 8456 до 8465, вклучувајќи и држачи на 
работни предмети или алати, самоотворач-
ки глави за режење на навои, разделни глави 
и други специјални додатни уреди за алатки 
машини; држачи на алати за кој и да е вид 
алати, кои при работа се држат во рака: 

8466 10 00 00 -Држачи на алат и самоотворачки глави за 
режење на навои - лб лб 

I 

8466 20 00 00 -Држачи на рабошни предмеши - лб лб 
8466 30 00 00 - Разделни глави и други специјални додатни уре-

ди за алатки машини - лб . лб 
-Друго: 

8466 91 - - За машини од тар. број 8464л 
8466 91 20 00 Од леано железо или леан челик - лб лб 
8466 91 80 00 Друго . . . - лб лб 

П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб. лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
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8466 9 2 - - За машини од шар. број 8465: 
8466 92 20 00 Од леано железо или леан челик - лб лб 
8466 92 80 00 Друго ,. . . - лб лб 
8466 9 3 — За машини од шар. број 8456 до 8461: 
8466 93 20 00 Од леано железо или леан челик - лб лб 
8466 93 80 00 Друго - лб лб 
8466 94 00 00 — За машини од Шар. број 8462 или 8463 - лб лб 

8467 Рачни алатки, пневматски, хидраулични или 
со вграден неелектричен мотор: 
-Пневматски: 

8467 11 --Ротационп (вклучувајќи и комбинирани рота-
ционо- перкусиони): 

8467 11 10 00 За обработка на метал п лб лб 
8467 11 90 00 Друго п лб лб 
846719 — Д р у г о : 
8467 19 00 10 Вибратори за бетон п лб лб 
8467 19 00 90 Друго ,--.'. . п лб лб 

- Други алатки: 
8467 81 00 00 --Верижни пили п лб лб 
8467 89 00 00 — Д р у г о п лбг лб 

-Делови: 
8467 91 00 00 - - За верижни пили - лб лб 
8467 92 00 00 - - За пневматски алатки - лб лб 
8467 99 00 00 — Д р у г о - лб лб 

8468 Машини и апарати за лемење, заварување, 
вклучувајќи ги и оние што можат да режат, 
освен машините од тар. број 8515; машини и 
апарати на гас за површинско колење: 

8468 10 00 00 - Рачни пламеници на гас 
8468 20 00 00 - Други машини и апарати, на гас 
8468 80 00 00 - Други машини и апарати 
8468 90 00 00 - Делови . 

8469 Машини за пишување освен печатарите од 
тар. број 8471; машини за обработка на 
текст: 
-Автоматски машини за пишување и машини за 

обработка на текст: 
8469 11 00 00 - - Машини за обработка на текст 
8469 12 00 00 --Автоматски машини за пишување . . . . . . . 
8469 20 00 00 -Други машини за пишување, електрични 
8469 30 00 00 -Други машини за пишување, неелектрични . . . . 

8470 Машини за сметање и џебни машини за сни-
мање, репродукција и покажување на пода-
тоци, со пресметковни функции; книговод-
ствени машини, машини за франкирање, ма-
шини за издавање билети и слични машини, 
со вграден уред за сметање; регистар каси: . 

8470 10 00 00 - Електронски машини за сметање што работат 
без надворешен извор на електрична енергија и 
џебни машини за снимање, репродукција и пока-
жување на податоци, со пресметковни функции п лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
- лб лб 

П л б л б 

П л б л б 

П л б л б 

П л б л б 
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8471 10 

8471 10 10 00 
8471 10 90 00 
8471 30 00 00 

-Други електронски машини за сметање: 
8470 21 00 00 --Со вграден уред за печатење 
8470 29 00 00 --Други 
8470 30 00 00 -Други машини за сметање 
8470 40 00 00 - Книговодствени машини 
8470 50 00 00 - Регистар-каси 
8470 90 00 00 -Друго . . . . . . 

8471 Машини за автоматска обработка на по-
датоци и нивни единици; магнетни или оп-
тички читачи, машини за преснимување на 
податоци на носители на податоци во коди-
рана форма и машини за обработка на так-
ви податоци, неспомнати или неопфатени 
на друго место: 
-Аналогни или хибридни машини за автоматска 

обработка на податоци: 
— - За употреба во цивилни воздухоплови 
— Друго 
-Портабл дигитални машини за автоматска 

обработка на податоци, со маса до 10 кг, што 
се состојат од најмалку една централна еди-
ница, тастатура и дисплеј 

-Други дигитални машини за автоматска обра-
ботка на податоци: 

--Што во исто куќиште имаат најмалку една 
централна единица, како и една влезна и из-
лезна единица, или една комбинирана влезно-
излезна единица: 
За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго 

--Друго, испорачани како системи: 
За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго 

-Дигитални централни единици освен оние од 
тар. подброеви 8471 41 и 8471 49, кои содржат 
или не содржат во исто куќ иште една или две 
од следниве единици: мемориски единици, влезни 
единици, излезни единици: 

8471- 50 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови 
8471 50 90 00 - -Друго : 
8471 60 -Влезни или излезни единици, што содржат или 

не содржат мемориски единици во исто куќиш-
те: 

8471 60 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови 
— Друго: 

8471 60 40 00 - - - Печатари -. 
8471 60 50 00 Тастатури 
8471 60 90 00 Друго 
8471 70 - Мемориска единици: 
8471 70 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови 

- -Друго: 
8471 70 40 00 Централни мемориска единици^ . , , . . . - . . 

Друго: 
Дисковни мемориски единици: 

8471 41 

8471 41 10 00 
8471 41 90 00 
8471 49 
8471 49 10 00 
8471 49 90 00 
8471 50 

П л б ЛБЗ 
П л б ЛБЗ 
П л б ЛБЗ 
П л б л б 

П л б ЛБЗ 
П л б л б 
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ЛБЗ 
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8471 70 51 00 Оптички, вклучувајќи и магнетно-оптички 
Друго: 

8471 70 53 00 Хард диск драјв {hard disk drives) 
8471 70 59 00 
8471 70 60 00 
8471 70 90 00 

Друго 
Мемориски единици со магнетни ленти . . . . 
Друго 

8471 80 -Други единици од машините за автоматска 
обработка на податоци: 

8471 80 10 00 —Периферни единици 
8471 80 90 00 - -Друго 
8471 90 00 00 -Друго 

8472 Други канцелариски машини (на пример, 
машини за умножување-хектографски или 
на матрици, машини за адресирање, авто-
матски машини за исплата на банкноти, 
машини за сортирање, броење и завитку-
вање на метални пари, машини за острење 
моливи, машини за перфорирање или споју-
вање со жичени копци): 

8472 10 00 00 - Машини за умножување 
8472 20 00 00 -Машини за адресирање и машини за втиснување 

на текст на адресни плочки 
8472 30 00 00 -Машини за сортирање или превиткување на 

^ пошта или за уфрлување на пошта во пликови 
или обвивки, машини за отворање, затворање 
или печатење на пошта и машини за прилепу-
вање или поништување на поштенски марки . . 

8472 90 -Друго: 
8472 90 10 00 --Машини за сортирање, броење и пакување на 

метални пари 
8472 90 90 00 - -Друго 

8473 Делови и прибор (освен прекривачи, куфери 
за машини и сл.) погодни за употреба исклу-
чително или главно со машините од тар. 
број 8469 до 8472: 

8473 10 - Делови и прибор на машини од тар. број 8469: 
8473 10 10 00 - - Електронски 
8473 10 90 00 --Други 

-Делови и прибор на машини од тар. број 8470: 
8473 21 --На електронски машини за сметање од шар. 

подброј 8470 10, 8470 21 или 8470 29: 
8473 21 10 00 Електронски 
8473 21 90 00 Други 
8473 29 --Други: 
8473 29 10 00 Електронски 
8473 29 90 00 Други 
8473 30 - Делови и прибор на машини од тар. број 8471: 
8473 30 10 00 - - Електронски 
8473 30 90 00 - -Други 
8473 40 - Делови и прибор на машини од тар. број 8472: 
8473 40 10 00 - - Електронски 
8473 40 90 00 - -Други . . 
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8473 50 

8473 50 10 00 
8473 50 90 00 

-Делови и прибор погодни за еднаква употреба со 
машините од два или повеќе од тар. броеви 
8469 до 8472: 

- - Електронски 
- -Други 

лб 
лб 

лб 
лб 

8474 Машини за сортирање, просејување, сепара-
ција, миење, дробење, мелење, мешање или 
гмечење на земја, камен, руда или на други 
минерални материи, во цврста состојба 
(вклучувајќи прав или маса-паста); машини 
за агломерирање, моделирање или обликува-
ње на цврсти минерални горива, керамички 
маси, несшврднат цемент, гипс или на други 
минерални производи во форма на прав или 
маса-паста; машини за изработка на леар-

- ски калапи од песок: 
8474 10 00 00 -Машини за сортирање, просејување, сепарација 

или миење 
8474 20 00 00 - Машини за дробење или мелење 

-Машини за мешање или гмечење: 
8474 31 00 00 - - Мешалки за бетон или малтер 
8474 32 00 00 --Машини за мешање на минерални материи со 

битумен 
8474 39 00 00 --Друго 
8474 80 00 00 -Други машини 
8474 90 -Делови: А 
8474 90 10 00 - - Од леано железо или леан челик 
8474 90 90 00 —Друго 

8475 Машини за склопување на електрични или 
електронски сијалици, ламби или цевки или 
флеш-сијалици, во стаклени обвивки; ма-
шини за производство или топла обработка 
на стакло или на производи од стакло: 

8475 10 00 00 -Машини за склопување на електрични или елек-
тронски сијалици, ламби, цевкви или флеш-
сијалици во стаклени обвивки 

- Машини за производство или топла обработка 
на стакло или на производи од стакло: 

8475 21 00 00 --Машини 'за добивање на оптички влакна и 
нивни предформи 

8475 29 00 00 --Друго 
8475 90 00 00 -Делови 

8476 Автоматски машини за продажба на стоки 
(на пример, за поштенски марки, цигари, 
храна или напивки), вклучувајќи и машини за 
раситнување на пари: 
-Автоматски машини за продажба на пијалоци: 

8476 21 00 00 --Со вграден уред за загревање или ладење . . . . 
8476 29 00 00 — Д р у г и 

- Други машини: 
8476 81 00 00 --Со вграден уред за загревање или ладење . . . . 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
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8476 89 00 00 --Друго п лб лб 
8476 90 00 00 -Делови лб лб 

8477 Машини за обработка на гума или плас-
тична маса или за изработка на производи 
од тие материјали, неспомнати ниту опфа-
тени на друго место во оваа глава: 

8477 10 00 00 - Машини за леење во калап со бризгање п лб лб 
8477 20 00 00 -Екструдери п лб лб 
8477 30 00 00 - Машини за обликување со дување и лб лб 
8477 40 00 00 - Машини за обликување со вакуум и други ма-

шини за термичко обликување и лб лб 
-Други машини за обликување: 

8477 51 00 00 --За обликување или протестирање на пнев-
матски гуми или за обликување на внатрешни 
гуми п лб лб 

8477 59 --Други: 
8477 59 10 00 Проси и лб лб 

'8477 59 90 00 Друго п лб лб 
8477 80 - Други машини: 
8477 80 10 00 - - Машини за производство на иенасти приозводи п лб лб 
8477 80 90 00 - - Д р у г о и лб лб 
8477 90 -Делови: 
8477 90 10 00 - - Од леано железо или леан челик - лб лб 
8477 90 90 00 - - Д р у г о , . . . . - лб лб 

8478 Машини за подготовка или преработка на 
тутун, неспомнати ниту опфатени на друго 
место во оваа глава: 

8478 10 00 00 - Машини п лб лб 
8478 90 00 00 -Делови - лб лб 

8479 Машини и механички уреди со посебни функ-
ции, неспомнати ниту опфатени на друго 
место во оваа глава: 

8479 10 00 00 -Машини за градење улици, патишта, високо 
градба и ниско градба или слични работи . . . . п лб лб 

8479 20 00 00 -Машини за екстракција или подготвување на 
животински или растителни масти и масла . . и лб лб 

8479 30 -Преси за производство на плочи иверици и 
плочи-влакнатици од дрво или од друг дрвенест 
материјал и други машини за третирање на 
дрво или плута: 

8479 30 10 00 - - Проси п лб лп 
8479 30 90 00 - -Друго П лп лп 
8479 40 00 00 - Машини за изработка на јажиња и кабли . . . . п лб л о 
8479 50 00 00 -Индустриски роботи, на друго место неспоме-

нати ниту опфатени п лп лб 
8479 60 00 00 - Испарливи уреди за воздушно ладење и лп л о 

-Други машини и механички уреди: 
8479 81 00 00 --За обработка на метали, вклучувајќи и уреди 

за намотување (винклување) на електрична 
жица п лб лб 
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8479 82 00 00 -

8479 89 
8479 89 10 00 

8479 89 30 00 
8479 89,60 00 
8479 89 95 00 
8479 90 
8479 90 10 00 

8479 90 92 00 
8479 90 98 00 

- Машини за мешање, гмечење, дробење, мелење, 
просејување, решешање, хомогенизација или 
емулзификација п 

-Друго: 
- - Хидропневматски акумулатори; механички 

уреди за менување на насоката на притисокот; 
специјално обликувани тоалетни единици; 
овлажувачи и осушувачи на воздух; неелек-
трични сервомеханизми; неелектрични покре-
-нувачи (стартери) за мотори; пневматски пок-
ренувачи за турбо-млазни мотори, турбо-про-
пелерни мотори и други гасни турбини; неелек-
трични брисачи на предните стакла; и неелек-
трични уреди за подесување на пропелерите, 
за употреба во цивилни воздухоплови 

- -Друго : 
Хидраулични јамски подгреди 
Системи за централно подмачкување 
Друго 

Делови; 
- За употреба во цивилни воздухоплови 
-Друго: 
- - Од леано железо или леан челик 
- - Д р у г о 

лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

лб лб 

лб лб 
- лб лб 

8480 Калапници за леарници на метали; моделни 
плочи; модели за калапи; калапи за метал 
(освен калапи за инготи), метални карбиди, 
стакло, минерални материјали, гума, или 
пластични маси: 

8480 10 00 00 -Калапници за леарници на метали - лб лб 
8480 20 00 00 - Моделни плочи - лб . лб 
8480 30 - Модели за калапи: 
8480 30 10 00 - - О д дрво - лб лб 
8480 30 90 00 - - Друго - лб лб 

- Калапи за метал или метални карбиди: 
8480 41 00 00 --За бризгање или компресија - лб лб 
8480 49 00 00 --Други - лб лб 
8480 50 00 00 - Калапи за стакло - лб лб 
8480 60 00 00 -Калапи за минерални материјали - лб лб 

- Калапи за гума или пластични маси: 
8480 71 00 00 --За бризгање или компресија - лб лб 
8480 79 00 00 --Други - лб лб 

8481 Слабини, вентили и слични уреди за цевово-
ди, котли, резервоари, каци или слично, 
вклучувајќи и вентили за намалување на 
притисокот и термостатички управувани 
вентили: 

8481 10 - Вентили за намалување на притисок: 
- - О д леано железо или челик: 

8481 10 11 00 Комбинирани со филтери или лубрикати . . . . - лб лб 
8481 10 19 00 Друго . , л..,., - лб лб 

- -Друго: 
8481 10 91 00 Комбинирани со филтери или лубрикати . . . . - лб лб 
8481 10 99 00 Друго - лб лб 
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8481 20 - В е н т и л и за маслено-хидраулични или пневмат-
ски трансмисии: 

8481 20 10 00 - -Вентили за маслено-хидраулична трансмисија . . - лб лб 
8481 20 90 00 - -Вентили за пневматска трансмисија - лб лб 

8481 30 - Неповратни вентили: 
8481 30 10 00 - - З а пневматски гуми и внатрешни гуми - лб лб 

- - Друго: 
8481 30 91 00 Од леано железо или челик - лб лб 
8481 30 99 00 Друго . . 4 - лб лб 
8481 40 -Сигурносни вентили: 
8481 40 1000 - - О д леано железо или челик ' - лб лб 
8481 40 90 00 - - Д р у г о - лб лб 

8481 80 -Други уреди: 
- -Славини и вентили за садопери, мијалници, би-

деа, котлиња за вода, кади и слично: 
8481 80 11 00 - - - В е н т и л и за мешање : - лб лб 
8481 80 19 00 Друго - лб лб 

- - Вентил и за радијатори за централно греење: 
8481 80 31 00 Термостатски ^ - лб лб 
8481 80 39 00 Друго - лб лп 

- - Друго: 
Регулациони вентили: 

8481 80 51 00 За регулирање на температурата . . . . . . . - лб лб 
8481 80 59 00 Друго - лб лб 

Друго; 
1 Занусни вентили: 

8481 80 61 00 Од леано железо - лб лп 
8481 80 63 00 Од челик - лб лб 
8481 80 69 00 Друго лб лб 

, „ Куглични вентили: 
8481 80 71 00 Од леано железо - лб лб 
8481 80 73 00 Од челик - лб' лб 
8481 80 79 00 Друго - лб лб 
8481 80 81 00 Вентили со пловка или чеп - лб лб 
8481 80 85 00 Лептирести вентили - лб лб 
8481 80 87 00 Мембрански вентили - лб лб 
8481 80 99 00 Друго - лб лб 
8481 90 00 00 -Делови - л о л о 

8482 Тркалачки лежишта: 
8482 10 - Куглични лежишта: 
8482 10 10 00 - - Со најголем надворешен дијаметар до 30 мм . . . п лб лб 
8482 10 90 00 - - Д р у г о и лб лб 
8482 20 00 00^ - Конусно-валчести лежишта, вклучувајќи и 

склопови од внатрешен прстен и монтирани 
валјаци ,. п лб лб 

8482 30 00 00 - Сферно-валчести лежишта (бочвести) п лб лб 
8482 40 00 00 - Игличесто-валчести лежишта п лб лб 
8482 50 00 00 - Други цилиндрично- валчести лежишта п лб лб 
8482 80 00 00 -Други, вклучувајќи и комбинирани куглично-

валчести лежишта . . . . . . п лб лб 
- Делови: 

8482 91 00 00 - - Куглици, иглички и валјаци - лб лб 
8482 99 00 00 --Други - лб лб 
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8483 Транслшсиони вратила (вклучувајќи и бре-
гасти вратила и коленести вратила) и кри-
вам куќишта за лежишта и лизгачка ле-
жишта; запченици, запчести и фрикцидни 
преносници; навдјни вретена со куглички или 
валјаци; менувачки кутии И други менувачи 
на брзини, вклучувајќи и претворачи на обр-
типот момент; замавници, ременици и ја-
жаници (вклучувајќи и за макари); вклучно-
исклучни спојници; и спојници за вратила 
(вклучувајќи и зглобни спојница): 

8483 10 - Трансмисиони вратила (вклучувајќи и брегасти 
вратила и коленести вратила) и криваи: 

8483 10 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови 
- - Друго: 

Коленасти вратила и криваи: 4 

8483 10 30 00 Коленасти вратила составени од повеќе де-
лови (сложени коленасти вратила) 
Друго: 

8483 10 41 00 Од леано железо или леан челик 
8483 10 51 00 Од кован челик во отворен калап 
8483 10 53 00 Од кован челик во затворен калап . . . . . 
8483,10 58 00 Друго 
8483 10 90 00 Друго 
8483 20 -Куќишта за лежишта, со вградени тркалачки 

лежишта: 
8483 20 10 00 - - З а употреба во авиони и вселенски бродови . . 
8483 20 90 00 - - Д р у г о , 
8483 30 -Куќишта за лежишта, без вградени тркалачки 

лежишта; лизгачка лежишта: 
8483 30 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови 

- - Друго: 
Куќишта за лежишта: 

8483 30 31 00 За тркалачки лежишта 
Друго: 

8483 30 51 00 Од леано железо или леан челик 
8483 30 59 00 Друго 
8483 30 90 00 Лизгачки лежишта 
8483 40 -Запчести и фрикциони преносници, исклучувајќи 

запченици, верижници и други трансмисиони 
елементи испорачани посебно; навојни вретено 
со куглички или валјаци; менувачки кутии и 
други менувачи на брзини, вклучувајќи и прет-
вврачи на обртниот момент: 

8483 40 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови 
- - Друго: 

8483 40 91 00 Запчести и фрикциони преносници 
8483 40 92 00 Навојни вретена со куглички или валјаци . . . . 
8483 40 93 00 Менувачки кутии и други менувачи на брзини . 
8483 40 98 00 Друго 
8483 50 -Замавници, ременици и јажаници (вклучувајќи 

за макари): 
8483 50 10 00 - - Ременици за употреба во цивилни воздухоплови 

- - Друго: 
8483 50 91 00 - - - Од леано железо или леан челик 
8483 50 99 00 Друго 
8483 60 - Вклучно-исклучни спојници и спојници за врати-

ла (вклучувајќи и зглоб ни спојници): 

II 
П 
И 
П 

лб 

лб 

лб 
лб 
лб 
л о 

л о 

.Лб 
лб 

лб 

П лб лб 

П лб лб 
и л о лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб л о 

П лб лб 
II лб лб 

П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П л б лб 

лб 

лб 
лб 
л о 
л о 

лб 

л б 
л б 

/ 
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8483 60 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови п лб лб 
- -Друго: 

8483 60 91 00 Од леано железо или леан челик п лб 4 лб 
8483 60 99 00 Друго п лб лб 
8483 90 -Делови: 
8483 90 10 00 - - З а употреба во цивилни воздухоплови - лб лб 

— Друго: 
8483 90 30 00 На куќишта за лежишта - лб лб 

Друго: 
8483 90 92 00 Од леано железо или од леан челик - лб лб 
8483 90 98 00 Пруго - лб лб 

8484 Заптивки со метални листови комбинирани 
со друг материјал или од два или повеќе сло-
еви на метал; сетови на заптивки различни 
п^составот на материјалот, во кесиња, об-
вивки или слични пакувања; механички жиго-
ви: 

8484 10 - Заптивки од метални листови комбинирани со 
друг материјал или од два или повеќе слоеви на 
метал: 

8484 10 10 00 - - З а употреба во цивилни воздухоплови - лб лб 
8484 10 90 00 —Друго - лб лб 
8484 20 00 00 - Механички жигови - лб лб 
8484 90 -Друго: 
8484 90 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови - лб лб 
8484 90 90 00 - -Друго - лб лб 

8485 Делови на машини, без електрични приклу-
чоци, изолатори, калеми, контакти или дру-
ги електрични делови, неспомнати ниту оп-
фатени на друго место во оваа глава: 

8485 10 -Пропелери и лопатки за бродови и чамци: 
8485 10 10 00 - - Од бронза - лб лб 
8485 10 90 00 - -Друго - лб лб 
8485 90 00 00 -Друго - лб лб 

ГЛАВА 85 

ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ И ОПРЕМА И НИВНИ ДЕЛОВИ; АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ ИЛИ 
РЕПРОДУКЦИЈА НА ЗВУК, ТЕЛЕВИЗИСКИ АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ ИЛИ РЕПРОДУКЦИЈА 

НА СЛИКИ И ЗВУК, И ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА ОВИЕ ПРОИЗВОДИ 

8501 Елекшромошори и елекшрични генерашори 
(освен генераторски агрегати): 

8501 10 - Мотори со моќност до 37,5 \У: 
8501 10 10 00 --Синхрони мотори со моќност до 18 . . . . . . . П лб лб 

— Друго: 1 

8501 10 91 00 Универзални АС/ОС мотори . . . . . . . . . . . П лб лб 
8501 10 93 00 АС мотори со наизменична струја . . . П лб лб 
8501 10 99 00 ОС мотори со еднонасочна струја . . . П лб лб 
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8501 20 -Универзални мотори AC/DC (за наизменична и 
еднонасочна струја) со моќност над 37,5 W7 

8501 2 0 1 0 00 - - Со моќност над 735 W до 150 kW за употреба во • 

цивилни воздухоплови П лб лб 
8501 20 90 00 — Други 

-Други DC мотори со еднонасочна струја; DC ге-
нератори со еднонасочна струја: 

П лб лб 

8501 31 --Со моќност до 750 W: 
8501 31 10 00 Мотори со моќност над 735 W, DC генератори 

со еднонасочна струја, за употреба во цивилни 
воздухоплови П лб лб 

8501 31 90 00 — Д Р У Г И . . : П лб лб 
8501 32 --Со моќност над 750 W до 75 kW: 
8501 32 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови 

Други: 
П лб лб 

8501 32 91 00 Со моќност над 750 W до 7,5 kW П лб лб 
8501 32 92 00 Со моќност над 7,5 KW до 75 KW П лб лб 
8501 33 --Со моќност над 75 KW до 375KW: 
8501 33 10 00 Мотори со моќност до 150 KW И генератори, за 

употреба во цивилни воздухоплови П лб лб 
8501 33 90 00 Друго П лб лб 
8501 34 - --Со моќност над 375 KW: 
8501 34 10 00 Генератори за употреба во цивилни воздухо-

плови П лб лб 
Друго: 

8501 34 50 00 Влечни мотори 
Други: 

П лб лб 

8501 34 91 00 Со моќност над 375 KW ДО 750 KW П лб лб 
8501 34 92 00 Со моќност над 750 KW П лб лб 
8501 40 -Други АС мотори со наизменична струја, моно-

фазни: 
8501 40 10 00 - - Со моќност над 735 W до 750 kW, 'за употреба во 

цивилни воздухоплови П лб лб 
— Други: 

8501 40 91 00 Со моќност до 750 W П лб лб 
8501 40 99 00 Со моќност над 750 W ' 

-Други АС мотори со наизменична струја, пове-
ќефазни: 

П лб лб 

8501 51 --Со моќност до 750 W: 

8501 51 10 00 Со моќност над 735 W, о а употреба во цивилни 
воздухоплови П лб лб 

8501 51 90 00 Други П лб лб 
8501 52 — Со моќност над 750 W до 75 kW: 
8501 52 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови 

Други: 
П лб лб 

8501 52 91 00 Со моќност од 750 W до 7,5 kW П лб лб 
8501 52 93 00 Со моќност над 7,5 kW до 37 KW П лб лб 
8501 52 99 00 Со моќност над 37 KW до 75 KW П лб лб 

8501 53 - - Со моќност над 75 kW: 
8501 53 10 00 Со моќност до 150 KW, за употреба во цивилни 

воздухоплови П лб лб 
Други: 

8501 53 50 00 Влечни мотори 
Други, со моќност: 

П лб лб 

8501 53 92 00 Од 75 kW до 375 kW П лб , лб 
8501 53 94 00 Над 375 kW до 750 kW П лб лб 
8501 53 99 00 Над 750 kW П лб лб 
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-АС Генератори на наизменична струја: 
8501 §1 --Со моќност до 75 кУА: 
8501 61 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови П лб лб 

Други: 
8501 61 91 00 Со моќност до 7,5 kVA П лб лб 
8501 61 99 00 Со моќност над 7,5 кУА до 75 KVA П лб лб 
8501 62 --Со моќност над 75 до 375 kVA: 
8501 62 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови П лб лб 
8501 62 90 00 Други П лб лб 
8501 63 --Со моќност над 375 до 750 kVA: 
8501 63 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови П лб лб 
8501 63 90 00 Други П лб лб 
8501 64 00 00 --Со моќност над 750 kVA П лб лб 

Електрични генераторски агрегати и рота-
циони конвертори (претворувачи): 

- Генераторски агрегати со клипни мотори со 
внатрешно согорување на палење со помош на 
компресија (дизел или полудизел мотори): 

8502 11 --Со моќност до 75 kVA: f 
8502 11 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови П лб лб 

Други: 
8502 11 91 00 Со моќност до 7,5 кУА П лб лб 
8502 11 99 00 Со моќност над 7,5 KVA ДО 75 KVA П лб лб' 
8502 12 --Со моќност над 75 KVA до 375 KVA: 
8502 12 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови П лб лб 
8502 12 90 00 Други П лб лб 
8502 13 --Со моќност над 375 kVA: 
8502 13 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови П лб лб 

Други: 
8502 13 91 00 Со моќност над 375 кУА до 750 KVA П лб лб 
8502 13 9900- Со моќност над 750 кУА П лб лб 

8502 20 - Генераторски агрегати со клипни мотори со 
внатрешно согорување на палење со помош на 
свеќичка: 

8502 20 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови П лб лб 
"•-Други: 

8502 20 91 00 Со моќност до 7,5 кУА П лб лб 
8502 20 99 00 Со моќност над 7,5 кУА П лб лб 

-Други генераторски агрегати: 
8502 31 00 00 - - Кои работат со помош на ветар П лб лб 

8502 39 —Друго: 
8502 39 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови П лб лб 

Друго: 
8502 39 91 00 Турбо-генератори П лб лб 
8502 39 99 00 Друго П лб лб 
8502 40 -Електрични ротациони конвертори (претвору-

вачи): * 

8502 40 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови П лб лб 
8502 40 90 00 --Други П лб лб 

8503 8503 00 00 00 Делови погодни за употреба исклучително 
или главно со машините од тар. број 8501 
или 8502 лб лб 

8502 
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Електринни трансформатори, стотинки 
конвертори (на пример, исправувани) и ин-
дуктивни калеми: 

8504 10 -Баласти за сијалици или цевки со празнење: 
8504 10 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови 

— Друго: 
п лб лб 

8504 10 91 00 Индуктивни калеми, поврзани или не со кон-
дензатори П лб лб 

8504 10 99 00 Друго 
Трансформатори со течен диелектрик: . 

П лб лб 

8504 21 00 00 --Со моќност до 650 кУА П лб лб 
8504 22 - - Со моќност над 650 кУА до 10 ООО кУА: 
8504 22 10 00 Над 650 кУА до 1600 кУА П лб лб 
8504 22 90 00 Над 1600 кУА до 10 ООО кУА П лб лб 
8504 23 00 00 - - Со моќност над 10 ООО кУА 

-Други трансформатори: 
П лб лб 

8504 31 --Со моќност до 1 кУА: 
8504 31 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови 

- - г Друго: 
- - - - Мерни трансформатори: 

П лб лб 

8504 31 31 00 Напонски П лб ЛБ2 
8504 31 39 00 Друго П лб ЛБ2 
8504 31 90 00 Друго П лб лб 
8504 32 --Со моќност над 1 кУА до 16 кУА: 
8504 32 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови 

Друго: 
П лб лб 

8504 32 30 00 Мерни трансформатори П лб ЛБ2 
8504 32 90 00 1 Друго П лб лб^ 
8504 ЗЗ --Со моќност над 16 кУА до 500 кУА: 
8504 ЗЗ 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови П лб лб 
8504 ЗЗ 90 00 Друго . . П лб лб 
8504 34 00 00 --Со моќност над 500 кУА П лб лб 
8504 40 - Статични конвертори (претворувачи): 
8504 40 10 00 - - ^а употреба во цивилни воздухоплови 

- -Друго : 
П лб лб 

8504 40 30 00 Модули за напојување од вид кои се употре-
буваат кај машините за автоматска обработка 
на податоци П лб лб 

8504 40 50 00 Поликристални полупроводници 
Друго: 

П лб' лб 

8504 40 93 00 Полначи за акумулатори П лб лб 
8504 40 94 00 Друго П лб лб 
8504 50 -Други индуктивни калеми: 
8504 50 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови П лб лб 
8504 50 90 00 — Друго П лб лб 

8504 90 -Делови: 
8504 90 10 00 - - Од трансформатори и индуктивни калеми . . . . - лб лб 
8504 90 90 00 - - Од статички конвертори 

Електромагнети; перманентна магнети и 
производи предвидени да станат перма-

лб лб 

нентни магнети по магнетизирањето; сте-
ганки глави, стеганки направи и слинни 
држани на работни предмети, врз база на 
електромагнети или на перманентна магне-
ти; електромагнетни спојници и конници; 
електромагнетни глави за дигање: 
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-Перманентна магнети и производи предвидени 
да станат перманентна магнети по магнети-
зирањешо: 

8505 11 00 00 --Од метал . . . - - лб лб 
8505 19 --Друго: 
8505 19 10 00 Перманенти магнети од агломерирани ферити . - лб лб 
8505 19 90 00 Друго - лб лб 
8505 20 00 00 - Електромагнетни спојници и кочници - лб лб 
8505 30 00 00 -Електромагнетни глави за дигање - лб лб 
8505 90 -Друго, вклучувајќи и делови: 
8505 90 10 00 - - Електромагнети - лб лб 
8505 90 30 00 - - Електромагнетни или перманентни стегачки 

глави, стегачки направи и други слични држачи 
на работни предмети - Лб лб 

8505 90 90 00 - - Делови - лб Лб 

Примарни ќелии и примарни батерии: 
8506 10 - Со манган диоксид: 

- - Алкални: 
8506 10 11 00 Цилиндрични ќелии П лб - лб 
8506 10 15 00 Копчести ќелии П лб лб 
8506 10 19 00 Друго П лб лб 

- -Друго: 
8506 10 91 00 Цилиндрични ќелии П лб лб 
8506 10 95 00 Копчести ќелии П . лб лб 
8506 10 99 00 Друго . П Лб Лб 
8506 30 - Со оксид на жива: 
8506 30 10 00 - - Цилиндрични ќелии П лб Лб 
8506 30 30 00 - - Копчести ќелии П лб Лб 
8506 30 90 00 - -Друго П лб лб 
8506 40 - Со оксид на сребро: 
8506 40 10 00 - - Цилиндрични ќелии П лб лб 
8506 40 30 00 - - Копчести ќелии П лб лб 
8506 40 90 00 - -Друго П лб лб 
8506 50 -Со литиум: 
8506 50 10 00 - - Цилиндрични ќелии П лб Лб 
8506 50 30 00 --Копчести ќелии П лб Лб 
8506 50 90 00 - -Друго - 4 П лб Лб 
8506 60 - Со цинк: 
8506 60 10 00 - - Цилиндрични ќелии . . . П лб Лб 
8506 60 30 00 --Копчести ќелии П лб Лб 
8506 60 90 00 - -Друго . . . П лб лб 
8506 80 -Друго: 

лб лб 8506 80 11 00 - - Цилиндрични ќелии П лб лб 
8506 80 15 00 П лб лб 
8506 80 90 00 - -Друго П лб лб 

8506 90 00 00 - лб лб 

Електрични апарати, вклучувајќи и сепара-
тори за нив, правоаголна или не, (вклучувај-
ќи и квадратни): 

8507 10 - Оловни акумулатори за задвижување на клипни 
мотори: 

лб лб 8507 10 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови П лб лб 

8506 

8507 
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8507 10 31 00 
8507 10 39 00 

8507 10 81 00 
8507 10 89 00 
8507 20 
8507 20 10 00 

8507 20 31 00 
8507 20 39 00 

8507 20 81 00 
8507 20 89 00 
8507 30 
8507 30 10 00 

8507 30 91 00 

8507 30 93 00 
8507 30 98 00 
8507 40 
8507 40 10 00 
8507 40 90 00 
8507 80 
8507 80 10 00 

8507 80 91 00 
8507 80 99 00 
8507 90 
8507 90 10 00 

8507 90 91 00 
8507 90 93 00 
8507 90 98 00 

8508 

8508 10 
8508 10 10 00 

8508 
8508 
.8508 
8508 
8508 
8508 
8508 
8508 

10 91 00 
10 99 00 
20 
20 10 00 
20 30 00 
20 90 00 
80 
80 10 00 

8508 80 30 00 

8508 80 51 00 

- -Друго : 
Со маса до 5 кг: 

Што работат со течен електролит 
Друго 

Со маса над 5 кг: 
Што работат со течен електролит 
Друго 

-Други оловни акумулатори: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
- -Друго: 

Влечни акумулатори: 
Што работат со течен електролит 
Друго . . . . : 

Друго: 
Што работат со течен електролит 

- Друго 
- Никел-кадмиум акумулатори: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 

. - -Друго-
Херметички запечатени 
Друго: 

Влечни акумулатори 
-Друго . : 

- Никел-железо акумулатори: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
- - Д р у г о 
-Други акумулатори: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
- -Друго: 

Никел-хибридни 
Друго 

-Делови: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
- -Друго: 
- - - Чинии за акумулатори 

Сепаратори 
Друго 

Електромеханички алат за работа во рака, 
со вграден електромотор: 
-Дупчалка од сите видови: 
- - З а работа без надворешен извор на енергија . . 
- -Друго: ' 

Електропневматски 
Друго 

- Пили: 
- - Верижни пили 
- - Циркуларни пили 
- - Д р у г о 
-Друг алат: 
- - За обработка на текстилни материјали 
- Друго: 

. За работа без надворешен извор на енергија . . 
Друго: 

- - - - За брусење: 
За агол но брусење 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 

П дб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

- лб лб 

лб лб 
- лб лб 

лб лб 

П лб Ј1БЗ 

П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

П лб ЛБЗ 

П лб ЛБЗ 

П лб ЛБЗ 
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8508 80 53 00 За странично брусење П лб ДЕЗ 
8508 80 59 00 Друго п лб ЛБЗ 
8508 80 70 00 За рендисување \ ; . п лб ЛБЗ 
8508 80 80 00 Ножици за жива ограда, ножици за трева и 

секачи на коров п лб ЛБЗ 
8508 80 90 00 Друго П лб ЛБЗ 
8508 90 00 00 - Д е л о в и - лб лб 

8509 Електромеханинки апарати за домаќин-
ството, со вграден електромотор: 

8509 10 -Правосмукалки: 
8509 10 10 00 — Со напон над 110гУ п лб ЛБЗ 
8509 10 90 00 - - С о напон до 110 V п лб ЛБЗ 
8509 20 00 00 - Апарати за мазнење на под п лб ЛБЗ 
8509 30 00 00 - Кујнски апарати за ситнење на отпадоци . . . . п лб ЛБЗ 
8509 40 00 00 - Апарати за мелење и мешање на храна; соков-

ници за овошје или зеленчук п лб ЛБЗ 
8509 80 00 00 - Други апарати п лб ЛБЗ 
8509 90 - Делови: 
8509 90 10 00 - - Од правосмукалки или апарати за мазнење на 

под ' . - лб лб 
8509 90 90 00 -,-Друго - лб лб 

8510 Апарати за бричење, апарати за потшишу-
вање и стрижење, со вграден електромотор: 

8510 10 00 00 -дАпарати за бричење п лб ЛБЗ 
8510 20 00 00 - Апарати за стрижење . . . п лб ЛБЗ 
8510 30 00 00 -Апарати за потшишување п лб ЛБЗ 
8510 90 00 00 - Д е л о в и . - лб лб 

8511 Електрична опрема за палење или задвижу-
вање на мотори со внатрешно согорување 
што се палат со помош на Свеќичка или на 
компресија (на пример, магнети за палење, 
динамо магнети, калеми за палење, свеќички 
за палење и свеќички за загревање, електро-
задвижувачи); генератори (на пример, дина-
мо машини и алтернатори), и реглери за нив: 

851110 - Свеќички за палење: 
8511 10 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови п лб лб 
8511 1 0 9 0 0 0 - - Д р у г о п лб лб 
8511 2 0 - Магнети за палење; динамо магнети; магнетни 

замавници: 
8511 20 10 00 - - З а употреба во цивилни воздухоплови п лб лб 
8511 20 90 00 —Друго п лб лб 
8511 3 0 - Разводници; калеми за палење: 
8511 30 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови п лб лб 
8511 30 90 00 —Друго п лб лб 
8511 4 0 - Електрозадвижувачи и машини со двојна на-

мена (електрозадвижувачи-генератори): 
8511 40 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови п лб лб 
8511 40 90 00 - - Д р у г о . . ! п лб лб 
8511 5 0 - Други генератори: 
8511 50 10 00 - - З а употреба во цивилни воздухоплови п лб лб 
8511 50 90 00 - - Д р у г о п лб лб 
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8511 80 - Друга опрема: 
8511 80 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови п 
8511 80 90 00 - -Друго п 
8511 90 00 00 -Делови 

8512 Електрична опрема за осветлување или 
сигнализација (освен производите од тар. 
број 8539), бришани за стакло, уреди за . 
одмрзнување и уреди за одмаглување, за 
велосипеди или моторни возила: 

8512 10 00 00 - Опрема за осветлување или за визуелна сигнали-
зација, за велосипеди п 

8512 20 00 00 -Друга опрема за осветлување или визуелна сиг-
нализација п 

8512 30 00 00 - Опрема за звучна сигнализација п 
8512 40 00 00 -Бришачи за стакло, уреди за одмрзнување и 

уреди за одмаглување п 
8512 90 00 00 -Делови 

8513 Преносни електрични светилки со сопствен 
извор на енергија (на пример, суви батерии, 
акумулатори или магнети), освен опремата 
за осветлување од тар. број 8512: 

8513 10 00 00 - Светилки п 
8513 90 00 00 -Делови 

8514 Индустриски или лабораториски електрич-
ни печки (вклучувајќи и индукциони или дие-
лектрични); друга опрема за индустриско 
или лабораториско индукционо или диелект-
рично загревање: 

8514 10 - Печки загревани со електричен отпор: 
8514 10 10 00 - -Пекарски печки и печки за кекс п 
8514 10 90 00 —Друго , п 
8514 20 -Индукциони или диелектрични печки: 
8514 20 10 00 --Индукциони печки . . . п 
8514 20 90 00 - - Диелектрични печки п 
8514 30 -Други печки: 
8514 30 10 00 - - Инфрацрвени печки п 
8514 30 90 00 - -Друго п 
8514 40 00 00 -Друга опрема за индукционо или диелектрично 

загревање п 
8514 90 -Делови: 
8514 90 10 00 - - Од леано железо или леан челик 
8514 90 90 00 - - Д р у г о 

8515 Машини и апарати за меко и тврдо лемење и 
заварување, електрични (вклучувајќи и елек-
трично загреван гас), ласерски или врз прин-
цип на друга светлост или фотонски сноп, 
ултразвук, електронски сндп, магнетни им-
пулси или лак на плазма вклучувајќи ги и 

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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8515 11 00 00 
8515 19 00 00 

8515 21 00 00 
8515 29 00 00 

8515 31 00 00 
8515 39 
8515 39 10 00 

8515 39 90 00 
8515 80 

8515 80 11 00 
8515 80 19 00 

8515 80 91 00 
8515 80 99 00 
8515 90 00 00 

8516 

8516 10 

8516 10 11 00 
8516 10 со

 

00 
8516 10 90 00 

8516 21 00 00, 
8516 29 
8516 29 10 00 
8516 29 50 00 

8516 29 91 00 
8516 29 99 00 

оние што можат да вршат сечење; елек-
трични машини и апарати за врело прскање 
на метали или на керметш 
- Машини и апарати за меко или тврдо лемење: 
- - Лемилки и пиштоли за меко лемење 

Пруго : . . . . 
- Машини и апарати за електроотпорно завару-

вање на метали: 
-- Автоматски или полуавтоматски 
--Други . . 
- Машини и апарати за заварување на метали со 

електролак (вклучувајќи и лак на плазма): 
-- Автоматски Али полуавтоматски 
—Други: 

За рачно заварување со обложени електроди, 
испорачани комплетно со глава за заварување 
или сечење 

Друго 
-Други машини и апарати: 
- - За обработка на метал: 

За заварување 
Друго 

- -Друго: 
За отпорно заварување на пластика 
Друго 

-Делови 

Електрични проточни или акумулациони 
грејачи на вода и потопувачки грејачи; 
електрични апарати за греење простор и 
електрични урѓди за греење почва; ецгектро-
термички апарати за уредување коса (на 
пример апарати за сушење коса, апарати за 
ондулација) и апарати за сушење раце; 
електрични пегли; други електро-термички 
уреди за домаќинството; електрични грејни 
отпорници, освен оние од тар. број 8545: 
- Електрични проточни или акумулациони грејачи 

на вода и потопувачки грејачи: 
- - Грејачи на вода: 

Проточни 
Други 

- - Потопувачк^ греачи . . . 
- Електрични апарати за загревање простории и 

електрични апарати за загревање почва: 
--Акумулациони 
--Друго: 
- - - Радијатори наполнети со течност 

Конвекциони греани 
Друго: 

Со вграден вентилатор 
Друго 

- Електро-термички апарати за уредување коса 
или сушење раце: 

п 
п 

п 
п 

п 
п 

п 
п 

п 
п 

лб Ј1БЗ 
лб Ј1БЗ 

лб лб 
лб лб 

лб ЛБЗ 

лб ЛБЗ 
лб ЛБЗ 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

П лб - ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

П лб ЛБЗ 

П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 
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8516 31 
8516 31 10 00 
8516 31 90 00 
8516 32 00 00 
8516 33 00 00 
8516 40 
8516 40 10 00 
8516 40 90 00 
8516 50 00 00 
8516 60 

8516 60 10 00 

8516 60 51 00 
8516 60 59 00 
8516 60 70 00 
8516 60 80 00 
8516 60 90 00 

8516 71 00 00 
8516 72 00 00 
8516 79 
8516 79 10 00 
8516 79 20 00 
8516 79 80 00 
8516 80 
8516 80 10 00 

8516 80 90 00 
8516 90 00 00 

--Апарати за сушење коса: 
Хауби за сушење 
Друго 

--Други апарати за уредување на коса 
--Апарати за сушење раце 
- Електрични пегли: 
- - На пареа , 
- - Д р у г о . . . . . 
- Микробранови печки 
-Други печки; шпорети, решеа и грејни плочи: 

скари и ражни: 
- -Шпорети (кои во себе содржат рерна и грејна 

плоча) 
- - Решоа и грејни плочи за вградувале: 

Грејни плочи за вградување 
- - Д р у г о 
- - Скари и ражни 
- - Рерни за вградување 
- - Д р у г о 
-Други електротермички уреди: 
--Апарати за подготвување кафе или чај . . . . 
- - Тостери 
—Друго: 

Плочи за затоплување на чинии 
- - - Ф р и т е з и . 

Друго 
- Електрични грејачи отпорници: 
- - З а заштита од мраз или за одмрзнување, за ци-

вилни воздухоплови 
- - Д р у г о 
-Делови 

П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

П лб ,ЛБЗ 

П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

лб лб 

8517 Електрични апарати за жична телефонија 
или жични телеграфија, вклучувајќи жични 
телефонски апарати со безжична слушалка 
и телекомуникациски апарати за жични 
системи со носечка струја или дигитални 
линиски системи; видеофонш 
- Телефонски апарати (телефони); видеофони: 

8517 11 00 00 -Жични телефонски апарати (телефони) со 
безжична слушалка 

8517 19 --Други: 
8517 19 10 00 Видеофони 
8517 19 90 00 Други ^ 

п 
П 

- Телефакси и телепринтери: 
8517 21 00 00 - - Телефакс п 
8517 22 00 00 - Телепринтери п 
8517 30 00 00 - Комутациони апарати за телефонија или теле-

: ^рќфија п 
8517 50 -Други апарати, за жични системи со носечка 

струја или за дигитални тни(шкшсџтж , 
8517 50 10 00 - - За жични линиски системи со носечка струја . . п 
8517 50 90 00 - - Други П 

лб ДЕЗ 

лб ДЕЗ 
до ДЕЗ 

лб ДЕЗ 
лб лб 

лб ДЕЗ 

лб лб 
лб лб 
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8518 

8517 80 
8517 80 10 00 
8517 81 90 00 
8517 90 

8517 90 11 00 
8517 90 19 00 

8517 90 82 00 
8517 90 88 00 

8518 10 
8518 10 10 00 
8518 10 90 00 

8518 
8518 
8518 
8518 
8518 
8518 
8518 
8518 
8518 
8518 

21 
21 10 00 
21 90 00 
22 
22 10 00 
22 90 00 
29 
29 10 00 
29 90 00 
30 

8518 30 10 00 
8518 30 90 00 
8518 40 
8518 40 10 00 

8518 40 30 00 

8518 40 91 00 
8518 40 99 00 
8518 50 
8518 50 10 00 
8518 5Р 90 00 
8518 90 00 00 

8519 

8519 10 00 00 

о и 

-Други апарати: 
- - Интерфонски апарати 
- -Други 
-Делови: 
- - О д апарати од тар. подброј 8517 50 10 00: 

Електронски 
Други 

- -Други: 
Електронски 
Други 

Микрофони и нивни стативи; звучници, 
вклучувајќи и звучници во звучни кутии; на-
главни слушалки, слушалки за едно уво и 
комбинации со микрофон; аудиофрквентни 
електрични засилувачи; електрични комп-
лети за засилување на звукот: 
- Микрофони и нивни стативи: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
- Друго . . 
-Звучници, вклучувајќи и звучници во звучни ку-

тии: 
- - Звучни кутии со еден звучник: 

--Звучни кутии со повеќе звучници: 
За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго 

—Друго: 
За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго 

-Иаглавни слушалки, слушалки за едно уво и ком-
бинации со микрофон: 

- - За употреба во цивилни воздухоплови 
- Друго 
- Аудио-фрквентни електрични засилувачи: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови . -
- Друго: 

За телефонија и мерење 
Друго: 

Со само еден канал 
Друго 

- Електрични комплети за засилување на звук: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
- Друго 
-Делови 

Грамофони, со и без сопствен засилувач, ка-
сетофони и други апарати за репродукција 
на звук што немаат вграден уред за отимање 
на звук: 
- Грамофоните))се вклучуваат со метални пари 

цпц со жетон 

п 
П 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
- лб лб 

лб ЛБЗ 



Стр. 2432 - Бр. 39 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 август 1996 

8519 21 00 00 
8519 29 00 00 

8519 31 00 00 

8519 Зб 00 00 
8519 40 00 00 

8519 92 00 00 
8519 93 
8519 93 30 00 
8519 93 80 00 
8519 99 
8519 99 10 00 
8519 99 90 00 

8520 

8520 10 00 00 

8520 20 00 00 

8520 32 00 00 
8520 ЗЗ 00 00 
8520 39 00 00 
8520 90 
8520 90 10 00 
8520 90 90 00 

- Други грамофони со засилувач: 
--Без звучник 
—Други 
-Грамофони без сопствен засилувач: 
--Со механизам за автоматско менување на 

плочи 
--Други 
-Апарати за репродукција на диктат 
-Други апарати за репродукција на звук: 
--Џебни касетофони 
--Други, од касетен вид: 

За моторни возила 
Други 

--Други: 
Со ласерски систем за отчитување на звук . . . 
Други 

Магнетофони и други апарати за снимање 
на звук, вклучувајќи и апарати со вградени 
уреди за репродукција на звук: 

-Апарати за диктирање што не можат да ра-
ботат без надворешен извор на енергија 

-Апарати за одговарање на телефонски повици 
-Други магнетофони со вградени уреди за репро-

дукција на звук: 
- -Дигитален аудио вид 
--Друго, од касетен тип 
--Друго 
-Друго: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
--Друго 

П 

П 

лб ЛБЗ 
лб. ЛБЗ 

П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

П лб ЛБЗ 

П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

П лб. ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

8521 Апарати за снимање и репродукција на сли-
ка, со или без вграден видео тјунер: 

8521 10 -Со магнетна лента: 
8521 10 10 00 - За употреба во цивилни воздухоплови 
8521 10 90 00 --Друго 
8521 90 00 00 -Други 

П . лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

8522 

8522 10 00 00 
8522 90 
8522 90 10 00 

8522 90 30 00 

Делови и прибор на апарати погодни за упо-
треба само или главно со апаратите од шар. 
броеви 8519 до 8521: 
- Грамофонски глави {pick-up cartridges) 
-Друго: 
--Склопови и подсклопови, кои се состојат од два 

или повеќе меѓусебно споени поединечни де-
лови, за апарати од тар. подброј 8520 90, за ци-
вилни воздухоплови 

--Друго: 
Игли; дијаманти, сафири и други бесценети или 
полубесценети камења (природни, синтетички 
или реконструирани), за игли, монтирани или 
немонтирани 

лб лб 

лб лб 

лб лб 



9 август 1996 ^ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 39 - Стр. 2441 

Друго: 
8522 90 91 00 Електронски склопки - лб лб 
8522 90 98 00 Друго - лб лб 

8523 Подготвени неснимени подлоги за звучни 
снимања или снимања на други феномени, 
освен производите од Глава 37: 
- Магнетни ленти: 

8523 11 00 00 --Со ширина до 4 мм п. лб лб 
8523 12 00 00 - - Со ширина над 4 до 6,5 мм п лб лб 
8523 13 00 00 - - Со ширина над 6,5 мм “ п лб лб 
8523 20 - Магнетни плочи (дискови): 
8523 20 10 00 —Крути д лб лб 
8523 20 90 00 —Други п лб лб 
8523 30 00 00 - Картички кои содржат магнетна лента п лб лб 
8523 90 00 00 - Д р у г о п лб лб 

8524 Плочи, ленти и други снимени подлоги со 
звучни или други слични феномени, вклучу-
вајќи матрици и галвански отпечатоци за 
производство на плочи, освен производите 
од Глава 37: 

8524 10 00 00 - Грамофонски плочи п лб лб 
-Дискови за системи со ласерско отчитување: 

8524 31 00 00 --За репродукција на појави, освен звук или сли-
ка П лб лб 

8524 32 00 00 - - За репродукција само на звук п лб лб 
8524 39 00 00 — Д р у г и п лб лб 
8524 40 - Магнетски ленти за репродукција на појави ос-

вен на звук или слика: 
8524 40 10 00 - - Со снимени податоци или програми, од вид кои 

се употребуваат со машини за автоматска обра-
ботка на податоци п лб лб 

8524 40 90 00 —Друго п лб лб 
-Други магнетни ленти: 

8524 51 00 00 --Со ширина до 4 мм п лб лб 
8524 52 00 00 - - Со ширина над 4мм до 6,5 мм п лб лб 
8524 53 00 00 — Со ширина над 6,5 мм п лб лб 
8524 60 00 00 -Картички кои содржат Магнетна лента п лб лб 

-Друго: 
8524 91 --За репродукција на појави освен на звук или 

слика: 
8524 91 10 00 Со снимени податоци или програми, од вид кои 

се употребуваат со машини за автоматска 
обработка на податоци п лб лб 

8524 91 90 00 Друго п лб лб 
8524 99 00 00 --Друго п лб лб 

8525 Предаватели за радиотелефонија, радио-
телеграфија, радиодифузија или телевизија, 
вклучувајќи и со вграден приемник или апа-
рат за снимање или репродукција на звук; 
телевизиски камери; видео камери со мож-
ност за задржување на слика и други видео 
камера рекордери: 
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8525 10 -Предаватели: 
8525 10 10 00 --Радиотелеграфски или радиотелефонски апа-

рати за употреба во цивилни воздухоплови . . . п 
8525 1 0 9 0 0 0 - - Д р у г о п 
8525 20 - Предаватели со вграден приемник: 
-8525 20 10 00 - - Радиотелеграфски или радиотелефонски апа-

рати, за употреба во цивилни воздухоплови . . . п 
- -Друго : 

8525 20 91 00 За целуларни системи (мобилни телефони) . . п 
8525 20 99 00 Друго п 
8525 30 - Телевизиски камери: 
8525 30 10 00 - - Со три или повеќе цевки за снимање слика . . . п 
8525 30 90 00 - - Д р у г о п 
8525 40 - Видео камери со можност за задржување на 

слика и други видео камера рекордери: 
8525 40 10 00 - - Видео камери со можност за задржување на сли-

ка П 
8525 40 90 00 - - Други видео камера рекордери п 

8526 Радари, помошни уреди за радионавигација и 
уреди за радиодалечинско управувате: 

8526 10 -Радари: 
8526 10 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови п 
8526 10 90 00 —Друго п 

-Друго: 
8526 91 - - Помошни уреди за радионавигација: 

За употреба во цивилни воздухоплови: 
8526 91 11 00 Радио-навигациони приемници 
8526 91 19 00 Друго ' 
8526 91 90 00 Друго 
8526 92 - - Уреди за радиодалечинско управување: 
8526 92 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови 
8526 92 90 00 - - . -Друго 

8527 Приемници за радиотелефонија, родивте-
леграфија или радиодифузија, вклучувајќи и 
приемници комбинирани во исто куќиште, со 
апарат за снимање или репродукција на звук 
или со часовник: 
-Радиодифузни приемници што можат да рабо-
тат без надворешен извор на енергија, вклучу-
вајќи и такви апарати што исто така можат 
да примаат радиотелефонија или ркдиотеле-
гр афија: 

8527 12 00 00 --Џебнирадиокасетофони п 
8527 13 --Други апарати комбинирани со апарат за сни-

мање или репродукција на звук: 
8527 1310 00 Со ласерски систем за отчитување на звук . . . 
8527 13 90 00 Друго . . . 
8527 19 00 00 --Друго 

-Радиодифузни приемници што не можат да 
работат без надворешен извор на енергија, за 
моторни возила, вклучувајќи и такви апарати 
што исто така можат да примаат родивте-
лефонија или радиотелеграфија: 

8527 21 --Комбинирани со апарат за снимање или репро-
дукција на звук: 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб лб 

лб ЛБЗ 
лб лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П Лб ч лб 

лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
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II лб ЛБЗ 
П лб ДЕЗ 
П лб ЛБЗ 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

II лб лб 
П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

9 август 1996 ^ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 39 - Стр. 2441 

8527 21 10 00 Со ласерски систем за отчитување на звук . . . 
8527 21 90 00 Друго 
8527 29 00 00 --Друго 

-Други радиодифузни приемници, вклучувајќи и 
такви апарати што исто така можат да 
примаат радиотелефонија или радиотелегра-
фија: 

8527 31 --Комбинирани со апарат за снимање или репро-
дукција на звук: 

8527 31 10 00 Со еден или повеќе звучници во исто куќиште 
Друго: 

8527 31 91 00 Со ласерски систем за отчитување на звук . . 
8527 31 99 00 Друго 
8527 32 - - Некомбинирани со апарат за снимање или ре-

продукција на звук, но комбинирани со часов-
ник: 

8527 32 10 00 Радио будилници 
8527 32 90 00 - - - Д р у г о ? 

8527 39 — Д р у г и : 
8527 39 10 00 Со еден или повеќе звучници во исто куќиште 

Друго: 
8527 39 91 00 Без вграден засилувач 
8527 39 99 00 Со вграден засилувач : 
8527 90 -Други апарати: 
8527 90 10 00 - - Радиотелефонски или радиотелеграфски апа-

рати, за употреба во цивилни воздухоплови . . . п лб Ј1БЗ 
- -Друго : 

. 8527 90 91 00 Портабл приемници за повикување или барање 
на луѓе (ра^егѕ) П лб ДЕЗ 

8527 90 99 00 Д р у г о . . п лб ЛБЗ 

8528 Приемни апарати за телевизија, со или без 
вграден радиодифузен приемник или со 
апарати за снимање или репродукција на 
звук или слика; видео-монитори и видео-про-
екторџ; 
- Приемни апарати за телевизија, со или без вгра-

ден радиодифузен приемник или со апарати за 
снимање или репродукција на звук или слика: 

8528 12 --Во боја, со дијагонала: 
8528 12 52 00 До42см 
8528 12 54 00 Над 42 см до 52 см 
8528 12 56 00 Над 52 см до 72 см 
8528 12 58 00 - - - Н а д 7 2 с м 
8528 13 00 00 -Црно бели или други еднобојници 

- Видео-монитори: 
8528 21 00 00 --Во боја 
8528 22 00 00 --Црно бели или други еднобојници 
8528 30 00 00 -Видео проектори 

8529 Делови погодни за употреба исклучително 
или главно за апарати од тар. број 8525 до 
8528: 

П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

П лб ЛБЗ 
II лб ЛБЗ 
П лб ЛБЗ 

8529 10 -Антени и антенски рефлектори од сите видови; 
делови погодни за употреба со нив: 
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8529 10 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови . . . . . . - лб ЛБЗ 
- -Друго: 

Антени: 
8529 10 20 00 Телескопски и шипкасти антени за преносни 

апарати и апарати за вградување во моторни 
возила - лб ДЕЗ 
Надворешни антени за радиодифузни или 
телевизиски приемници: 

8529 10 31 00 За прием преку сателит - лб ДЕЗ 
8529 10 39 00 Друго - лб ДЕЗ 
852910 40 00 Внатрешни антени за радиодифузни или 

телевизиски приемници, вклучувајќи и ан-
тени за вградување во апарати - лб ДЕЗ 

8529 10 50 00 Друго - лб ДЕЗ 
8529 10 70 00 Филтери и скретници за антени - лб ДЕЗ 
8529 10 90 00 Друго - лб ДЕЗ 
8529 90 - Друго: 
8529 90 10 00 - -Склопки и подсклопки, кои се состојат од два 

или повеќе меѓуспоени поединечни делови за 
апарати од тар. подброеви 8526 10 10 00, 8526 91 
И 00, 8526 91 19 00, и 8526 92 10 00, за употреба 
во цивилни воздухоплови - лб лб 

— Друго: 
Кутии и куќишта: 

8529 90 51 00 Од дрво - лб лб 
8529 90 59 00 Од други материјали - лб лб 
8529 90 70 00 : Електронски склопки - лб лб 
8529 90 80 00 Друго - лб лб 

8530 Електрична опрема за сигнализација, сигур-
ност, управување или контрола на сообра-
ќајот на железнички пруги, трамвајски пру-
ги, друмови, внатрешни водени паркиралиш-
та, пристанишни инсталации или аеродроми 
(освен опремата од шар. број 8608): 

8530 10 00 00 -Опрема за железнички или трамвајски сообра-
ќај П лб лб 

8530 80 00 00 -Друга опрема п лб лб 
8530 90 00 00 -Делови - лб лб 

8531 Електрични апарати за звучна или визуелна 
сигнализација (на пример, ѕвона, сирени, ин-
дикаторски табли, алармни апарати за 
заштита од кражба или пожар), освен оние 
од шар. број 8512 или 8530: 

8531 10 -Алармни апарати за заштита од кражби или 
пожар и слични апарати: 

8531 10 10 00 - - З а употреба во цивилни воздухоплови . . . . . . . 
— Друго: 

8531 10 20 00 За моторни возила 
8531 10 30 00 За градежни објекти . 
8531 10 80 00 - - Д р у г о 
8531 20 - Индикаторски табли со вградени уреди со теч-

ни кристали (2ХД) или со диоди за емитување 
на светлост (Ц?Ц): 

8531 20 10 00 - - З а употреба во цивилни воздухоплови п лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 



' 
- -Друго: 

8531 20 30 00 Со диоди за емитување на светлост {LED) . . . п лб лб 
Со вградени уреди со течни кристали {LCD): 

Со вградени активно матрични уреди со теч-
ни кристали {LCD): 

8531 20 51 00 Во боја п лб лб 
8531 20 59 00 Црно бели или други едбнобојни п лб лб 
8531 20 80 00 Друго п лб лб 
8531 80 -Други апарати: 

8531 80 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови п лб лб 
8531 80 90 00 —Друго п лб лб 
8531 90 00 00 -Делови - лб лб 

8532 Електрични кондензатори, константна 
променливи или дотерливи (однапред доте-
рани): 

8532 10 00 00 - Константна кондензатори предвидени за упо-
треба во струјни кола со фреквенција 50/60 Hz 
и што можат да апсорбираат реактивна сила 
најмалку 0,5 kvar (кондензатори на сила) . . . . - лб лб 

-Други константна кондензатори: 
8532 21 00 00 — Од тантал - лб лб 
8532 22 00 00 - - Алуминиумско електролитички . - лб лб 
8532 23 00 00 --Керамички диелектрични, еднослојни - лб лб 
8532 24 --Керамички диелектрични, повекеслојни: 
8532 24 10 00 Со сврзувачко олово - лб лб 
8532 24 90 00 Друго - лб лб 
8532 25 00 00 - - Диелектрични, од хартија или од пластична 

маса - лб лб 
8532 29 00 00 --Други - лб лб 
8532 30 -Променливи или дотерливи (однапред дотера-

ни) кондензатори: 
8532 30 10 00 --Променливи кондензатори . . - лб лб 
8532 30 90 00 —Друго - лб лб 
8532 90 00 00 -Делови - лб лб 

8533 Електрични отпорници (вклучувајќи и рео-
стати и потенциометри), освен грејни от-
перници: 

8533 10 00 00 - Константни јаглени отпорници, агломерирани 
или слоевити - лб лб 

-Други константна отпорници: 
85ЗЗ 21 00 00 - - Со моќност do20W - лб лб 
8533 29 00 00 — Д р у г и - лб лб 

• -Променливи жичени отпорници вклучувајќи и 
реостати и потенциометри: 

85ЗЗ 31 00 00 - - Со моќност do20W - лб лб 
8533 39 00 00 — Д р у г и - лб лб 
85ЗЗ 40 -Други променливи отпорници, вклучувајќи и ре-

остати и потенциометри: 
8533 40 10 00 — С о моќност до 20 W ! - лб лб 
85ЗЗ 40 90 00 - - Д р у г о .4' / . . ' . - лб лб 

<Ј- 8533 90(00 00 - Д е л о в Г / ^ ^ . - лб лб 
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8535 10 00 00 

8535 21 00 00 
8535 29 00 00 
8535 30 
8535 30 10 00 
8535 30 90 00 
8535 40 00 00 

8535 90 00 00 

8534 8534 00 Печатени кола: 
- Само со проводни и контактни елементи: 

8534 00 11 00 --Повеќеслојни - лб лб 
8534 00 19 00 - - Друго - лб лб 
8534 00 90 00 - Со други пасивни елементи - лб лб 

8535 Електрични апарати за вклучување и исклу-
чување или за заштита на електрични 
струјни кола, или за остварување на приклу-
чување за или во електрични струјни кола 
(на пример, прекинувачи, осигурувачи, одвод-
ници на пренапон, ограничувани на напон, 
придушувачи, на бранови со висока фреквен-
ција, вклучници и разводни кутии), за напони 
поголеми од 1000 V: 
-Осигурувачи . . . - лб лб 
- Автоматски прекинувачи на струјни кола: 
- -За напон помал од 72,5 кУ - лб лб 
--Други - лб лб 
- Разделувачи и прекинувачи: 
- - За напон помал од 72,5 кУ - лб лб 
- - Д р у г о - лб лб 
-Одводници на пренапон, ограничувачи на напон 

и придушувачи на бранови со висока фреквенци-
ја ^ - лб лб 

-Друго - лб лб 

8536 Електрични апарати за вклучување и исклу-
чување или за заштита на електрични 
струјни кола или за остварување на прик-
лучување за или во електрични струјни кола 
(на пример, прекинувачи, релеи, осигурувачи, 
бранови со висока фреквенција вклучници и 
штекери, сијалични грла и разводни кутии), 
за напони до 1000 V: 
- Осигурувачи: 
- - За јачина на струја до 10 А - лб лб 
- - За јачина на струја над 10 А до 63 А - лб лб 
- - За јачина на струја над 63 А - лб лб 
-Автоматски прекинувачи на струјни кола: 
- - За јачина на струја до 63 А - лб лб 
- - З а јачина наструја над 63 А . - лб лб 
-Други апарати за заштита на електрични 

струјни кола: 
- - За јачина на струја до 16 А - лб лб 
- - З а јачина на струја над 16 А до 125 А - лб лб 
- - За јачина на струја над 125 А - лб лб 
- Релеи: 
--За напон до 60 V: 

За јачина на струја до 2 А - лб лб 
За јачина на струја над 2 А - лб лб 

--Друго - лб лб 
-Други прекинувачи: 
- - За напон до 60 V: 

8536 10 
8536 10 10 00 
8536 10 50 00 
8536 10 90 00 
8536 20 
8536 20 10 00 
8536 20 90 00 
8536 30 

8536 30 10 00 
8536 30 30 00 
8536 30 90 00 

8536 41 
8536 41 10 00 
8536 41 90 00 
8536 49 00 00 
8536 50 
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8536 50 11 00 На притискање - лб лб 
8536 50 15 00 Ротациони - лб лб 
8536 50 19 00 - - - Д р у г о - лб лб 

— Друго: 
8536 50 90 10 Стартери за флуоросцентни сијалици - лб лб 
8536 50 90 90 Друго - лб лб 

- Сијалични грла, вклучници и штекери: 
8536 61 - - Сијалични грла: 
8536 61 10 00 Со едисонов навој - лб ДЕЗ 
8536 61 90 00 Друго - лб ДЕЗ 
8536 69 --Друго: 
8536 69 10 00 За коаксијални кабли - лб лб 
8536 69 30 00 За печатени кола - лб лб 
8536 69 90 00 Друго - лб лб 
8536 90 -Други апарати: 
8536 90 01 00 --Префабрикувани елементи за електрични кола . - лб лб 
8536 90 10 00 - К о н е к т о р и и контактни елементи за жици и ка-

бли - лб лб 
8536 90 85 00 - - Друго - лб лб 

8537. Табли, плочи, пултови, маси, ормани и други 
. основи, опремени со дво или повеќе произво-

ди од тар. број 8535 или 8536, за електрично 
управување или разведување на електрична 
струја, вклучувајќи ги и оние со вградени ин-
струменти или апарати од Глава 90, и 
нумеричко управувани апарати, освен кому-
тационите апарати од тар. број 8517: 

8537 10 -За напон до 1000 V: 
8537 10 10 00 - - П л о ч и за нумеричко управување со вградена 

машина за автоматска обработка на податоци. . лб лб 
— Друго: 

8537 10 91 00 Управувачи (контролери) со програмирачка 
. меморија - лб лб 

8537 10 99 00 Друго - лб лб 
8537 20 - За напон над 1000 V: 
8537 20 91 00 - - За напон над 1 ООО V до 72,5 кУ - лб лб 
8537 20 99 00 - - За напон над 72,5 кУ - лб лб 

8538 Делови погодни за употреба исклучително 
или главно со апаратите од тар. број 8535, 
8536 или 8537: 

8538 10 00 00 - Табли, плочи, пултови, маси, ормани и други ос-
нови за производите од шар. број 8537, неопре-
мени со свои апарати - лб лб 

8538 90 -Друго: 
8538 90 10 00 - - Електронски склопки - лб лб 
8538 90 90 00 - - Д р у г о - лб лб 

8539 Електрични сијалици со влакна или елект 
рични сијалици со празнење, вклучувајќи и 
затворени рефлекторски влошки со вградени 
сијалици и ултравиолетов и или инфрацрве-
ни сијалици; лачни сијалици: 

8539 10 -Затворени рефлекторски влошки со вградени 
сијалици: 

8539 10 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови п лб лб 
8539 10 90 00 - - Друго п лб, лб 
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-Други сијалици со влакна, исклучувајќи и улшра-
виолетови или инфрацрвени сијалици: 

8539 21 - - Волфрам халогени: 
8539 21 30 00 За моторцикли или моторни возила . . . . . . . . 

Други, со волтажа: 
8539 21 92 00 Над 100 V 
8539 21 98 00 До 100 V 
8539 22 - - Д р у г и , со моќност до 200 УУ и за напони над 

100 V: 
8539 22 10 00 Рефлекторски ламби 
8539 22 90 00 Друго ; 
8539 29 --Други: 
8539 29 30 00 За моторцикли или моторни возила 

Други, со волтажа: 
8539 29 92 00 Над 100 V 
8539 29 98 00 До 100 V 

- Сијалици со празнење, освен ултравиолетови си-
. јалици: 

8539 31 - - Флуоросцентни, со усвитена катода: 
8539 31 10 00 Со две подножја на краевите 
8539 31 90 00 Друго 
8539 32 --Живини или натриумови сијалици; метално Јва-

лидни лампи: 
8539 32 10 00 Живини сијалици 
8539 32 30 00 Натриумови сијалици ' 
8539 32 90 00 Метално халидни ламби 
8539 39 00 00 — Д р у г и 

- Ултравиолетова и инфрацрвени сијалици; лачни 
сијалици: 

8539 41 00 00 --Лични сијалици 
8539 49 --Друго: 
8539 49 10 00 Ултравиолетов^ сијалици 
8539 49 30 00 Инфрацрвени сијалици 
8539 90 -Делови: 
8539 90 10 00 - - Подножје за сијалици 
8539 90 90 00 - - Друго 

П лб лб 

П 'лб лб 
П лб лб 

П 
П 

П 
П 

П 
П 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

К 
к 

лб лб 

К 
лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П лб 
X 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

8540 Теромојнски, ладнокатодни или фотока-
тодни, електронски цевки (на пример, ва-
кумски цевки или цевки полнети со пареа или 
гас исправувачки цевки со живин лак, катод-
на цевки, цевки за телевизиски камери): 
- Катодни цевки за телевизиски приемници вклу-

чувајќи и катодни цевки за видео монитори: 
8540 11 --Во боја: 

Со однос на ширина/висина на екран помала од 
1,5 и со дијагонална димензија на екран: 

8540 11 11 00 До42см 
8540 11 13 00 Над 42 см до 52 см 
8540 11 15 00 Над 52 см до 72 см 
8540 11 1900 Над72см 

Други, со дијагонална димензија на екран: 
8540 11 91 00 До 75 см 
8540 11 99 00 Над 75 см 
8540 12 00 00 - - Црно-бели или други еднобојници 
8540 20 - Ц е в к и за телевизиски камери; прстеорувачи или 

засилувачи на слика; други фотокаГЏодни цевки: 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
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П лб лб 
П лб - лб 
П лб лб 

8540 20 10 00 - - Цевки за ТВ камери 
8540 20 30 00 - - Претворувачи и засилувачи на слика 
8540 20 90 00 - - Други фотокатодни цевки 
8540 40 00 00 -Дисплеј цевки за податоци!графика, во боја, со 

фосфорен точкаст екранов нагиб помал од 
0,4 мм п лб лб 

8540 50 00 00 -Дисплеј цевки за податоци/графика, црно-бели 
или други еднобојници п лб лб 

8540 60 00 00 -Други катодни цевки п лб лб 
- Микробранови цевки (на пример, магнетрони, 

клистрони, цевки со прогресивни бранови и ќар-
цинотрони), освен цевки со управувачки реше-
тка: 

8540 71 00 00 - - Магнетрони п лб лб 
8540 72 00 00 --Клистрони п лб лб 
8540 79 00 00" --Други ѓ п лб лб 

-Други цевки: 
8540 81 00 00 --Приемни или засилувачки цевки п лб лб 
8540 89 — Д р у г и : 
8540 89 10 00 Покажувачки (индикаторски) цевки п лб лб 
8540 89 90 00 Друго п лб лб 

-Делови: 
8540 91 00 00 --На катодни цевки - лб лб 
8540 99 00 00 — Д р у г и - лб лб 

8541 Диоди, транзистори и слични полуспровод-
нички елементи; фотоосетливи полуспро-
воднички елементи, вклучувајќи и фотона-
понски ќелии, составени или несоставени во 
модули или плочи; диоди за емитување свет-
лост; монтирани пиезо-електрични крис-
тали: 

8541 10 -Диоди, освен фотдосетливи или диоди за еми-
тување светлост: 

8541 10 10 00 - -Дискови (плочки), уште неисечени во микро-
плочки (чипови) п лб лб 

- -Друго: 
8541 10 91 00 - - - Исправувачки диоди п лб лб 
8541 10 99 00 Друго п лб лб 

- Транзистори, освен фотоосетливи: 
8541 21 --Сорастурање помало од 1 \У: 
8541 21 10 00 Дискови (плочки), уште неисечени во микро-

плочки (чипови) п лб лб 
8541 21 90 00 Друго п лб лб 
8541 29 — Д р у г и : 
8541 29 10 00 Дискови (плочки), уште неисечени во микро-

плочки (чипови) п лб лб 
8541 29 80 00 Друго - - - п л б л б 

8541 30 -Тиристори, диак и триак-елементи, освен фо-
тоосетливи елементи: 

8541 30 10 00 - -Дискови (плочки), уште неисечени во микро-
плочки (чипови) п лб лб 

8541 30 90 00 - - Д р у г о П лб лб 
8541 40 - Фотоосетливи полуспроводнички елементи 

вклучувајќи и фотонапонеки ќелии составени 
или несоставени во модули или плочи; диоди за 
емитување светлост: 
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- - Диоди за емитување светлост: 
8541 40 11 00 Ласерски диоди п лб лб 
8541 40 19 00 Друго п лб лб 

- - Д р у г о : 
8541 40 91 00 Соларни ќелии, составени или несоставени во 

модули (плочи) п лб лб 
8541 40 93 00 Фотодиоди, фототранзистори, фототиристори 

или фотоспоеви п лб лб 
8541 40 99 00 Друго ' п лб лб 
8541 50 -Други полуспроводнички елементи: 

' 8541 50 10 00 - -Дискови (плочки), уште неисечени во микро-
плочки (чипови) 4 П лб лб 

8541 50 90 00 - - Д р у г о п лб лб 
8541 60 00 00 - Монтирани пиезо-електрични кристали п лб лб 
8541 90 00 00 -Делови - лб лб 

8542 Електронски интегрирани кола и микро-
склопови: 
- Монолитни дигитални интегрирани кола: 

8542 12 00 00 --Картички кои содржат електронски интег-
рирани кола п лб лб 

8542 13 --Матално оксидни полупроводници (МОЅ тех-
нологија): 

8542 13 10 00 Мемории (О-КАМѕ; Ѕ-КАМѕ; сасНе-КАМѕ; 
ЕРКОМѕ; Е2РК.ОМЅ; Р1.АЅН Е2РКОМѕ; КОМѕ; 
САМѕ; Р1РОѕ; ГЛРОѕ; и др.) п лб ' лб 

8542 13 55 00 Микропроцесори п лб лб 
8542 13 60 00 Микроконтролери и микрокомпјутери п лб лб 
8542 13 90 00 Друго , п лб лб 
8542 14 - - Кола добиени со биполарна технологија: 
8542 14 10 00 Мемории ф-КАМѕ; Ѕ-НАМѕ; сасНе-КАМѕ: 

Е2РКОМѕ; РЈ.АЅН Е2РКОМѕ; КОМѕ; САМѕ; 
Р1РОѕ;1ЛРОѕ; и др.) П лб лб 

8542 14 30 00 Микропроцесори п лб лб 
8542 14 40 00 Микроконтролери и микрокомпјутери п лб лб 
8542 14 90 00 Друго п лб лб 
8542 19 --Друго, вклучувајќи кола добиениов комбина-

ција на биполарна и МОЅ технологија (В1МОЅ 
технологија): ( 

8542 19 10 00 Мемории р-КАМѕ; Ѕ-КАМѕ; сасНе-КАМѕ; 
ЕРКОМѕ; Е2РКОМЅ; Р1.АЅН Е2РКОМѕ; КОМѕ; 
САМѕ; Р1РОѕ; ПРОѕ; и др.) П лб лб 

8542 19 55 00 Микропроцесори п лб лб 
8542 19 60 00 Микроконтролери и микрокомпјутери п лб лб 
8542 19 90 00 Друго п лб лб 
8542 30 00 00 -Други монолитни интегрирани кола п лб лб 
8542 40 00 00 - Хибридни интегрирани кола ^ п лб лб 
8542 50 00 00 - Електронски микросклопови п лб лб 
8542 90 00 00 -Делови - лб лб 

8543 Електрични машини и апарати со посебни 
функции, неспомнати ниту опфатени на 
друго место во оваа глава: 
- Акцелатори на честитки: 

8543 11 00 00 --Јонски имплементатори за полупроводнички 
материјали п лб лб 
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8543 19 00 00 — Д р у г о п лб лб 
8543 20 00 00 - Сигнал генератори п лб лб 
8543 30 00 00 - Машини и апарати за галванотехника, елек-

тролиза или електрофореза п лб лб 
8543 40 00 00 - Електрични мрежни енергизери п лб лб 

- Други машини и апарати: 
8543 81 00 00 --Карти за одредување на близината п лб лб 
8543 89 — Д р у г о : 
8543 89 10 00 Флајт рекордери, за употреба во цивилни воз-

духоплови п лб лб 
8543 89 20 00 Антенски засилувачи П лб лб 
8543 89 90 00 Друго п лб лб 
85^-90 -Делови: 
8543 90 10 00 - -Склопки и подсклопки, кои се состојат од два 

или повеќе меѓусебно споени поединечни дело-
ви, за регистратори на летот, за употреба во 
цивилни воздухоплови - лб лб 

8543 90 80 00 - - Д р у г о - лб лб 
8544 Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана 

или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и 
коаксијални кабли) и други изолирани елек-
трични спроводници, со или без конектори; 
кабли од оптички влакна, изработени од по-
единечно оплаштени влакна, комбинирани 
или не со електрични спроводници, со или без 
конектори: 
-Жица за наметни: 

8544 11 — Од бакар: 
8544 11 10 00 - - - Л а к и р а н а или емајлирана - лб лб 
8544 11 90 00 Друга - лб лб 
8544 19 — Д р у г а : 
8544 1910 00 Лакирана или емајлирана - лб лб 
8544 19 90 00 Друга - лб лб 
8544 20 00 00 - Коаксијални кабли и други коаксијални елек-

трични спроводници - лб лб 
8544 30 - Сетови на спроводници за палење и други се-

тови на спроводници за возила, воздухоплови 
или бродови: 

8544 30 10 00 - т За употреба во див , ^и воздухоплови - лб лб 
8544 30 90 00 - -Друго- - лб лб 

-Други електрични спроводници, за напон до 80 V: 
8544 41 --Со конектори: 
8544 41 10 00 Видови што се употребуваат во телекомуника-

циите - лб лб 
8544 41 90 00 Други - лб лб 
8544 49 --Други: 
8544 49 20 00 - - - В и д о в и што се употребуваат во телекомуника-

циите - лб лб 
8544 49 80 00 - - - Д р у г и - лб лб 

- Други електрични спроводник, за напони над 80 
до 1000 V: 

8544 51 00 00 --Со конектори - лб лб 
8544 59 --Други: 
8544 59 10 00 Жица и кабли чиишто поединечни спроводници 

имаат пречник поголем од 0,51 мм . . . . . . . - лб лб 
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Други: 
8544 59 20 00 За напон од 1000 V , 
8544 59 80 00 За напон над 80 V до 1000 V 
8544 60 -Други електрични спроводници, за напон над 

1000 V: 
8544 60 10 00 - - Со спроводници од бакар 
8544 60 90 00 - - Со други спроводници 
8544 70 00 00 - Кабли од оптички влакна 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

8545 Јаглени електроди, јаглени четкичка јаглен 
за сијалици, јаглен за батерии и други произ-
води од графит или друг јаглен, со или без 

. метали, за електрични цели: 
-Електроди: 

8545 11 00 00 - - За печки - лб лб 
8545 19 --Други: 
8545 1910 00 Електроди за инсталации за електролиза . . . . - лб лб 
8545 19 90 00 Друго ' - лб лб 
8545 20 00 00 -Четкички - лб лб 
8545 90 00 00 -Друго - лб лб 

8546 Електрични изолатори од кој и да е матери-
јал: 

8546 10 00 00 -Од стакло - лб лб 
8546 20 - Од керамички материјали: 
8546 20 10 00 - - Без метални делови - лб лб 

- - Со метални делови: 
8546 20 91 00 - - - З а воздушни проводници на јака струја или 

проводници за влечни мрежи - лб лб 
8546 20 99 00 Друго . - лб лб 
8546 90 -Друго: 
8546 90 10 00 - - Од пластични маси - лб лб 
8546 90 90 00 — Д р у г о . . - лб лб 

8547 Изолацоини деловп за електрични машини, 
уреди или опрема, изработени во целост од 
изолационен материјал или само со помали 
компоненти од метал (на пример, чаури со 
навој), вградени за време на пресувањето 
исклучително заради спојување, освен изо-
латорите од тар. број 8546; цевки за елек-
трични спроводници и спојници за нив, од 
прости метали обложени со изолационен 
материјал: 

8547 10 00 00 - Изолациони делови од керамички материјали . . - лб лб 
8547 20 00 00 - Изолациони делови од пластична маса - лб лб 
8547 90 00 00 -Друго . ѕ - лб лб 

8548 Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, 
примарни батерии и електрични акумула-

^ тори;' потрошени примарни ќелии, петро-
^ 1АМГ; ДП̂ДП 
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тринни акумулатори; електрични делови на 
машини или апарати, неспомнати ниту оп-
фатени на друго место во оваа глава: 

8548 10 00 00 - Отпадоци и остатоци од примарни ќелии, при-
марни батерии и електрични акумулатори; по-
трошени примарни ќелии, потрошени примарни 
батерии и потрошени електрични акумулатори - лб но 

8548 90 00 00 -Друго - лб лб 

ОДДЕЛ XVII 

ВОЗИЛА, ВОЗДУХОПЛОВИ, ПЛОВИЛА и 
ПРИДРУЖНА ТРАНСПОРТНА ОПРЕМА 

ГЛАВА 86 

ШИНСКИ ВОЗИЛА И НИВНИ ДЕЛОВИ; ЖЕЛЕЗНИЧКИ ИЛИ ТРАМВАЈСКИ КОЛОСЕЧНИ 
СКЛОПОВИ И ПРИБОР И НИВНИ ДЕЛОВИ; МЕХАНИЧКА (ВКЛУЧУВАЈЌИ 

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКА) СИГНАЛНА ОПРЕМА ЗА СООБРАЌАЈ ОД СИТЕ ВИДОВИ 

8601 Шински локомотиви напојувани од надво-
решен извор на електрична енергија или од 
електричен акумулатор: 

8601 10 00 00 -Надојувани од надворешен извор на електрична 
енергија п лб лб 

8601 20 00 00 -Напојувани од електрични акумулатори п лб лб 

8602 Други шински локомотиви; локомотивски 
тендери: 

8602 10 00 00 - Дизел-електрични локомотиви П лб лб 
8602 90 00 00 -Друго п лб лб 

8603 Самоодни железнички или трамвајски пат-
нички и товарни вагони, освен оние од Шар. 
број 8604: 

8603 10 00 00 -Напојувани од надворешен извор на електрична 
енергија , п лб лб 

8603 90 00 00 - Д р у г о . , п лб лб 

8604 8604 00 00 00 Железнички или трамвајски возила за одр-
жување или сервисирање, вклучувајќи и са-
моодни (на пример, вагони-работилници, ва-
гони-дигалки, вагони-подбивачи на чакал и 
макадам, израмнувани на шини, пробно-ис-
питни вагони и пружни инспекциони возила) п лб лб 

) 

8605 8605 00 00 00 Железнички или трамвајски патнички ваго-
ни, несамоодни; багажни вагони, поштенски 
вагони и други железнички или трамвајски 
вагони за специјални цели, несамоодни (освен 
оние од шар. број 8604) п лб лб 
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8606 Железнички или трамвајски товарни вагони, 
несамоодни: 

8606 10 00 00 - Вагони-цистерни и слично п лб лб 
8606 20 00 00 - Вагони со изолација или со ладење, освен оние од 

тар. подброј 860610 п лб лб 
8606 30 00 00 - Самоистоварни вагони, освен оние од тар. 

подброј 8606 10 или 8606 20 п лб лб 
-Други: 

8606 91 --Со покрив и затворени: 
8606 91 10 00 Специјално направени за превоз на високо ра-

диоактивни материјали (ЕигаХот) п лб лб 
8606 91 90 00 Друго п лб лб 
8606 92 00 00 - - Отворени, со фиксни страници со висина по-

голема од 60 см П лб лб 
8606 99 00 00 --Други п лб лб 

8607 Делови на шински возила: 
-Обртни постаменти, вени слогови, и нивни де-

лови: 
8607 11 00 00 --Погонски обртни постаменти - лб лб 
8607 12 00 00 --Други обртни постаменти - лб лб 
8607 19 --Друго, вклучувајќи делови: 

Осовини, склопени или несклопени; тркала и 
делови од нив: 

8607 19 01 00 Од леано железо или леан челик . - лб лб 
8607 19 11 00 Од кован челик во затворен калап - лб лб 
8607 19 18 00 Друго - лб лб 

Делови на погонски обртни постаменти и сли-
чно: 

8607 19 91 00 Од леано железо или леан челик - лб лб 
8607 19 99 00 Друго - лб лб 

-Кочници и нивни делови: 
8607 21 - - Воздугини кочници и нивни делови: 
8607 21 10 00 Од леано железо или леан челик . . ." - лб лб 
8607 21 90 00 Друго - лб лб 
8607 29 — Д р у г о : 
8607 29 10 00 Од леано железо или леан челик - лб лб 
8607 29 90 00 Друго - лб лб 

8607 30 - Влечени уреди (со кукачка и други), одбојници, и 
нивни делови: 4 

8607 30 01 00 - - Од леано железо или леан челик - лб лб 
8607 30 99 00 - - Д р у г о . . - л б лб 

-Друго: 
8607 91 --За локомотиви: 
8607 91 10 00 Осовински кутии и нивни делови - лб лб 

Друго: 
8607 91 91 00 Од леано железо или леан челик - лб лб 
8607 91 99 00 Друго л б лб 
8607 99 --Друго: 
8607 99 10 00 Осовински кутии и нивни делови - лб лб 
8607 99 30 00 Тела и делови за нив - лб лб 
8607 99 50 00 Шасии и делови за нив . ,. . .у . . . . . ч ,ч^ и лб лб 
8607 99 90 00 - - - Д р у г о V . . ' ! ... 0 0 04 ЗД ГОЧЗ лб 
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8608 8608 00 Железнички или трамвајски шински скло-
пови и прибор; механичка (вклучувајќи и 
електромеханичка) опрема за сигнализација, 
сигурност, контрола или командување со 
сообраќајот на железница, трамваи, друмо-
ви, внатрешни водни патишта, паркира-
лишта, пристанишни инсталации или аеро-
дроми; нивни делови: 

8608 00 10 00 - Опрема за железница или трамваи - лб лб 
8608 00 30 00 -Друга опрема - лб лб 

- Делови: 
8608 00 91 00 - - Од леано железо или леан челик - лб лб 
8608 00 99 00 — Друго - лб лб 

8609 8609 00 Контејнери (вклучувајќи и контејнери за 
превоз на флуиди), специјално конструирани 
и опремени за еден или повеќе начини на 
транспорт: 

8609 00 10 00 -Контејнери со антирадијациска оловна облога, за 
превоз на радиоактивни материи (ЕигаХот) . . . . п лб лб 

8609 00 90 00 - Други п лб лб 

ГЛАВА 8 7 

ВОЗИЛА ОСВЕН ЖЕЛЕЗНИЧКИ ИЛИ ТРАМВАЈСКИ ШИНСКИ ВОЗИЛА, И 
НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР 

8701 Тракшори (освен оние од шар. број 8709): 
8701 10 - Трактори управувани од пешаци (мотокулти-

ватори): 
8701 10 10 00 - - Со моќност до 10 Ш 
8701 .10 90 00 - - Со моќност над 10 к\У 
8701 20 -Друмски влекачи за полуприколки: 
8701 20 10 00 - - Н о в и 
8701 20 90 00 --Употребувани 
8701 30 00 00 - Трактори-гасеничари 
8701 90 -Друго: 

--Земјоделски (освен трактори управувани од пе-
шаци) и шумски трактори: 
Нови, со моќност: 

8701 90 11 00 До 18 
8701 90 15 00 Над 18 кАУ до 25 к\У 
8701 90 21 00 Над 25 Ш до 37 к\У 
8701 90 25 00 Над 37 к\У до 59 Ш 
8701 90 31 00 Над 59 к\У до 75 Ш 
8701 90 35 00 - - - Над 75 к\У до 90 Ш . . : 
8701 90 39 00 Над 90 Ш 
8701 90 50 00 Употербувани 
8701 90 90 00 - -Друго 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб Ј1Б6 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
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П лб К 
П лб К 

П лб К 
П лб . К 
П лб К 

8702 Моторни возила за превоз на десет или ио-
веќе лица, вклучувајќи го и возачот: 

8702 10 - Со клипер мотор со внатрешно согорување на 
палење со помош на компресија (дизел или полу-
дизел): 

- - Со зафатнина на цилиндар над 2500 см3: 
8702 10 11 00 Нови п лб К 
8702 10 19 00 Употребувани п лб К 

- - Со зафатнина на цилиндар до 2500 см3: 
8702 10 91 00 Нови п лб К 
8702 10 99 00 Употребувани П . лб К 
8702 90 - Д р у г и : 

- - С о клипен мотор со внатрешно согорување со 
палење со помош на свеќичка 

ч Со зафатнина на цилиндар над 2800 см3: 
8702 90 11 00 Нови 
8702 90 19 00 - - - Употребувани 

Со зафатнина на цилиндар до 2800 см3: 
8702 90 31 00 Нови 
8702 90 39 00 Употребувани 
8702 90 90 00 - - Со други мотори п 

8703 Патнички автомобили и други цоторни во-
зила главно конструирани за превоз на лица 
(освен возилата од тар. број 8702), вклучу-
вајќи и моторни возила за комбиниран пре-
воз на лица и стоки (од типот “караван“, 
“комби итн.) и автомобили за трки: 

8703 10 -Возила конструирани за возење по снег; специ-
јални возила за превоз на лица на терени за 
голф и слични возила: 

8703 10 10 00 - - Со клипен мотор на внатрешно согорување со 
палење со помош на компресија (дизел или 
полудизел) или со клипен мотор со внатрешно 
согорување со палење со помош на свеќички . . п лб лб 

8703 10 90 00 — Со други мотори п лб лб 
-Други возила, со клипен мотор со палење со 

помош на се етички, освен со релационен клипен 
мотор:. 

8703 21 - - Со зафатнина на цилиндарот до 1000 см3: 
Нбви: 

Патнички автомобили, составени: 
8703 21 1011 Со вграден катализатор 
8703 21 10 19 Други 
8703 21 10 20 Патнички автомобили во прв степен на раз-

двоеност (ЅКБ) 
8703 21 10 30 Патнички автомобили во втор степен на раз-

двоеност (СКО) 
- - — Други: 

8703 21 10 91 Со вграден катализатор 
8703 21 10 99 Други 
8703 21 90 00 Употребувани 

8703 22 - - Со зафатнина на цилиндрите над 1000 см3 до 
1500 см3: 
Нови: 

Патнички автомрби,ли, составени:/ . 
8703 22 10 11 - С о вграден катализатор г п лб лб 
8703 22 10 19 Други п лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб ЛБ5 
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8703 22 10 20 Патнички автомобили во прв степен на раз-
двоеност (ЅКО) п лб лб 

8703 22 10 30 Патнички автомобили во втор степен на раз-
двоеност (СКИ) П лб лб 
Други: 

8703 22 10 91 Со вграден катализатор П лб лб 
8703 22 10 99 Други П лб лб 
8703 22 90 00 Употребувани П лб ЛБ5 
8703 23 -- Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см до 

3000 см 
Нови: 

Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см3 до 
2000 см': 
Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см3 до 
2000 см': 

- Патнички автомобили, составени: 
8703 23 10 11 Со вграден катализатор П лб лб 
8703 23 10 12 Други П лб лб 
8703 23 10 13 Патнички автомобили во прв степен на раз-

двоеност (ЅКБ) П лб лб 
8703 23 10 14 Патнички автомобили во втор степен на 

раздвоеност (СКБ) П лб лб 
Други: 

8703 23 10 18 Со вграден катализатор П лб лб 
8703 23 10 19 Други 

Со зафатнина на цилиндрите над 2000 см" до 
3000 см': 

Патнички автомобили, составени: 

П лб лб 

8703 23 10 91 Со вграден катализатор П лб лб 
8703 23 10 92 Други П лб лб 
8703 23 10 93 Патнички автомобили во прв степен на раз-

двоеност (ЅКО) П лб лб 
8703 23 10 94 Патнички автомобили во втор степен на 

раздвоеност (СКИ) П лб лб 
Други: 

8703 23 10 98 Со вграден катализатор П лб лб 
8703 23 10 99 Други П лб лб 

Употребувани: 
Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см^ до 8703 23 90 10 

Употребувани: 
Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см^ до 
2000 см ' П лб ЛБ5 

8703 23 90 90 Со зафатнина на цилиндрите над 2000 см3 до 
ЗОООсм" П лб ЛБ5 

8703 24 - - Со зафатнина на цилиндрите над 3000 см3: 
Нови: 

Патнички автомобили, составени: 
8703 24 10 11 Со вграден катализатор П лб лб 
8703 24 10 19 Други П лб лб 
8703 24 10 20 Патнички автомобили во прв степен на раз-

двоеност (ЅКО) П лб лб 
8703 24 10 30 Патнички автомобили во втор степен на раз-

двоеност (СЌО) П лб лб 
Други: 

8703 24 10 91 Со вграден катализатор П лб лб 
8703 24 10 99 Други П лб лб 
8703 24 90 00 Употребувани 

-Други возила со алипен мотор со внатрешно 
согорување на палење со помош на компресија 
(дизел или полудизел): 

П лб ЛБ5 

8703^31 --Со зафатнина на цилиндрите до 1500 см3: 
Нови: 

8703 31 10 10 Патничка автомобили, составени П лб лб 
8703 31 10 20 Патнички автомобили во прв степен на раз-

двоеност (ЅКО) п лб лб 
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8703 31 10 30 Патнички автомобили во втор степен на раз-
двоеност (СКБ) п лб лб 

8703 31 10 90 Други п лб лб 
8703 31 90 00 Употребувани п лб Ј1Б5 
8703 32 --Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см3 до 

2500 смѓ: 
Нови: 

Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см' до 
2000 си: 

8703 32 10 11 - Патнички автомобили, составени п лб лб 
8703 32 1012 Патнички автомобили во прв степен на раз-

двоеност (ЅКБ) . . . . , п лб лб 
8703 32 1013 Патнички автомобили во втор степен на 

раздвоеност (СКБ) п лб лб 
8703 32 10 19 Други ,П лб лб 

Со зафатнина на цилиндрите над 2000 см' до 
2500 см3: 

8703 32 10 91 Патнички автомобили, составени п лб лб 
8703 32 10 92 Патнички автомобили во прв степен на,раз-

двоеност (ЅКО) п лб лб 
8703 32 10 93 Патнички, автомобили во втор степен на 

раздвоеност (СКО) п лб лб 
8703 32 10 99 Други п лб лб 

Употребувани: 
8703 32 90 10 -,Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см'4 до 

1 2000 смЈ п лб ЛБ5 
8703 32 90 90 Со зафатнина на цилиндрите над 2000 см3 до 

2500 см' п лб ЛБ5 
8703 ЗЗ --Со зафатнина на цилиндрите над 2500 см3: 

Нови: Ј 

8703 33 10 10 Патнички автомобили, составени п лб лб 
8703 ЗЗ 10 20 Патнички автомобили во прв степен на раз-

двоеност (ЅКО) п лб лб 
8703 ЗЗ 10 30 Патнички автомобили во втор степен на раз-

двоеност (СКО) п лб лб 
8703 ЗЗ 10 90 Други . . п лб лб 
8703 33 90 00 Употребувани п лб ЛБ5 
8703 90 -Други: 
8703 90 10 00 - - Со електрични мотори п лб ЛБ5 
8703 90 90 00 - -Друго п лб ЛБ5 

8704 Моторни возила за превоз на стоки: 
8704 10 - Самоистоварни (дампери) конструирани за ра-

бота надвор од патната мрежа: 
8704 10 00 10 - - Со носивост над 70 тони п лб лб 
8704 10 00 20 - - Со носивост над 30 тони до 70 тони п лб лб 
8704 10 00 90 —Друго п лб лб 

-Други, со клипен мотор со внатрешно согору-
вање на палење со помош на компресија (дизел 
или полудизел): 

8704 21 - - Со бруто маса до 5 т: 
8704 21 10 00 Специјално направени за превоз на високо ра-

диоактивни материјали (Еигагот) П лб ЛБ6 
Друго: 

Со мотор со зафатнина на цилиндар над 
, 2500 см3:.; , 

8704 21 31 00 - - - . - - Н о в и , п лб лб 
8704 21 39 00 Употребувани п лб ЛБ6 
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8704 21 91 00 
8704 21 99 00 
8704 22 
8704 22 10 00 

8704 22 91 00 
8704 22 99 00 
8704 23 
8704 23 10 00 

8704 23 91 00 
8704 23 99 00 

8704 31 
8704 31 10 00 

1Јо мотор со зафатнина на цилиндар до 
2500 см: 
Нови 
Употребувани . . . . , 

--Со бруто-маса над 5 т до 20 т: 
Специјално направени за превоз на високо р.1-

8704 31 31 00 
8704 31 39 00 

8704 31 91 00 
8704 31 99 00 
8704 32 
8704 32 10 00 

8704 32 91 00 
8704 32 99 00 
8704 90 00 00 

8705 

8705 10 00 00 
8705 20 00 00 
8705 30 00 00 
8705 40 00 00 
8705 90 
8705 90 10 00 

8705 90 30 00 
' 8705 90,90 00 

Друго: 
Нови 
Употребувани 

- - Со бруто маса над 20 т: 
- - -Специјално направени за превоз на високо ра-

диоактивни материјали (Euratom) 
Друго: 

Нови 
Употребувани : 

-Други, со клипен мотор со внатрешно согорува-
ње со палење со помош на свеќичка 

- - Со бруто маса до 5 т: 
Специјално направени за превоз на високо ра-
диоактивни материјали (Euratom) . . 
Друго: 

Со мотор со зафатнина на цилиндар над 
2800 см'5:-

Нови 
Употребувани 

Со мотор со зафатнина на цилиндар до 
2800 см-*: 
Нови 
Употребувани 

- - Со бруто маса над 5 т: 
Специјално направени за превоз на високо ра-
диоактивни материјали (Euratom) 
Друго: 

Нови 
Употребувани 

-Други 

Моторни возила за специјални намени (на 
пример, самотоварни возила за превоз на де-
фектни возила, возила дигалки, пожарни-
карски возила, возила со вградени бетонски 
метални, возила за чистење на патишта, 
возила за прскање или посипување, возила-
подвижни работилници, подвижни радио-
лошки единици), освен оние конструирани 
првенствено за превоз на патници или на 
стоки: 
- Возила дигалки 
-Подвижни дупчалка и кули 
-Пожарникарски возила 
- Возила со вградени бетонски мешалки п 
-Друго: 
--Самотоварни возила за превоз на дефектни 

возила . . . 
- -Возила за испукување на бетон . 

. - - Друго : 

П лб лб 
П лб Ј1Б6 

П лб ' Ј1Б6 

П лб лб 
П лб ЛБ6 

П лб ЛБ6 

П лб лб 
П лб ЛБ6 

П лб ЛБ6 

П лб лб 
П лб ЛБ6 

П лб лб 
П лб ЛБ6 

П лб ЛБ6 

П лб лб 
П лб ЛБ6 
П лб ЛБ6 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб ЛБ6 

П лб ЛБ6 
П лб лб 
П лб лб 
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8707 

8708 

8706 00 00 10 - За возила од тарифниот број 8701 П лб лб 
8706 00 00 20 - За возила од тарифниот број 8702 или 8704 . . . . П лб лб 
8706 00 00 30 - За возила од тарифниот број 8703 П лб лб 
8706 00 00 90 -Друго П лб лб 

Каросерии (вклучувајќи и кабини) за мо-
торни возила од тар. број 8701 до 8705: .-

8707 10 - За возила од шар. број 8703: 
8707 10 10 00 - - За индустриско склопување . П лб лб 
8707 10 90 00 — Друго . . . . . . П лб лб 
8707 90 -Друго: 

- - За индустриско склопување на: 
8707 90 00 11 - - - Возила од тарифните броеви 8701; 8704 и 8705 П лб лб 
8707 90 00 19 Возила од тарифниот број 8702 П лб лб 
8707 90 00 90 - -Друго П лб лб 

Делови и прибор за моторни возила од тар. 
број 8701 до 8705: 

8708 10 - Браници и нивни делови: 
8708 10 00 10 - - За индустриско склопување - лб лб 
8708 10 00 90 — Друго : . . - лб лб 

-Други делови и прибор за каросерии (вклучувајќи 
и за кабини): 

8708 21 - - Сигурносни појаси: 
8708 21 00 10 За индустриско склопување - лб лб 
8708 21 00 90 Друго ;„. - лб лб 
8708 29 —Друго: 
8708 29 00 10 За индустриско склопување - лб лб 
8708 29 00 90 Друго - лб лб 

- Кочници и серво-кочници и нивни делови: 
8708 31 - - Монтирани облоги за кочниците на носачот: 
8708 3^ 00 10 - - - З а индустриско склопување - лб лб 
8708 31 00 90 Друго лб лб 
8708 39 —Друго: 
8708 39 00 10 За индустриско склопување - лб лб 
8708 39 00 90 Друго - лб лб 
8708 40 - Менувачи: 
8708 40 00 10 - - За индустриско склопување - лб лб 
8708 40 00 90 — Друго . - лб лб 
8708 50 -Погонски оски со диференцијал, вклучувајќи и 

снабдени со други трансмисиони компоненти: 
8708 50 00 10 - - За индустриско склопување . - лб лб 
8708 50 00 90 - -Друго - лб лб 
8708 60 - Оски (освен погонски) и нивни делови: 
8708 60 00 10 - - За индустриско склопување - лб лб 
8708 60 00 90 — Друго - лб лб 
8708 70 - Тркала, нивни делови и прибор: 
8708 70 00 10 - - За индустриско склопување - лб лб 
8708 70 00 90 — Друго - лб лб 
8708 80 - Обесувачки амортизери: 
8708 80 00 10 - - За индустриско склопување - лб лб 
8708 80 00 90 — Друго лб лб 

8706 8706 00 Шасии со вградени мотори, за моторни во 
зила од тар. број 8701 до 8705: 
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- Други делови и прибор: 
8708 91 —Ладилници: 
8708 91 00 10 За индустриско склопување 
8708 91 00 90 Друго , 
8708 92 --Издувни лонци и издувни цевки: 
8708 92 00 10 За индустриско склопување 
8708 92 00 90 Друго 
8708 93 - - Вклунно-исклунни спојница и нивни делови: 
8708 93 00 10 За индустриско склопување 
8708 93 00 90 Д р у г о . . . 
8708 94 - - Волани, управувачки столбови и кутии на 

управувачки механизам: 
8708 94 00 10 За индустриско склопување 
8708 94 00 90 Друго 
8708 99 —Друго : 
8708 99 00 10 За индустриско склопување ; . . . 
8 7 0 8 9 9 0 0 9 0 Друго 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

8709 

8709 11 
8709 11 10 00 

8709 11 90 00 
8709 19 
8709 19 10 00 

8709 19 90 00 
8709 90 
8709 90 10 00 
8709 90 90 00 

8710 8710 00 00 00 

Самоодни работни колички (автокари) без 
уреди за дигање или манипулација, што се 
користат во фабрики, складови, приста-
ништа или на аеродроми за превоз на стоки 
на кратки растојанија; влечни возила (освен 
на оние од тар. број 8701), што се користат 
на пероните на железничките станици; де-
лови на наведените возила: 
- Возила: 
--Електрични: 

Специјални направени за превоз на високо ра-
диоактивни материи (ЕигаГот) п 
Друго п 

—Други: 
Специјално направени за превоз на високо ра-
диоактивни материи (Еигагот) п 
Друго п 

-Делови: 
- - Од леано железо или леан челик 
- Друго . . . 

Тенкови и други оклопни борбени моторни 
возила, вклучувајќи и опремени со вооружу-
вање, и нивни делови п 

лб 
лб 

лб 
лб / 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

д д 

8711 Мотоцикли (вклучувајќи и мопеди) велоси-
' педи и слични возила со помошен мотор, со 
бочна приколка или без бочна приколка; боч-
ни приколки: 

8711 10 00 00 -Со клипен мотор (освен ротационен клипен мо-
тор) и со зафатнина на цилиндрите до 50 см . п лб лб 

8711 20 -Со клипен мотор (освен ротационен клипен мо-
тор) и со зафатнина на цилиндрите над 50 см3 

до 250 см3: 
8711 20 10 00 - -Скутери п лб лб 

- - Други, со зафатнина на цилиндрите: 
ГД711 20 91 00 Над 50 см3 до 80 см3 п лб лб 
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8711 20 93 00 
8711 20 98 00 
8711 30 

8711 30 10 00 

8711 30 90 00 

8711 40 00 00 

8711 50 00 00 

8711 90 00 00 

8712 8712 00 00 00 

8713 

8713 10 00 00 
8713 90 00 00 

8714 

т)" 

СО 11 00 00 Е со 19 00 00 
8714 20 00 00 

8714 91 
8714 91 10 00 
8714 91 30 00 
8714 91 90 00 
8714 92 
8714 92 10 00 
8714 92 90 00 
8714 93 

8714 93 10 00 
8714 93 90 00 
8714 94 

8714 94 10 00 
8714 94 30 00 
8714 94 90 00 
8714 95 00 00 
8714 96 
8714 96 10 00 
8714 96 30 00 
8714 96 90 00 

Над 80 см3 до 125 см3 п 
Над 125 см3 до 250 см3 п 

- Со алипен мотор (освен ротационен клипен мо-
тор) и со зафатнина на цилиндрите над 250 см 
до 500 см3: 

- - С о зафатнина на цилиндрите над 250 см3 до 
380 смг п 

- - С о зафатнина на цилиндрите над 380 см3 до 
500 см п 

- Со клипен мотор (освен ротационен клипен мо-
тор) и со зафатнина на цилиндрите над 500 см 
до 800 см3 п 

- Со клипен мотор (освен ротационен клипен мо-
тор) и со зафатнина на цилиндрите над 
800 см3 п 

-Друго п 

Велосипеди и други слични возила (вклучу-
вајќи и доставна трицикли), без моторен 
погон п 

Колички за инвалиди, вклучувајќи ги и оние 
со мотор или друг механички погон: 

- Без моторен или друг механички погон п 
-Други . . п 

Делови и прибор на возила од тар. број 8711 
до 8713: 

- Од мотоцикли (вклучувајќи мопеди): 
--Седишта -
—Друго I. 
- За колички за инвалиди 
-Друго: 
- - Рамки и виљушки, и нивни делови: 

Рамки 
Предни виљушки 4 

Делови 
-- Наплатни и спици на тркала: 

Наплатки 
Спици на тркала 

--Главнини, освен главчини со кочница и кочница 
за глав чини, и слободни верижници: 

Главнини без слободни или запирачки уреди . . 
Слободни верижници 

--Кочници, вклучувајќи и главчини со кочница и 
кочници за главчини, и нивни делови: 

Главнини со кочница и кочница со главнина . . 
Други кочници 
Делови . . . 

- - Седишта п 
--Педали и криваен механизам и нивни делови: 

Педали 
Криваен механизам . . . . . . . . : . 
Делови 

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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8715 

8714 99 
8714 99 10 00 
8714 99 30 00 
8714 99 50 00 
8714 99 90 00 
8715 00 
8715 00 10 00 
8715 00 90 00 

8716 

8716 10 

8716 10 10 00 
8716 10 90 00 
8716 20 

8716 20 10 00 
8716 20 90 00 

8716 31 00 00 
8716 39 
8716 39 10 00 

8716 39 30 00 - -

8716 39 51 00 
8716 39 59 00 
8716 39 80 00 
8716 40 00 00 
8716 80 00 00 
8716 90 
8716 9010 00 
8716 90 30 00 
8716 90 50 00 
8716 90 90 00 

--Друго: 
Управувачи 
Носачи на багаж 
Уреди за промена на степенот на пренос . . . . 
Друго; делови 

Бебешки колички и нивни делови: 
- Бебешки колички 
-Делови 
Приколки и полуприколки; други возила, не-
самоодни; нивни делови: 
-Приколки и полуприколки за домување или кам-

пување: 
- - Ш т о се склопуваат 
- -Други 
- Самонатоварни или самоисшоварни приколки и 

полуприколки за земјоделски цели: 
- - Растурачи на ѓубриво 
- -Други 
-Други приколки и полуприколки за превоз на 

стоки: ' 
- - Приколки-цистерни и полуприколки-цистерни 
--Други: 

. Специјално направени за превоз на високо ра-
диоактивни материи (ЕигаГот) 
Други: 

Нови: 
- Полуприколки 
Други: 

Едноосовински 
Други 

Употребувани 
".Други приколки и полуприколки 
- Други возила 
-Делови: 
7 - Шасии 
--Каросерии 
--Осовини \ 
- - Други делови 

П 

П 

П 
П 

П 
П 

П 
П 

лб 
лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 
лб 

ГЛАВА 88 
ВОЗДУХОПЛОВИ, КОСМИЧКИ ЛЕТАЛА , И НИВНИ ДЕЛОВИ 

8801 Балони, и дирижабли; едрилица пилотирани 
змејови и други воздухоплови без погон: 

8801 10 - Едрилици и пилотирани змејови: 
8801 10 10 00 - - З а цивилна употреба 
8801 10 90 00 - -Друго 
8801 90 -Друго: 
8801 90 10 00 - - З а цивилна употреба 

- - Друго: 
8801 90 91 00 Балони и дирижабали 
8801 90 99 00 Друго 

8802 Други воздухоплови (на иример, хеликоише-
ри, авиони); космички летала (вклучувајќи 
сателити) и суборбитали и средства за лан-
сирање на космички летала: 

лб 
лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб ЛБ6 

лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П л 6 лб 
П лб ЛБ6 

П лб ЛБ6 
П лб ЛБ6 

лб 
лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб лб 

лб 
лб 

л б 
л б 
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- Хеликоптери: 
8802 11 - - Со неоперативна маса до 2000 кг: 
8802 11 10 00 Цивилни хеликоптери п лб лб 
8802 11 90 00 Друго . п лб лб 
8802 12 --Со неоперативна маса над 2000 кг: 
8802 12 10 00 Цивилни хеликоптери п лб лб 
8802 12 90 00 Друго п лб лб 
8802 20 - Авиони и други воздухоплови, со празна неопера-

тивна маса до 2000 кг: 
8802 20 10 00 - - Цивилни воздухоплови п лб лб 
8802 20 90 00 - -Друго п лб лб 
8802 30 -Авиони и други воздухоплови, со празна неопе-

ративна маса над 2000 кг до 15000 кг: 
8802 30 10 00 - - Цивилни воздухоплови п лб лб 
8802 30 90 00 - -Друго п лб лб 
8802 40 -Авиони и други воздухоплови, со празна неопе-

ративна маса над 15000 кг: 
8802 40 10 00 - - Цивилни воздухоплови п лб лб 
8802 40 90 00 —Друго п лб лб 
8802 60 00 00 -Космички летала (вклучувајќи сателити) и 

суборбитали и средства за лансирање на кос-
мички летала п лб лб 

8803 Делови на стоки од тар. бр,ој 8801 или 8802: 
8803 10 -Пропелери и ротори и нивни делови: 
8803 10 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови - лб лб 
8803 10 90 00 - -Друго - лб лб 
8803 20 - Стајни трапови и нивни делови: 
8803 20 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови - лб лб 
8803 20 90 00 - -Друго - лб лб 
8803 30 -Други делови на авиони или хеликоптери: 
8803 30 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови - лб лб 
8803 30 90 00 - -Друго . . . - лб лб 
8803 90 -Друго: 
8803 90 10 00 - - О д змаеви - лб лб 

--Друго: 
8803 90 91 00 За; употреба во цивилни воздухоплови - лб лб 
8803 90 99 00 Друго - лб лб 

8804 8804 00 00 00 Падобрани (вклучувајќи дирижабли, пара-
глајдери и управувани падобрани) и роте-
шути; нивни делови и прибор - лб лб 

8805 Опрема за лансирање воздухоплови; палубни 
запирачи на авиони или слична опрема; зем-
ски тренежери за летање; делови на наведе-
ните производи: 

8805 10 -Опрема за лансирање воздухоплови; палубни 
запирачи на^ авиони или слична опрема и нивни 
делови: 

8805 10 10 00 - -Опрема за лансирање на воздухоплови и нејзини 
делови - лб лб 

8805 10 90 00 —Друго . . . . . . : - лб лб 
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8805 20 - Земски тренажери за летање и нивни делови: 
8805 20 10 00 - - За цивилна употреба - лб лб 
8805 20 90 00 —Друго - лб лб 

ГЛАВА 89 

БРОДОВИ, ЧАМЦИ И ПЛОВЕЧКИ КОНСТРУКЦИИ 

8901 Патнички бродови, излетнички бродови, 
шраекши, товарни фродови, баржи и слични 
пловила за превоз на лица или на стоки: 

8901 10 00 00 -Патнички бродови, излетнички бродови и слич-
ни бродови конструирани првенствено за превоз 
на патници; траекти од сите видови п лб лб 

8901 20 00 00 - Танкери п лб лб 
8901 30 00 00 - Бродови-ладилници, освен оние од тар. подброј 

890120 п лб лб 
8901 90 -Други пловила за превоз на стоки и други пло-

вила за превоз на стоки и патници: 
8901 90 91 00 - - Б е з механички погон п лб лб 
8901 90 99 00 - - Н а механички погон п лб лб 

8902 8902 00 00 00 Рибарски бродови; бродови фабрики и други 
бродови за преработка или конзервирање на 
производи од риба п лб лб 

8903 Јахти и други пловила за спорт или разо-
нода; чамци на весла и кануи: 

8903 10 00 00 -На надувување п лб лб 
-Друго: 

8903 91 00 00 --Едрилици, со или без помошен мотор . . . . . . п лб лб 
8903 92 00 00 - - Моторни чамци, освен чамци со вонбродски 

мотори п лб лб 
8903 99 00 00 — Д р у г о п лб лб 

8904 8904 00 Бродови влекачи и потискувачи (туркачи): 
8904 00 10 00 -Влекачи п лб лб 
8904 00 90 00 - Потискувачи (туркачи) п лб лб 

8905 Бродови-светилници, противпожарни пло-
вила, пловечки багери, пловечки дигалки, и 
други пловила кај кои пловидбата е подре-
дена на нивната главна функција; пловечки 
докови, пловечки или нуркачки дупчачи или 
ироизводсшвени платформи: 

8905 10 00 00 - Пловечки багери п лб лб 
8905 20 00 00 -Пловечки или нуркачки дупчачи или производ-

ствени платформи п лб лб 
8905 90 00 00 -Друго д лб лб 

8906 8906 00 Други пловила, вклучувајќи и воени бродови 
и чамци за спасување, освен чамци на весла: 
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8906 00 10 00 -Воени бродови п Д Д 
8906 00 90 00 -Друго п лб лб 

8907 Други пловечки конструкции (на пр, Сла-
вови, резервоари, кесони, платформи за ис-
товарување, бови и светилници): 

8907 10 00 00 - Сплавови на надувавање п лб лб. 
8907 90 00 00 - Друго . . , ? п лб лб 

8908 8908 00 00 00 Бродови и други пловила и пловечки кон-
струкции за режење п лб лб 

ОДДЕЛ XVIII 

ОПТИЧКИ, ФОТОГРАФСКИ, КИНЕМАТОГРАФСКИ, МЕРНИ, КОНТРОЛНИ, 
ПРЕЦИЗНИ, МЕДИЦИНСКИ ИЛИ ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; 

ЧАСОВНИЦИ; МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ; НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР 

ГЛАВА 90 

ОПТИЧКИ, ФОТОГРАФСКИ, КИНЕМАТОГРАФСКИ, МЕРНИ, КОНТРОЛНИ, ПРЕЦИЗНИ, 
МЕДИЦИНСКИ ИЛИ ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР 

9001 Оптички влакна и снопови на оптички влак-
на; кабли од оптички влакна освен оние од 
шар. број 8544; листови и плочи од полари-
зирачки материјал; леќи (вклучувајќи и кон-
тактни леќи), призми, огледало и други 
оптички елементи, од кој и да е материјал, 
немонтирани, освен такви елементи од 
оптички необработено стакло: 

9001 10 -Оптички влакна, снопови и кабли од оптички 
влакна: 

9001 10 10 00 - - Кабли за пренос на слика , - - лб лб 
9001 10 90 00 - -Друго - лб лб 
9001 20 00 00 -Листови и плочи од поларизирачки материјал . лб лб 
9001 30 00 00 - Контактни леќи п лб лб 
9001 40 -Леќи од стакло за очила: 
9001 40 20 00 - - Б е з корективно дејствување п лб лб 

- - С о корективно дејствување: 
Довршени на двете страни: 

9001 40 41 00 Со еден фокус п лб лб 
9001 40 49 00 Друго п лб лб 

,9001 40 80 00 Друго : . п лб лб 
9001 50 -Леќи за очила од други материјали: 
9001 50 20 00 - - Б е з корективно дејствување п лб лб 

- - Со крективно дејствување: 
Довршени на двете страни: 

9001 50 41 00 Со едец фокус , . . , п лб лб 
9001 50 49 00 Друго п лб лб 
9001 50 80 00 Друго п лб лб 
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9001 90 -Друго: 
9001 90 10 00 - - За употреба во, цивилни воздухоплови 
9001 90 90 00 - - Д р у г о 

9002 Леќи, призми, огледало и други оптички еле-
менти, од кој и да е материјал, монтирани, 
што се делови или прибор на инструменти 
или-на апарати, освен такви елементи од 
оптички необработено стакло: 
- Објективи: 

9002 11 00 00 --За фотоапарати, проектори или за апарати 
за фотографски зголемувања или намалувања 

9002 19 00 00 - -Друго 
9002 20 00 00 - Филтерц 1 -
9002 90 -Друго: 
9002 90 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови 

- Друго: 
9002 90 91 00 За фотоапарат^ проектори или за апарати за 

фотографско зголемување или намалување . . 
9 0 0 2 9 0 9 9 0 0 Друго 

9003 Рамки за очила, или слични производи и нив-
- ни делови: 

- Рамки: 
9003 11 00 00 --Од пластични маси п 
9003 19 - - Од други материјали: 
9003 19 10 00 Од бесценет!! метали или метали платинирани 

со бесценети метали п 
9003 19 30 00 - - - Од прости метали . п 
9003 19 90 00 Од други материјали и 
9003 90 00 00 -Делови . 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
Лб 

Лб 

л О 
л о 
Л о 

Лб 

лб 
лб 

Ли 

лб 
лб 

лб лб 

лб 
лб 

Л о 

Л о 

л О 

9004 Очила, и слични производи корективни, заш-
титни или други: 

9004 10 - Очила за сонце: 
9004 10 10 00 - - С о стакла О П Т И Ч К И обработени 
9004 10 90 00 —Друго 
9004 90 00 00 -Друго 

11 лб лб 
П лб лб 
П лб Л о 

9005 

9005 10 00 00 
9005 80 00 00 
9005 90 00 00 

Дурбини (со еден или два објектива), оп-
тички телескопи, и нивни постаменти; 
другп астрономски инструменти и нивни 
постаменти, освен инструменти за радио-
астрономија: 
-Дурбини со два објектива (двогледи) 
-Други инструменти 
-Делови и прибор (вклучувајќи постаменти) . . . 

Л о 

Л о 

лб 

Л б 

л б 

лб 

9006 Фотографски апарати (освен кинемато-
графски камери); фотографски флеш-апара-
ти и флеш-сијалици, освен сијалиците со 
празнење од тар. број 8539: 
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9006 10 00 00 -Апарати за подготвување на иечатарски плочи 
или на цилиндри . . . . : , п лб лб 

9006 20 00 00 -Апарати за снимање на документи на микро-
филм, микрофиш или на други микроформи . . . п лб лб 

9006 30 00 00 -Апарати специјално конструирани за фотогра-
фирање под вода, за геодетски снимања од 
воздух, или за медицинско или хируршко испи-
тување на внатрешните органи; споредбени 
апарати за судски или за криминолошки цели п лб лб 

9006 40 00 00 -Фотографски апарати за момешина-брза фо-
тографија п лб лб 

-Други апарати: 
9006 51 00 00 --Со барало низ објективот (рефлексен, со еден 

објектив (ЅШ)), за филм во ролна со ширина 
до 35 мм п лб лб 

9006 52 00 00 --Други, за филм во ролна со ширина помала од 
35 мм п лб лб 

9006 53 - -Други, за филм во ролна со ширина од 35 мм: 
9006 53 10 00 Подвижни фотографски апарати п лб лб 
9006 53 90 00 - - - Д р у г о п лб лб 
9006 59 00 00 --Друго п лб лб 

-Фотографски флеш-апарати и флеш-сијалици: 
9006 61 00 00 --Флеш-апарати со сијалици на празнење (“елек-

тронски“) п лб лб 
9006 62 00 00 --Флеш-сијалици, флеш-коцки и слично п лб лб 
9006 69 00 00 --Друго п лб лб 

-Делови и прибор: 
9006 91 00 00 --За фотографски апарати - лб лб 
9006 99 00 00 --Друго - лб лб 

9007 Кинематографски камери и проектори, вклу-
чувајќи ги и оние со вградени апарати за сни-
мање или репродукција на звук: 

- Камери: 
9007 11 00 00 --За филм со ширина помала од 16 мм или за 

филм со ширина од 2 х 8 мм п лб ДЕЗ 
9007 19 00 00 --Друго, п лб ДЕЗ 
9007 20 00 00' -Проектори п лб ДЕЗ 

-Делови и прибор: 
9007 91 00 00 --За камери - лб лб 
9007 92 00 00 - - За проектори . . - лб лб 

9008 Проектори на слики, освен кинематограф-
ски; фотографски апарати (освен кинемато-
графски) за зголемување и намалување: 

9008 10 00 00 -Проектори на дијапозитиви п лб лб 
9008 20 00 00 - Читачи за микрофилм, микрофиш или друга 

микроформа, со или без можност за добивање 
на копии . П лб лб 

9008 30 00 00 -Други проектори на слики П лб лб 
9008 40 00 00 - Фотографски апарати (освен кинематограф-

ски) за зголемување и намалување . . . ......................... . . п лб лб 
9008 90 00 00 - Делови и прибор . . . . . . . . . . . . ; ,лб лб 
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9009 Аиараши за фотокопирање со вграден оп-
тички систем, апарати за контактно ко-
пирање и апарати за шермичко копирање: 
- Електростатички апарати за фотокопирање: 

9009 11 00 00 - - З а репродукција на оригинал директно на 
копија (директна постапка) п лб ДЕЗ 

9009 12 00 00 - З а репродукција на оригинал преку посебна 
подлога (индиректна постапка) п лб Ј1БЗ 

- Други апарати за фотокопирање: 
9009 21 00 00 --Со вградени оптички систем п лб Ј1БЗ 
9009 22 - - Контакти: 
9009 22 10 00 За копирање од паус хартија или диа^зо хартија ц лб Ј1БЗ 
9009 22 90 00 Друго п лб ЛБЗ 
9009 30 00 00 - Апарати за термичко копирање п лб ЛБЗ 
9009 90 — Д е л о в и и прибор: 
9009 90 10 00 - - З а елеКтростатички фотокопирни апарати или 

за други фотокопирни апарати со оптички сис-
тем - лб лб 

9009 90 90 00 —Друго - лб лб 

9010 Апарати и опрема за фотографски (вклу-
чувајќи и кинематографски) лаборатории 
(вклучувајќи и апарати за проектирање или 
цртање на врски на електронски' кола на 
осетливи полуспроводнички материјали), 
неспомнати ниту опфатени на друго место 
во оваа глава; негатоскопи; екрани за про-
екција: 

9010 10 00 00 - Апарати и опрема за автоматско развивање на 
фотографски (вклучувајќи и кинематографски) 
филм или хартии во ролна или за автоматско 
пренесување на снимки од развиен филм на рол-
ни на фотографска хартија 

- Апарати за проектирање или цртање на врски 
на електронски кола на осетливи полупро-
воднички материјали: 

9010 41 00 00 - - Апарати за директно пишување 
9010 42 00 00 - - Лодредувачи кои работат чекор по чекор . . . 
9010 49 00 00 - - Д р у г о 
9010 50 00 00 - Други апарати и опрема за фотографски (вклу-

чувајќи и кинематографски) лаборатории; нега-
тоскопи 

9010 60 00 00 - Екрани за проекции 
9010 90 00 00 -Делови и прибор 

9011 Оптички микроскоп, вклучувајќи ги и оние 
. за микрофотографија, микрокинематогра-

фија или микропроекција: 
9011 10 00 00 - Стереоскопски микроскопи 
9011 20 00 00 -Други микроскопи, за микрофотографија, мик-

рокинематографија или микропроекција 
9011 80 00 00 - Други микроскопи 
9011 90 00 00 -Делови и прибор 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П лб - лб 
П лб лб 

лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
- лб лб 
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9012 

9013 

Микроскопи, освен оптички микроскопи; ди-
фракциони апарати: 

9012 10 00 00 

9012 90 00 00 

- Микроскопи, освен оптички 
фракциони апарати 

- Делови и прибор 

микроскопи; ди-

9014 

9015 

Уреди со течни кристали што не претста-
вуваат производи поспецифично опишани во 
други тарифни броеви; ласери, освен ласер-
ски диоди; други оптички уреди и инстру-
менти, неспоменати ниту опфатени на 
друго место во оваа глава: 

9013 10 00 00 - Телескопски нишани за оружје; перископи; теле-
скопи за машини, уреди, инструменти или апа-
рати од оваа глава или од Оддел XVI . . . . . . . 

9013 20 00 00 - Ласери, освен ласерски диоди 
9013 80 - Други уреди, апарати и инструменти: 

- - Уреди на течен кристал: 
Активни матрични уреди на течен кристал: 

9013 80 11 00 Во боја 
9013 80 19 00 Црно бели или други еднобојници 
9013 80 30 00 Друго 
9013 80 90 00 - - Д р у г о 
9013 90 00 00 -Делови и прибор . . 

Компаси; други навигациони инструменти и 
апарати: 

9014 10 -Компаси: 
9 0 1 4 1 0 1 0 00 - - З а употреба во цивилни воздухоплови 
9014 10 90 00 - - Д р у г о 
9014 20 -Инструменти и апарати за аеронаутички или 

вселенска навигација (освен компаси): 
- - За употреба во цивилни воздухоплови: 

' 9014 20 13 00 Инерцијални навигациони системи 
9014 20 18 00 Друго 
9 0 1 4 2 0 9 0 0 0 --Друго 
9014 80 00 00 -Други инструменти и уреди 
9014 90 -Делови и прибор: 
9014 90 10 00 - - О д инструменти од тар.подброј 9014 10 или 

9014 20 за употреба во цивилни воздухоплови . . 
9014 90 90 00 —Друго 

Геодетски (вклучувајќи фотограметриски), 
хидрографски, океанографски, хидролошки, 
метереолошки или геофизички инструменти 
и апарати, освен компаси; далномери: 

-Далномери: 
- -Електронски 
- Друго 
- Теодолити и тахеометри: 

п 
п 

9015 10 
9015 10 10 00 
9015 10 90 00 
9015 20 
9015 20 10 00 
9015 20 90 00 

п 
п 

--Електрон,ски,,.,, 
- - Д р у г о 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 

лб 

лб 
лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
- лб лб 

лб 
лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

лб 
лб 

Ј1Б2 
ЛБ2 

ЛБ2 
ЛБ2 
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9015 30 -Нивелира: 
901530 1000 —Електронски п лб Ј1Б2 
9015 30 90 00 —Друго ^ п лб ЛБ2 
9015 40 - Инструменти и апарати з а фотограметрија: 
9015 40 10 00 - - Електронски - лб ЛБ2 
9015 40 90 00 - - Друго - лб ЛБ2 
9015 80 -Други инструменти и апарати: 

- - Електронски: 
9015 80 11 00 Метереолошки, хидролошки и геофизички ин-

струменти и апарати п лб ЛБ2 
9015 80 19 00 Друго п лб ЛБ2 

- -Друго: 
9015 80 91 00 ^ Инструменти и уреди што се користат во гео-

дезијата, топографијата, истражување или ни-
велирање; хидрографички инструменти . . . . п лб ЛБ2 

9015 80 93 00 Метереолошки, хидролошки и геофизички ин-
струменти и апарати п лб ЛБ2 

9015 80 99 00 - - - Д р у г о п лб ЛБ2 
9015 90 00 00 , - Д е л о в и и прибор - лб ЛБ2 

) 

9016 9016 00 Вага со осетливост до пет центиграми, 
вклучувајќи ги и оние со тегови: 

9016 00 10 00 - Б а г и ' - лб ЛБ2 
9016 00 90 00 - Делови и прибор - лб ЛБ2 

9017 Инструменти и апарати за цртање, обе-
лежување или математичко сметање (на 
пример, апарати за цртање, пантографи, 
агломери, прибор за цртање во сет, лога-
ритмари, калкулатори во форма на трка-
лезна плоча); инструменти за мерење дол-
жина, што се држат в рака (на пр, мерни 
прачки и ленти, микрометарски мерила, 
мерила со нониус), неспомнати ниту опфа-
тени на друго место во оваа глава: 

9017 10 -Маси и апарати за цртање, вклучувајќи и авто-
матски: 

9017 10 10 00 - - Паралелограмски и шински вид на апарати за 
цртање п лб лб 

9017 10 90 00 - - Д р у г о п лб лб 
9017 20 -Други инструменти за цртање, обележување 

или математичко сметање: 
- - Инструменти за цртање: 

9017 20 11 00 Сетови за цртање п лб лб 
9017 20 19 00 Друго п лб лб 
9017 20 30 00 - - Инструменти за обележување п лб лб 
9017 20 90 00 --Инструменти за математичко пресметување 

(вклучувајќи логаритмари, калкулатори во 
форма на тркалезна плоча и слично) . п лб лб 

9017 30 - Микрометарски мерила, клунести мерила со но-
ниус и калибрирачки мерила: 

9017 30 10 00 --Микрометарски мерила ^ клунест мерила . . . п лб ЛБ2 
9017 30 90 00 - - Друго п лб ЛБ2 
9017 80 - Други инструменти: 
9017 80 10 00 - - М е р н и шипки, мерни трака и ленири со мерна 

; г п поделба п лб ЛБ2 
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9017 80 90 00 - - Д р у г о 
9017 90 00 00 - Делови и прибор 

лб 
лб 

ЛБ2 
лб 

9018 

9018 11 00 00 
9018 12 00 00 
9018 13 00 00 
9018 14 00 00 
9018 19 00 00 
9018 20 00 00 

9018 31 
9018 31 10 00 
9018 31 90 00 
9018 32 

9018 32 10 00 
9018 32 90 00 
9018 39 00 00 

9018 41 00 00 

9018 49 00 00 
9018 50 

9018 50 10 00 
9018 50 90 00 
9018 90 
9018 90 10 00 

9018 90 20 00 
9018 90 30 00 

9018 90 41 00 
9018 90 49 00 
9018 90 50 00 
9018 90 60 00 
9018 90 70 00 
9018 90 75 00 
9018 90 85 00 

9019 

Инструменти и апарати за медицинска, 
хируршка, забарска и ветеринарна наука, 
вклучувајќи и сцинтиграфски апарати, други 
електромедицински апарати и инструменти 
за испитување на видот: 

- Електродијагностички апарати (вклучувајќи и 
апарати за функционални истражувачки испи-
тувања или за проверување на физиолошките 
параметри): 

- - Електрокардиографи п 
- - Ултрасонични скенери 
-- Апарати за магнетна резонанција 
- - Сцинтиграфски апарати . 
—Друго ^ ^ 
-- Апарати со улшравиолетови или инфрацрвени 

зраци 
-Шприцеви, игли, катетри, канили и слично: 
--Шприцеви, со или без игли: 

Од пластични маси 
— Друго 

--Цевчести метални игли и хируршки игли за 
шиење: 
Цевчести метални игли 
Друго 

--Друго . . 
-Други инструменти и апарати за забарството: 
--Забарски дупчалка, вклучувајќи и комбинира-

ни со друга забарска опрема на еден заеднички 
постамент 

—Друго 
-Други инструменти и апарати за офталмологи-

јата: 
- -Неоптички 
- - Д р у г о 
-Други инструменти и апарати: 
- - Инструменти и апарати за мерење на крвен при-

тисок 
--Ендоскопи 
- - О п р е м а за дијализа (вештачки бубрези, буб-

режни машини, дијализатори) 
- - Диатермички апарати: 

Ултразвучни 
Друго 

- - Трансфузиони апарати 
- -Апарати за анестезија . . . 
--Ултразвучни литотриптични инструменти . . . . 
- - Апарати за нервна стимулација 
- Друго 
Апарати за меранотерапија; апарати за 
масажа; апарати за психолошки тестирања; 
апарати за озонотерапија, оксигенотера-
пија, аеросол терапија, вештачко дишење 
или други терапевтски апарати за дишење: 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

лб лб 

лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

ЛБ2 
ЛБ2 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

П лб Ј1Б2 
П лб лб 

П лб Ј1Б1 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
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9019 10 - Апарати за механошерапијаша; апарати за ма-
сажа; апарати за психолошки тестирања: 

9 0 1 9 1 0 1 0 00 - - Електрично вибраторско-масажерски апарати - лб лб 
9019 10 90 00 —Друго - лб лб 
9019 20 00 00 - А п а р а т и за озонотерапија, оксигенотерапија, 

аеросол терапија или други терапевтски апара-
ти за дишење - лб лб 

9020 9020 00 Други апарати за дишење и гас-маски, освен 
заштитни маски без механички делови и из-
менливи филтри: 

9020 00 10 00 - За употреба во цивилни воздухоплови - лб лб 
9020 00 90 00 -Друго - - - - - лб лб 

9021 Ортопедски справи, вклучувајќи и патерици, 
хируршки појаси и потпашувачи (натеги); 
шини и други справи за фрактура; вештачки 
делови на телото; апарати за подобрување 
на слухот и други апарати што се носат, 
или вградуваат во телото, за да го надомес-
тат недостатокот или инвалидноста: 
-Вештачки зглобови и други ортопедски или 

справи за фрактура: 
9021 11 00 00 - - Вештачки зглобови - лб лб 
9021 19 — Д р у г о : 
9021 19 10 00 Ортопедски помагала - лб лб 
9021 19 90 00 Шини и други направи за фрактури - лб лб 

- Вештачки заби и забни протези: 
9021 21 - - Вештачки заби: 
9021 21 10 00 Од пластични маси - лб лб 
9021 21 90 00 Друго - лб лб 
9021 29 --Друго: 
9021 29 10 00 Од бесценети метали и платинирани со бесце-

н е т метали - лб лб 
9021 29 90 00 Друго . . - лб лб 
9021 30 -Други вештачки делови на телото: 
9021 30 10 00 - - Очни протези - лб лб 
9021 30 90 00 - - Д р у г о , - - - - - лб лб 
9021 40 00 00 - А п а р а т и за подобрување на слухот, освен де-

лови и прибор п лб лб 
9021 50 00 00 -Апарати за стимулација на работата на срце-

вите мускули, освен делови и прибор п лб лб 
9021 90 - Д р у г о : 
9021 90 10 00, - - Д е л о в и и прибор на апарати за подобрување на 

слухот - лб лб 
9021 90 90 00 - - Д р у г о - лб лб 

9022 Рендген-апарати и апарати што користат 
алфа, бета или гама зрачење, за медицинска, 
хируршка, забарска, ветеринарска или друга 
употреба, вклучувајќи и апарати за радио-
графија или радиотерапија, рендгенски цевки 
и други генератори на рендген-зраци, гене-
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ратори со висок напон, командни табли и 
командни маси, екрани, маси, столови и 
слично, за испитување или лекување: 

- Рендген-апарати за медицинска, хируршка, за-
барска, ветринарска или друга употреба, вклу-
чувајќи и апарати за радиографија или радио-
терапија: 

902212 00 00 --Компјутеризира^ томографски апарати . . . п лб лб 
9022 13 00 00 --Друго, за стоматолошки употреба п лб лб 
9022 14 00 00 --Друго, за медицинска, хируршка или ветери-

нарна употреба п лб лб 
9022 19 00 00 - -За други употреби п лб лб 

- -Апарати што користат алфа, бета или гама 
зрачење, за медицинска, хируршка, забарска, ве-
теринарска или друга употреба, вкулучувајќи и 
апарати за радиографија или радиотерапија: 

9022 21 00 00 --За медицинска, хируршка, забарска или ве-
теринарска употреба 

9022 29 00 00 — За други употреби 
9022 30 00 00 - Рендгенски цевки 
9022 90 - Д р у г о , вклучувајќи и делови и прибор: 
9022 90 10 00 - - Рендгенски флуоресцентни екрани и рендгенски 

појачувачки екрани; мрежи и штитници за заш-
тита од зрачење 

9022 90 90 00 —Друго - лб лб 

9023 9023 00 Инструменти, апарати и модели, наменети 
за цели на демонстрирање (на пр, за образо-
ванието или за изложби), што се непогодни 
за други употерби: 

9023 00 10 00 - Од вид, кои се употребуваат во настава по физика, 
хемија или други технички предмети - лб лб 

9023 00 80 00 -Друго : . . - лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 

9024 Машини и апарати за испитување на твр-
дост, цврстина на кинење или збирање, елас-
тичност или на други механички својства на 
материјалите (на пр, на метали, дрво, тек-
стил, хартија, пластична маса): 

9024 10 ' -Машини и апараши за испишување на мешали: 
902410 10 00 —Електронски п лб ЛБ2 

- -Друго : 
9024 10 91 00 Универзални или за испитување на цврстина на 

стегање п лб ЛБ2 
9024 10 93 00 За испитување на тврдоста п лб ЛБ2 
9024 10 99 00 Друго п лб ЛБ2 
9024 80 -Други машини и апарати: 
9024 80 10 00 —Електронски п лб ЛБ2 

— Друго: 
9024 80 91 00 За испитување на текстил, хартија или картон и лб ЛБ2 
9024 80 99 00 Друго п лб ЛБ2 
9024 90 00 00 - Делови и прибор - лб ЛБ2 
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9025 Хидрометри и слични пловни инструменти, 
термометри, пир о метри' барометри, хигро-
метри и психрометри, вклучувајќи и комби-
нации на овие инструменти, со или без мож-
ности за регистрирање: 
- Гермо метри и пирометри, што не се комбини-

рани со други инструменти: 
9025 11 - - П о л н е т и со течност, за директно отчиту-

вање: 
9025 11 10 00 За употреба во'цивилни воздухоплови: 

Друго: 
9025 11 91 00 Клинички или ветеринарни 
9025 11 99 00 Друго 
9025 19 --Други: 

. 9025 19 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго: 

9025 19 91 00 Електронски 
9025 19 99 00 - - - - Д р у г о 
9025 80 -Други инструменти: 
9025 80 15 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови 

— Друго: 
Барометри, некомбинирани со други инстру-
менти 

— Друго: 
Електронски . . . . \ 
Друго 

Делови и прибор: 
- За употреба во цивилни воздухоплови 
-Друго 

9025 80 20 00 -

9025 80 91 00 -
9025 80 99 00 -
9025 90 
9025 90 10 00 
9025 90 90 00 

П лб Ј1Б2 

П лб ЛБ2 
П лб ЛБ2 

П лб ЛБ2 

П лб ЛБ2 
П лб ЛБ2 

П лб ЛБ2 

П лб ЛБ2 

П лб ЛБ2 
П лб ЛБ2 

лб ЛБ2 
- лб ЛБ2 

9026 

9026 10 

9026 10 10 00 

9026 10 51 00 
9026 10 59 00 

9026 10 91 00 
9026 10 99 00 
9026 20 
9026 20 10 00 

9026 20 30 00 

9026 20 51 00 

Инструменти и апарати за мерење или кон-
трола на протокот, нивото, притисокот 
или на други променливи големини на теч-
ностите или на гасовите (на пр, мерачи на 
протекот, покажувачи на нивото, мано-
метри, мерачи на количеството на топло-
тато), освен инструментите и апаратите 
од тар. број 9014, 9015, 9028 или 9032: 
-За мерење или контрола на протокот или на 

нивото на течностите: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
- -Друго: 

Електронски: 
Мерачи на проток 
Друго 

Друго: 
Мерачи на проток 
Друго , 

-За мерење или контрола на притисокот: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови: 
- - Друго: 

Електронски 
Друго: 

Спирални или метални мерачи на притисок со 
мембрана: 
Уреди за мерење и неавтоматска регулација 
на притисок во пневматски гуми 

П лб ЛБ2 

П лб ЛБ2 
П лб ЛБ2 

П лб ЛБ2 
П лб ЛБ2 

П лб . ЛБ2 

П лб ЛБ2 

П лб ЛБ2 
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9026 20 59 00 Друго п лб ЛБ2 
9026 20 90 00 Друго п лб ЛБ2 
9026 80 - Други инструменти и апарати: 
9026 80 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови п лб ЛБ2 

--Друго: 
9026 80 91 00 Електронски п лб ЛБ2 
9026 80 99 00 Друго : п лб ЛБ2 
9026 90 -Делови и прибор: 
9026 90 10 00 - За употреба во цивилни воздухоплови - лб лб 
9026 90 90 00 —Друго - лб лб 

9027 Инструменти и апарати за физички или хе-
миски анализи (на пр, полариметри, рефрак-
тометри, спектрометри, апарати за анали-
за на гас или на чад); инструменти и 
апарати за мерење или контрола на вискози-
тетот, порозноста, експанзијата, површин-
скиот напон или слично; инструменти и 
апарати за калориметриски акустични или 
фотометриски мерења или контрола (вклу-
чувајќи и експозимешри); микротоми: 

9027 10 - Апарати за анализа на гас или на чад: 
9027 10 10 00 — Електронски п лб ЛБ2 
9027 10 90 00 - -Други п лб ЛБ2 
9027 20 - Хроматографи и инструменти за електрофо-

реза: 
9027 20 10 00 - - Хроматографи п лб ЛБ2 
9027 20 90 00 - - Инструменти за електрофореза п лб ЛБ2 
9027 30 00 00 - Спектометри, спектрофотометри и спектрог-

рафи што користат оптички зрачења (ултра-
виолетови, видливи, инфрацрвени) п лб ЛБ2 

9027 40 00 00 - Експозиметри п лб ЛБ2 
9027 50 00 00 - Д р у г и 'инструменти и апарати што користат 

оптички зрачења (ултравиолетови, видливи, 
инфрацрвени) п лб лб 

9027 80 - Други инструменти и апарати: 
--Електронски: 

9027 80 11 00 рН метри, гН метри и други апарати за мерење 
на спроводливост п лб ЛБ2 

9027 80 18 00 Друго п лб лб 
— Друго: 

9027 80 91 00 Вискозиметри, порозиметри и дилатометри . . п лб ЛБ2 
9027 80 98 00 Друго п лб ЛБ2 
9027 90 - Микротоми; делови и прибор: 
9027 90 10 00 --Микротоми - лб лб 
9027 90 90 00 - - Делови и прибор . . - лб лб 

9028 Мерачи на потрошувачката или на произ-
водството на гасови, течности или на 
електрична енергија, вклучувајќи и мерачи 
за нивно баждарење: 

9028 10 00 00 -Гасометри п лб ЛБ2 
9028 20 00 00 - Мерачи на течности п лб ЛБ2 
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9028 30 

9028 30 11 00 
9028 30 19 00 
9028 30 90 00 
9028 90 , 
9028 90 10 00 
9028 90 90 00 

- Електрични броила: 
- - З а наизменична струја: 

Еднофазни 
Повеќефазни 

- -Друго 
- Делови и прибор: т 
- - За електрични броила . 
- -Друго 

П лб Ј1Б2 
П лб Ј1Б2 
П лб Ј1Б2 

лб лб 
- лб лб 

9029 Бројачи на обртите, бројачи на производ-
ството, таксиметри, бројачи на километ-
рите, бројачи на чекорите и слично; покажу-
вачи на брзината и тахометри, освен оние 
што се распоредуваат во тар. број 9014 или 
9015; стробоскопи: 

9029 10 - Б р о ј а ч и на обртите, бројачи на производ-
ството, таксиметри, бројачи на километрите, 
бројачи на чекорите и слично: 

9029 10 10 00 --Електрични или електронски бројачи на обр-
тите, за употреба во цивилни воздухоплови . . . 

9029 10 90 00 --^П,руго 
9029 20 -Покажувачи на брзината и тахометри; стробо-

скопи: 

9029 20 10 00 

9029 20 31 00 
9029 20 39 00 
9029 20 90 00 
9029 90 
9029 90 10 00 
9029 90 90 00 

9030 

9030 10 

9030 10 10 00 
9030 10 90 00 
9030 20 
9030 20 10 00 
9030 20 90 00 

9030 31 
9030 31 10 00 
9030 31 90 00 

- - Покажувани на брзина и тахометри: . 
За употреба во цивилни воздухоплови . . . . . 
Друго: 

Покажувани на брзина за употреба во возила 
Друго . 

- - Стробоскопи 
-Делови и прибор: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
- -Друго 

Осцилоскопи, спектрални анализатори и 
други инструменти и апарати за мерење или 
контрола на електрични големини, исклучу-
вајќи ги мерачите од тар. број 9028; инстру-
менти и апарати за мерење или откривање 
алфа, бета, гама, рендгенски, космички или 
други јонизирачки зрачења: 
-Инструменти и апарати за мерење или откри-

вање на јонизирачки зрачења: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
- Друго 
- Осцилоскопи и осцилографи, со катодни зраци: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови 
- -Друго 
-Други инструменти и апарати, за мерење или 

контрола на напон, јачина на струја, отпор или 
моќност, без уреди за регистрирање: 

- - Мултиметри: 4 
За употреба во цивилни воздухоплови 
Друго 

П лб ЛБ2 
П лб ЛБ2 

П лб лб 

П лб ЛБ2 
П лб ЛБ2 
П лб лб 

лб лб 
- лб лб 

п 
П 

П 
П 

лб 
лб 

ЛБ2 
ЛБ2 

лб ЛБ2 
лб ЛБ2 

П 
П-

лб 
лб 

ЛБ2 
ЛБ2 
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9030 39 --Други: 
9030 39 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови П Лб ЛБ2 

Друго: 
лб 9030 39 30 00 Електронски П лб ЛБ2 

: Друго: 
9030 39 91 00 Волтметри . П лб ЛБ2 Ч/Ч/Ч/Ч/ V/ 1 V/ V П лб ЛБ2 
9030 39 99 00 Друго П лб ЛБ2 
9030 40 -Други инструменти и апарати, посебно кон-

струирани за телекомуникации (на пр, инстру-
менти за мерење на преслушување, инструмен-
ти за мерење на засилување, инструменти за 
мерење на изобличување, псофометри): 

„ 9030 40 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови П лб ЛБ2 
9030 40 90 00 - - Д р у г о П Лб ЛБ2 

-Други инструменти и апарати: 
9030 82 00 00 --За мерење или проверка на полупроводниците П лб . Лб 
9030 83 --Со уред за регистрирање: 
9030 83 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови П лб ЛБ2 
9030 83 90 00 Друго П лб ЛБ2 
9030 89 —Друго: 
9030 89 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови П лб ЛБ2 

Друго: 
9030 89 92 00 Електронски П лб ЛБ2 
9030 89 99 00 Друго П лб ЛБ2 
9030 90 -Делови и прибор: 
9030 90 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови - лб лб 
9030 90 90 00 - - Д р у г о - лб лб 

9031 Инструменти, апарати и машини за мерење 
или контрола, неспомнати ниту опфатени 
на друго место во оваа глава; проектори на 
профили: 

9031 10 00 00 -Машини за урамнотежување на механички де-
лови П лб лб 

9031 20 00 00 - Пробни маси П лб лб 
9031 30 00 00 - Проектори на профили П лб лб 

-Други оптички инструменти и апарати: 
9031 41 00 00 --За контрола на полупроводниците или на де-

ловите кои се користат при производството 
на полупроводници П лб лб 

9031 49 00 00 —Друго П лб Лб 
9031 80 -Други инструменти, апарати и машини: 
9031 80 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови П . лб ЛБ2 

- -Друго: 

9031 80 31 00 
Електронски: 

9031 80 31 00 За мерење или контрола на геометриски го-
лемини П лб ЛБ2 

9031 80 39 00 Друго П Лб ЛБ2 
Друго: 

9031 80 50 00 За мерење или контрола на геометриски го-
лемини П лб ЛБ2 

9031 80 99 00 Друго П лб ЛБ2 
9031 90 -Делови и прибор: 
9031 90 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови - Лб лб 
9031 90 90 00 - - Д р у г о - Лб лб 
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9032 

9032 10 
9032 10 10 00 

9032 10 30 00 
9032 10 90 00 
9032 20 
9032 20 10 00 
9032 20 90 00 

9032 81 
9032 81 10 00 
9032 81 90 00 
9032 89 
9032 89 10 00 
9032 89 90 00 
9032 90 
9032 90 10 00 
9032 90 90 00 

9033 9033 00 00 00 

Инструменти и апарати за автоматска ре-
гулација или управување: 
- Термостати: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови п лб лб 
--Друго: 

Електронски п лб 
Друго п лб 

- Маностати (пресостати): 
- - За употреба во цивилни воздухоплови п лб 

Друго : П лб 
- Други инструменти и апарати: 
- - Хидраулични или пневматски: 

За употреба во цивилни воздухоплови п лб 
Друго п лб 

--Други: 
За употреба во цивилни воздухоплови п лб 
Друго п лб 

-Делови и прибор: 
- - За употреба во цивилни воздухоплови - пб 
-,-Друго - иб 

Делови и прибор (неспомнати ниту опфа-
тени на друго место во оваа глава) за ма-
шини, уреди, инструменти или апарати од 
Глава 90 - лб лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

ГЛАВА 91 

ЧАСОВНИЦИ И НИВНИ ДЕЛОВИ 

9101 Рачни, џебни и други лични часовници, вклу-
чувајќи и штоперица, со куќиште од благо-
роден метал или од метал платиниран со 
благороден метал: 
-Рачни часовници, електрично напојувани, со или 

без штоперица: 
9101 11 00 00 - - Само со механички покажувач 
9101 12 00 00 --Само со оптичко-електронски покажувач . . . 
9101 19 00 00 --Други 

-Други рачни часовници, со или без штоперици: 
9101 21 00 00 --Со автоматско навивање 
9101 29 00 00 --Други 

-Други: 
9101 91 --Електрично капојувани: 
9101 91 00 10 Штоперици . 
9101 91 00 90 Други 
9101 99 —Други : 
9101 99 00 10 Штоперици 
9101 99 00 90 Други 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П 
П 

П 
П 

лб 
лб 

лб 
лб 

ЛБ2 
лб 

ЛБ2 
лб 

9102 Рачни, џебни и други лични часовници, вклу-
чувајќи и штоперица, освен оние што се ра-
споредуваат во тар. број 9101: 
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- Рачни часовници, електрично напојувани, со или 
без штоперица: 

9102 11 00 00 - - Само со механички покажувач 
9102 12 00 00 --Само со оптичко-електронски покажувач . . . 
9102 19 00 00 --Други . . . / ! 

-Други рачни часовници, со или без штоперица: 
9102 21 00 00 - - Со автоматско навивање 
9102 29 00 00 --Други 

-Други: 
9102 91 - - Електрично напојувани: 
9102 91 00 10 Штоперици 
9102 91 00 90 Други 
9102 99 --Други: 
9102 99 00 10 Штоперици 
9102 99 00 90 Други 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П 
П 

П 
и 

9103 Куќни, канцелариски и ,слични часовници со 
механизам за лични часовници, исклучувајќи 
ги часовниците од тар. број 9104: 

) 

9103 10 00 00 - Електрично капојувани . . . . п 
9103 90 00 00 -Други п 

9104 9104 00 

9104 00 10 00 
9104 00 90 00 

9105 

9105 11 00 00 
9105 19 00 00 

9105 21 00 00 
9105 29 00 00 

9105 91 00 00 
9105 99 
9105 99 10 00 
9105 99 90 00 

9106 

9106 10 00 00 

9106 20 00 00 
9106 90 
9106 90 10 00 

Часовници за инструмент-табли и часов-
ници од сличен тип за возила, воздухоплови, 
космички латела илџ пловила: 
- За употреба во цивилни воздухоплови . п 
-Друго-. п 

Други часовници (освен часовници со механи-
зам за лични часовници): 
- Будилици: 
- - Електрично напојувани п 
—Други п 
-Ѕидни часовници: 
--Електрично капојувани п 
—Други ' п 
-Други: 
- - Електрично напојувани п 
--Други: 

За на маса или за на камин п 
Друго П 

Апарати за контрола и мерење на време, со 
механизам за часовници или со синхрон-мо-
тор (на пр, за регистрирање само на време, 
или на време и на датум): 
- Апарати за регистрирање само на време; .апа-

рати за регистрирање и на време и на датум . . п 
- Паркинг-часовници ^ . . п 
-Други: 
- -Мерачи на кратки временски периоди (бројачи 

на минути, бројачи на секунди, штоперици за на 
маса) п 

лб 
лб 

лб. 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

ЛБ2 
лб 

ЛБ2 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб лб 

лб 
лб 

ЛБ2 
ЛБ2 

лб ЛБ2 
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9106 90 90 00 - - Д р у г о п лб Ј1Б2 

9107 9107 00 00 00 Временски прекинувани со механизам за ча-
совници или со синхрон-мотор п лб Ј1Б2 

9108 Механизми за лични часовници, комплетни и 
составени: 
- Електрично напојувани: 

9108 11 00 00 --Само со механички покажувач или со уред во 
кој може да се вгради механички покажувач . П лб лб 

9108 12 00 00 --Само со оптичко-електронски покажувач . . . ,П лб лб 
9108 19 00 00 --Други П лб лб 
9108 20 00 00 - Со автоматско навивање П лб лб 

-Други: 
9108 91 00 00 --Со ширина, должина или пречник до 33,8 мм П лб лб 
9108 99 00 00 --Други П лб лб 

9109 Други механизми за часовници, комплетни и 
составени: 
-Електрично напојувани: 

9109 11 00 00 --За будилници п лб лб 
9109 19 --Други: 
9109 19 10 00 За употреба во цивилни воздухоплови, со ши-

рина или дијаметар до 50 мм п лб лб 
9109 19 90 00 Друго п лб лб 
9109 90 -Други: 
9109 90 10 00 - - З а употреба во цивилни воздухоплови, со ши-

рина или дијаметар до 50 мм п лб лб 
9109 90 90 00 —Друго \ . : п лб лб 

9110 Комплетни механизми за часовници (лични 
или други), несоставени или делумно соста-
вени; (механизми во сетови) некомплетни 
механизми за часовници (лични или други), 
составени; груби механизми за часовници 
(лични или други): 
- За лични часовници: 

9110 11 --Комплетни механизми, несоставени или де-
лумно составени (механизми во сетови): 

9110 11 10 00 Со балансни тркала и спирална пружина . . . . п лб лб 
911011 9000 Друго п лб лб 
911012 00 00 - - Некомплетни механизми, составени - лб лб 
9110 19 00 00' - - Груби механизми - лб лб 
9110 90 00 00 -Други . . - лб лб 

9111 Кутии за лични часовници и делови од ку-
тии: 

9111 10 00 00 - Кутии од благородни метали или од метал пла-
тиниран со благороден метал п лб лб 

9111 20 -Кутии од прости метали, вклучувајќи и позла-
тен или посребрени: 

9111 2 0 1 0 0 0 - - Позлатени или посребрени . . п лб лб 
9111 20 90 00 - - Друго п лб лб 
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9111 80 00 00 -Други кутии п лб лб 
9111 90 00 00 -Делови - лб лб 

ш 

9112 Кутии за куќни, канцелариски и слични ча-
совници и кутии од сличен вид за други про-
изводи од оваа глава, и делови од кутии: 

9112 10 00 00 - Кутии од метал п лб лб 
9112 80 00 00 -Други кутии п лб лб 
9112 90 00 00 -Делови - лб лб 

9113 Ремени, гривни за рачни часовници, и делови 
за ремени и гривни: 

9113 10 -Од благородни метали или од метал платини-
ран со благороден метал: 

9113 10 10 00 - - Од благородни метали - лб лб 
9113 10 90 00 - - Од метал платиниран со благороден метал . . . - лб лб 
9113 20 00 00 -Од прост метал, вклучувајќи и позлатени или 

посребрени - лб лб 
9113 90 -Друго: 
9113 90 10 00 - - О д кожа или вештачка кожа - лб лб 
9113 90 30 00 - Од пластични материјали - лб лб 
9113 90 90 00 - -Друго ! - лб лб 

9114 Други делови од часовници (лични и други): 
9114 10 00 00 - Пружини - лб лб 
9114 20 00 00 -Лежишен камен . . - лб лб 
9114300000 -Бројници ' . - лб лб 
9114 40 00 00 - Плочи и мостови - лб лб 
9114 90 00 00 ' -Друго , . . . : . . . . % . . . . . . . . . - лб лб 

ГЛАВА 92 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ; ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА ОВИЕ ПРОИЗВОДИ 

9201 Клавири, вклучувајќи и автоматски кла-
вири; чембала и други клавијатурни инстру-
менти со жици: 

9201 10 -Пијанина: 
9201 10 1000 - - Н о в и н лб лб 
9201 10 90 00 --Употребувани п лб лб 
9201 20 00 00 - Концертни клавири п, лб лб 
9201 90 00 00 -Друго п лб лб 

9202 Други музички инструменти со жици (на 
пример, гитари, виолини, харфи): 

9202 10 - Гудачки инструменти: 
9202 10 10 00 - - Виолини п лб лб 
9202 10 90 00 —Друго п лб лб 
9202 90 -Други: 
9202 90 10 00 —Харфи п лб лб 
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9202 90 30 00 — Гитари .. . . : ' п лб лб 
9202 90 90 00 — Друго п лб лб 

9203 9203 00 Оргули со Шипки; хармониуми и слични кла-
виј ату рини инструменти со слободни ме-
тални пиени: 

9203 00 10 00 -Оргули п лб лб 
9203 00 90 00 -Друго п лб лб 

9204 Хармоники и слични инструменти; усни хар-
моника 

9204 10 00 00 - Хармоники и слични инструменти п лб лб 
9204 20 00 00 -Усни хармоники п лб лб 

9205 Други дувачки музички инструменти (на 
пример, кларинети, труби, гајди): 

9205 10 00 00 -Лимени дувачки инструменти п лб лб 
9205 90 00 00 -Други п лб лб 

9206 9206 00 00 00 Удирачки музички инструменти (на пр, та-
пани, ксилофони, цимбалц, кастањети, ма-
ракаси) п лб лб 

9207 Музички инструменти, чијшто звук се про-
изведува електрично, или мора да се заси-
лува електрично (на пример, оргули, гитари, 
хармоники): 

9207 10 - Клавијатурни инструменти, освен хармоника: 
9207 10 10 00 - -Оргули п лб лб 
9207 10 30 00 --Дигитални клавири п лб лб 
9207 1 0 50 00 —Синтисајзери п лб лб 
9207 10 80 00 —Друго п лб лб 
9207 90 -Друго: 
9207 90 10 00 —Гитари п лб лб 
9207 90 90 00 - - Д р у г о п лб лб 

9208 Музички кутии, панаѓурски оргули, меха-
нички улични оргули, механички птици пе-
јачки, музички пили и други музички инстру-
менти што не се распоредуваат ниту во 
еден друг тарифен број на оваа глава; пред-
мети за мамење од сите видови; пишталки, 
рогови за довикување и други усни дувачки 
сигнални инструменти: 

9208 10 00 00 -Музички кутии п лб лб 
9208 90 00 00 -Друго п лб лб 

9209 Делови (на пример, механизми за музички ку-
тии) и прибор (на пример, картички, дис-
кови и валјаци за механички инструменти) 
за музички инструменти; метрономи, тон-
ски виљушки и пишталки (за давање тоно-
ви) од сите видовш 
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9209 10 00 00 - Мешрономи, тонски вилутки и пишталки (за 
давање тонови) - лб лб 

9209 20 00 00 -Механизми за музички кутии . - лб лб 
9209 30 00 00 -Жици за музички инструменти - лб лб 

-Друго: 
9209 91 00 00 --Делови и прибор за клавири . - лб лб 
9209 92 00 00 --Делови и прибор за музички инструменти од 

тар. број 9202 - лб лб 
9209 93 00 00 - - Д е л о в и и прибор за музички инструменти од 

тар. број 9203 - лб лб 
9209 94 00 00 --Делови и прибор за музички инструменти од 

тар. број 9207 - лб лб 
9209 99 --Друго: 
9209 99 10 00 - - - Делови и прибор за музички инструменти од 

тар. број 9204 - лб лб 
9209 99 30 00 Делови и прибор за музички инструменти од 

тар. број 9205 - лб лб 
9209 99 90 00 Друго - лб лб 

ОДДЕЛ XIX 

ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА; НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР 

ГЛАВА 93 

ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА; НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР 

9301 9301 00 00 00 Воено оружје, освен револверите, пишто-
лите и оружјата од тар. 6Ј ој 9307 п Д Д 

9302 9302 00 Револвери и пиштоли, освен оние што се 
распоредуваат во тар. број 9303 или 9304: 

9302 00 10 00 - Со калибар 9 мм и повеќе п Д Д 
9302 00 90 00 -Друго п Д Д 

9303 Друго огнено оружје и слични уреди што 
функционираат со палење на експлозивно 
полнење (на пр, спортски пушки, сачмарка и 
ловечки и спортски карабини, огнено оружје 
што се полни однапред, сигнални пиштоли и 
други направи предвидени за исфрлување са-
мо на сигнални ракети, пиштоли и револвери 
за истрелување на маневарски муниција, 
пиштоли со поврзан клин за хумано убивање 
на животни, фрлани на бродски јажиња): 

9303 10 00 00 - Огнено оружје што се полни однапред п Д Д 
9303 20 -Други спортски и ловечки пушки-сачмарка, 

вклучувајќи и комбинација на сачмарка и кара-
бини: 

9303 20 30 00 - - Д в о ц е в н и со мазна цевка, , . п лб Д 
9303 20 80 00 - - Друго“. п лб Д 
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9З0З 30 00 00 -Други спортски и ловечки пушки п лб Д 
9З0З 90 00 00 - Д р у г о п лб Д 

9304 9304 00 00 00 Друго оружје (на пример, пружински, воз-
душни или гасни пушки и пиштоли, пен-
дреци), освен оружјето од тар. број 9307 . . п лб Д 

9305 Делови и прибор на производите од тар. 
број 9301 до 9304: 

9305 10 00 00 -Зареволвери или пиштоли - Д Д 
-За пушки-сачмарка, ловечки или спортски кара-

бини од тар. број 9303: 
9305 21 00 00 --Цевки за пушки-сачмарка - лб Д 
9305 29 --Друго:. 
9305 29 10 00 Изжлебени цевки - лб Д 
9305 29 30 00 Грубо обликувани кундаци - лб Д 
9305 29 80 00 Друго - лб Д 
9305 90 -Друго: 
9305 90 10 00 - - За воено оружје од тар. број 9301 '. - Д Д 
9305 90 90 00 - - Д р у г о - Д Д 

9306 Бомби, гранати, торпедо, мини, ракети и 
слично и нивни делови; куршуми, друга муни-
ција и проектили, нивни делови, вклучувајќи 
и сачма и чепови за фишеци: 

9306 10 00 00 - Муниција за алат за заковување или сличен 
алат или за пиштоли со врзан клин за хумано 
убивање на животни, и нивни делови - Д Д 

-Муниција за пушки-сачмарка и делови за таа 
муниција; муниција за воздушни пушки: 

9306 21 00 00 — Фишеци ^ Д Д 
9306 29 — Д р у г о : 
9306 29 40 00 Чаури - Д Д 
9306 29 70 00 Друго - Д Д 

9306 30 - Друга муниција и нејзини делови: 
9306 30 10 00 - - За револвери и пиштоли од тар. број 9302 и за 

автоматски пушки од тар. број 9301 - Д Д 
— Друго: 

9306 30 30 00 За воено оружје - Д Д 
Друго: 

9306 30 91 00 Муниција за централни сигнални ракети . . . - Д Д 
9306 30 93 00 - - - - Мунуција за рабно сигнални ракети - Д Д 
9306 30 98 00' Друго - Д Д 

9306 90 - Друго: 
9306 90 10 00 — За воено оружје - Д Д 
9306 90 90 00 - - Д р у г о - Д Д 

9307 9307 00 00 00 -Мечови, сабји, бајонети, копја и слични 
оружја, нивни делови и футроли за тоа 
оружје д д 
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ОДДЕЛ XX 

РАЗНИ ПРОИЗВОДИ 

ГЛАВА 94 

МЕБЕЛ; ПОСТЕЛНИНА, МАДРАЦИ, НОСАЧИ НА МАДРАЦИ, ПЕРНИЦИ И СЛИЧНИ 
ПОЛНЕТИ ПРОИЗВОДИ; ЛАМБИ И ДРУГИ СВЕТЛЕЧКИ ТЕЛА, НА ДРУГО МЕСТО 

НЕСПОМНАТИ ИЛИ ОПФАТЕНИ; ОСВЕТЛЕНИ ЗНАЦИ, ОСВЕТЛЕНИ ПЛОЧКИ СО 
ИМИЊА И СЛИЧНО; МОНТАЖНИ ЗГРАДИ 

9401 Седишта (освен оние од тар. број 9402), 
вклучувајќи ги и оние што можат да се 
претворат во легла, и нивни делови: 

9401 10 - Седишта за воздухоплови: 
9401 10 10 00 - - Непревлечени со кожа, за цивилни воздухоплови - лб^ лб 
9401 10 90 00 —Друго 1 - лб лб 
9401 20 00 00 - Седишта за моторни возила - лб лб 
9401 30 - Обртни седишта со дотерување на променлива 

висина: 
9401 30 10 00 - - Тапацирана со наслони за грб и со тркалца или 

лизгалки . - лб лб 
'9401 30 90 00 - -Друго - лб лб 
9401 40 00 00 - Седишта, освен градински седишта или кампинг 

опрема, што можат да се претворат во легла - лб лб 
9401 50 00 00 -Седишта од трска, прачки, бамбуси или слични 

материјали - лб лб 
-Други седишта, со дрвени скелети: 

9401 61 00 00 --Тапацирана - лб лб 
9401 69 00 00 — Д р у г и 1 - лб лб 

-Други седишта, со метални скелети: 
9401 71 00 00 --Тапацирана - лб лб 
9401 79 00 00 --Други - лб лб 
9401 80 00 00 - Д р у г и седишта 4 - лб лб 
9401 90 -Делови; 
9401 90 10 00 - - З а седишта за воздухоплови - лб лб 

— Друго: 
9401 90,30 00 Од дрво - лб лб 
9401 90 80 00 Друго - лб лб 

9402 Медицински, хируршки, забарски или ветери-
нарски мебел (на пример, операциони маси, 
маси за прегледи, болнички кревети со меха-
нички уреди, забарски столови); берберски 
столови и слични столови, со обртно, нак-
лонувачко и подигнувачко движење; делови 
на наведените производи: 

9402 10 00 00 -Забарски, берберски или слични столови и нивни 
делови - - “ лб лб 

9402 90 00 00 - Д р у г о лб лб 
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9403 ДрУг мебел и негови делови: 
9403 10 - Метален канцелариски мебел: 
9403 10 10 00 - - М а с и за цртање (освен оние од тар. број 9017) . . - лб лб 

- -Друго ; 
Со висина до 80 см: 

9403 10 51 00 Работни маси - лб лб 
9403 10 59 00 Друго - лб лб 

Со висина над 80 см: 
9403 10 91 00 Ормани со врати и роло ормани - лб лб 
9403 10 93 00 Ормани за картотека и други ормани со фи-

оки - лб лб 
9403 10 99 00 Друго - лб лб 
9403 20 - Друг метален мебел: 
9403 20 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови - лб лб 

- Друго: 
9403 20 91 00 Кревети - лб лб 
9403 20 99 00 Друго - лб лб 
9403 30 - Дрвен канцелариски мебел: 

- - Со висина до 80 см: 
9403 30 11 00 Работни маси - лб лб 
9403 30 19 00 Друго - лб лб 

- - Со висина над 80 см: 
9403 30 91 00 Ормани за картотека и други ормани со фиоки - лб лб 
9403 30 99 00 Друго - лб лб 
9403 40 - Дрвен кујнски мебел: 
9403 40 10 00 - -Опремени кујнски делови - лб лб 
9403 40 90 00 —Друго - лб лб 
9403 50 00 00 - Дрвен мебел за спални соби - лб лб 
9403 60 - Друг дрвен мебел: 
9403 60 10 00 - - Д р в е н мебел за терпезарии и дневни соби . . . . - лб лб 
9403 60 30 00 - - Дрвен мебел за опремување на продавници . . . - лб лб 
9403 60 90 00 - - Друг дрвен мебел - лб лб 
9403 70 - Мебел од пластични маси: 
9403 70 10 00 - - За употреба во цивилни воздухоплови - лб лб 
9403 70 90 00 - - Д р у г о - лб лб 
9403 80 00 00 -Мебел од други материјали, вклучувајќи и тр-

ска, прачки, бамбус или слични материјали . . . - лб лб 
9403 90 -Делови: 
9403 90 10 00 - - О д метал - лб лб 
9403 90 30 00 - - Од дрво - лб лб 
9403 90 90 00 - - О д други материјали - лб лб 

9404 Носачи на мадраци; предмети на постелнина 
и слични стоки (на пример, мадраци, јоргани, 
перини, перници и перничиња), со пружини 
или полнети со кој и да е материјал или од 
целуларна гума или пластична маса, вклу-
чувајќи и пресвлечени: 

9404 10 00 00 - Носачи на мадраци 
- Мадраци: 

9404 21 --Од целуларна гума или пластична маса, вклу-
чувајќи и пресвлечена 

9404 21 10 00 Од гума или каучук 

лб лб 

л б л б 
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9404 
9404 
9404 
9404 
9404 
9404 
9404 
9404 
9404 
9404 

21 90 00 
29 
29 10 00 
29 90 00 
30 
30 10 00 
30 90 00 
90 
90 10 00 
90 90 00 

9405 

9405 10 

9405 10 10 00 

9405 10 21 00 
9405 10 29 00 
9405 10 30 00 
9405 10 50 00 

9405 10 91 00 
9405 10 99 00 
9405 20 

9405 20 11 00 
9405 20 19 00 
9405 20 30 00 
9405 20 50 00 

9405 20 91 00 
9405 20 99 00 
9405 30 00 00 
9405 40 
9405 40 10 00 

9405 40 31 00 
9405 40 35 00 
9405 40 39 00 

9405 40 91 00 
9405 40 95 00 
9405 40 99 00 
9405 50 00 00 
9405 60 

Од пластични маси - лб лб 
- - Од други материјали: 

Со спирална влошка . . . . . - лб лб 
Друго - лб лб 

-Вреќи за спиење: 
- - П о л н е т и со пердуви или перја - лб лб 
- - Д р у г о - лб лб 
-Друго: 
- - Полнети со пердуви или перја - лб лб 
- - Д р у г о - лб лб 

Ламби и други светлечки тела, вклучувајќи 
и рефлектори и нивни делови, на друго мес-
то неспомнати ниту опфатени; осветлени 
знаци, осветлени плочки со имиња и слично, 
со постојано фиксиран светлосен извор, и 
нивни делови на друго место неспомнати 
ниту опфатени: 
-Лустери и други електрични плафонски или 

ѕидни светлечки тела, освен за осветлување на 
јавни отворени простории или собраќајници: 

- - О д прости метали или од пластични маси, за 
употреба во цивилни воздухоплови . - лб лб 

- -Друго : 
Од пластични маси: 

За употреба со сијалици со влакна 
Друго 

- - - Од керамика 
Од стакло . ' 
Од други материјали: 

За употреба со сијалици со влакна 
Друго 

-Електрични ламби за ставање на маса, покрај 
кревет, или на под: 

- - Од пластични маси: 
За употреба со сијалици со влакна 

- - - Д р у г о 
- - Од керамика " . . . 
- - Од стакло 
- - Од други материјали: 

За употреба со сијалици со влакна 
Друго 

- Сетови за осветлување на новогодишни елки . . 
-Други електрични ламби и светлечки тела: 
- -Рефлектори - лб лб 
- -Друго : 

Од пластични маси: 
За употреба со сијалици со влакна - лб лб 
За употреба со флуоресцентни цевки - лб лб 
Друго - лб лб 

Од други материјали: 
За употреба со сијалици со влакна . - лб лб 
За употреба со флуоресцентни цевки - лб лб 
Друго - лб лб 

- Неелектрични ламби и светлечки тела - лб лб 
- Осветлени знаци, осветлени плочки со имиња и 

слично: 

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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9405 60 10 00 - - О д прости метали или од пластични маси, за 
употреба во цивилни воздухоплови - лб лб 

— Друго: 
9405 60 91 00 Од пластични маси - лб лб 
9405 60 99 00 Од други материјали - лб лб 

-Делови: 
9405 91 — Од стакло: 

Производи за електрични светлечки тела (ос-
вен рефлектори): 

9405 91 11 00 Брусено стакло, сплоснети парчиња, топ-
чиња, парчиња во вид на крушка, во вид нг 
цвет, висечки украси и слични производи за 
украсување на лустери - лб лб 

9405 91 19 00 Друго (на пример, дифузери, капаци за пла-
фонерки, абажури, топки, парчиња во форма 
на лале) - лб лб 

9405 91 90 00 Друго - - лб лб 
9405 92 - - Од пластични маси: 
9405 92 10 00 Делови од производи од тар. подброј 9405 10 

или 9405 60, за употреба во цивилни возду-
хоплови - лб лб 

9405 92 90 00 Друго - лб лб 
9405 99 — Д р у г о : 
9405 99 10 00 Делови за производи од тар. подброј 9405 10 

или 9405 60, за употреба во цивилни возду-
хоплови - лб лб 

9405 99 90 00 Друго - лб лб 

9406 9406 ПО Монтажни згради: 
9406 00 10 00 - О д дрво - лб лб 

- - Од железо или челик: 
9406 00 31 00 --Стаклени бавчи . . . - лб лб 
9406 00 39 00 —Друго - лб лб 
9406 00 90 00 - Од други материјали - лб лб 

ГЛАВА 95 

ИГРАЧКИ, РЕКВИЗИТИ ЗА ДРУШТВЕНИ ИГРИ И СПОРТ; 
НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР 

9501 9501 00 Детски играчки со тркала, за јавање или 
возење (на пример, трицикли, тротинети, 
автомобили со педали); колички за кукли: 

9501 00 10 00 -Колички за кукли - лб лб 
9501 00 90 00. -Друго - лб лб 

9502 Кукли во форма на човечки суштества: 
9502 10 -Кукли, облечени или необлечени: 
9502 10 10 00 - - О д пластични маси п лб лб 
9502 10 90 00 - - Од други материјали п лб лб 

-Делови и прибор: 
9502 91 00 00 --Облека и прибор за облека, обувки и покриени 

за глава - лб лб 
9502 99 00 00 --Друго - лб лб 
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9503 Други играчки; смалени модели и слични мо-
дели за игра, вклучувајќи и со погон; загашки 
од сите видови: 

9503 10 -Електрични возови, вклучувајќи и колосеци, сиг-
нали и друг прибор за нив: 

9503 10 10 00 - - Намалени модели - лб лб 
9503 10 90 00 - -Друго - лб лб 
9503 20 - Сетови на смалени модели за склопување, вклу-

чувајќи и модели со погон, освен оние од тар. 
подброј 9503 10: 

9503 20 10 00 - - Од пластични маси - лб лб 
9503 20 90 00 - - Од други материјали - лб . лб 
9503 30 -Други сетови на конструкции и конструкциони 

играчки: 
9503 30 10 00 — Од дрво - . лб лб 
9503 30 30 00 - - Од пластични маси \ - лб лб 
9503 30 90 00 - - О д други материјали ........... . . - лб лб 

-Играчки во форма на животни или нечовечки 
суштества: 

9503 41 00 00 --Полнети П лб лб 
9503 49 —Други: 
9503 49 10 00 Од дрво ' П лб лб 
9503 49 30 00 ---Одпластични маси . . П лб лб 
9503 49 90 00 Од други материјали П , лб лб 
9503 50 00 00 -Музички инструменти и музички апарати, во 

форма на играчки - лб лб 
9503 60 - Загатки: 
9503 60 10 00 - - Од дрво П лб лб 
9503 60 90 00 - -Друго П лб лб 
9503 70 00 00 -Други играчки, во сетови или на подлоги . . . . . П Ј1б лб 
9503 80 -Други играчки и модели, со вграден мотор: 
9503 80 10 00 - - Од пластични маси П лб лб 
9503 80 90 00 - - О д други материјали П лб лб 
9503 90 -Друго: 
9503 90 10 00 - - Оружје во форма на играчки П лб лб 

--Друго: 
Од пластични маси: 

9503 90 32 00 - , Без механички погон П лб лб 
9503 90 34 00 Друго . . П лб лб 
9503 90 35 00 Од каучук или гума П лб лб 
9503 90 37 00 Од текстилни материјали П лб лб 

Од метал: 
9503 90 51 00 Минијатурни модели П лб лб 
9503 90 55 00 Друго П лб лб 
9503 90 99 00 Од други материјали П лб лб 

Производи за панагурски игри, игри за маса 
или друштвени игри, вклучувајќи и флипери, 
билијард, специјални маси за казино-игри и 
опрема за автоматски куглани 

9504 10 00 00 - Електронски видеоигри за употреба со ТВ при-
емник - лб лб 

9504 20 - Маси и прибор за билијард: 
9504 20 10 00 - - Маси за билијард (со или без нозе) - лб лб 
9504 20 90 00 - -Друго - лб лб 

9504 
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9504 30 - Д р у г и што се пуштаат во работа со метални 
пари или со жетону освен опрема за автомат-
ски куглани: 

9504 30 10 00 - - Игри со екран п лб лб 
- -Други игри: 

9504 30 30 00 —Флипери п лб лб 
9504 30 50 00 - Друго п лб лб 
9504 30 90 00 —Делови п лб лб 
9504 40 00 00 - Карти за играње - лб лб 
9504 90 -Друго: 
9504 90 10 00 - -Сетови на електрични тркачки автомобили кои 

имаат карактер на натпреварувачки игри . . . . п лб лб 
9504 90 90 00 - - Д р у г о . - - - п лб лб 

9505 Свечени, карневалски или други производи за 
разонода, вклучувајќи и за маѓионичарски 
трикови и слично: 

9505 10 - Производи за новогодишни празници: 
9505 10 10 00 - - Од стакло - лб лб 
9505 10 90 00 - - Од други материјали - лб лб 
9505 90 00 00 - Д р у г о . - лб лб 

9506 Производи и опрема за општа физичка кул-
тура, гимнастика, атлетика, други спорто-
ви (вклучувајќи и пинг-понг) или игри на от-
ворено, неспомнати ниту опфатени на друго 
место во оваа глава; базени за деца: 
- Скии за снег и друга скијачка опрема за снег: 

9506 11 --Скии: 
9506 11 10 00 Скии за трчање . . : . . пар лб лб 
9506 11 90 00 Друго пар лб лб 
9506 12 00 00 - - Врзувани за скии - лб лб 
9506 19 00 00 --Друго.., - лб лб 

- Скии за вода, штици за едрење и друга опрема за 
спортови на вода: 

9506 21 00 00 --Штици за едрење п лб лб 
9506 29 00 00 - - Друго п лб лб 

- Палки за голф и друга опрема за голф: 
9506 31 00 00 — П а л к и п лб лб 
9506 32 00 00 — Топки п лб лб 
9506 39 --Друго: 
9506 39 10 00 Делови на палки за голф - лб лб 
9506 39 90 00 Друго . - лб лб 
9506 40 -Производи и опрема за пинг-понг: 
9506 40 10 00 - -Рекети , топчиња и мрежи | - лб лб 
9506 40 90 00 —Друго - л б л б 

-Рекети за тенис, бадминтон или слично со или 
без жица: 

9506 51 00 00 --Рекети за тенис на трева, со или без жица . . п лб лб 
9506 59 00 00 --Друго п лб лб 

- Топки, освен топки за голф и топки за пинг-
понг: 

9506 61 00 00 - - За тенис на трева п лб лб 
9506 62 - - На надувување: 
9506 62 10 00 Од кожа п лб лб 
9506 62 90 00 Друго п лб лб 
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9506 69 --Друго: 
9506 69 10 00 Топки за крикет и поло п лб лб 
9506 69 90 00 Друго п лб лб 
9506 70 -Лизгалка и ролшуи, вклучувајќи и чевли со приц-

врстени лизгалка или ролшуи: 
9506 70 10 00 --Лизгалки пар лб лб 
9506 70 30 00 — Ролшуи : пар лб лб 
9506 70 90 00 - -Делови и прибор пар лб лб 

-Друго: 
9506 91 00 00 - - П р о и з в о д и и опрема за опшша физичка вежба 

за гимнастика или атлетика - лб лб 
9506 99 — Д р у г о : 
9506 99 10 00 Опрема за крикет или поло, освен топки . . . . п лб лб 
9506 99 90 00 Друго п лб лб 

9507 Стапови, јадици и друг прибор за риболов; 
мрежа за извлекување на фатени риби; 
“птици“ за мамење (освен оние од тар. број 
9208 или 9705) и слични реквизити за лов 
или стрелаштво: 

9507 10 00 00 - Стапови за риболов п лб лб 
9507 20 -Јадици, вклучувајќи и на стракови: 
9507 20 10 00 - - Јадици, немонтирани ^ . - лб лб 
9507 20 90 00 - - Друго - лб лб 
9507 30 00 00 - Чекреци за риболов п лб лб 
9507 90 00 00 - Друго п лб лб 

9508 9508 00 00 00 Вртелешки, лулки, стрелишта и други пана-
ѓурски разоноди; патувачки циркуси, пату-
вачки менажерии и патувачки театри . . . . 

ГЛАВА 96 

РАЗНИ ПРОИЗВОДИ 

9601 Слонова коска, коска, желковина, рог, па-
рошка, корал, седеф и други материјали за 
резбарења од животинско потекло, обрабо-
тени, и производи од тие материјали (вклу-
чувајќи и производи добиени со обликување): 

9601 10 00 00 -Обработена слонова коска и производи од сло-
нова коска - лб лб 

9601 90 -Друго: 
9601 90 10 00 - -Обработен корал (природен или агломериран), и 

производи од корали - лб лб 
9601 90 90 00 —Друго . л б лб 

9602 9602 00 Обработени материјали од растително или' 
минерално потекло за резбарење и производи 
од шие материјали; производи обликувани 
или резбарени од восок, стеарин, природни 
гуми или природни смели или од маса за мо-
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делирање, и други обликувани или резбарени 
производи, на друго место неспомнати ниту 
опфатени; обработен, нестврднат желатин 
(освен желатинот што се распоредува во 
тар. број 3503) и производи од нестврднат 
желатин: 

9602 00 00 10 -Капсули од желатин за фармацевтски намени . . . - лб лб 
9602 00 00 90 -Друго - лб лб 

9603 Метли, четки (вклучувајќи и четки што 
претставуваат делови на машини, апарати 
или возила), механички направи за чистење 
на под, што се држат во рака, без мотор, 
павтала и перушки; подготвени јазли и 
подврски за изработка на метли или четки; 
влошки и ваљаци за бојосување; бришачи за 
подови, прозорци и сл. (освен бришачи за ва-
лјак): 

9603 10 00 00 - Метли и четки кои се состојат од честак или, 
од друг растителен материјал поврзан, со или 
без рачки ' п лб лб 

- Четчиња за заби, четчиња за бричење, четки за 
коса, четки за нокти, четки за трепки и други 
тоалетни четки, за лична тоалета, вклучу-
вајќи четки што преставуваат делови од апа-
рати: 

9603 21 00 00 - - Четчиња за заби, вклучувајќи четчиња за заб-
ни протези п лб лб 

9603 29 --Друго: 

9603 29 10 00 Четки за бричење 
9603 29 30 00 Четки за коса 
9603 29 90 00 Друго 
9603 30 - Четчиња за уметници, четчиња за пишување и 

слични четчиња за нанесување козметика: 
9603 30 10 00 - - Четчиња за уметници и четчиња за пишување . 
9603 30 90 00 - - Четчиња за нанесување козметика 
9603 40 - Четки за бојосување, премачкување или слично 

(освен четки од тар. подброј 9603 30); влошки и 
валјаци за бојосување: 

9603 40 10 00 - - Четки за боење, премачкување или слично . . . 
9603 40 90 00 - - Влошки и валјаци за бојосување . 
9603 50 00 00 -Други четки што преставуваат делови на ма-

шини, апарати или на возила 
9603 90 - Д р у г о : 
9603 90 10 00 - -Механички направи за чистење на под, кои се 

држат во рака, без мотор 
— Друго: 

9603 90 91 00 Четки за чистење улици; четки и метан за 
домаќинство, вклучувајќи и четки за чевли и 
облека; четки за тимарење на животни 

9603 90 99 00 Друго 

9604 9604 00 00 00 Рачни сита и рачни решета п лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
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9608 10 
9608 10 10 00 

9608 10 30 00 

9608 10 91 00 
9608 10 99 00 
9608 20 00 00 

9608 31 00 00 
9608 39 
9608 39 10 00 

9608 39 90 00 
9608 40 00 00 
9608 50 00 00 

9608 60 

лб лб 

лб лб 

9605 9605 00 00 00 Патни сетови (несесери) за лична тоалета, 
шиење или за чистење на чевли или облека п лб лб 

9606 Копчиња, копии, копчиња за пресвлекување и 
други делови од овие производи; недовршени 
копчиња: 

9606 10 00 00 -1Копци и нивни делови - лб лб 
-Копчиња: 

9606 21 00 00 --Од пластична маса, непресвлечени со тексти-
лен материјал 

9606 22 00 00 --Од прости метали, непресвлечени со тексти-
лен материјал 

9606 29 00 00 — Д р у г и ' - лб лб 
9606 30 00 00 -Копч“иња за пресвлекување и други делови од 

копчиња; недовршени копчиња - лб лб 

9607 Патент затворани и нивни делови: 
-Патент заше врачи: 

9607 11 00 00 - - Со запци од прости метали - лб лб 
9607 19 00 00 — Д р у г и - лб лб 
9607 20 -Делови: 
9607 20 10 00 - - О д прости метали, вклучувајќи тесни ленти, 

опточени со низа од запци од прости метали . . лб лб 
9607 20 90 00 - - Д р у г о 4 лб лб 

9608 Пенкало; фломастери и маркери со врв од 
филц или од друг порозен материјал; налив 
пера и слични пера; пера за копирање; па-
тент-моливи; држалки за перца, држалки за 
моливи и слични држалки; делови (вклучу-
вајќи и капи и клипсови) на наведените про-
изводи, освен оние од тар. број 9609: 
- Пенкало: 
- - Со течно мастило (со ротирачка кугличка-го11ег 

Ш1) 
- -Друго: 

Со тело или поклопка од бесценети метали или 
превлечени со бесценети метали 
Друго: 

Со изменлива влошка 
Друго 

-Фломастери и маркери со врв од филц или од 
друг порозен материјал 

-Налив перо и слични пера: 
--За цртање со туш 
--Друго: 

Со тело или поклопка од бесценети метали или 
превлечени со бесценети метали 
Друго 

-Патент-моливи . . 
- Сетови на производи од два или повеќе прет-

ходни подброеви 
- Влошки за пенкало: 

П лб лб 

П лб лб 

П лб . ' лб 
П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 

П лб лб 



9 август 1996 ^ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 39 - Стр. 2441 

9608 60 10 00 - - Со течно мастило (со ротирачка кугличка-roller 
ball) п лб лб 

9608 60 90 00 —Друго п лб лб 
-Друго: 

9608 91 00 00 --Пера и нивни врвови п лб лб 
9608 99 --Друго: 
9608 99 10 00 Дршки за пера, дршки за пенкала и слични 

дршки - лб лб 
Друго: 

9608 99 30 00 Влошки за фломастери - лб лб 
Друго: 

9608 99 91 00 Од метал ; - лб лб 
9608 99 9900 Друго - лб лб 

9609 Моливи (освен моливите од тар. број 9608), 
писалки, мини за моливи, пастели, јаглен за 
цртање, креди за пишување или цртање и 
кројачки креди: 

9609 10 - Моливи и писалки, со мина затворена во цврста 
обвивка: 

9609 10 10 00 - - Со мина од графит - лб лб 
9609 10 90 00 —Друго - лб лб 
9609 20 00 00 -Мини за моливи, црни или во боја - лб лб 

9609 90 -Друго: 
9609 90 10 00 - -Пастели и јаглен за цртање . - лб лб 
9609 90 90 00 —Друго - лб лб. 

9610 9610 00 00 00 Таблици и табли за пишување или цртање, 
врамени или неврамени - лб лб 

9611 9611 00 00 00 Датумари, жигови и нумератори и слично 
(вклучувајќи и справи за печатење или втис-
нување на етикети), предвидени за работа 
во рака; рачни сложувалки и гарнитури за ^ ^ 
печатење што содржат такви сложувалки 

9612 Ленти за машини за пишување или слични 
ленти, натопена со печатрска боја или по-
инаку подготвени за давање на отпечатоци, 
вклучувајќи и на калеми или во патрони; 
перничиња за жигови, натопена или нена-
топени, со или без кутија: 

9612 10 -Ленти (рибони): 
9612 10 10 00 - - Од пластични маси п лб лб 
9612 10 20 00 - - О д вештачки или синтетички материјали, со ши-

рина помала од 30 мм, перманентно поставени 
во метални или пластични кутии, за употреба во 
автоматски машини за пишување, автоматски 
машини за обработка на податоци и други 
машини 

9612 10 80 00 - - Д р у г о 
9612 20 00 00 - Перничиња за жигови 

П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
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П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
П лб лб 
- лб лб 

9613 Запалки за цигари и други запалки, вклу-
чувајќи и механички или електрични, и нивни 
делови, освен кремен и фитил: 

9613 10 00 00 - Џебни запалки, на гас, што не можат повторно 
да се полнат . п лб лб 

9613 20 -Џебни запалки, на гас, што можат повторно да 
се полнат: 

9613 20 10 00 , - - С о електрично палење 
9613 20 90 00 - - Со друг систем на палење 
9613 30 00 00 - Запалки за на маса 
9613 80 00 00 -Други запалки 
9613 90 00 00 -Делови . . 

9614 Лулиња за пушење (вклучувајќи и глави од 
лулиња) и чибуци за пури ил,и цигари, и нивни 
делови: , 

9614 20 -Лулиња и глави на лулиња: 
9614 20 20 00 - - Грубо обликувани форми на дрво или корења, за 

производство на лулиња за пушење п 
9614 20 80 00 —Друго п 
9614 90 00 00 -Друго 

9615 Чешли, фуркети за коса и слично; шноли, 
игли за локни, држачи за локни, витлери за 
коса и слично, освен оние од тар. број 8516, и 
нивни делови: 
- Чешли, фуркети за коса и слично: 

9615 11 00 00 - - Од тврда гума или пластична маса . - лб 
9615 19 00 00 — Д р у г о - лб 
9615 90 00 00 -Друго - лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

лб 
лб 
лб 

9616 

9616 10 

9616 10 10 00 
9616 10 90 00 
9616 20 00 00 

9617 9617 00 

Прскалка за мириси и слични тоалетни прс-
калка, уреди и глави за нив; пудра-пуфни и 
перничиња за нанесување козметички или 
тоалетни препарати: 
-Прскалка за мириси и слични тоалетни прс-

калка, уреди и глави за нив: 
- - Прскалки за мириси 
- - Делови и глави 
-Пудра-пуфни и перничиња за нанесување на коз-

метички или на тоалетни препарати 

Термос-шишиња и други термос-садови, со 
вакумска изолација, комплетни; нивни де-
лови, освен стаклени влошки: 

961700 1000 -Термос шишиња и други термос садови, ком-
плетни 

9617 00 90 00 -Делови (освен стаклени влошки); . 

9618 9618 00 00 00 Кројачки кукли и други фигури за изложу-
вање; автомати и други подвижни (аними-
рани) фигури за аранжирање на излози . . . . 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб 
лб 

лб лб 

лб 
лб 

л б л б 
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ОДДЕЛ XXI 

ПРЕДМЕТИ НА УМЕТНОСТА, НА КОЛЕКЦИИ И СТАРИНИ 

ГЛАВА 97 

ПРЕДМЕТИ НА УМЕТНОСТА, НА КОЛЕКЦИИ И СТАРИНИ 

9701 Слики, цртежи и пастели, изработени во 
целост со рака, освен цртежите од шар. 
број 4906 и другите рачно воени или рачно 
украсени занаетчиски производи; колаж и 
слични,декоративни плочи: 

9701 10 00 00 - Слики, цртежи и пастели п Д лб 
9701 90 00 00 -Друго ' - Д лб 

9702 9702 00 00 00 Оригинални гравури, печатени слики и лито-
графии п Д лб 

9703 9703 00 00 00 Оригинални скулптури и бисти, од било кој 
материјал п Д лб 

9704 9704 00 00 00 Поштенски или таксени марки, пригодни 
коверти, пригодни пратки од прв ден, 
печатени франкирани писмоносни пратки, и 
слично, употребени, или ако не се употребени 
да не се во оптек или од ново издание во 
земјата за која се наменети - лб лб 

9705 9705 00 00 00 , Колекции и примероци од зоолошки, бота-
нички, минералошки, анатомски, историски, 
археолошки, палеонтолошки, етнографски 
или нумизматички интерес Д лб 

9706 9706 00 00 00 Антиквитети (старини), стари повеќе од 
100 години . д 
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ПРИЛОГ 2 

СПИСОК НА ОПОЈНИ ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ МАТЕРИИ 

1211 90 00 30 
1211 90 00 92 
1211 90 00 93 

Тарифна 
ознака 

1301 90 00 10 

1302 11 00 00 

1302 19 00 92 
1302 19 00 93 

2841 61 00 00 

2905 29 00 00 

2905 50 30 10 

2914 31 00 00 

2916 34 00 00 

2916 35 00 00 

2921 49 90 11 
2921 49 90 12 
2921 49 90 13 
2921 49 90 14 
2921 49 90 15 
2921 49 90 16 
2921 49 90 17 
2921 49 90 18 
2921 49 90 19 
2921 49 90 20 
2921 49 90 21 
2921 49 90 22 
2921 49 90 23 
2921 49 90 24 

2921 49 90 25 
2921 49 90 26 

НАИМЕНУВАЊЕ 

Чаури од афион 
Канабис-растение (СапавЈѕ ѕа1.) 
Лисја од кока-ра'стение 

Канабис - смола 

Опиум 

Канабис (Сапа61ѕ) екстракт, тинктура 
Концентрат на афионова слама 

Калиум перманганат 

Други 

Етклорвинол 

Фенилацетон (фенилпропан-2-он) 

Фенилоцетна киселина и нејзини соли 

Естри на фенилоцетна киселина 

Амфетамин 
Бензфетамин 
Дексаамфетамин 
ОМА (2,5-диметоксиамфетамин) 
БОБ (2,5 диме;гокси-4-бромамфетамин) 
ОСЕТ (2,5 диметокси-4-етиламфетамин) 
Фенетилин 
Фенкамфамин 
Фентермин 
Лефетамин 
Левамфетамин 
Левометамфетамин 
МБА (3,4-метилендиоксиамфетамин) 
МИМА (3,4-метилендиоксиметамфе-
тамин) 
Мефенорекс 
ММБА (5-метокси-3,4-метилендиокси 
алфаметилетиламфетамин) 

Тарифна 
| ознака 

Н А И М Е Н У В А Њ Е 

2921 49 90 27 
I 2921 49 90 28 

2921 49 90 29 
2921 49 90 30 
2921 49 90 31 
2921 49 90 32 

М-Етиламфетамин 
РСЕ 
РМА (Ј1араметоксиамфетамин) 
Лропихакседрин 
ЅРА 
ТМА (3.5.5-триметоксиамфетамин) 

2922 19 00 11 
2922 19 00 12 
2922 19 00 13 
2922 19 00 Ц 

Алфаметадол 
Бетаметадол 
Декстропропоксифен 
Димехептанол 

29^2 30 00 11 
2922 30 00 12 
2922 30 00 13 
2922 30 00 14 

Амфепрамон 
Исометадон 
Метадон 
Норметадон 

2922 43 00 00 Антранилна киселина и нејзини соли 

2922 49 80 11 
2922 49 80 12' 

Дименоксадол 
Тилидин 

2922 50 00 11 
2922 50 00 12 
2922 50 00 13 
2922 50 00 14 
2922 50 00 15 

Ацетилметадол 
Алфацетилметадол 
Бетацетилметадол 
БОМ, ЅТР (Декстропропоксифен) 
Норациметадол 

2924 10 00 11 
2924 10 00 12 

Етинамат 
Мепробамат 

2924 22 00 00 2-Ацетамидобензоична киселина 

2924 29 90 10 Диапромид 

2925 19 00 10 Глутетимид 

2926 90 90 11 
2926 90 90 12 

Фенпропорекс 
Метадон интермидиат 

2932 91 00 00' Изосафрол 



9 август 1996 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 39 - Стр. 2491 

Тарифна 
ознака 

2932 92 00 00 

2932 93 0С 00 

2932 94 00 00 

2932 99 90 11 
2932 99 90 12 
2932 99 90 13 
2932 99 90 14 
2932 99 90 15 
2932 99 90 16 
2932 99 90 17 
2932 99 90 18 

29ЗЗ 19 90 11 
29ЗЗ 19 90 12 
29ЗЗ 19 90 13 

29ЗЗ 29 90 11 
29ЗЗ 29 90 12 

29ЗЗ 32 00 00 

29ЗЗ 39 80 11 
29ЗЗ 39 80 12 
29ЗЗ 39 80 13 
29ЗЗ 39 80 14 
29ЗЗ 39 80 15 
29ЗЗ 39 80 16 
29ЗЗ 39 80 17 
29ЗЗ 39 80 18 
29ЗЗ 39 80 19 
29ЗЗ 39 80 20 
29ЗЗ 39 80 21 
29ЗЗ 39 80 22 
29ЗЗ 39 80 23 
29ЗЗ 39 80 24 
29ЗЗ 39 80 25 
29ЗЗ 39 80 26 
29ЗЗ 39 80 27 
29ЗЗ 39 80 28 
29ЗЗ 39 80 29 
29ЗЗ 39 80 30 
29ЗЗ 39 80 31 
29ЗЗ 39 80 32 
29ЗЗ 39 80 ЗЗ 
29ЗЗ 39 80 34 
29ЗЗ 39 80 35 

НАИМЕНУВАЊЕ 

1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил) пропан-2-он 

Пиперонал 

Сафрол 

DMHP 
DMPH 
Етоксеридин 
Фуретидин 
Хидроксипетидин 
Меклокуалон 
Парахексил 
Тетрахидроканибанол-ТНС 

РСРУ 
РНР 
Пиминодин 

Етонитазен 
Клонитазен 

Пиперидин и негови соли 

Ацетил-алфаметилфентанил 
Алфамепродин 
Алфаметилфентанил 
Алфапродин 
Алфентанил 
Алилпродин 
Анилеридин 
Бензетидин 
Бетамепродин 
Бетапродин 
Безитрамид ^ 
Бромазепам 
Дифеноксилат 
Дифеноксин 
Дипипанон 
Фенатанил 
Фенциклидин 
Феноперидин 
Кетобемидон 
Метилфенидат 
МРРР 
РСР (Фенциклидин) 
РЕРАР 
Пентазоцин 
Петндин 

2933 39 80 36 
2933 39 80 37 
2933 39 80 38 
2933 39 80 39 
2933 39 80 40 
2933 39 80 41 
2933 39 80 42 
2933 39 80 43 

2933 40 00 11 
2933 40 00 12 
2933 40 0013 
2933 40 00 14 

Тарифна 
ознака 

Петидин интермедиат А 
Петидин интермедиат В 
Петидин интермедиат С 
Пипрадрол 
Пиритрамид 
Пропирам 
Трихексифенидил 
Тримеперидин 

2933 51 10 00 
29ЗЗ 51 30 00 
2933 51 90 11 
29ЗЗ 51 90 12 
2933 51 90 13 
2933 51 90 14 
2933 51 90 15 
2933 51 90 16 
2933 51 90 17 
2933 51 90 18 
2933 51 90 19 
29ЗЗ 51 90 20 

29ЗЗ 59 80 10 

29ЗЗ 79 00 11 
29ЗЗ 79 00 12 

2933 90 80 11 
2933 90 80 12 
2933 90 80 13 
2933 90 80 14 
2933 90 80 15 
2933 90 80 16 
2933 90 80 17 
2933 90 80 18 
2933 90 80 19 
2933 90 80 20 
2933 90 80 21 
2933 90 80 22 
2933 90 80 23 
2933 90 80 24 
2933 90 80 25 
2933 90 80 26 
2933 90 80 27 

Н А И М Е Н У В А Њ Е 

Левофракол 
Метилфенидат 
Метиприлон 
Норпипанон 

Фенобарбитал (INN) и негови соли 
Барбитал (INN) и негови соли 
Алобарбитал 
Амобарбитал 
Буталбитал 
Бутобарбитал 
Циклобарбитал 
МетилфенобарбитаЈ 
Пентобарбитал 
Секбутабарбитал 
Секобарбитал 
Винилбитал 

Метакуалон 

Клобазам 
Метилприлон 

Алпразолам 
Делоразепам 
Диазепам 
Естазолам 
Етил-лофлазепат 
Фенапромид 
Феназоцин 
Феноморфан 
Флудиазепам 
Флунитразепам 
Флуразепам 
Халазепам 
Хлородиазепокеид 
Камазепам 
Клоназепам 
Клоранолол 
Клоразепат 
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Тарифна НАИМЕНУВАЊЕ Тарифна НАИМЕНУВАЊЕ 
ознака 

НАИМЕНУВАЊЕ ознака 

29ЗЗ 90 80 28 Клордиазепоксид 2934 90 99 31 Рацеморамид 

29ЗЗ 90 80 29 Левофенацилмортан 2934 90 99 32 СуфентаниЈГ 

29ЗЗ 90 80 30 Левометофран 2934 90 99 ЗЗ Сулфентанил 

29ЗЗ 90 80 31 Леворфанол 
29ЗЗ 90 80 32 

Леворфанол 
2939 10 00 11 Ацетилдихидроксикодеин 

29ЗЗ 90 80 32 Лопразолам 
Ацетилдихидроксикодеин 

29ЗЗ 90 80 ЗЗ 
Лопразолам 

2939 10 00 12 Ацеторфин 
29ЗЗ 90 80 ЗЗ Лоразепам 2939 10 00 12 Ацеторфин 

29ЗЗ 90 80 34 
Лоразепам 

2939 10 00 13 Бензилморфин 
29ЗЗ 90 80 34 Лорметазепам 2939 10 00 13 Бензилморфин 

29ЗЗ 90 80 35 
Лорметазепам 

2939 10 00 14 Бупренорфин 
29ЗЗ 90 80 35 Мазиндол 2939 10 00 14 Бупренорфин 

29ЗЗ 90 80 36 
Мазиндол 

2939 10 00 15 Дезоморфин 
29ЗЗ 90 80 36 Медазапам 2939 10 00 15 Дезоморфин 

29ЗЗ 90 80 37 
Медазапам 

2939 10 00 16 Дихидрокодеин 
29ЗЗ 90 80 37 Метазоцин 

Дихидрокодеин 

29ЗЗ 90 80 38 Мидазолам 2939 10 00 17 Дихидрокодеин 

29ЗЗ 90 80 39 Ниметазапам 2939 10 00 18 Дихидроксикодеин 

29ЗЗ 90 80 40 Нитразепам 2939 10 00 19 Дихидроморфин 

29ЗЗ 90 80 41 
Нитразепам 

2939 10 00 20 Дротебанол 
29ЗЗ 90 80 41 Нордазепам 2939 10 00 20 Дротебанол Нордазепам 

2939 10 00 21 Етилморфин 
29ЗЗ 90 80 42 Норлеворфанол 2939 10 00 21 Етилморфин 

29ЗЗ 90 80 43 
Норлеворфанол 

2939 10 00 22 Еторфин 
29ЗЗ 90 80 43 Оксазепам 2939 10 00 22 Еторфин 

29ЗЗ 90 80 44 Пиназепам 2939 10 00 23 Фолкодин 

29ЗЗ 90 80 45 Пировалерон 2939 10 00 24 Хероин 

29ЗЗ 90 80 46 
Пировалерон 

2939 10 00 25 Хидрокодон 
29ЗЗ 90 80 46 Празепам 2939 10 00 25 Хидрокодон 

29ЗЗ 90 80 47 Прохептазин 2939 10 00 26 Хидроморфинол 

29ЗЗ 90 80 48 
Прохептазин 

2939 10 00 27 Хидроморфон 
29ЗЗ 90 80 48 Проперидин 2939 10 00 27 Хидроморфон 

29ЗЗ 90 80 49 
Проперидин 

2939 10 00 28 Кодеин 
29ЗЗ 90 80 49 Рацеморфан 2939 10 00 28 Кодеин 

29ЗЗ 90 80 50 
Рацеморфан 

2939 10 00 29 Кодоксим 
29ЗЗ 90 80 50 Рацемоторфан 2939 10 00 29 Кодоксим 

29ЗЗ 90 80 51 Темазепам 2939 10 00 30 Концентрат на афионова слама 

29ЗЗ 90 80 52 Тетразепам 2939 10 00 31 Мегилдезорфин 

29ЗЗ 90 80 53 Триазолам 2939 10 00 32 Метилдихидроморфин 

29ЗЗ 90 80 54 
Триазолам 

2939 10 00 ЗЗ 
2939 10 00 34 

Метопон 
Мирофин 

29ЗЗ 90 80 54 Зипепрол 2939 10 00 ЗЗ 
2939 10 00 34 

Метопон 
Мирофин 

2939 10 00 ЗЗ 
2939 10 00 34 

Метопон 
Мирофин 

2934 90 99 11 Аминорекс 2939 10 00 35 Морфин 
2934 90 99 12 Бротизолам 2939 10 00 36 Морфин метобромид и други деривати 
2934 90 99 13 Декстроморамид на морфин 

2934 90 99 14 Диетиламобутен 2939 10 00 37 Морфин-УУ-оксид 

2934 90 99 15 Диметитиамбутен 2939 10 00 38 Никодикодин 

2934 90 99 16 Диоксафетил бутират 2939 10 00 39 Никокодин 

2934 90 99 17 ЕтилметилтиамбуТен 2939 10 00 40 Никоморфин 

2934 90 99 18 Фенадоксон 2939 10 00 41 Норкодеин 

2934 90 99 19 Фендиметразин 2939 10 00 42 Норморфин 

2934 90 99 20 Фенметразин 2939 10 00 43 Оксикодон 

2934 90 99 21 Халоксазолам 2939 10 00 44 Оксиморфон 

'2934 90 99 22 Кетазолам 2939 10 00 45 Тебаин 

2934 90 99 23 Клоксазолам 2939 10 00 46 Тебакон 

2934 90 99 24 
2934 90 99 25 

Клотиазепам 
2939 41 00 00 Ефедрин и негови соли 2934 90 99 24 

2934 90 99 25 Левомаорамид 
2939 41 00 00 Ефедрин и негови соли 2934 90 99 24 

2934 90 99 25 Левомаорамид 
2934 90 99 26 Месокарб 2939 42 00 00 Псеудофедрин (1Ш; и негови соли 
2934 90 99 27 Морамид интермедиат 
2934 90 99 28 Морферидин 

Оксазолам 
2939 49 00 10 Катин 

2934 90 99 29 
Морферидин 
Оксазолам 

2934 90 99 30 Пемолин 2939 50 90 10 Фенетилин 
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ПРИЛОГ3 

СПИСОК НА МАТЕРИИ ШТО ЈА ОШТЕТУВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА 

Тарифна 
ознака НАИМЕНУВАЊЕ 

2903 14 00 00 Јаглеро тетрахлорвд 

2903 19 10 00 Метил хлороформ (1,1,1-трихлоретан) 
2903 41 00 00 Трихлорофлуорометан 

2903 42 00 ОСГ Дихлородифлуорометан; 
2903 43 00 00 Трихлоротрифлуороетан 

2903 44 10 00 Дихлоротетрафлуороетан ' 

2903 44 90 00 Хлоропентафлуороетан 

2903 45 10 00 Хлоротрифлуорометан 

2903 45 15 00 Пентахлорофлуороетан 

2903 45 20 00 Тетрахлородифлуороетан 

2903 45 25 00 Хептахлорофлуоропропан 

2903 45 30 00 Хексахлородифлуоропропан 
2903 45 35 00 Пентахлоротрифлуоропропан 
2903 45 40 00 Тетрахлоротетрафлуоропропан 

2903 45 45 00 Трихлоропентафлуоропропан 

2903 45 50 00 Дихлорохексафлуоропропан 
2903 45 55 00 Хлорохептафлуоропропан 
2903 45 90 10 Тетрафлуороетан 
2903 45 90 80 Дихлорофлуороетан 
2903 45 90 90 Друго 
2903 46 10 00 Бромохлоридофлуорометан 

2903 46 20 00 Бромотрифлуорометан 
2903 46 90 00 Дибромотетрафлуороетан 
2903 47 00 00 Други перхалогенирани деривати 
2903 49 10 00 Деривати на метан, етан или пропан, халогенирани само со 

флуор и хлор 
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1 2 

2903 49 20 00 Деривати на метан, етан или пропан, халогенирани само со 
флуор и бром 

2903 49 90 00 Друго 

-Мешавини кои содржат перхалогенирани деривати на 
ациклични хидрокарбонати кои содржат два или повеќе 
различни халогени: 

3824 71 00 00 - - Што содржат ациклични хидрокарјбонати перхалогенирани 
само со флуор и хлор 

3824 79 00 00 - - Друго „ 

839. 
Врз основа на член 2 од Законот за посебните да-

вачки при увоз на земјоделски и прехранбени произ-
води („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
2/94) и член 45 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македони-
ја“, бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ДАВАЧКИ 
ПРИ УВОЗ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕ-

ХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Се определува посебна давачка при увоз на одделни 
земјоделски и прехранбени производи од следните та-
рифни ознаки на Царинската тарифа и тоа: 
1. За млеко 
0401 10 - Со содржина на маснотија, до 1% по 

маса: 
0401 10 10 00 - - Во амбалажа, чија нето 

запремина не е поголема 
од2литра 5,00 ден/литар 

0401 10 90 00 — Друго 5,00 ден/литар 
0401 20 - Со содржина на маснотија, над 1% до 

6% по маса 
0401 20 00 10 - - Во амбалажа, чија нето 

запремина не е поголема 
од2литра 5,00 ден/литар 

0401 20 00 90 — Др„уго 5,00 ден/литар 

2. За сирење и кашкавал 
0406 10 - Младо (незрело или несолено; си-

рење, вклучувајќи сирење од сурутка 
и урда: 

0406 10 20 00 - - Со содржина на маснотија до 
40% по маса 50,00 ден/кгр. 

0406 10 80 00 — Друго 50,00 ден/кгр. 
0406 30 00 00 - Сирење топено, освен стругано 

или во прав 70,00 ден/кгр. 
0406 90 - Друго сирење: 
0406 90 00 10 — Бело сирење 50,00 ден/кгр. 
0406 90 00 20 — Кашкавал 70,00 ден/кгр. 
0406 90 00 90 - - Друго 50,00 денУкгр. 
3. За пченица и наиолица 

1001 10 00 00 - Тврда пченица 6,00 ден/кгр, 
1001 90 - Друго: 
1001 90 00 30 — Наполица 6,00 ден/кгр. 
1001 90 00 50 - - Меркантилна пченица . 6,00 ден/кгр. 
1001 90 00 90 — Друга пченица 6,00 ден/кгр. 

4. За брашно 

1101 00 00 00 Брашно од пченица или 
наполнеа 11,50 ден/кгг. 

5. За рафинирано масло за јадење 

1507 90 00 00 - Друго 6,00 ден/литар 
1512 19 00 00 — Друго 6,00 ден/литар 
1514 90 00 00 - Друго 6,00 ден/литар 

6̂. За шеќер 

1701 99 10 00 Бел шеќер 5,00ден/кгр. 

7. За производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), 
без какао 

1704 10 00 00 - Гуми за џвакање, вклучувајќи 
ги оние превлечени со 
шеќер . , 31,00 ден/кгр. 

1704 90 - Друго: 
1704 90 30 00 — Бела чоколада 30,00 ден/кгр. 

- - Друго: 
1704 90 55 00 Пастили за грло и бонбони 

против кашлање. . . 25,00 ден/кгр. 
1704 90 61 00 Производи превлечени со 

шеќер 25,00ден/кгр. 
Друго: 

1704 90 65 00 Гумени производи и желе 
производи вклучувајќи овошни 
пасти во форма на 

4 слатки 25,00 ден/кгр. 
1704 90 75 00 . Карамели (1оѓѓее) и 

слични слатки . . . 25,00 ден/кгр. 
Друго: 

1704 90 81 00 Компресирани 
бонбони 25,00 ден/кгр. 

8. За чоколада и други прехранбени производи што 
содржат какао 

- Други, во табли или прачки: 
1806 31 00 00 — Полнети 30,00 ден/кгр. 
1806 32 - - Неполнети: 
1806 32 10 00 Со додаток на жита, 

овошје или јатчесто 
овошје 30,00 ден/кгр. 

1806 32 90 00 Други 30,00 ден/кгр. 
1806 90 - Друго: 

- - Чоколада и чоколадни производи: 
Чоколада, полнети или испол-
нети: 

1806 90 11 00 Што содржат 
алкохол 30,00 ден/кгр. 

1806 90 19 00 Друго 30,00 ден/кгр. 
Друго: 

1806 90 31 00 Полнети 30,00 ден/кгр. 
1806 90 39 00 —--Наполнети . . . . . . 30,00 ден/кгр. 
1806 90 50 00 - - Слатки производи и нивни, 

замени добиени од производи 
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за замена за шекер што 
содржат какао 30,00 ден/рр. 

1806 90 60 00 — Премази што содржат 
какао 30,00 ден/кгр. 

1806 90 70 00 — Препарати за припремање на 
пијачки што содржат 
какао 30,00 ден/кгр. 

1806 90 90 00 — Друго 30,00 ден/кгр. 

9. За слатки бисквити, вафли и обланди 

1905 30 00 00 - Слатки бисквити; вафли 
и обланди 10,00 ден/кгр. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука преста-
нуваат да важат: Одлуката за определување на посебна 
давачка при увоз на брашно („Службен весник на РМ“, 
бр. 16/94, 27/94 и 40/94), Одлуката за определување на 
посебна давачка при увоз на пченица („Службен весник 
на РМ“, бр. 29/94 и 40/94), Одлуката за определување на 
посебна давачка при увоз на млеко и сирење („Службен 
весник на РМ“, бр. 40/94 и 61/95), Одлуката за опреде-
лување на посебна давачка при увоз на шеќер („Служ-
бен весник на РМ“, бр. 21/95), Одлуката за определу-
вање на посебна давачка при увоз на рафинирано масло 
за јадење („Службен весник на РМ“, бр. 30/95) и Одлу-
ката за определување на посебни давачки при увоз на 
одделни прехранбени производи („Сл. весник на РМ“, 
бр. 21/96). 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 15 август 1996 година. 

Бр. 23-2225/1 
29 јули 1996 година 

Скопје 

Претседател на Владата 
на Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

840. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за Царинска 

тарифа („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 39/96) и член 2 од Законот за посебните давачки при 
увоз на земјоделски и прехранбени производи („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 2/94) и член 
45 од Законот за ,Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 
и 63/94), Владата донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ДАВАЧКА 

ПРИ УВОЗ НА СЛАДОЛЕД 
1. Се определува посебна давачка при увоз на сладо-

лед од Тарифната ознака на Царинската тарифа 2105 00 
00 00 - Сладолед и друг јастив мраз, со додаток или без 
додаток на какао, во износ од 30,00 денари/кгр. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“, а ќе се применува од 15 август 1996 
година. 

Бр. 23-2232/1 
29 јули 1996 година Претседател на Владата 

Скопје н а Република Македонија, 
Бранко Црвенковски, с.р. 

ЈАВНИ ПОВИЦИ 

ЈАВЕН ПОВИК 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ЦА АКЦИИ КОИ ЌЕ СЕ КУ-
ПУВААТ ПОД ПОВЛАСТЕНИ УСЛОВИ ВО „РАДЕ 
КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА“ А.Д. - СКОПЈЕ 

Во „Раде Кончар-Апаратна техника“ А.Д. под по-
властени услови се продаваат 40.238 акции во вкупна 
вредност од 1.974.065 ДМ, односно вредноста на една 
акција изнесува 49,06 ДМ. 

Согласно чл.< 25 од Законот за трансформација, се 

повикуваат на купување на акции под повластени 
услови сите: 

- Работници кои во претпријатието работеле нај-
малку две години пред донесувањето на одлуката за 
трансформација; 

- Лица чиј работен однос престанал во претпријати-
ето, а кои во него непрекинато работеле најмалку две 
години; 

- Пензионирани работници кои во претпријатието 
непрекинато работеле најмалку две години. 

Купувањето на акции под повластени услови ќе се 
врши согласно чл. 26 и 30 од Законот за трансформа-
ција. 

Рокот за запишување изнесува 60 дена од денот на 
објавувањето на повикот, а сите заинтересирани купу-
вачи, пријавите да ги доставуваат во писмена форма во 
Кадровско одделение на „Раде Кончар-Апаратна тех-
ника“ А.Д. 

Врз основа на член 18 и член 50 од Уредбата за јавни 
набавки („Службен весник на РМ“ бр, 18/96 и бр, 35/ 
96), Министерството за образование и физичка култура 
објавува 

ПОВТОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 3 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО - ЗАНАЕТЧИСКИ 
РАБОТИ НА ОБЈЕКТИ ВО ОСНОВНОТО ОБРА-
ЗОВАНИЕ И ЈАВНОТО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, БЕЗ ЈАВНО 

ОТВОРАЊЕ 
1. Општи услови 
1.1. НАБАВУВАЧ: Министерството за образова-

ние и физичка култура, ул. „Вељко Влаховиќ" бб -
Скопје. 

1.2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА: Изведување на 
градежни и градежно-занаетчиски работи на следните 
објекти: 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. ОУ „Блаже Конески“ - с. Скудриње - Гостивар. 
- поправка и санација на објектот, дрвенарија и 

електрика. 
2. ОУ „Кочо Рацин“ - с. Брвеница - Тетово. 
- изведба на кос кров и санација на стариот кров. 
3. ОУ „Рецеп Бока“ - с. Шипковица - Тетово. 
- санација на меѓукатна конструкција и доградба. 
4. ОУ „Абдиљ Фрашери" - с. Боговиње - Тетово, 

подрачно училиште во с. Раковец. 
- реконструкција и надградба на училишниот објект. 
5. ОУ „Даме Груев“ - с. Шемшево - Тетово, по-

драчно училиште во с. Сиричино. 
- довршување на училишниот објект. 
6. ОУ „Наим Фрашери" - Тетово, 
- санација на, санитарни јазли и подови. 

ЈАВНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 
1. СГУ „Гоце Стојчевски“ - Тетово 
- изградба на кос кров 
2. Гимназија „Кирил Пејчиновик" - Тетово 
- замена на прозорци 
1.3. ОБЕМ И ПОНУДА: даден во тендер докумен-

тацијата 
1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен 
1.5. Право на учество имаат сите правни И физички 

лица чие седиште односно место на живеење е Репу-
блика Македонија. 

2. РОКОВИ 
2.1. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на 

отворањето на понудите. 
2.2. Рок за поднесување на понудите: 7 дена од обја-

вувањето. 
2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

3.1. Тендерската документација може да се подигне 
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во подрачната единица на Министерството за образова-
ние и физичка култура - Тетово, 

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
4.1. Понудувачот е должен да приложи референц 

листа на досега изведени работи од ваков вид. 
4.2. Понудата треба да ги содржи единечни цени по 

позиции према тендерот и вкупна цена на понудата. 
4.3. Понудата треба да го содржи рокот на извршу-

вање на работите. 
4.4. Понудувачот е должен во понудата да го наведе 

начинот на наплата. 

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА 
5.1. Понудата се доставува во еден оригинален при-, 

мербк кој треба да биде потпишан од страна на одго-
ворното лице на субјектот. 

5.2. Понудата се доставува препорачано по пошта 
или со предавање на архивата на подрачната единица на 
Министерството за образовани^ и физичка култура -
Тетово. 

5.3. Понудата и останатата документација треба да 
се испратат во запечатен плик, кој содржи уште два 
запечатени пликови. Надворешниот плик во горниот 
лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и 
бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи 
никаква ознака со која би можел да се идентификува 
испраќачот. 

Првиот внатрешен плик кој ја содржи придружната 
документација ја носи ознаката „документација“. 

Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата ја 
носи ознаката „понуда“. 

5.4. Понудувачите со понудата задолжително да ја 
достават и следната придружна документација: 

1. Документ за бонитет и документ со кој понудува-
чот потврдува дека ги измирил сите свои обврски 
спрема државата во изминатиот сметководствен пе-
риод, 

2. Изјава дека против субјектот не е поведена сте-
чајна постапка (заверена од надлежен орган). 
6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и 
оние кои не се изработени според пропозициите на јав-
ниот повик, нема да бидат разгледана. 

6.2. Секој учесник може да учествува сцмо со една 
понуда по објект. 

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на 
телефон (094) 22-979. 

членот 3 и членот 4 се врши на нивото на правото 
утврдено за претходниот месец. 

Министер, 
Насер Зибери, с.р. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од 
добивка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 80/93), Заводот за статистика го утврдува и објавува 

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕ-

СЕЦ ЈУЛИ 1996 ГОДИНА 

Намалувањето на цените на мало во Република Ма-
кедонија во месец јули 1996 година во однос на просеч-
ните цени на мало во првото полугодие 1996 година 
изнесува 1,1%. 

Директор, 
Светлана Антоновска, с.р. 

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал О.П. „ЦРН 
БОР“ - Пехчево. 

' О Б Ј А В У В А 

Дека Комисијата на Владата на Република Македо-
нија за трансформација на претпријатијата со опште-
ствен капитал на седницата одржана на 27.06.1996 го-
дина, донесе Одлука за трансформација на претприја-
тието, согласно Законот за трансформација на прет-
пријатијата со општествен капитал. 

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши 
со: продажба на претпријатието на лица кои го презе-
маат управувањето на претпријатието. 

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани 
домашни и странски правни лица ќе можат да се запоз-
наат преку непосреден увид, во деловните простории на 
претприjатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ бр. 
5, Пехчево во време од 7,00 до 14,00 часот. 

ОБЈАВИ 

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“, број 70/94 и 62/95), Министерството за труд и 
социјална политика 

ОБЈАВУВА 

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец 
јули 1996 година во однос на месец јуни 1996 година е 
намалена за 1,3%, а планираната за 0,45% повисока во 
однос на месец јуни 1996 година. 

2. Исплатата на платите за месец јуни 1996 година во 
однос на месец јуни 1996 година за правните, лица од 

С О Д Р Ж И Н А 

838. Одлука за распоредување на стоките на 
форми за извоз и увоз 2113 

839. Одлука за определување на посебни да-
вачки при увоз на одделни земјоделски 
и прехранбени производи 2494 

840. Одлука за определување на посебна да-
вачка при увоз на сладолед 2495 

Објава за стапката на порастот на тро-
шоците на живот и платите 249б\ 

Објава за процентот на порастот на 
цените на мало во Република Македо-
нија во месец јули 1996 година . 24% 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на Република Македонија - Скопје, бул. „Партизански 
одреди“ бр. 29. Директор и одговорен уредник Ружа Зузаровска. Телефони 228-204, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. фах 51. 
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