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БЕЛГРАД 

БРОЈ 81 ГОД. XLIII 

Цена на овој број е 3.080 динари. - Претплатата 
за 1987 година изнесува 12.500 динари. - Рок за 
рекламации 15 дена. - Редакција Улица Јована 
Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. - Телефони: Цен-
трала 650-155; Уредништво 651-885; Служба за 

претплата 651-732; Телекс 11756 

1051. 
Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија, Претседа-
телството на Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И 

Д О П О Л Н Е Н И Ј А НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА 
ТАРИФА 

Се прогласува Законот за измени и дополненија на 
Законот за Царинската тарифа, што го усвои Собранието 
на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и по-
краините од 13 ноември 1987 година. 

П бр. 742 
13 ноември 1987 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Лазар Мојсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СФРЈ, 
д-р Марјан Рожич, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И Д О П О Л Н Е Н И Ј А НА ЗАКОНОТ ЗА ЦА-

РИНСКАТА ТАРИФА 

Член 1 
Во Законот за Царинската тарифа („Службен лист на 

СФРЈ“, бр. 27/78, 29/83, 7/84, 71/84, 69/85, 43/86 и 70/86); 
во член 4 став 3 во одредбата под 1 по бројот 40.11 се дода-
ва запирка и броевите: „40.12 и 40.13". 

Во одредбата под број 3, бројот: „84.06" се заменува 
со броевите: „84.07 и 84.08". 

Во одредбата под 4, бројот: „84.10" се заменува со 
бројот: „84.13". 

Во одредбата под 5, бројот: „84.11" се заменува со 
бројот: „84.14". 

Во одредбата под 6, бројот: „84.62" се заменува со 
бројот: „84.82". 

ВО одредбата од 7 по бројот: „85.01" се додава запир-
бројот: „85.02". 
Во одредбата под 8, бројот: „85.04" се заменува со 

бројот „85.07". 
Во одредбата под 9, бројот: „85.05" се заменува с,о 

бројот ,85.08". 
Во одредбата под 10, бројот: „85.23" се заменува со 
бројот „85.44". 
Во одредбата под 11, бројот: „85.25" се заменува со 
бројот „85.46". 

Член 2 
Член 7ѓ, по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
опремата и резервните делови што не се произве-

ло во земјата, а се увезуваат до 1990 година, за реали-
зација на програмите во САП Косово се плаќа царина по 

стапка намалена за 80% од стапката на царината пропи-
шана во Царинската тарифа ако тие програми се реализи-
раат со здружување на труд и средства врз основа на сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на по-
брзиот развој на стопански недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини (во натамошниот текст: Фон-
дот на федерацијата)." 

Во досегашниот став 2, кој станува став 3, по зборот: 
„енергетика' додаваат зборовите: „преработувачи ин-
дустрија, мало стопанство“, а по зборот: „земјоделство“ 
се додаваат запирка и зборовите: „во согласност со Одлу-
ката за единствената класификација на дејностите 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 
71/83, 68/84, 76/85, 28/86 и 72/86),". 

Досегашниот став 3, кој станува став 4, се менува и 
гласи: 

„Увозот на опремата и резервните делови од ст. 1 и 2. 
на овој член организациите на здружен труд ќе го вршат 
врз основа на потврда од Стопанската комора на Југосла-
вија дека предметната опрема и резервни делови не се 
произведуваат во земјата и потврда од надлежниот репуб-
лички односно покраински орган дека увозот се врши врз 
основа на самоуправна спогодба за изградба на објекти 
врз основа на здружувањето на труд и средства односно 
врз основа на средствата на Фондот на федерацијата за 
развој на недоволно развиените републики, Социјалистич-
ка Автономна Покраина Косово и неразвиените општини 
на СР Србија надвор од териториите на САП.". 

Во досегашниот став 4, кој станува став 5, зборовите: 
„став 2" се заменуваат со зборовите: „став 3", а зборот: 
„републичкиот“ се заменува со зборот: „покраинскиот“. 

Член 3 

Царинската тарифа што е отпечатена кон Законот за 
Царинската тарифа и претставува негов составен дел, се 
менува и гласи: 

„ Ц А Р И Н С К А Т А Р И Ф А 
О С Н О В Н И ПРАВИЛА ЗА П Р И М Е Н У В А Њ Е НА ЦА-

РИНСКАТА ТАРИФА 
Распоредување на производите во номенклатурата се 

врши според следните основни правила: 
1. Називите на одделите, главите и разделите се даде-

ни само заради полесно снаоѓање при распоредување го. 
Производите се распоредуваат според наименувањата на 
тарифните броеви, според забелешките кон соодветни од-
дели и глави, како и според овие правила, ако тие не се во 
спротивност со содржината на тарифните броеви и на за-
белешките кон одделите и главите. 

2.1) Како производ што е наведен во наименувањето 
на тарифниот број се смета и производот кој е некомпле-
тен или недовршен, под услов при царинењето да има 
суштествени својства на комплетен или довршен произ-
вод. Тарифниот број опфаќа комплетен или довршен про-
извод (или производ што се распоредува како комплетен 
или довршен со примена на ова правило), ако се царини 
несоставен или во раставена состојба. 

2.2) Под материјал или материја во наименувањето 
на тарифниот број се подразбира таков материјал или ма-
терија во чиста Состојба или комбиниран односно изме-
шан со друг материјал односно материја. 
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Под производ од определен материјал или материја 
се подразбира и тој производ изработен, во целост или де-
лумно, од ист материјал или материја. Производите што 
се состојат од два или повеќе материјали или материи се 
распоредуваат со примена на основното правило 3. 

3. Производите што со примена на правилото 2 под 
2) или од други причини на прв поглед би можеле да се 
распоредат во два или повеќе тарифни броја, се распоре-
дуваат на следниот начин: 

1) тарифниот број што има најконкретно или нај-
блиско наименување на производот има предност во од-
нос на тарифните броеви со поопшто наименување на про-
изводите. Меѓутоа, ако наименувањата на два или повеќе 
тарифни броеви се однесуваат само на дел од материјали-
те или магериите содржани во мешани или составени 
(сложени) производи или само на дел од компоненти под-
готвени како сет за малопродажба, наименувањата на тие 
тарифни броеви ќе се сметаат подеднакво конкретни и ко-
га едниот од нив има покомплетно и попрецизно наимену-
вање на производот; 

2) мешаници, составени (сложени) производи, кои се 
состојат од различни материјали или се изработени од 
различни компоненти односно состојки и производи под-
готвени во сетови за малопродажба, кои не можат да се 
распоредат со примена на правилото 3 одредба под 1, ќе 
се распоредат како да се состојат од материјалот или ком-
понента која им дава суштествен карактер, ако овој крите-
риум може да се примени; 

3) ако производите не можат да се распоредат со при-
мена на правилата 3 под 1) или 3 под 2), ќе се распоредат 
во последниот по ред од оние тарифни броеви кои поради 
важноста треба подеднакво да се земат предвид. 

4. Производите кои не можат да се распоредат со 
примена на правилата 1 до 3, ќе се распоредат во соодвет-
ниот тарифен број предвиден за производот кој му е нај-
л и ч е н на тој производ. 

5. Покрај одредбите на правилата 1 до 4, следните 
производи ќе се распоредат на следниот начин, и тоа: 

1) футроли за фотографски апарати, музички инстру-
менти, пушки и револвери, кутии за циркли, кутии за ѓер-
дани и слични контејнери, специјално обликувани или до-
терани за определен производ или сет производи погодни 
за долготрајна употреба и испорачани .со производите за 
кои се наменети, ќе се распоредат со тие производи под ус-
лов вообичаено да се продаваат со тие производи. Меѓу-
тоа, ова правило не се применува на контејнерите кои на 
целината (производ со контејнер) и даваат суштествен ка-
рактер ; 

2) согласно со одредбите на правилото 4 под 1), мате-
ријалот за пакување и контејнерите за пакување (амба-
лажа) што се испорачуваат со производи во нив, се распо-
редуваат заедно со тие производи ако е вообичаено да се 
користат за пакување на тие производи. Меѓутоа, оваа од-
редба не се применува на материјалот за пакување и на 
.контејнерите за пакување ако е очигледно дека се погодни 
за повеќекратна употреба. 

6. Распоредувањето на производите во тарифни озна-
ки во рамките на еден тарифен број се врши според наиме-
нувањата на тие тарифни ознаки и евентуалните забелеш-
ки за ти тарифни ознаки според овие правила, со тоа што 
споредување на тарифните ознаки може да се врши само на 
исто ниво на расчленување. Во смисла на ова правило се 
применуваат и забелешките кон одделите и главите, ако 
не е поинаку пропишано. 

ОДДЕЛ I 

ЖИВИ ЖИВОТНИ; ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО-
ПОТЕКЛО 

З а б е л е ш к и : 
1. Повикувањето во овој оддел на одделен род или 

вид животни, освен ако од текстот поинаку не произлегу-
ва, се однесува и на младенчињата од тој род или вид. 

2. Одредбата што се однесува на „суви“ производи во 
Тарифата, ги опфаќа и производите што се дихидрирани, 
евапорирани или лиофилизирани, освен ако во текстот не 
е поинаку определено. 

Глава 1 
ЖИВИ животни 

З а б е л е ш к и : 
Оваа глава ги опадаќа сите живи животни, освен: 
1) риби,, черупкари, мекотелци и други водени 

беч'рбетници од тар. бр. 03.01, 03.06 и 03.07; 
2) култура на микроорганизми и други производи од 

lap. број 30.02; 
3) животни од тар. број 95.08 

Тарифен Тарифна 
Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
број онака Н а и м е н у в а њ е ска број 

станка 

1 2 3 4 

01.01 Коњи, магариња, маски и мули-
ња, живи: 

0101.1 - 1Коњи: 
0101.11 — чисти раси за приплод 5^ 
0101.19 — друго: 
0101.191 за колење 5 
0101.192 за работа и јавање 5 
0101.193 пастуви за приплод 5" 
0101.194 кобили за приплод 5 ' 
0101.195 ждребиња за приплод 5" 
0101.199 друго 5 
0101.20 -Магариња,маски и мулиња; 
0101.201 маѓар иња 5 
0101.203 маски и мулиња 5 

01.02 Живи животни, вид говеда: 
0102.10 -Чисти раси за приплод: 
0102.101 бикови 5^ 
0102.102 крави 5^ 
0102.103 јуниња 5Нс 

0102.104 телиња 
0102.109 друго 5^ 
0102.90 -Друго: 
0102.901 бикови 10 
0102.902 волови 10 
0102.903 крави 10 
0102.904 — јуниња за гоење (од 200 до 

280kg) 12 
0102.905 јуниња згоен и над 280 до 

450kg 12 
0102.906 јуниња други 12 
0102.907 телиња 12 , 
0102.909 друго 12 

01.03 Свињи, живи: 
0103.10 -Чисти раси за приплод 5* 
0103.9 -Друго: 
0103.91 — со маса помала од 50kg: 
0103.911 за приплод 5* 
0103.912 месести за колење 12 
0103.913 масни за колење 10 
0103.919 - друго 
0103.92 — со маса до 50kgi или поголе-

ма: ^ 
0103.921 за приплод 
0103.922 месети за колење 
0103.923 масни за колење 
0103.929 друго 

01.04 Овци и кози, живи: 
0104.10 -Овци: 
0104.101 за приплод 
0104.102 за колење 
0104.109 јагиниња, други 
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01.05 

01.06. 

0104.20 
0104.202 
0104.209 

0105.1 
0105.11 
0105.111 
0105.119 
0105.19 
0105.191 
0105.199 
0105.9 
0105.91 
0105.911 
0105.919 
0105.99 
0105.991 
0105.999 
0106.00 
0106.001 
0106.002 
0106.003 
0106.004 
0106.005 
0106.006 
0106.007 
0106.008 

0106.019 - -

- К о з и : 
за колење 
јариња, друго 

Живина домашна, жива (кокош-
ки, пајки, гуски, мисирки и мор-
ки): 
со маса до 185g: 

пилиња: 
за приплод 
други 

— друго: 
за приплод . 
друго 

- Д р у г о : 
— Кокошки: 

за приплод 
други 

— дуго: 
друга за приплод 
друга 

Други животни, живи: 
гулаби 
друг пернат дивеч 
зајаци 

— дивеч со фино крзно 
кучиња и мачки 
жаби 
пчели 
мајмуни (видсегсоркћеси-
snsinomolgus) 
други 

10 
10 

сл 
12 

Сл 
12 

сл 
10 

сл 
10 

5 
5 
5 
5 
5 

сл 
5 

Сл 
5 

Глава 2 

' МЕСО И Д Р У Г И К Л А Н И Ч Н И ПРОИЗВОДИ ЗА 
Ј А Д Е Њ Е 

З а б е л е ш к и : 

Оваа глава не опфаќа: 
1) производи од видовите опишани во j a p . бр. 02.01 

до 02.08 и 02.10, неупотребливи за човечка исхрана; 
2) црева, бабулиња или желудоци на животни (тар-

.број 05.04) и животинска крв (тар.број 05.11 или 30.02); 
3) маснотии од животинско порекло, освен произво-

дите од тар. број 02.09 (глава 15). 

Тарифен Тарифна 
Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска број 

стапка 

, 1 2 3 4 

02.01 

0201.Г0 

Месо говедско, свежо или раз-
ладено: 
-Трупови и полутки: 

0201.101 - — телешки 12 
0201.102 “ јунешки 12 
0201.103 говедски 12 
0201.109 други 12 
0201.20 -Други парчиња со коски: 
0201.201 телешки 12 
0201.202 јунешки 12 
0201.203 говедски 12 
0201.209 друго 12 
0201.30 -Без коски: 
0201.301 телешко 12 
0201.302 јунешко 12 
0201.303 говедско 12 

0201.309 друго 
02.02 Месо говеско, замрзнато : 

0202.10 -Трупови и полутки: 
0202.10 1 телешки 
0202.102 јунешки 
0202.103 говедски 
0202.109 други 
0202.20 -Други парчиња со коски: 
0202.201 телешки \ 
0202.202 - - јунешки 
0202.203 говедски 
0202.209 друго 
0202.30 - Б е з коски: 
0202.301 - - - телешки 
0202.302 - - јунешки 
0202.303 говедски 
0202.309 : друго 

02.03 Месо свинско, свежо, разладено 
или замрзнато: 

0203.1 -Свежо или разладено: 
0203.11 трупови и полутки 
0203.12 — бутови, плешки и парчиња 

од нив, со коски 
0203.19 - - друго 
0203.2 -Замрзнато : 
0203.21 трупови и полутки 
0203.22 — 1 бутови, плешки и парчиња 

од нив, со коски 
0203.29 - - друго 

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

0204.10 -Трупови и полутки, јагнешки 
свежи или разладени 

0204.2 -Друго месо овчо, свежо или 
разладено: 

0204.21 трупови и полутки 
0204.22 — други парчиња со коски 
0204.23 без коски 
0204.30 - Трупови и полутки јагнешки, 

замрзнати 
0204.4 - Друго месо овчо, замрзнато: 
0204.41 - - трупови и полутки 
0204.42 — други парчиња со коски 
0204.43 - - без коски 
0204.50 - Месо, козјо 

02.05 0205.00 Месо коњско, магарешко или 
од мулиња и маски, свежо, раз-
ладено или замрзнато 

02.06 Други кланични производи од 
говедско, свинско, овчо, козјо, 
коњско и магарешко месо или 
месо од мулиња и маски, упот-
ребливи за јадење, свежи, раз-
дладени или замрзнати: 

0206.10 - Од животни од видот говеда, 
свежи или разладени 

0206.2 - Од животни од видот говеда, 
замрзнати: 

0206.21 - - ј а з и ц и 
0206.22 - - џигери 
0206.29 - - друго 
0206.30 - Од свињски, свежи или разла-

дени 
0206.4 - Од свињи, замрзнати: 
0206.41 - - џигери 
0206.49 - - друго 

12 

12 
1 2 
12 
12 

1 2 
1 2 
12 
1 2 

12 
12 
12 
12 

15 

15 
15 

15 

15 
15 

12 

12 
12 
12 

12 

12 
12 

'12 
12 
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3) кавијар и замени за кавијар приготвени од рибини 
јајца (тар. број 1^.04). 

0206.80 - Друго, свежо или разладено 6 
0206.90 - Друго, замрзнато 6 

02.07 Месо и јастиви отпадоци од 
живина од тар. број 01.05, 
свежи, разладени или замрзна-
ти: 

0207.10 - Живина, неисечена во парчи-
ња, свежа или разладена 15 

0207.2 - Живина, неисечена во парчи-
ња, замрзната: 

0207.21 - - кокошки, домашни 15 
0207.22 -г- мисирки 15 
0207.23 - - пајки, гуски и морки 15 
0207.3 - Живина исечена во парчиња 

и отпадоци, вклучувајќи џиге-
ри, свежи или разладени: 

0207.31 - - мрсен џигер, од гуски и пај-
ки 7 

0207.39 - - друго 15 
0207.4 - Живина исечена и отпадоци, 

освен џигер, замрзнати: 
0207.41 - - од кокошки, домашни 15 
0207.42 - - од мисирки 15 
0207.43 - - о д пајки, гуски и морки 15 
0207.50 - Живински џигер, замрзнат 7 

02.08 Друго месо и јастиви месни 
други кланични производи, 

' свежи, разладени или замрзна-
ти: 

0208.10 - Од питоми и диви зајци 6 
0208.20 - Жабји батаци 6 
0208.90' - Друго 6 

02.09 0209.00 . Свинска сланина и сало исчис-
тени од месо и живинско сало 
(неистопени), свежи, разладени, 
замрзнати, солени, во саламу-
ра, сушени или чадени: 

0209.001 сланина и сало свинско 15 
0209.009 друго 8 

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

0210.1 - Месо свинско: 
0210.11 - - бутови, плешки и други 

парчиња од нив, со коски 15 
0210.12 — потрбушини и парчиња од 

нив 15 
0210.19 - - д р у г о 15 
0210.20 - Месо, говедско 15 
0210.90 - Друго, вклучувајќи јастиво 

брашно, прав од месо и дру-
ги кланични производи 12 

Глава 3 
РИБИ, ЧЕРУПКАРИ, МЕКОТЕЛЦИ И,ДРУГИ ВОДЕНИ 

БЕЗ, РБЕТНИЦИ 
З а б е л е ш к а 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) Морски цицани (тар. број 01.06) и месо од нив (тар. 

број 02.08 или 02.10); 
2) риби (вклучувајќи нивни џигери и икра), черупка-

ри, мектелци и други водени без, рбетници, мртви и неу-
потребливи за човечка исхрана, било поради нивниот вид 
или состојбата во која се (глава 5); брашно, гриз и пелети 
од риби, черупкари, мекотелци и други водени без'рбетни-
ци, неупотребливи за човечка исхрана (тар. број 23.01); 

Тарифен Тарифна 
Н а и м е н у в 

Царин-' 
број ознака Н а и м е н у в а к. е ска 

стапка 

1 . 2 3 4 , 

15 

15 
15 
15 

Сл 

15 

Сл 
15 

03.01 Риби, живи: 
0301.10 - украсни риби 
0301.9 - Други риби, живи: 
0301.91 - - пастрмки (Salmo trutta, Sal-

mo gairdneri, Salmo clarki, 
Salmo aguabonita, Salmo gi-
lae) 

0301.92 - - јагули (Anguilla spp.) 
0301.93 - крап 
0301.99 - - д р у г и : 
0301.991 - - м о р с к и риби 
0301.999 други 

03.02 Риби, свежи или разладени, ос-
вен рибини филети и друго ри-
бино месо од тар. број 03.04 

0302.1 - Салмонидн, освен џигер и ик-
ра: 

0302.11 - - пастрмка (Salmo trutta, Sal-
mo gairdneri, Salmo clarki,. 
Salmo aguabonita, Salmo gi-
lae) 

0302.12 - - лососи пацифички (Oncor-
hynchus spp.), лососи атлан-
стски (Salmo salar) и лососи 
дунавски (Hucho hucho) 

0302.19 - - други 
0302.2 - Риби плоснатици или риби 

листашици (Pleuronectidae, 
Bothidae, Cynoglossidae, Solei-
dae, Schophthalmidae и Citha-
ridae), освен џигер и икра: 

0302.21 - - голем лист (Reinhardtius 
Hippoglossoides, Hippoglos-
sus, hipooglossus, Hippoglos-
sus steholepis) 

0302.22 - - иверок (Pleuronectes plates-
sa) 

0302.23 - - лист (Solea spp.) 
0302.29 - - други 
0302.3 - Туна (од родот Thunnus), 

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

0302.31 - - албакор туна или долгопер-
на бела туна (Thunnus ala-
lunga) 

0302.32 - - жолтоперка туна (Thunnus 
albacares) 

0302.33 - - труп пругавец 
0302.39 - - друго 
0302.40 - Харинги (Clupea harengus, 

Clupea pallasii), освен џигер и 
икра 

0302.50 - Бакалар (Gadus morhua, ga-
dus ogac, gadus masrocepha-
lus), освен џигер и икра 

0302.6 - Други риби, освен џигер и 
икра: 

Q302.61 - - сардели (Sardina pilchardus, 
Sardinops spp.), големи cap-
дели (Sardinella spp.), папа-
лини (Sprattus sprattus) 

0302.62 - - 6aKajiapKa'(Melanogrammus 
a'eglefinus) 

0302.63 - - бакаларка (pollachius virens) 

Сл 

Сл 
Сл 
Сл 

Сл 

Сл 
Сл 
Сл 

Сл 

Сл 

Сл 

Сл 
Сл 
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1 2 3 4 

0302.64 - - скуши (Scomber scombrus 
Scomber australicus, Scomber 
japonicus) Сл 

0302.65 - - морски кучиња Сл 
0302.66 - - јагули (Anguilla spp.) Сл 
0302.69 - - други: 
0302.691 - - слатководни риби 15 
0302.699 - - морски Сл 
0302.70 - Џигери и икри 15 

03.03 Риби замрзнати, освен рибини 
филети и друго рибино месо од 
тар. број 03.04: 

0303.10 - Лососи пацифички (Oncorhyn-
Сл cus spp.), освен џигер и икра Сл 

0303.2 - Други салмониди, освен џи-
гер и икра: 

0303.21 - - пастрмки (Salmo trutta, Sal-
mo gairdneri, Salmo clarki, 
Salmo aguabonita, Salmo gi-
lae) 15 

0303.22 - - лососи атлантски (Salmo sa-
lar) и лососи дунавски (Huc-

v ho hucho) Сл 
0303.29 - - други: 
0303.291 слатководни 15 
0303.299 морски Сл 
0303.3 - Риби плоснатици или риби 

листашици (Pleuronectidae, 
Bothidae, Cynoglossidae, Solei-
dae, Scophthalmidae i Cithari-
dae), освен џигер и икра: 

0303.31 - - голем лцст (Reinhardtius 
hippoglossoidaes, Hippoglos-
sus hippoglossus, Hippoglos-

Сл sus stenolepis) Сл 
0303.32 - - иверок (Pleuronectes plates-

sa) Сл 
0303.33 - - лист (Solea spp.) Сл 
0303.39 - - други Сл 
0303.4 - Туна (од родот Thunnus), 

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

0303.41 - - албакор туна или долгопер-
на туна (Thunnus alalunga) Сл 

0303.42 - - жолтоперна туна (Thunnus 
albacares) , Сл 

0303.43 - - труп пругавец Сл 
0303.49 - други Сл 
0303.50 - Харинги (Clupea harengus, 

clupea pallasii), освен џигер и 
икра: Сл 

0303.60 - Бакалар (Gadus morhua, Ga-
dus ogac, Gadus macrocephai-

Сл us), освен џигер и икра Сл 
0303.7 - Други риби, освен џигер и ( , 

икра: 
0303.71 - - сардели (Sardina pilchardus, 

Sardinops spp.) големи cap-
дели (Sardinela spp.), папа- “ 
лини (Spratus spratus) Сл 

0303.72 - - бакаларки (Malanogrammus 
aeglefinus) 

0303.73 - - бакаларки (Pollachius virens) Сл 
0303.74 - - скуша (Scomber sconbrus, 

Scomber australicus, Scomber 
japonicus) Сл 

0303.75 - - морски кучиња Сл 
0303.76 - - јагули (Anguilla spp.) Сл 

0303.77 - - морски гргечи (Dicentrar-
chus labrax, Dicentrarchus 
punctatus) 

0303.78 - - ослиќи (Merluccius spp., 
Urophycis spp.) 

0303.79 - - д р у г и : 
0303.79 1 слатководни 
0303.792 морски 
0303.SO - Џигер и икра -

03.04 Рибини филети и друго рибино 
месо (немелено или мелено), 
свежо, разладено или замрзна-
то: 

0304.10 - Свежо или разладено: 
0304.101 од слатководни риби 

. 0304.209 од морски риби 
0304.90 - Замрзнати филети: 
0304.201 - - - од слатководни риби 
0304 209 од морски риби 
U303.90 - Друго: 
0304.901 од слатководни риби 
0304.909 од морски риби 

03.05 Риба, сушена, солена или во са-
ламура; чадена риба, вклучува-
јќи и печени риби пред или во 
текот на процесот на чадење; 
рибино брашно употребливо за 
човечка исхрана: 

0305.10 - Рибино брашано употребливо 
за човечка исхрана 

0305.20 - Џигер и икра, сушени, чаде-
ни, солени или во саламура 

0305.30 - Рибини филети, сушени, соле-
ни или во саламура, но неча- , 
дени 

- Чадена риба, вклучувајќи фи-
лети: 

0305.41 - - лососи пацифички (Опсог-
hynchus spp.), лососи атлан-
тски (Salmo solar) и дунав-
ски лососи (Hucho hucho) 

0305.42 - - харинги (Clupea harengus, 
C1 pallasii) 

0305.49 - - други 
0305.50 - Сушени риби, несолени или 

солени но нечадени: 
0305.51 - - бакалар (Gadus morhua, Ga-

el us ogac, Gadus macrocepha-
lus) 

0305.59 - - други 
- Риби, солени но несушени и 

нечадени и риби во саламура: 
0305.61 — харинги (Clupea harengus, 

Clupea pallasii) 
0305.62 — бакалар (Gadus morhua, Ga-

dus ogac, Gadus macrocepha-
lus) 

0305.63 - - инќуни-бргљуни (Engraulis 
spp.) 

0305.69 - - д р у г и 

03.06 ' Черупкари со черупка или без 
черупка, живи, свежи, разладе-
ни, замрзнати, исушени, посо-
лени или во саламура, черупка-
ри во черупка, варени во пареа 
или варени во вода, па и разла-
дени, замрзнати, исушени, соле-
ни или во саламура: 

0306.1 - Замрзнати: 

Сл Сл. 

15 
Сл 
15 

10 
Сл 

10 
Сл 

10 
Сл 

6 
6 

6 

6 

6 

6 

6 
6 

6 
6 

6 

6 



Страна 1882 - Број 81 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 4 декември 1987 

0306.11 — јастози и други ракови од 
карпесто дно (Palinulirus, 
ѕрр., Panulirus ѕрр., Јаѕиѕ 
spp.) Сл 

0306.12 - - рарози (Homarus ѕрр.) Сл 
0306.13 — шкампи и козици Сл 
0306.14 - - ракови Сл 
0306.19 — друго 5 Сл 
0306.2 - Незамрзнати: 
0306.21 - - јастози и други ракови од 

карпесто дно (Palinurus 
ѕрр., Panulirus ѕрр., Јаѕиѕ 
spp.) Сл 

0306.22 - - рарози (Homarus ѕрр.) Сл 
0306.23 — шкампи и козици ^ Сл 
0306.24 - - ракови Сл 
0306.29 - - друго Сл 

03.07 Мекотелци со черупка или без 
черупка, живи, свежи, разладе-
ни, замрзнати, сушени, солени 
или во саламура; водени 
без'рбетници, освен черупкари 
и мекотелци, живи свежи, раз-
ладени, замрзнати, сушени, со-
лени или во саламура: 

0307.10 - Каменици (остриги) Сл 
0307.2 - Капици и покровки од родот 

Recten, Chlamys или Placopec-
ten: 

0307.21 - - живи, свежи или разладени Сл 
0307.29 - - други Сл 
0307.3 - Дагњи (Mytilus ѕрр., Регпа 

ѕрр.): 
0307.31 - - живи, свежи или разладени Сл 
0307.39 - - други Сл 
0307.4 - Сипи (Sepia officinalis, Rossia 

macrosoma, Sepiola spp. и лиг-
њи (Ommastrephes spp., Loligo 
spp., Nototodarus spp., Sepio-
teuthis spp.): 

0307.41 - - живи, свежи или разладени Сл 
0307.49 - - други. Сл 
0307.5 - Хоботници (Octopus spp.): 
0307.51 - - ж и в и , свежи или разладени Сл 
0307.59 - - други Сл 
0307.60 - Полжави, освен морски 

полжави Сл 
0307.9 - Друго: 
0307.91 - - живи, свежи или разладени Сл 
0307.99 - - друго Сл 

Глава 4 
МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО; ЖИВИНСКИ И 
ПТИЧЈИ ЈАЈЦА; ПРИРОДЕН МЕД И ЈАСТИВИ ПРО-
ИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, НЕСПОМНА-

ТИ НИТУ ОПФАТЕНИ НА ДРУГО МЕСТО 

З а б е л е ш к и 
1. Под поимот „млеко“ се подразбира полномасно 

млеко или делумно или целосно обрано млеко. 
2. Производите добиени со концентрација на сурутка 

при додавање на млеко или млечни маснотии се распоре-
дуваат како сирење во тар. број 04.06, под услов да ги ис-
полнуваат следните карактеристики: 

1) да имаат млечни масноти по тежина 5% или пове-
ќе, сметано на сува материја; 

2) да имаат суви материи, по маса од 70 до 85%; 
3) да се обликувани или да можат да се обликуваат: 

10 

10 

12 
10 

15 

15 
15 

15 
15 

04.01 Млеко и павлака, неконцентри-
рани и без додаден шеќер или 
други материи за загадување: 

0401.10 - Со содржина на маснотија до 
1% по маса 

0401.20 - Со содржина на маснотија 
над 1% до 6% по маса 

0401.30 - Со содржина на маснотија 
над 6% по маса: 

0401.301 павлака 
0401.309 - - д р у г о 

04.02 Млеко и павлака, концентрира-
ни или со содржина на додаден 
шеќер или други материи за за-
г а д у в а њ е : 

0402.10 - Во прав, гранули или во дру-
ги цврсти форми, со 
содржина на маснотија до 
,1,5% по маса: 

0402.2 - Во прав, гранули или во дру-
ги цврсти форми, со 
содржина на маснотија над 
1,5% по маса: 

0402.21 - - без додаден шеќер или дру-
ги материи за загадување 

0402.29 - - друго 
0402.9 - Друго: 
0402.91 - - без додаден шеќер или дру-

ги материи за засладување 
0402.99 - - друго 

04.03 Обрано млеко (маштеница), ки-
село млеко, кисела павлака, јо-
гурт, кефир и друго ферменти-
рано или закиселено млеко и 
павлака концентрирани или не-
концентрирани, со содржина на 
додаден шеќер или други мате-
рии за засладување, ароматизи-
рани или со додадено овошје 
или какао: 

0403.10 - Јогурт 
0403.90 - Друго 

04.04 Сурутка, концентрирана или 
^концентрирана, со додаток 
на шеќер или други материи за 
засладување; производи што се 
состојат од природни состојци 
на млеко со додавање или без 
додавање на шеќер или други 
материи за загадување, на 
друго место неспомнати ниту 
опфатени: 

0404.10 - Сурутка, концентрирана или 
неконцентрирана или со 
содржина на додаден шеќер 
или на други материи за за-
г а д у в а њ е 

0404.90 - Друго 
04.05 0405.00 Путер и други маснотии и мас-

ла добиени од млеко: 
0405.001 путер свеж 
0405.002 путер топен 
0405.009 друго (кајмак и друго) 

04.06 Сирење и урда 
0406.10 - Свежо сирење (вклучувајќи 

сирење од сурутка), нефер-
ментирано и урда: 

0406.101 Свежо сирење, ^фермен-
тирано 

15 
15 

15 
15 

15 + 
15 + 
15 

12 

1 2 3 4 Тарифен Тарифна Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска 

стапка 

1 2 3 4 
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0406.109 урда 10 
0406.20 - Сирење, стругано или во 

прав, од сите видови 
0406.30 - Сирење, топено, освен стру-

гано или во прав 
0406.40 - Сирење, прошарано со сина 

мувла 12 
0406.90 - Сирење, друго 12 

04.07 0407.00 Живински и пгичји јајца, во 
лушпа, свежи, конзервирани 
или варени: 

0407.001 Кокошкини јајца, елеуко-
тични Сл 

0407.002 Кокошкини за приплод 5 
0407.003 Мисиркини јајца за при-

плод 5 
0407.004 Гускини и пајкини јајца за 

приплод 5 
0407.005 Кокошкини јајца, други 5 
0407.006 Мисиркини јајца, други 5 
0407.007 Гускини и пајкини јајца, 

други 5 
0407.009 Други ја јца 5 

04.08 Живински и птичји јајца без 
лушпа и жолчки од јајца, 
свежи, сушени, варени во вода 
или на пареа, обликувани, за-
мрзнати или на друг начин кон-
зервирани, со содржина или без 
содржина на додаден шеќер 
или други материи за з а г а д у -
вање: 

0408.1 - Жолчки: 
0408.11 - - сушеви 6 
0408.19 - - други 6 
0408.9 - - Д р у г о : 
0408.91 - - с у ш е н о 6 
0408.99 - - друго 6 

04.09 0409.00 - Мед, природен: 
0409.001 во пакувања до 25 kg 6 
0409.009 во други пакувања 6 

04.10 0410.00 Јастиви производи од животин-
ско потекло на друго место не-
спомнати ниту опфатени 5 

Глава 5 

ПРОИЗВОДИ ОД Ж И В О Т И Н С К О ПОТЕКЛО, НА ДРУ-
ГО МЕСТО Н Е С П О М Н А Т И НИТУ О П Ф А Т Е Н И 

З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) јастиви производи (освен црева, бабулиња и желу-

доци, од животни, цели или во парчиња и животинска крв 
течна или исушена); 

2) сурова кожа, со длака или без длака (вклучувајќи и 
крзно), освен производите што се распоредуваат во тар. 
број 05.05 и отсечоци и' слични отпадоци од сурова кожа 
што се распоредуваат во тар. број 05.11 (глава 41 или 43) 

3) текстилни материјали од животинско потекло, ос 
вен коњска длака и отпадоци од коњска длака (оддел XI): 

4) подготвени врзопи или снопчиња за изработка на 
метли и четки (тар. број 96.03). 

2. За целите на тар. број 05.01 сортираната коса по 
должина (под услов краевите на коренот на косата и крае-
вите на врвовите на косата да не се наредни во иста насо-
ка) нема да се смета како обработена. 

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

4. Во сите оддели на оваа номенклатура под поимот 
„коњска длака“ се подразбира длака од гривата и опашка-
та на копитари и говеда. 

12 
Тарифен 

6poj 
Тарифна 

ознака Н а и м е н у в а њ е 
Царин-

ска 
п а п к а 

12 1 2 3 4 

05.01 

05.02 

05.04 

05.05 

05.06 

05.07 

0501.001 
0501.009 

0502.10 

0502.90 
05.03 0503.00 

0503.001 
0503.009 

0504.00 

0504.001 

0504.002 

0504.003 

0504.004 
0504.005 
0504.006 
0504.007 
0504.009 

0505.10 

0505.90 

0506.10 

0506.90 

Човечка коса, сурова, испрана 
или неиспрана, одмастена или 
неодмастена; отпадоци од чо-
вечка коса: / 

Човечка коса 6 
Отпадоци од човечка коса 6 

Четини од питоми или диви 
свињи, длака од јазовци и дру-
га длака за изработка на четки; 
отпадоци од тие четини или 
длаки: 
- Четини од питоми и диви 

свињи и отпадоци од овие че-
ти ни 6 

- Друго 6 
Коњска длака и отпадоци од 
коњска длака, подготвени во 
слоеви или не, со подлога или 
без подлога: 

Коњска длака 6 
Отпадоци од коњска дла-
ка 6 

Црева, бабулиња и желудници 
од животни (освен од риби), це-
ли или во парчиња: 

Црева сурови и солени, 
говедски 5 
Црева сурови и солени, 
свински 5 
Црева сурови и солени, 
други 5 

- - - Црева сушени, говедски 8 
Црева сушени, свински 8 
Црева сушени, други 8 
Друго, сурово и солено 5 
Друго сушено 8 

Кожи и други делови од птици, 
со нивното перје и пердув, пер-
је и делови од перје (со п о п е -
чени или непогсечени рабови) и 
пердув, понатаму необработу-
вани, освен со чистење, дезин-
фицирање или третирање зара-
ди конзервирање; прав и отпа-
доци од перје или делови од 
перје 
- Перје од видот што се упот-

ребува за полнење; пердуви 5 
- Друго 5 
Коски и срцевина од рогови, су-
рови, одмастнеи, просто под-
готвени (но неисечен!! во фор- , 
ми), третирани со киселина или 
дежелатирани; прав и отпадоци 
од овие производи: 
- Коскени ткива и коски трети-

рани со киселина 5 
- Друго 5 
Слонова коска, желковина, кос-
ка од кит, длака од китова кос-
ка, рогови, еленски рогови, ко-
пита, нокти, канци и клунови, 
сурови или просто приготвени 
но неисечени во форми; прав и 
отпадоци од овие производи: 

1 2 3 
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0507.10 - Слонова коска; прав и отпа-
доци од слонова коска 5 

0507.90 - Друго 5 

05.08 0508.00 Корали и слични материјали, 
сурови или просто приготвени 
но поинаку необработени; че-
рупки на мекотелци, черупкари 
или трнокожци, коски на сипа, 
сурови просто приготвени но 
неисечени во форми; прав и от-
падоци од овие производи 7 

05Ј)9 0509.00 Сунѓери природни, од животин-
ско потекло 10 

05.10 0510.00 Амбра сива, кастореум, цибет и 
мошус, кантариди; жолчки су-
пени или несушени; жлезди и 
други животински материи, 
свежи, разладени или замрзна-
ти или поинаку привремено 
конзервирани, што се употребу-
ваат во производството на фар-
мацевтски производи: 

0510.001 Жлезди и други органи на 
животни 10 

0510.009 Друго 10 
05. П Производи од животинско по-

текло неспомнати ниту опфате-
ни на друго место; мртви 
животни од глави 1 и 3, неупот-
ребливи за човечка исхрана: 

0511.10 - Сперма на бикови 5 
0511.9 - Д р у г о : 
0511.91 - - производи од риби и черуп-

кари, мекотелци или други 
водени без рбетници; мртви 
животни од глава 3 5 

0511.99 — друго 5 

ОДДЕЛ И 

РАСТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 

З а б е л е ш к а 
1. Под поимот „пелети" во овој оддел се подразбира-

ат производите што се агломерирани со компресија или 
со додавање на врзивни средства во количество до 3% по 
маса. 

Глава 6 

ЖИВИ ДРВЈА И ДРУГИ РАСТЕНИЈА; ЛУКОВИЦА 
КОРЕЊА И СЛИЧНО; СЕЧЕНО ЦВЕЌЕ И УКРАСНИ 

ЛИСЈА 
/ 

З а б е л е ш к и 
1. Согласно со вториот дел од наименувањето на тар. 

број 06.01, оваа глава опфаќа само живи дрвја и производи 
(вклучувајќи и растителни садници) што обично се набаву-
аат во расадници или кај цвеќари, за расадување или за ук-
расна употреба. Меѓутоа, оваа глава не опфаќа компири, 
кромид, алма, лук и други производи од глава 7. 

2. Треба да се разбере дека секое повикување во наи-
менувањата на тар. број 06.03 или 06.04 на стоки од кој и 
да било вид, опфаќа и букети, корпи со цвеќе, венци и дру-
ги слични производи изработени, во целост или делумно, 
од производи од тој вид, при што не се зема предвид при-
борот од други материјали. Меѓутоа, овие тарифни брое-
ви не ги вклучуваат колажите и сличните декоративни 
плочи од тар. број 97.01. 

06.01 Луковици, грутки, грутчести ко-
рења, корења, фиданки, резници 
и ризоми, за садење, во вегета-
ција или во цвет; растенија и 
корен на цикорија, освен коре-
ња од тар.број 12.12; 

0601.10 - Луковици, грутки, грутчести 
корења, фиданки, на корен, 
резници и ризоми за садење 

0601.20 - Луковица грутки, грутчесто 
корење, фиданки на корен, 
резници и ризоми, во вегета- -
ција или цвет, растение и ко-
рен на цикорија 

06.02 Други живи растенија (вклучу-
вајќи ги нивните корења), рез-
ници, калеми-гранчиња и кале-
ми, мицелиум ('ртени спори на 
печурка на зрна од жита); 

0602.10 - Невжилени резници и калем-
-гранчиња, калеми: 

0602.101 лозни 
0602.109 други 

0602.20 - Овошни садници, вклучувајќи 
и овошни садници во форма 
на грмушки или џбунови, ка-
лемени или некалемени: 

0602.201 лозни 
0602.209 други 
0602.30 - Рододендрони и азалеи (гор-

ски ружи), калемени или не-
калемени: 

0602.40 - Ружи, калемени или некале-
мени 

0602.9 - Друго: 
0602.91 - - мицелиум ('ртени спори на 

печурка на зрна од жита) 
0602.99 - - друго 

06.03 Сечено цвеќе и цветни пупки од 
видови погодни за букети или 
за украсни цели; свежи, сушени, 
бојосани 
- белени, импрегнирани или 

поинаку приготвени: 
0603.10 - Свежи: 

0603.101 каранфили 
0603.102 ружи 
0603.109 друго 
0603.90 - Друго: 
0603.901 сушено 
0603.909 друго 

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

0604.10 - Мов и лишаи 
0604.9 - Друго: 
0604.91 - - свежи 
0604.99 - - друго 

15 
15 
15 
15 
15 
15 

1 2 3 4 
I Гк Г“плилпа vnnvck- nnon м лтпо . 

Тарифен Тарифна Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска 

стапка 

1 2 3 4 

5 

5 

5 
5 

5 
5 

5 

5 

5 
5 

5 

5 

5 
5 
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Глава 7 
ЗЕЛЕНЧУК, КОРЕЊА И ГРУТКИ ЗА ЈАДЕЊЕ 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не ги опфаќа производите за добиточна 

храна од тар. број 12.14. 
2. Под поимот „зеленчук“ во тар. бр. 07.09, 07.10, 

07.11 и 07.12 се подразбира печурки за јадење, трифли, 
маслинки, капар, мирудија, тиквички и тикви, модар пат-
лиџан, пченка шеќерка (Zea mays var. saccharata), пиперки 
од родот Capsicum или од родот Pimenta, морач (finokio), 
магданос, маргаритка, естрагон, крес-салата, мајоран 
(Majorana hortensis или Origanum majorana). 

3. Tap. број 07.12 го опфаќа сиот сушен зеленчук од 
сите видови што се распоредува во тар. бр. 07.01 до 07.11, 
освен: 

1) исушен мешунест зеленчук, во зрно (тар. број 
07.13); 

2) пченка шеќерна во формите наведени во тар. бр. 
11.02 до 11.04; 

3) брашно, гриз и пувки од компир (тар. број 11.05); 
4) брашно и гриз од исушен мешунест зеленчук од 

тар. број 07.13 (тар. број 11.06). i 
4. Меѓутоа, од оваа глава се исклучува исушена, 

кршена или мелена пиперка од родот Capsicum или од ро-
дот Pimenta (тар. број 09.04). 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и.м е н у в а њ е 

Царин-
ска 

стапка 
0710.21 
0710.22 

1 2 3 4 0710.29 
07.01 

07.02 
. 07.03 

07.04 

07.05 

07.06 

07.07 

07.08 

0701.10 
0701.90 
0702.00 

0703.10 
0703.101 
0703.109 
0703.20 
0703.90 

0704.10 
0704.20 
0704.90 

0705.1 
0705.11 
0705.19 
0705.2 
0705.21 

0705.29 

0706.10 

0706 
0707.00 

0708.10 

Компир, свеж или разладен: 
- Семенски 
- Други 
Патлиџан, свеж или разладен 
Кромид, алма, лук, праз и дру-
ги лукови; свежи или разладе-
ни: 
- Кромид и алма: 

арпаџик 
друго 

- Лук 
- Праз и други лукови 
Зелка, карфиол, келераба, кељ и 
сличен зелковиден зеленчук за 
јадење, свежи или разладени: 
- Карфиол и брокола 
- Кељ пупкар 
- Друго 
Салата (Lactusa sativa) и цико-
рија (Cichorium spp.), свежи или 
разладени: 
- Салата: 
- - главичеста салата 
- - друга 
- Цикорија: 
- - глуварче (Cichorium intubus 

var. foliosum) 
- - друго 
Морков, бросква или репа угар-
ница (бела репа), цвекло, целер 
коренаш, 'рдокви и сличен ко-
ренест зеленчук за јадење, свеж 
или разладен: 
- Морков, бросква или репа 

угарница (бела репа) 
- Друго 
Краставици и корнишони, 
свежи или разладени 
Мешунест зеленчук во мешунки 
или зрно, свеж или разладен: 
- Грашок (Pisum sativum) 

10 
10 
15 

11 
11 
10 
10 

10 
10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 

10 

0708.20 - Грав (Vigna spp., Phaseolus 
spp.) 

0708.90 - Друг мешунест зеленчук 
07.09 Друг зеленчук, свеж или разла-

ден: 
0709.10 - Артишоки 
0709.20 - Шпаргли 
0709.30 - Модар патлиџан 
0709.40 - Целер, освен целер коренаш 
0709.5 - Печурки за јадење и трифли: 
0709.51 печурки за јадење 
0709.52 - - трифли 
0709.50 - Пиперки од родот Capsicum 

или од родот Pimenta 
0709.70 - Спанаќ, новозеландски спа-

наќ и лобода 
0709.90 - Друго 

07.10 Зеленчук (вклучувајќи и блан-
ширан), смрзнат: 

0710.10 - Компир 
0710.2 - Мешунест зеленчук во зрно 

или мешунки: 
- - грашок (pisum sativum) 
— боранија и грав (Vigna spp., 

Phaseolus spp.) 
- - друго 

0710.30 - Спанаќ, новозеландски спа-
наќ и лобода 

0710.40 - Пченка шеќерна 
0710.80 - Друг зеленчук 
0710.801 - - - п и п е р к а 
0710.809 - - - д р у г о 
0710.90 - Мешаници од зеленчук 

07.11 Зеленчук, привремено конзерви-
ран (на пр.: со сулфурдиок-
сид,во солена вода, сулфурира-
на вода или други раствори за 
конзервирање), но во таква сос-
тојба непогоден за непосредна 
исхрана: 

0711.10 - Кромид 
0711.20 - Маслинки 
0711.30 - Капар 
0711.40 - Краставици и корнишони 
0711.90 - Друг зеленчук, мешаници на 

зеленчук -
07.12 Сушен зеленчук, цел, сечен во 

парчиња или мелен, но поната-
му неприготвен: 

0712.10 - Компир, несечен или сечен во 
парчиња или резанки, но по-
натаму неприготвен 

0712.20 - Кромид 
0712.30 - Печурки за јадење и трифли 
071^.90 - Друг зеленчук; мешаници на 

зеленчук 
07.13 Сушен мешунест зеленчук во 

зрно, лупен или нелупен или 
кршен: 

0713.10 - Грашок (Pisum sativum): 
0713.101 семенски 
0713.109 друг 
0713.20 - Солен грашок (Garbanzos) 
0713.3 - Грав (Vigna spp., Phaseolus 

spp.): 
0713.31 - - грав од видот Vigna mungo 

(L) Hepperli или Vigna radiata 
(L) Wilczek 

10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 

10 
10 

10 
10 

10 

10 
10 

10 
11 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
5 

10 

10 
10 
10 

10 
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0713.32 - - грав ситен црвен (Adzuki) 
(Phaseolus) или (Vigna angu-
laris) 10 

0713.33 - - грав обичен (Phaseolus vul-
garis) 10 

0713.39 - - д р у г 10 
0713.40 - Леќа 5 
0713.50 - Боб (Vicia faba var. major) и 

коњски боб (Vicia faba var. 
equina, Vicia faba var. minor) 5 

0713.90 - Друго 5 
07.14 Маниока, арорут, салеп4 топи-

намбур, сладок компир и слич-
ни корења и грутки со висока 
содржина на скроб или инулин, 
свежи или сушени, цели или 
режани или во форма на пеле-
ти: срцевина од саго-дрво: 

0714.10 - Маниока (cassava) 3 
0714.20 - Сладок компир 3 
0714.90 - Друго 

Глава 8 
ОВОШЈЕ ЗА ЈАДЕЊЕ; КОРИ ОД АГРУМИ ИЛИ ОД 

Д И Њ И И ЛУБЕНИЦИ 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глаа не го опфаќа овошјето што не е за јаде-

ње. 
2. Разладеното овошје се распоредува во истите та-

рифни броеви како соодветното свежо овошје. 

Тарифен Тарифна 
Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска број 

стапка 

1 2 3 4 

08.01. Кокосов орев, бразилски орев и 
акажу-орев, свежи или суви, лу-
пени или нелупени: 

0801.10 - Кокосов-орев Сл 
0801.20 - Бразилски-орев Сл 
0801.30 - Акажу-орев Сл 

08.02 

0802.1 

Друго јатчесто овошје во луш-
па, свежо или суво, лупено или 
нелупено: 
- Бадеми: 

0802.11 - - во лушпа 5 
0802.12 — лупени 5 
0802.2 - Лешници (Corylus spp.): 
0802.21 - - во лушпа 5 
0802.22 — лупени 5 
0802.3 - Обични ореви: 
0802.31 - - во лушпа 5 
0802.32 - - лупени 5 
0802.40 - Костени (Castanea spp.) 5 
0802.50 - Пистации 5 
0802.90 - Друго 5 

08.03 0803.00 Банани, свежи или суви Сл 
08.04 Урми, смокви, ананас, авокадо, 

гуава, манго и мангуста, свежи 
или суви: 

0804.10 - Урми Сл 
0804.20 - Смокви 5 
0804.30 - Ананас Сл 
0804.40 - Авокадо Сл 
0804.50 - Гуава, манго и мангуста Сл 

08.05 Агруми, свежи или суви: 
0805.10 - Портокал и 5 
0805.20 - Мандарини (вклучувајќи тан-

гирски и судсумас-мандари-
ни; хибриди на агруми (кле-
ментина, вилкинг и сл.) 5 

0805.30 - Лимон (Citrus limun, Citrus li-
monum) и лимета (Citrus au-
rantifolia) 5 

0805.40 - Грејпфрут 5 
0805.90 - Друго 5 

08.06 Грозје, свежо или суво: 
0806.10 - Свежо 15 
0806.20 - Суво 7 

08.07 Дињи, лубеници и папаи; 
свежи: 

0807.10 - Дињи и лубеници 5 
0807.20 - Папаи 5 

08.08 Јаболка, круши и дуњи, свежи: 
0808.10 - Јаболка 12 
0808.20 - Круши и дуњи 12 

08.09 Кајсии, цреши и вишни,праски 
(вклучувајќи нектарини), сливи 
свежи: 

0809.10 - Кајсии 12 
0809.20 - Цреши и вишни 12 
0809.30 - Праски, вклучувајќи нектари-

ни 12 
0809.40 - Сливи 12 

08.10 Друго овошје свежо: 
0810.10 Јаготки 5 
0810.20 - Малинки, капинки, дудинки и 

догански бобинки 5 
0810.30 - Црни, бели и црвени рибизли 

и рибеси 5 
0810.40 - Бруснинки, боровинки и дру-

го овошје од родот Vaccinium 5 
0810.90 - Друго 5 

08.11 Овошје, неварено или варено 
во вода или пареа, смрзнато со 
додаток или без додаток на ше-

. ќер или други материи за за-
г а д у в а њ е : 

0811.10 - Јаготки 5 
0811.20 - Мал инки, капинки, дудинки, 

догански бобинки, црни, бели 
и црвени рибизли и рибеси 12 

0811.90 - Друго: 
0811.901 кајсии и праски 12 
0811.902 вишни 12 
0811.903 малинки 12 
0811.904 агруми, банани, ананас и 

кокосов орев, без додаден 
шеќер 5 

0811.909 друго 12 
08.12 Овошје, привремено конзерви-

рано (на пр.: со сулфурдиоксид, 
во солена вода, во сулфурирана 
вода или во други раствори за 
конзервирање), но во таква сос-
тојба непогодно за непосредна 
исхрана: 

0812.10 - Цреши 12 
0812.20 - Јаготки 12 
0812.90 - Друго: 
0812.901 агруми 5 
0812.902 ананас 5 
0812.903 кокосов орев 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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08.13 

0812.904 
0812.905. 
0812.906 
0812.909 

0813.10 
0813.20 
0813.30 
0813.40 
0813.50 

08.14 0814.00 

вишни 12 
капинки 12 
малинки 12 
друго 12 

Овошје, суво, освежена што се 
распоредува во тар. бр. 08.01 до 
08.06; мешаници на јатчесто 
или суво овошје од оваа глава: 
- Најсин 12 
- Сливи 12 
- Јаболка 12 
- Друго овошје 12 
- Мешаници на јатчесто или 

суво овошје од оваа глава 12 
Кори од агруми или од дињи и 
лубеници свежи, смрзнати, суви 
или привремено конзервирани 
во солена вода, сулфурирана 
вода или во други раствори за 
конзервирање 5 

Глава 9 

1 

09.03 
09.04 

КАФЕ, ЧАЈ, МАТЕ-ЧАЈ И МИРУДИН 
З а б е л е ш к и 
!. Мешаниците на производите од тар. бр. 09.04 до 

09.10 се распоредуваат на следниот начин: 
1) мешаници на два или повеќе производи од ист та-

рифен број се распоредуваат во тој тарифен број; 
2) машаници на два или повеќе производи од различ-

ни тарифни броеви се распоредуваат во тар. број 09.10. 
Додавањето на други материјали на производите од тар. 
бр. 09.04 до 09.10 (или на мешаниците споменати во пре-
тходните ставови 1) и 2) нема влијание врз нивното распо-
редување, под услов добиените мешаници да го задржува-
ат суштествениот карактер на стоките што се распореду-
ваат во тие тарифни броеви. Во спротивен случај, таквите 
мешаници не се распоредуваат во оваа глава: мешан и ни 
што се состојат од мешани мирудин или од мешани ком-
бинирани мирудиски средства се распоредуваат во тар. 
број 21.03. 

2. Оваа глава не го опфаќа црниот пипер од видот ку-
беба (Piper cubeba) и другите производи од тар. број 12.11. 

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

0901.1 - Кафе, непечено 
0901.11 - - с о к о ф е и н 
0901.12 - - без кофеин 
0901.2 - Кафе, печено: 
0901.21 - - с о к о ф е и н 
0901.22 - - б е з к о ф е и н 
0901.30 - Лушпи и ципи од кафе 
0901.40 - Замени за кафе што содржат 

кафе 
09.02 Чај: 

0902.10 - Зелен чај (неферментиран) во 
непосредни пакувања до 3 kg 

0902.20 - Друг зелен чај (неферменти-
ран) 

0902.30 - Црн чај (ферментиран) и де-
лумно ферментиран чај, во 
непосредни пакувања до 3 kg 

0902.40 - Друг црн чај (ферментиран) и 
други делумно ферментирани 
чаеви 

Сл 
Сл 

5 
5 
5 

10 

Сл 

Сл 

Сл 

Сл 

09.05 
09.06 

09.07 

09.08 

09.09 

09.10 

0903.00 Мате-чај 
Црн пипер од родот; сува, 
кршена или мелена пиперка од 
родот Capsicum или од родот 
Pimenta: 

0904.1 - Црн пипер: 
0904.11 - - некршен ниту мелен 
0904.12 — кршен или мелен 
0904.20 - Пиперка од родот Capsicum 

или од родот Pimenta, сува, 
кршена или мелена 

0905.00 Ванила 
Дарчин и цвет од дарчиново 
дрво: 

0906.10 - Некршен ниту мелен 
0906.20 - Кршен или мелен 
0907.00 Каранфилче (цели плодови, 

пупки и дршки) 
Мушкатен орев, мацис и карда-
мом: 

0908.10 - Мушкатен орев 
0908.20 - Мацис 
0908.30 - Кардамом 

Семе од анис, бадијан, анасон, 
коријандер, ким, кумин и од 
смрека: 

0909.10 - Семе од анис и бадијан 
0909.20 - Семе од коријандер 
0909.30 - Семе од кумин 
0909.40 - Семе од ким 
0909.50 - Семе од анасон и смрека: 
0909.501 семе од анасон 
0909.509 семе од смрека 

Исиот, шафран куркума, баби-
на душица, лаворов лист, кари 
и други мирудин: 

0910.10 - Исиот 
0910.20 - Шафран 
0910.30 - Куркума 
0910.40 - Бабина душица, лаворов лист 
0910.50 - Кари 
0910.9 Други мирудин: 
0910.91 - - мешаници дефинирани со 

забелешката 1 под 2) кон 
оваа глава 

0910.99 - - други 

С .1 

Глава 10 
ЖИТА 

Сл 
Сл 

10 
Сл 

Сл 
Сл 

Сл 

Сл 
Сл 
Сл 

З а б е л е ш к и 
1.1) Производите наведени во наименувањата на та-

рифните броеви на оваа глава се распоредуваат во ,овие та-
рифни броеви само ако се во зрно, вклучувајќи ги зрната 
во клас или на стебленца. 

2) Оваа глава не опфаќа лупени или поинаку обрабо-
тени зрна. Меѓутоа, оризот лупен, бланширан, полиран, 
глазиран, етивиран, конвертиран или кршен останува рас-
пореден во тар. број 10.06. 

2. Tap. број 10.05 не ја опфаќа пченката шеќерка (гла-
ва 7). 

З а б е л е ш к а за подбројот 
1. Под поимот „тврда пченица“ се подразбира пчени-

цата од видот Triticum durum и хибридите добиени со по-
себно меѓусебно вкрстување на Triticum durum што имаат 
ист број на хромозоми (28) како тој вид. 

1 2 3 4 2 3 4 

5 
5 
5 
5 

5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
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Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
ска 

стапка 

1 2 3 4 

10.01 
1001.10 

Пченица и наполица 
- Тврда пченица: 

1001.101 семенска 5 
1001.102 друга 5 
1001.90 - Друго: 
1001.901 семенска пченица 5 
1001.902 друга пченица 5 
1001.909 - нг полица 5 

10.02 1002.00 'Рж: 
1002.001 семенска 5 
1002.009 - - Друга 10 

10.03 1003.00 Јачмен: 
1003.001 семенски 5 
1003.002 пиварски 10 
1003.003 за исхрана на добиток 10 
1003.009 ^друг 10 

10.04 , 1004.00 Овес: 
1004.001 семенски 5 
1004.009 друг 10 

10.05 
1005.10 

Пченка: 
- Семенска: 

1005.101 хибридна 5 
1005.109 друга 5 
1005.90 - Друга: 
1005.901 бела И 
1005.902 жолта П 
1005.903 чинквантин П 
1005.909 друга и 

10.06 
1006.10 

- Ориз: 
- Ориз во лушпа (арпа или с: 

ров): 
Y-

ров): 
,1006.101 семенски Сл 
1006.109 друг Сл 
1006.20 - Ориз, лупен (костенлив) 
1006.30 - Ориз, полубланширан или 

бланширан па и полиран или 
глазиран: 

1006.301 полубел и бел Сл 
1006.309 полиран и глазиран 13 
1006.400 - Кршен ориз „ 13 

10.07 1007.00 Сорго во зрно 5 
10.08 Елда, просо, -семе за птици; 

други жита: 
1008.10 - Елда 5 
1008.20 - Просо 5 
1008.30 - Семе за птици 5 
1008.90 - Други жита ' 5 

Глава 11 
ПРОИЗВОДИ НА МЕЛНИЧКАТА ИНДУСТРИЈА; 

СЛАД; СКРОБ; ИНУЛИН; ГЛУТЕН ОД ПЧЕНИЦА 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) пржен слад приготвен како замена за кафе (тар. 

број 09.01 или 21.01); 
2) брашно, гриз и скроб, приготвени и како произво-

ди од тар. број 19.01; 
3) лушпи од пченка и други производи од тар. број 

19.04; 

Пченица и 'рж 45% 2,5% 80% -

Јачмен 45% 3% 80% -

Овес 45% 5% 80% -

Пченка и сорго во 
зрно 45% 2% - 90% 
Ориз 45% 1,6% 80% -

Елда 45% 4% 80% -

3. Под поимите „јарма" и „гриз“, во смисла на тар. 
број 11.03, се подразбираат производите добиени со фраг-
ментација на зрна од жита што им одговараат на следните 
услови: 

1) за пченкарни производи - најмалку 95% по маса на 
производ да поминат низ сито од ткаенина од метална 
жица со отвор од 2 mm; 

2) за производи од други жита - најмалку 95% по ма-
са на производ да поминат низ сито од ткаенина од метал-
на жица со отвор од 1,25 mm. . 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
ска 

стапка 

1 2 3 4 

11.01 1101.00 Брашно од пченица или 
наполица: 

1101.001 Пченица 5 
1101.009 Од наполица 5 

11.02 Брашно од жита, освен од пче-
ница или наполица: 

1102.10 - Брашно држено 5 
1102.20 - Брашно пченкарно 10 
1102.30 - Брашно оризово 10 
1102.90 - ДРУГО 10 

11.03 
1103.1 
1103.11 

Јарма од жито, гриз и пелети: 
- Јарма и гриз: 
— од пченица 8 

1103.12 - - од овес 10 

4) зеленчук, приготвен или конзервиран, од тар. бр, 
20.01, 20.04 или 20.05; 

5) фармацевтски производи (глава 30); 
6) скроб што има својство на парфимериски, козме-

тички или тоалетни препарати (глава 33). 
2. 1) Производите на мелничката индустрија, добиени 

од жита што се опфатени во наредната табела, се распоре-
дуваат во оваа глава ако по маса, во сува состојба, 
содржат: 

(1) скроб (определен со модификуван полариметрис-
кл метод по Еверс) во количество кое го надминува изно-
сот назначен во колона (2); 

(2) пепел (по одземањето на додатните минерали) во 
количество кое не го надминува износот назначен во коло-
на (3). 

Во спровитен случај се распоредуваат во тар. број 

2) Производите што се распоредуваат во оваа глава, 
сообразно со наведените одредби, се распоредуваат во 
тар. број 11.01 или 11.02 ако процентот кој поминува низ 
сито од ткаенина ткаена од метални жици со отворите на-
значени во колона 4 или 5 не е помал, по маса, од процен-
тот назначен за определено жито. 

Во спротивен случај, тие се распоредуваат во тар. 
број 11.03 или 11.04. 

Процент што по-
минува низ сито со 

отвор од 

„ 1, 315 мик- 500 мик-
Содржи- Содржи- рометри 

ж и т а н а . н а (микро- (микро-на скроб на пепел н и ) 

1 ' 2 3 4 5 
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11.04 . 

11.05 

11.06 

11.07 

11.08 

11.08 

1103.13 - - од пченка 
1103.14 - - од ориз 
1103.19 - - од други жита 
1103.2 - Пелети: 
1103.21 - т од пченица 
1103.29 - - од други жита 

Жита во зрно поинаку обрабо-
тени (на пр.: лупени, валани во 
лушпи, перлирани, обрежени 
или гмечени), освен ориз од 
тар. број 10.06; нукулци од 
жита, цели валани, во лушпи 
или мелени: 

1104.1 - Зрна, валани или во форма 
на лушпи: 

1104.11 - - од јачмен 
1104.12 — од овец 
1104.19 - - о д други ж и т а ' 
1104.2 - Поинаку обработени зрна (на 

пр.: излупени, перлирани, об-
режени или гмечени): 

1104.21' - - од јачмен 
1104.22 - - о д овес 
1104.23 - - о д пченка 
1104.29 - - од други жита 
1104.30 - - никулци од жита, цели, Би-

лами, во лушпи или меле-
ни: 

Брашно, гриз и лушпи од ком-
пир: 

1105.10 - Брашно и гриз 
1105.20 - Лушпи 

Брашно и гриз од сушен мешу-
нест зеленчук што се распоре-
дува во тар. број 07.13, од саго-
корења или кртоли што се рас-
поредуваат во тар. број 07.14; 
брашно, гриз или прав од про-
изводите од глава 8: 

1106.10 - Брашно и гриз од сушен ме-
шунест зеленчук кој се распо-
редува во тар. број 07.13 

1106.20 - Брашно, гриз од саго, корења 
и кртоли што се распоредува-
ат во тар. број 07.14 

1106.30 - Брашно, гриз и прав од про-
изводите од глава 8: 

1106.301 брашно од кокосов орев 
1106.309 друго 

Слад, пржен или непржен: 
1107.10 - Непржен 
1107.20 - Пржен 

Скроб; инулин: 
1108.1 - С к р о б : 

1108.11 - - пченичен скроб 
1108.12 - пченкарен скроб 
1108.13 - - скроб од компир 
1108.14 - - ' скроб од маниока 
1108.19 - - д р у г скроб 
1108.20 - Инулин 

1109.00 Глутен од пченица, исушен или 
не исушен 

10 
10 
10 

10 

10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 

10 

10 
10 

10 

5 
10 

12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

Глава 12 
М А С Л О Д А Ј Н И С Е М И Њ А И П Л О Д О В И ; РАЗНИ ЗРНА, 
С Е М И Њ А И П Л О Д О В И ; И Н Д У С Т Р И С К И И МЕДИ-
Ц И Н С К И РАСТЕНИЈА; С Л А М А И Д О Б И Т О Ч Н А ХРА-

НА (КАБАСТА) 

З а б е л е ш к и 
1. Tap. број 12.07, меѓу другото, опфаќа палмини оре-

ви и јатки, семе од памук, семе од рицинус, семе од сусам, 
семе од синап, семе од шафраника, семе од афион и од ка-
ри та орев. Овој тарифен број не ги опфаќа производите од 
тар. број 08.01 или 08.02 и маслинки (глава 7 и глава 20). 

2. Tap. број 12.08 ги опфаќа, покрај неодмастеното 
брашно и гриз, и брашното и гриз што се делумно или на-
полно одмастени или што се наполно или делумно по-
вторно замастени од своите оригинални масла. Меѓутоа, 
овој тарифен број ги исклучува остатоците од тар. број 
23.04 до 23.06. 

3. Во смисла на тар. број 12.09, семе од шеќерна реп-
ка, семе од трева, семе од украсно цвеќе, семе од зеленчук, 
семе од шумски дрвја, семе од овошки, семе од граорица 
(освен она од видот Vicia faba) и волчи боб (треба да се 
сметаат како „вид семе што се употребува за сеидба“). 

Меѓутоа, тар. број 12.09 не ги опфаќа следните произ-
води, дури и кога се наменети за сеидба: 

1) мешунест зеленчук и пченка поќерка (глава 7); 
2) мирудин и други производи од глава 9; 
3) жита (глава 10); 
4) производи од тар. бр. 12.01 до 12.07 и 12.11. 
4. Tap. број 12.11, покрај другото, ги опфаќа следните 

растенија и делови од растенија: босилек, боражина, гин-
сенг, изоп, богородични растенија, сите видови нане, руз-
марин, рутвица, жалфија и пелин. 

Меѓутоа, од тар. број 12.11 се исклучени: 
1) лекови од глава 30; 
2) парфимериски, козметички и тоалетни производи 

од глава 33; 
3) инсектициди, фунгициди, хербициди, средства за 

дезинфекција и слични производи од тар. број 38.08. 
5. За примена на тар. број 12.12, под поимот „морски 

алги и други алги" не се подразбираат: 
1) мртви едноќелиски микроорганизми од тар. број 

21.02; 
2) култури на микрооргаизми од тар. број 30.02; 
3) ѓубрива од тар. број 31.01 или-31.05. 

Тарифен Тарифна 
Н а и м е н у в а л е 

Царин-
6poj ознака Н а и м е н у в а л е ска 

стапка 

1 2 3 4 

12.01 1201.00 Соја во зрно вклучувајќи и 
кршена 6^ 

12.02 Кикиритки, непржени, непечени 
во лупша, лупени или кршени: 

1202.10 - Во лупша Сл 
1202.20 - Лупени, вклучувајќи и 

С л кршени С л 
12.03 1203.00 Копра С л 
1204. ,1204.00 Семе од лен, вклучувајќи 

Сл кршено Сл 
12.05 1205.00 Семе од маслодајна репка, 

вклучувајќи кршено 5 
12.06 1206.00 Семе од сончоглед, вклучувајќи 

кршено 10 
12.07" Друго маслодајно семе и пло-

дови, вклучувајќи кршено: 
1207.10 - Палмини ореви и јатка Сл 
1207.20 - Семе од памук Сл 
Д 207.30 - Семе од рицинус 5 
1207.40 - Семе од сусам 5 
1207.50 - Семе од синап 5 ' 
1207.60 - Семе од шафраника Сл 
1207.9 - Друго: 
1207.91 - - Семе од афион 5 

1 2 3 4 
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1 2 3 4 1 2 3 4 
1207.92 - - семе од карита 5 
1207.99 - - д р у г о : 
1207.991 семе од тикви 7 5 
1207.999 друго 5 

12.08 Брашно и гриз од маслодајно 
семе и плодови, освен од синап 

1208.10 - ,Од соја 5 
1208.90 - Друго 5 

12.09 Семе, плодови и спори за сеид-
ба 

1209.1 - Семе од репка: 
1209.11 - - с е м е од шеќерна репка 5 
1209.19 - - д р у г о 5 
1209.2 - Семе од крмни растенија, ос-

вен семе од репка: 
1209.21 - - семе од луцерка (alfalfa) 5 
1209.22 - - семе од детелина (Trifolium 

sop) 5 
1209.23 - - семе од детелина внук 5 
1209.24 - - семе од кентаки сина трева (Роа. pratensis L.) 5 
1209.25 - - семе од 'ржна трева (Lomi-

um, multiflorum lam., Lomi-
um perenne L.) 5 

1209.26 - - семе од Тимотиева трева 5 
1209.29 - - д р у г о 5 
1209.30 - Семе од тревнати растенија, 

што главно се одгледуваат 
поради цветовите 5 

1209.9 - Друго: 
1209.91 - - семе од зеленчук 5 
1209.99 - - д р у г о 5 

12.10 Хмељ, свеж или сушен, вклучу-
вајќи и кршен или мелен или 

. i во форма на пелети; лупулин: 
1210.10 - Хмељ некршен ниту мелен 

ниту во форма на пелети 15 
1210.20 - Хмељ, кршен или мелен или 

во форма на пелети; лупу-
лин: 

1210.201 хмељ, кршен или мелен 
или во форма на пелети 15 

1210.209 лупулин . 15 
12.11 Растенија и делови на растенија 

(вклучувајќи семиња и плодо-
ви), свежи или сушени, сечени 
или цели, кршени или мелени, 
видови што првенствено се 
употребуваат во парфимерија-
та, фармацијата или за инсекти-
цидни, фунгицидни или слични 
цели: 

1211.10 - Корен од богородични расте-
нија - слатки корења 5 

1211.20 - Корен од гинсенг 5 
1211.90 - Д р у г о : 
1211.90 1 камилица 5 
1211.902 жалфија ' 5 
1211.903 чаури од афион 5 
1211.904 нане 5 
1211.905 цвет од липа- 5 
1211.906 дабов лишај 5 
1211.907 корен од линцура 5 
1211.908 слез 5 
1211.909 друго 5 

12.12 Рокчиња, морски и други алги, 
шеќерна репка, шеќерна трска, / 
свежи или суви, вклучувајќи и 

мелени; голушки и Јатки од го-
лушки од овошје и други рас-
тителни производи (вклучува-
јќи корен од цикорија, непржен, 
од видот Cichorium intybus sati-
vum), вид што првенствено се 
употребува за човечка исхрана, 
на друго место неспомнати ни-
ту вклучени 

1212.10 - Рокчиња, вклучувајќи и семе 5 
1212.20 - Морски ал ги и други алги 5 
1212.30 - Голушки и јатки од голушки 

од кајсија, праска и слива 5 
1212.9 - Друго: 
1212.91 - - шеќерна репка 10 
1212.92 - - шеќерна трска 5 
1212.99 - - д р у г о 5 

12.13 1213.00 Слама и плева од жита, сурови, 
неприготвени, вклучувајќи и се-
чени, мелени или пресувани 
или во форма на пелети Сл 

12.14 Бросква, добиточна репа, коре-
нче за добиточна храна; сено, 
луцерка, детелина, еспарзета, 
добиточен кељ, лупина, граори-
ца и слични производи за доби-
точна храна, вклучувајќи и во 
форма на пелети: 

1214.10 - Брашно и пелети од луцерка 
(alfalfa) 5 

1214.90 - Друго 5 

Глава 13 
ШЕЛАК; ГУМИ, СМОЛИ И ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ 

СОКОВИ И ЕКСТРАКТИ 
З а б е л е ш к а 
Tap. број 13.02, меѓу другото, опфаќа екстракт од 

слатки корења, од див пелин, од хмељ, од алој и опиум. 
Овој тарифен број не опфаќа: 
1) екстракти од слатки корења што содржат повеќе 

од 10% по маса сахароза или кога се приготвени како слат-
ки (тар. број 17.04); 

2) екстракт од слад (тар. број 19.01); 
3) екстракт од кафе, чај, мате-чај (тар. број 21.01); 
4) растителни сокови и екстракти со додаток на алко-

хол за приготвување на пијачки и сложени препарати со 
додаток на алкохол од видовите што се употребуваат за 
производство на пијачки (глава 22); 

5) камфор, глицеризин и други производи од тар. бр. 
29.14 и 29.38; 

6) лекови од тар. број 30.03 или 30.04 и реагенси за оп-
ределување на крвните групи (тар. број 30.06); 

7) екстракти за штавење или бојосување (тар. број 
32.02 или 32.03); 

8) етерични масла, цврсти и течни и резиноиди, како 
и ароматизирани дестилирани води и водени раствори на 
етерични масла (глава 33); 

9) природен каучук, балата, гутаперка, гвајала, чикл и 
слични природни гуми (тар. број 40.01) 

Тарифен Тарифна 
број ознака Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
ска 

стапка 

13.01 Шелак, природни гуми, смоли, 
гуми-смоли и балзами: 

1301.10 - Шелак Сл 
1301.20 - Гумиа^абика Сл 
1301.90 - Друго ' Сл 
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13.02 Растителни сокови и екстракти, 
пектински материи, пектинати 
и пектати; агар-агар и други 
слузи и средства за згуснување, 
добиени од растителни произ-
води, модификувани или немо-
дификувани: 

1302.1 - Растителни сокови и екстрак-
ти: 

1302.11 - - о д опиум Сл 
1302.12 - - од сладок корен 5 
1302.13 - - о д х м е љ 5 
1302.14 - - о д див пелин и растителни 

корења што содржат роте-
нон 5 

1302.19 - - д р у г о 5 
1302.20 - Пектински материи, пектина-

ти и пектати 5 
1302.3 - Слузи и средства за згуснува-

ње добиени од растителни 
производи, модификувани 
или немодификувани: 

1302.31 - - агар-агар: 
1302.311 бактериолошки, во прав Сл 
1302.319 други 5 
1302.32 - - слузи и средства за згусну-

вање екстрахирани од рок-
чиња, семе од рокчиња или 
се.ме од гиар, модификувани 
или немодификувани 5 

1302.39 - - д р у г о 5 

Глава 14 
РАСТИТЕЛНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЛЕТАРСТВО; РАС-
ТИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ НА ДРУГО МЕСТО НЕСПОМ-

НАТИ НИТУ ОПФАТЕНИ 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не ги опфаќа следните производи што 

се распоредуваат во оддел XI: растителни материјали и 
влакна од растителни материјали од видови што главно 
се употребуваат во производството на текстил, без оглед 
на начинот на приготвување, како и други растителни ма-
теријали што се обработени заради употреба само како 
текстилен материјал. 

2. Tap. број 14.01, меѓу другото, опфаќа: бамбус (исце-
пен или цепен, стружен по должина или сечен на определе-
на должина, заоблен на краиштата, белен, заштитен про-
тив оган, полиран или бојосан), цепени врбови прачки, 
трска и слично, срцевина на шпанска трска, шпанска 
трска без срцевина или цепена шпанска трска. Овој тари-
фен број не опфаќа цепки-иверки (тар. број 44.04). 

3. Tap. број 14.02 не опфаќа дрвена волна (тар. број 
44.05). 

4. Tap. број 14.03 не опфаќа приготвени врзопи или 
снопчиња за изработка на метли и четки (тар. број 96.03). 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
ска 

стапка 

1 2 3 4 

14.01 

1401.10 
1401.20 

Растителни материјали што 
првенствено се употребуваат за 
плетарство (на пр: бамбус, 
шпанска трска, трска, рогоз, вр-
бови прачки, рафија, слама од 
жита исчистена, белена или бо-
јосана и кора од липа): 
- Бамбус 
- Шпанска трска 

Сл 
5 

1401.90 - Друго: 
1401.901 рафија С \ 
1401.909 друго 5 

14.02 Растителни материјали што 
п р в е н с т в е н о ^ употребуваат 
како материјал за полнење и 
тапацирана (на пр: капок, рас-
тителни влакна, морска трева), -
вклучувајќи ги и оние што се 
приготвени во форма на слоеви 
со подлога или без подлога од 
други материјали: 

1402.10 - капок 3 
1402.9 - Друго: 
1402.91 - растителни влакна 3 
1402.99 - - д р у г и 3 

14.03 Растителни материјали што 
првенствено се употребуваат за 
производство на метли и четки 
(на пр: сорго, пијасава, пиреви-
на), па и во форма на врзони и 
снопови: 

1403.10 - Сорго за метли (Sorghum vul-
gare var. technicum) 5 

1403.90 - Друго . 5 
.14.04 аст;;телни производи неспомна-

ти ниту опфатени на друго мес-
то: 

1404.10 - Сурови растителни материја-
ли што првенствено се упот-
ребуваат за бојосување или 
штавење 5 

1404.20 - Линтерс од памук 5 
1404.90 - Друго 5 

О Д Д Е Л ш 

МАСНОТИИ И МАСЛА ОД ЖИВОТИНСКО И РАСТИ-
ТЕЛНО ПОТЕКЛО И ПРОИЗВОДИ-ОД НИВНО Р A3 ЛА-
ПАЊЕ; ПРЕРАБОТЕНИ МАСНОТИИ ЗА ЈАДЕЊЕ; ВО-
СОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО И РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО 

Глава 15 
МАСНОТИИ И МАСЛА ОД ЖИВОТИНСКО И РАСТИ-
ТЕЛНО ПОТЕКЛО И ПРОИЗВОДИ ОД НИВНО РАЗЛА-
ГАЊЕ; ПРЕРАБОТЕНИ МАСНОТИИ ЗА ЈАДЕЊЕ; ВО-
СОЦИ ОД ЖИВОТИНСКО И РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО 

З а б е л е ш к а 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) сланина и сало од свињи и живинско сало од тар. 

број 02.09; 
2) какао путер (со цврста и маслена компетенција) од 

тар. број 18.04; 
3) производи за исхрана што содржат повеќе од 15% 

по маса на производ од тар. број 04.05 (обично глава 21); 
4) цимиринки од тар. број 23.01 и остатоци од тар. бр. 

23.04 до 23.06г 
5) масни киселини - издвоени, преработени восоци, 

лекови, бои, лакови, сапун, парфимериски, козметички или 
тоалетни препарати, сулфунирани масла и други произво-
ди што се. распоредуваат во оддел VI, и 

6) фактис добиен од масло од тар. број 40.02. 
2. Tap. број 15.09 не опфаќа маслиново масло добиено 

со солвентна екстракција (тар. број 15.10). 
3. Tap. број 15.18 не опфаќа масти и масла и нивни 

фракции што се само денатурирани и се распоредуваат во 
соодветен тарифен број предвиден за неденатурирани мас-
ти и масла и нивни фракции. 

4. Сапунски талози, маслени талози, стеаринска смо-
ла, глицеринска смола и остатоци од маснотии од волна 
се распоредуваат во тар. број 15.22. 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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15.01 1501.00 Масти и други свински и 
живински маснотии добиени со 
топење, пресување или со сол-
вентна екстракција 

1501.001 Свинска маст техничка 
(непогодна за човечка ис-
храна) 8 

1501.002 Свинска маст, за јадење 10 
1501.009 Друго 10 

15.02 Маснотии од животни од видо-
вите говеда, овци и кози, суро-
ви или топени, вклучувајќи пре-
сувани или добиени со солвен-
тна екстракција: 

1502.001 За индустриски цели 3 
1502.002 За прехранбени цели 8 
1502.009 - - Д р у г о 3 

15.03 1503.00 Стеарин од свинска маст за ја-
дење, масло од свинска маст за 
јадење, олеостеарин, масла на 
пониски масни киселини и мас-
ла од лок. неемулгирани, неме-
шани Или на друг начин при-
готвени: 

1503.001 Стеарин 10 
1503.002 Олеостеарин 8 
1503.009 Масла 8 

15.04 Масти и масла, како и нивни 
фракции, од риби или морски 
цицачи, пречистени или непре-
чистени или хемиски немодифи-
кувани: 

1504.10 - Масла и нивни фракции од 
рибин џигер Сл 

1504.20 - Масти и масла од риба, како 
и нивни фракции, освен од 
рибин цигер: 

1504.201 рибино масло Сл 
1504.209 друго 5 
1504.30 - Масти и масла и нивни фрак-

ции, од морски цицачи: 
1504.301 китово масло Сл 
1504.309 друго 5 

15.05 Маснотии од волна и масни ма-
терии добиени од тие масно-
тии, вклучувајќи ланолин: 

1505.10 - Маснотии од волна, сурови 5 
1505.90 - друго 5 
1505.901 ланолин 5 
1505.909 друго 5 

15.06 1506.00 Други масти и масла од живо-
тинско потекло и нивни фрак-
ции, пречистени или непречис-
тени, но хемиски немодифику-
вани 5 

15.07 Соино масло и негови фракции, 
пречистени или непречистен^ 
но хемиски немодификувани: 

1507.10 - Сурово масло, вклучувајќи 
дегумирано (без смола) 10* 

1507.90 - Друго 12* 

15.08 Масло од кикиритки и негови 
фракции, пречистени или непре-
чистени, но хемиски немодифи-
кувани: 

1508.10 - Сурово масло Сл 
- Друго 

15.09 Маслиново масло (добиено со 
механичка постапка) и негови 
фракции, пречистени или непре-
чистени, но хемиски немодифи-
кувани: 

1509.10 - Од првото пресување 10* 
1509.90 - Друго 12^ 

15.. 10 1510.00 Други масла добиени исклучи-
телно од маслинки, со солвен-
тна екстракција и нивни фрак-
ции, пречистени или непречис-
тени, но хемиски немодифику-
вани, вклучувајќи мешаници на 
овие масла или фракции со 
масла или со фракции од тар. 
број 15.09 12* 

15.11 Палмово масло и негови фрак-
ции, пречистени или ^пречис-
тени, но хемиски немодифику-
ван H.-

IS П. 10 - Сурово масло Сл 
1511.90 - Д р у г о Сл 

15.12 Масла од семе на сончоглед, 
шафраника и памуково семе и 
нивни фракции, пречистени или 
непречистени, но хемиски немо-
дификувани: 

1512.1 - Масла од сончоглед и шафра-
ника и нивни фракции: 

1512.11 сурово масло 10* 
1512.19 друго 12* 
1512.2 - Памуково масло и негови 

фракции: 
1512.21 — сурово масло, вклучувајќи 

го и она со отстранет госи-
пол 6 

1512.29 — друго 8 
15.13 Масло од кокосов орев (копра), 

палмова јатка (голушка), пал-
мов орев и нивни фракции, ра-
финирани или нерафинирани, 
но хемиски немодификувани: 

1513.1 - Масло од кокосов орев (коп-
ра) и негови фракции: 

1513.11 - - сурово масло Сл 
1513.19 - - д р у г о Сл 
1513.2 - Масло од палмова јатка (го-

лушка) или палмови ореви и 
нивни фракции: 

; 1513.21 - - сурово масло Сл 
1513.29 - - д р у г о Сл 

15.14 Масло од репка или масло од 
синап и нивни фракции, рафи-
нирани или нерафинирани, но 
хемиски немодификувани: 

1514.10 - Сурово масло: 
1514.10 1 од репка 10* 
1514.10 2 од синап 6 
1514.90 - Друго: 
1514.901 од репка 
1514.909 од синап 8 

15.15 Други растителни масти и мас-
ла, неиспарливи (вклучувајќи 
масло од јојоба) и нивни фрак-
ции, пречистени или непречис-
тени, но хемиски немодифику-
вани: 

1515.1 - Ленено масло и негови фрак-
ции: 

1515.11 - - сурово масло 6 
1515.19 - - д р у г о 8 

Тарифен Тарифна Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска 

стапка 

1 2 3 4 

1 23 4 
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1 5 1 5 . 2 - Пченкарно масло и негови 
фракции: 

1 5 1 5 . 2 1 - - сурово масло 6 

1515.29 — друго 8 
1515.30 - Рицинусово масло и негови 

фракции 6 
1515.40 - Тунгово масло и негови 

фракции 6 
1515.50 - Сусамово масло и негови 

фракции 6 
1515.60 - Масло од јојоба и негови 

фракции 6 
1515.90 - Друго 6 

15.16 Масти и масла од животинско 
или растително потекло и ни-
вни фракции, делумно или на-
полно хидрогенизирани, инте-
рестерификувани, реестерифи-
кувани или елеидинизирани, ра-
финирани или нерафинирани, 
но понатаму ^приготвени: 

1516.10 - Животински масти и масла и 
нивни фракции: 

1516.101 рибино и китово Сл 
1516.109 друго 8 
1516.20 - Растителни масти и масла и 

нивни фракции: 
1516.201 палмово и кокосово Сл 
1516.209 друго 8 

15.17 Маргарин, мешаници или пре-
парати од масти или масла од 
животинско или растително по-
текло или од фракции на раз-
лични масти или масла од оваа 
глава погодни за јадење, освен 
мастите или маслата за јадење 
и нивните фракции од тар. број 
15.16: 

1517.10 - Маргарин, исклучувајќи те-
чен маргарин 12 

1517.90 - Друго 12 
15.18 1518.00 Животински или растителни 

масти и масла и нивни фрак-
ции, варени, оксидирани, дехид-
рирани, сулфурирани, дувани, 
полимеризирани со загревање 
во вакуум или во инертен гас 
или поинаку хемиски модифи-
кувани, исклучувајќи ги оние од 
тар. број 15.16; мешаници и 
препарати од животински и 
растителни масти и масла или 
од фракции на различни масти 
или масла од оваа глава, непо-
годни за јадење, на друго место 
неспомнати ниту опфатени 8 

15.19 Индустриски монокарбоксилни 
масни киселини, кисели масла, 
од рафинација; индустриски 
масни алкохоли: 

1519.1 - Индустриски монокарбоксил-
ни масни киселини: 

1519.11 - - с т е а р и н с к а киселина 5 
1519.12 — олеинска киселина 8 
1519.13 - - масни киселини на тал мас-

ло 5 
1519.19 - - друго 5 
1519.20 - Кисели масла од рафинација 5 
1519.30 - Индустриски масни алкохо-

ли: 

1 5 1 9 . 3 0 1 - т - мешаници на масни алко-
холи 5 

1 5 1 9 . 3 0 9 друго Сл 
15.20 Глицерин, хемиски чист или не: 

глицерински води и бази: 
1 5 2 0 . 1 0 - Глицерин, суров; глицерин-

ски води и бази 7 
1 5 2 0 . 9 0 - Друго, вклучувајќи синтетич-

ки глицерин: 
1520.901 глицерин со чистота над 

9 9 % Сл 
1 5 2 0 . 9 0 9 друго 5 

15.21 Растителни восоци (освен триг-
лицериди), восок од пчели, во-
соци од други инсекти и спер-
мацети, рафинирани или нера-
финирани, бојосани или небојо-
сани: 

1 5 2 1 . 1 0 - Растителни восоци 6 

1 5 2 1 . 9 0 - Друго 6 

1 5 . 2 2 1 5 2 2 . 0 0 Дерга; остатоци добиени при 
преработка на масни материи и 
восоци од животинско или рас-
тително потекло 5 

ОДДЕЛ IV 

ПРОИЗВОДИ НА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА; 
ПИЈАЧКИ, АЛКОХОЛИ И ОЦЕТ; ТУТУН И ПРОИЗВО-

ДИ ЗА ЗАМЕНА НА ТУТУН 
З а б е л е ш к а 
1. Под поимот „пелети" во овој оддел се подразбира-

ат производите што се агломерирани директно со компре-
сија или со додавање на врзивно средство во количество 
до 3% по маса. 

Глава 16 
ПРЕРАБОТКИ ОД МЕСО, РИБИ, ЧЕРУПКАРИ, МЕКО-

ТЕЛЦИ ИЛИ ОД ДРУГИ ВОДЕНИ БЕЗ РБЕТНИЦИ 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа месо, други кланични произ-

води за јадење, риби, черупкари, мекотелци и други воде-
ни безрбетници, приготвени или конзервирани со постап-
ките наведени во главите 2 и 3. 

2. Сложените прехранбени производи се распоредува-
ат во оваа глава под услов да содржат повеќе од 20% по 
маса колбаси, месо, други кланични производи за јадење, 
животинска крв, риби или черупкари, мекотелци или дру-
ги водени безрбетници или која и да било комбинација од 
овие производи. Во случај кога сложениот производ 
содржи два или повеќе производи претходно спомнати, се 
распоредува во соодветен тарифен број на глава 16 според 
компонентата односно компонентите што преовладуваат 

, по маса. Овие одредби не се применуваат на полнетите 
производи од тар. број 19.02 или на поризводите од тар. 
бр. 21.03 и 21. 04. 

З а б е л е ш к и за подброевите: 
1. Во смисла на тар. подброј 1602.10, под поимот „хо-

могенизирани производи“ се подразбираат производите 
од месо, другите кланични производи или крв, фино хомо-
генизирани, приготвени за продажба на мало како храна 
за деца или за диететски цели во садови со нето маса до 
250 g. За примена на оваа дефиниција не се земаат предвид 
малите количества на кои и да било состојки што се дода-
дени на овие производи за зачинување, конзервирање или 
за други цели. Овие производи можат да содржат мало ко-
личество на видливи парчиња месо или други кланични 
производи за јадење. Овој подброј'има предност во однос 
на сите други подброеви на тар. број 16.02. 

2. Називите на рибите и черупкарите наведени во 
подброевите на тар. број 16.04 или 16.05 ги опфаќаат исти-
те видови што се наведени во глава 3 под исти називи. 
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Тарифен Тарифна Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска 

стапка 

1 2 3 4 

16 .01 1 6 0 1 . 0 0 Колбаси и слични производи од 
месо, други кланични произво-
ди за јадење или од крв, 
сложени прехранбени произво-
ди врз база на овие производи: 

1 6 0 1 . 0 0 1 Трајни 15 

1 6 0 1 . 0 0 2 Полутрајни 15 

1 6 0 1 . 0 0 9 Друго 15 

1 6 . 0 2 Други приготвени или конзер-
вирани производи од месо, дру-
ги кланични производи или од 
крв: 

1 6 0 2 . 1 0 - Хомогенизирани призводи 10 

1 6 0 2 . 2 0 - Од џигер од кое и да било 
15 животно 15 

1 6 0 2 . 2 - Од живина од тар. број 0 1 . 0 5 : 

1 6 0 2 . 3 1 - - Од мисирки 15 

1 6 0 2 . 3 9 - - Друго 1 0 

1 6 0 2 . 4 - Од свињи: 
1 6 0 2 . 4 1 - - шунки и отсечоци на шунки 15 

1 6 0 2 . 4 2 - - плешки и отсечоци на 
плешки 15 

1 6 0 4 . 4 9 - - друго, вклучувајќи мешани-
ци 15 

1 6 0 2 . 5 0 - Од говеда 15 

1 6 0 2 . 9 0 - Друго, вклучувајќи преработ-
ки од крв од кои и да било 

15 животни 15 

1 6 . 0 3 1 6 0 3 . 0 0 Екстракти и сокови од месо, / 

риби, черупкари, мекотелци и 
други водени безрбетници 15 
риби, черупкари, мекотелци и 
други водени безрбетници 15 

1 6 . 0 4 

1 6 0 4 . 1 

Приготвени или конзервирани 
риби: кавијар и замени за кави-
јар приготвени од рибини јајца: 
- Риби, цели или во парчиња, 

но немелени: 
1 6 0 4 . 1 1 - - Лососи 15 

1 6 0 4 . 1 2 — харинги 15 

1 6 0 4 . 1 3 - - сардини, сардинели и папа-
лини 15 

1 6 0 4 . 1 4 - - туни, трупови пругавци и 
15 паламиди (Sarda spp.) 15 

1 6 0 4 . 1 5 — скуши 15 

1 6 0 4 . 1 6 - - инќуни 15 

1 6 0 4 . 1 9 - - друго 15 

1 6 0 4 . 2 0 - Други приготвени или кон-
15 зервирани риби 15 

1 6 0 4 . 3 0 - Кавијар и замени за кавијар 15 

1 6 . 0 5 Черупкари, мекотелци и други 
водени безрбетници, приготве-
ни или конзервирани: 

1 6 0 5 Л 0 - Ракови 1 0 

1 6 0 5 . 2 0 - Шкампи и козици 10 

1 6 0 5 . 3 0 - Рарози 10 

1 6 0 5 . 4 0 - Други черупкари 10 

1 6 0 5 . 9 0 - Друго: 
1 6 0 5 . 9 0 1 полжави 10 

1 6 0 5 . 9 0 5 школки 10 

1 6 0 5 . 9 0 9 друго 10 

1) производи од шеќер што содржат какао (тар. број 
18.06); . 

2) хемиски чисти шеќери (освен сахароза, лактоза, 
малтоза, гликоза и фруктоза) и други производи од тар. 
број 29.40; 

3) лекови и други производи од глава 30. 
З а б е л е ш к а за подбројот 
1. Во смисла на тар. подброеви 1701.11 и 1701.12, под 

поимот „суров шеќер“ се подразбира шеќерот чија тежин-
ска содржина на сахароза во сува состојба одговара на по-
лариметриска вредност помала од 99,50. 

Глава 17 
ШЕЌЕР И ПРОИЗВОДИ ОД ШЕЌЕР 

З а б е л е ш к а 
1. Оваа глава не опфаќа: 

Тарифен 
6poj 

Тарифна 
Н а и м е н у в а њ е 

Царин-Тарифен 
6poj ознака Н а и м е н у в а њ е ска 

станка 

1 2 3 4 

17.01 

1701.1 

Шеќер од шеќерна трска и ше-
ќерна репка и хемиски чиста са-
хароза, во цврста состојба: 
- Суров шеќер без додатни 

средства за ароматизација и 
материи за бојосување: 

1701.11 - - шеќер од шеќерна трска 174с 
1701.12 - - шеќер од шеќерна репка 17" 
1701.9 - Друго: 
1701.91 - - со дададени средства за 

аромтизација и материи за 
бојосување 17 s" 

1701.99 - - друго: 
1701.991 шеќер од шеќерна трска, 

рафиниран 17"8 

1701.992 шеќер од шеќерна репка, 
рафиниран \1џ 

1701.993 Кандиран шеќер \1џ 

1701.999 Хемиски чиста сахароза \1џ 

17.02 Други шеќери, вклучувајќи хе-
миски чиста лактоза, малтоза, 
гликоза и фруктоза, во цврста 
состојба, шеќерни сирупи без 
додатни средства за ароматиза-
ција или материи за бојосува-
ње; вештачки мед и мешаница 
на вештачки и природен мед; 
карамел: 

1702.10 - Лактоза и лактозен сируп 5 
1702.20 - Шеќер и сируп од јавор 17Ф 
1702.30 - Гликоза (Декстроза) и глико-

зен сируп без содржина на 
фруктоза или со содржина на 
фруктоза помалку од 20% по 
маса во сува состојба: 

1702.301 хемиски чиста гликоза Сл 
1702.309 друго 17^ 
1702.40 - Гликоза и гликозен сируп со 

содржина 20 до 50% фруктоза 
по маса во сува состојба 17" 

1702.50 - Хемиски чиста фруктоза 5 
1702.60 - Друга фруктоза и фруктозен 

сируп со содржина над 50% 
по маса фруктоза во сува сос-
тојба 5 

1702.90 - Друго, вклучувајќи инвертен 
шеќер: 

1702.901 вештачки мед \1џ 

1702.902 карамел 1748 

1702.903 малтоза монохидрат, Сл 
1702.909 друго 17^ 

17.03 Меласи добиени при екстракци-
ја или рафиниран^ на шеќер: 

1703.10 - Меласа од шеќерна трска 10 
1703.90 - Друго: 

10 1703.901 за јадење 10 
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17.04 
1703.909 

1704.10 

1704.90 
1704.901 
1704.909 

други 
Производи од шеќер (вклучува-
јќи бела чоколада), без какао: 
- Гуми за џвакање, вклучувајќи 

ги и оние Превлечени со ше-
ќер 

- Друго: 
бонбони 
друго 

10 

20 

20 
20 

Глава 18 
КАКАО И ПРОИЗВОДИ ОД КАКАО 

З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не ги опфаќа производите наведени во 

тар. бр. 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 и 
30.04. 

2. Tap. број 18.06 ги вклучува производите од шеќер 
што содржат^ какао и согласно со забелешката 1 кон оваа 
глава, другите прехранбени производи што садржат ка-
као. 

Тарифен Тарифна 
Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска број 

стапка 

1 2 3 4 

18.01 Какао во зрно, цело или крше-
но, сурово или пржено: 

1801.001 Во зрно, сурово Сл 
1801.009 Друго 5 

18.02 1802.00 Лушпи, кори, ципи и други от-
Сл падоци од какао Сл 

18.03 Какао-паста, одмастена или не-
одмастена: 

1803.10 - Неодмастена 5 
1803.20 - Наполно или делумно одмас-

тена 5 
18.04 1804.00 Путер, маснотии и масло од ка-

као 5 
18.05 1805.00 Какао во прав, без додаден ше-

ќер или други материи за за-
г а д у в а њ е 5 

18.06 

1806.10 

Чоколада и други прехранбени 
производи што содржат какао: 
- Какао во прав, со додаток на 

шеќер или други материи за 
10 засладување 10 

1806.20 - Други производи во блокови 
со маса поголема од 2 kg или 
во течна состојба, маса, прав, 
гранули или во други форми 
во течна состојба, маса, прав, 
гранули или во други форми 
во сиплива состојба, во садо-
ви или непосредни пакувања, 

15 со содржина над 2 kg 15 
1806.3 - Друго, во табли или прачки: 15 
1806.31 - - полнети 15 
1806.32 - - неполнети 15 
1806.90 - Друго л t 15 

или други водени без'рбетници или која и да било комби-
нација од тие производи (глава 16), освен во случај на по-
лнети производи од тар. број 19.02; 

2) бисквити и други производи врз база на брашно 
или врз база на скроб, специјално приготвени за исхрана, 
на животни (тар. број 23.09); 

3) лекови и други производи од глава 30. 
2. Во оваа глава под поимите „брашно“ и „гриз“ се 

подразбираат брашно и гриз од житата од глава 11 и дру-
го брашно, гриз и прав од растително потекло од која и да 
било друга глава. 

3. Tap. број 19.04 не ги опфаќа производите што 
содржат повеќе од 8% по маса прав од какао или се Пре-
влечени со чоколада или други прехранбени производи 
што содржат како од тар. број 18.06. 

4. За целите на тар. број 19.04, под поимот „поинаку 
приготвени“ се подразбираат преработките од повисок 
степен од преработките предвидени во тарифните броеви 
и забелешките на главите 10 и 11. 

Тарифен 
6poj 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
ска 

стапка 

1 2 3 4 

19.01 

1901.10 

1901.20 

1901.90 
1901.901 
1901.902 

1901.909 
19.02 

Глава 19 
ПРОИЗВОДИ ВРЗ БАЗА НА ЖИТА, БРАШНО, СКРОБ 

ИЛИ МЛЕКО; СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ 
З а б е л е ш к и 
1. Ова глава не опфаќа: 
1) сложени прехранбени производи што содржат по-

веќе од 20% по маса колбасичарски производи, месо, други 
кланични производи, крв, риби или черупкари, мекотелци 

19.03 

19.04 

1902.1 

1902.11 
1902.19 
1902.20 

1902.30 
1902.40 
1903.00 

Екстракт на слад; прехранбени 
производи од брашно, гриз, 
скроб и екстракт на слад без 
додаток на какао или со дода-
ток на какао во прав во количе-
ство помало од 50% по маса, на 
друго место неспомнати ниту 
вклучени прехранбени произво-
ди од стоки од тар. бр. 04.01 до 
04.04, без додаток на како-прав 
или со додаток на какао-прав 
во количество помало од 10%, 
на друго место неспомнати или 
вклучени: 
- Производи за исхрана на де-

ца, во пакување за продажба 
на мало 

- Мешаници и теста за произ-
водство на пекарски произво-
ди од тар. број 19.05 

- Друго: 
екстракти на слад 
производи за диететска 
исхрана 
друго 

Теста, варени или неварени или 
полнети (со месо или со други 
материи) или поинаку пригот-
вени, како што се шпагети, ма-
карони, резанки, лазањи, њоки, 
равијоли, канелони; кускус, 
приготвени или неприготвени: 
- Теста неварени, неполнети 

нитупоинаку приготвени: 
- - со додаток на јајца 
- - други 
- Теста полнети, варени или 

неварени или поинаку при-
готвени 

- Други теста 
- Кускус 
Тапиока и замени за тапиока, 
приготвени од скроб во форма 
на лушпички, зрнца, монистра 
и слични форми 
Производи за исхрана добиени 
со бабрење или пржење на жита 
или производи од жита (на при-
мер: пченкарни снежинки), 
жита, освен пченка, во зрно, де-
лумно варени или поинаку при-
готвени: 

10 

10 

5 
10 

12 
12 

15 
12 

12 

Сл 
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10 
10 

1904.10 - Производи за исхрана добие-
ни со бабрење или пржење на 
жита или производи од жша 

1904.90 - Друi о 
19.05 Леб, печива, колачи, бисквити и 

друг-и пекарски производи со 
д о д а т к на какао или без дода-
ток на какао; нафора, капел и за 
фармацевтски производи, об-
ланди, оризова хартија и слич-
ни производи: 

1905.10 - Рскав леб (криен) 
1905.20 - Медени количиња зачинети 

со ленот и слично 
/ 1905.30 - Слатки бисквити, вафли и на-

лети 
1905.40 - Двопек, тост леб и слични 

тост производи 
1905.90 - Друго 

Тарифен 
број 

Тарифна 
о шака Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
ска 

с I анка 

10 

20 

20 

10 
10 

Глава 20 
ПРОИЗВОДИ ОД ЗЕЛЕНЧУК, ОД ОВОШЈЕ И ОД 

ДРУГИ ДЕЛОВИ НА РАСТЕНИЈА 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) зеленчук и овошје приготвено или конзервирано со 

постапките наведени во главите 7, 8 или 11; 
2) сложени прехранбени производи што содржат по-

веќе од 20%, по маса, колбаси, месо, други кланични про-
изводи, крв, риби или черупкари, мекотелци или други во-
дени без'рбетници или која и да било комбинација од тие 
производи (глава 16); 

3) сложени хомогенизира^! прехранбени производи 
од тар. број 21.04. 

2. Tap. бр. 20.07 и 20.08 не опфаќаат овошни желеа, 
овошни пасти, бадеми и слични производи Превлечени со 
шеќер (тар. број 17.04) и чоколадни слатки (тар. број 
18.06). 

3. Tap. бр. 20.01, 20.04 и 20.05 ги опфаќаат, зависно од 
случајот, само оние производи од глава 7 или од тар. бр. 
11.05 или 11.06 (освен брашно, гриз и прав од производите 
од глава 8) што се приготвени или конзервирани по по-
стапки освен оние спомнати во забелешката 1 под 1). 

4. Сокот од домати кој содржи 7% или повеќе сува ма-
терија се распоредува во тар. број 20.02. 

5. Во смисла на тар. број 20.09, под поимот „сокови, 
неферментиран!! и без додатен алкохол“ се подразбираат 
соковите со алкохолна јачина која не надминува 0,5% за-
фатнина (видна забелешката 2 кон глава 22). 

Забелешки за подброевите: 
1. Во смисла на тар. подброј 2005.10, под поимот „хо-

могенизиран зеленчук“ се подразбираат производите од 
зеленчук фино хомогенизира^ приготвени за продажба на 
мало, како детска храна или за диетски цели, во садови со 
нето содржина до 250 gr. При примената на оваа дефини-
ција не.се земаат предвид малите количества на кои и да 
било состојки што се додаваат на производот како зачини 
или заради конзервирање или за други цели. Тие произво-

, ди можат да имаат мали количества видливи парчиња зе-
ленчук. Tap. подброј 2005.10 има предност во однос на си-
те други тарифни подброеви на тар. број 20.05. 

2. Во смисла на тар. подброј 2007.10, под поимот „хо-
могенизирани производи“ се подразбираат производите 
од овошје, фино хомогенизирано, приготвени за продажба 
на мало како детска храна или за диететски цели, во садо-
ви до 250 gr. нето маса. За примената на оваа дефиниција 
не се земаат предвид малите количества на кои и да било 
состојки што се додаваат на производот ка^о зачини или 
заради, конзервирање или за други цели. Тие производи 
можат да имаат мали количества видливи парчиња овош-
је. Tap. подброј 2007.10 има предност во однос на сите дру-
ги тарифни подброеви од тар. број 20.07. 

1 2 3 4 

20.01 Зеленчук, овошје и други дело-
ви на растенија за јадење, при-
готвени или конзервирани во 
оцет или оне!на киселина: 

2001.10 - Краставици и корнишон!! 20 
2001.20 - Кромид 20 
2001.90 - Друго: 
2001.901 пиперки 20 
2001.909 друго 20 

20.02 

2002.10 

Домати приготвени или конзер-
вирани на друг начин, освен со 
оцет или оцетна киселина: 
- До.мати, цели или во парчи-

ња 20 
2002.90 - Друго 20 

20.03 Печурки и трифли, приготвени 
или конзервирани на Друг на-
чин, освен во оцет или оцетна 
киселина: 

2003.10 - Печурки 20 
2003.20 ' - Трифли 20 

20.04 Друг зеленчук, приготвен или 
конзервиран на друг начин, ос-
вен во оцет или оцетна кисели-
на, замрзнат: 

2004.10 - Компир 20 
2004.90 - Друг зеленчук и мешаници на 

зеленчук 20 
20.05 Друг зеленчук, приготвен или 

конзервиран на друг начин, ос-
вен во' оцет и оцетна киселина, 
незамрзнат: 

2005.10 - Хомогенизиран зеленчук 20 
2005.20 - Компир 20 
2005,30 - Кисела зелка 20 
2005.40 Грашок (Pisum sativum) 20 
2005.50 - Грав (Vigna ѕрр., Phaseolus 

ѕрр.): 
2005.51 - - грав во зрно 20 
2005.59 - - други 20 
2005.60 — шпаргли 20 
2005.70 - Маслинки 20 
2005.80 - Пченка шеќерка (Zea mays 

var saccharata) 10 
2005.90 - Друг зеленчук и мешаници на 

зеленчук 20 
20.06 2006.00 Овошје, кори од овошје и други 

делови од растенија, конзерви-
рани во шеќер (кандирани) 13 

20.07 Џемови, овошни желеа, марме-
лади, овошни пиреа и овошни 
пасти добиени со варење, со до-
давање или без додавање на 
шеќер или други средства за за-
г а д у в а њ е : 

-

2007.10 - Хомогенизира^! производи 13 
2007.9 - Друго: 
2007.91 од агруми 13 
2007.99 друго: 
2007.991 пекмез од сливи 13 
2007.992 цемовии 13 
2007999 друго 13 

20.08 Овошје и дуги делови на расте-
нија за јадење, поинаку пригот-
вени или козервирани, со дода-
вање или без додавање на шеќ-
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ер или други средства за з а г а -
дување или алкохол, на друго 
место неспомнати или вклуче-
н и: 

2008.1 - Јатчесто овошје, кикиритки и 
овошни семки, вклучувајќи 
мешаници на тоа овошје: 

2008.11 — кикиритки 6 
2008.19 — друго, вклучувајќи мешани-

ци 6 
2008.20 - Ананас 6 
2008.30 - Агруми 6 
2008.40 - Круши 8 
2008.50 - К а јени 8, 
2008.60 - Цреши 8 
2008.70 - Праски 8 
2008.80 - Јагоки 8 
2008.9 - Друго, вклучувајќи и маша-

ници, освен оние од тар.под-
број 2008.19: 

2008.91 — палмини јатки 
2008.92 — мешаници 8 
2008.99 — друго 
2008.991 банани и кокосов орев 6 
2008.999 друго 8 

20.09 Овошни сокови (вклучувајќи 
шира од грозје) и сокови од зе-
ленчук, неферментирани и без 
додаток на алкохол, со додаток 
или без додаток на шеќер или 
други средства за загадување: 

2009.1 - Сок од портокали 
2009.11 — замрзнат 13 
2009.10 — други: 
2009.191 концетриран 13 
2009.192 засладен 13 
2009.199 други 13 
2009.20 - Сок од грејпфрут 13 
2009.30 - Сок од други агруми: 
2009.301 сируп од лимон 10 
2009.302 концетриран, од лимон 10 
2009.303 засладен, од лимон 13 
2009.309 друг 13 
2009.40 - Сок од ананас 13 
2009.50 - Сок од домати 13 
2009.60 - Сок од грозје (вклучувајќи 

шира од грозје) 13 
2009.70 - Сок од јаболка 13 
2009.80 - Сок од друго овошје или зе-

13 ленчук 13 
2009.90 - Мешаници на сокови 13 

5) сложени алкохолни производи за производство на 
пијачки, со алкохолна јачина (види ја забелешката 2 кон 
мава 22) над 0,5% зафатнина (тар.број 22.08); 

6) квасец приготвен како лек и други производи од 
iap.6p. 30.03 и 30.04; 

7) приготвени енцими од тар.број 35.07. 
2. Екстрактите н,а замени наведени во претходната за-

белешка 1 под 2) се распоредуваат во тар.број 21.01. 
3. Во смисла на тар.број 21.04, под поимот „хомоге-

низирани сложени прехранбени производи“ се подразби-
раат производите што се состојат од фино хомгенизирана 
мешаница на две или повеќе основни состојки, како што 
се: месо, риби, зеленчук или овошје, приготвени како дет-
ска храна или за диететски цели, за продажба на мало во 
садови со нето-маса до 250g. За примената на оваа дефи-
ниција не се земаат предвид малите количества на кои и 
да било состојки што се додаваат на мешаницата како за-
чини, заради конзервирање или за други цели. Овие произ-
води можат да имаат мали количества видливи парчиња 
на состојки. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
ска 

станка 

1 2 3 4 

Глава 21 
РАЗНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ИСХРАНА 

З а б е л е ш к и : 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) мешан зленчук од тар.број 07.12; 
2) пржени замени за кафе што содржат кафе во која и 

да било сразмера (тар.број 09.01); 
3) мирудин и други производи од тар.бр. 09.04 до 

09.10; 
4) сложени прехранбени производи, освен прехранбе-

ните производи од тар.бр. 21.03 и 21.04, што содржат пове-
ќе од 20% по маса колбасичарски производи, месо други 
кланични производи, крв, риби или черупкари, мекотелци 
или други водени без'рбетници или која и да било комби-
нација од тие производи (глава 16); 

21.01 Екстракти, есенции и концетра-
ти на кафе, чај, мате-чај или 
препарати врз база на тие про-
изводи или врз база на кафе, чај 
или мате-чај; пржена цикорија 
и други пржени замени на кафе 
и екстракти, есенции и концет-
рати на тие производи: 

2101.10 - Екстракти, есенции и концет-
рати на кафе и препарати врз 
база на тие екстракти, есен-
ции или концетрати или врз 
база на кафе 10 

2101.20 - Екстракти, есенции и концет-
рати на чај, мате-чај и препа-
рати врз база на тие екстрак-
ти, есенции или концетрати 
или врз база на чај или мате-
-чај 10 

\ 2101.30 - Пржена цикорија и други 
пржени замени на кафе и ек-
стракт^ есенции и концетра-
ти, на тце производи 5 

21.02 Квасац (активен или неакти-
вен); други едноклеточни мик-
роорганизми, мртви (освен вак-
цини од тар.број 30.02); пригот-
вени прашоци за печиво: 

2102.10 - Активен квасец: 
2102.101 - пиварски 8 
2102.102 за месење 8 
2102.109 друг 8 
2102.20 - Неактивен квасец; други ед-

ноклеточни микроорганизми: 
2102.201 екстракт на квасец во 

прав за микробиологијата Сл 
2102.209 други 8 
2102.30 - Приготвени прашоци за пе-

чива 8 
21.03 Препарати за сосови и пригот-

вени сосови, мешани мирудин и 
мешани зачински средства; 
брашно од синап и приготвен 
синап (сенф): 

2103.10 - С о с од соја 10 
2103.20 - ,,Ketchup" и други сосови од 

домати 10 
2103.30 - Брашно од синап и пригот-

вен синап (сенф) 10 
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2103.90 - Друго: 
2103.901 комбинирани мирудин врз 

база на пиперки 10 
2103.909 друго 10 

21.04 Супи и чорби и препарати за 
тие производи; хомогенизи-
рани сложени прехранбени 
производи: 

2104.10 - Супи и чорби и препарати за-
10 тие производи 10 

2104.20 - Хомогенизира^! сложени 
прехрамбени производи 10 

21.05 2105.00 - Сладолед со додаток или без 
10 додаток на какао 10 

21.06 

2106.10 

Прехрамбени производи на 
друго место неспомнати или 
опфатени: 
- Концентрати на белтачини и 

текстурирани белтачинести 
10 материи 10 

2106.90 - Друго: 
2106.901 бази од цитрус овошје 
2106.902 бази од други агруми 10 
2106.903 препарати за колачиња и 

10 пудинзи 10 
2106.904 диететска храна 10 
2106.905 храна за деца 10 
2106.909 друго 10 

Глава 22 
ПИЈАЧКИ, АЛКОХОЛИ И ОЦЕТ 

, З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) морска вода (тар. број 25.01); 
2) дестилирана вода, вода за определување на елек-

I роспроводливоста и вода со слична чистота (тар. број 
28.51); 

3) водени растроен на оцетна киселина што содржат 
по маса повеќе од 10% оцетна киселина (тар. број 29.15); 

4) лекови од тар. број 30.03 или 30.04; 
5) парфимериски и тоалетни производи (глава 33). 
2. Во смисла на оваа глава и на главеите 20 и 21, како 

„алкохолна јачина “ се зема зафатинската алкохолна јачи-
на на температура од 200С. 

3. Во смисла на тар. број 22.02, под поимот „безалко-
холни пијачки“ се подразбираат пијачките чија алкохолна 
јачина не е поголема од 0,5% зафатнина. Алкохолните пи-
јачки се распоредуваат во тар. бр. 22.03 до 22.06 или во 
тар.број 22.08, зависно од случајот. 

З а б е л е ш к а за подбројот: 
1. Во смисла на тар. подброј 2204.10, под поимот „ 

пенливи вина“ се подразбираат вината кои, кога се чуваат 
на температура од 200 во затворени садови, имаат натпри-
тисок од Зђаг или поголем. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
ска 

стапка 

1 2 3 4 

22.01 

2201.10 

2201.90 

Вода, вклучувајќи природна и 
вештачка минерална вода и га-
зирана вода, без додаток на ше-
ќер или на други средства за 
засладување или ароматизаци-
ја; мраз и снег: 
- Минерална вода и газирана 

вода “ 
- Друго -

10 
10 

22.02 Вода, вклучувајќи минерална 
вода и газирана вода со дода-
ток на шеќер или други сред-
ства за засладување или арома-
тизација и други безалкохолни 
пијачки, освен сокови од овош-
је и зеленчук што се распореду-
ваат во тар„број 20.09: 

2202.10 - Вода, вклучувајќи минерална 
вода и газирана вода со дода-
ток на шеќер или други сред-
ства за загадување или аро-
матизација 10 

2202.90 - Друго 10 

22.03 2203.00 Пиво добиено од слад 20 

22.04 Вино од свежо грозје, вклучува-
јќи зајакнати вина; шира од 
грозје, освен онаа од тар. број 
20.09; 

2204.10 - Вина пенливи: 
2204.101 во садови до 2 1 25 
2204.109 во садови над 2 1 25 
2204.2 - Други вина; шира од грозје 

со запрена ферментација со 
додавање на алкохол: 

2204.21 - - во садови до 2 1: 
2204.211 вино трпезно 25 
2204.212 вино квалитетно 25 
2204.219 вино десертно 25 
2204.291 - - д р у г о : 
2204.291 вино трпезно 25 
2204.292 - - - вино квалитетно 25 
2204.293 вино десертно 25 
2204.30 -Друга шира од грозје 25 

22.05 Вермут и други вина од свежо 
грозје, ароматизирани со расте-
нија или со средства за арома-
тизација: 

2205.10 - во садови до 2 1: 
( 2205.101 вермут 25 

2205.109 друго 25 
2205.90 - Друго: 
2205.901 во садови до 2 1 25 
2205.909 во садови над 2 1 25 

22.06 Други ферментирани пијачки 
(на пример: јаболковица, круш-
е в и ц а и медовина): 

2206.001 - - - Ј а б о л к о в и ц а 22 
2206.002 Крушковица 22 
2206.003 Медовина 22 
2206.004 Вино од суво грозје 22 
2206.009 Друго 22 

22.07 Неденатуриран етил-алкохол, 
со алкохолна јачина 80% зафат, 
или појака; етил-алкохол и дру-
ги алкохоли, денатурирани, со 
која и да било јачина: 

2207.10 - Етил-алкохол со алкохолна 
јачина 80% зафат, или појак/ 
неденатуриран: 

2207.101 синтетички 10 
2207.109 други 10 
2207.20 - Етил-алкохол и други алко-

холи, денатурирани со која и 
да било јачина: 

2207.201 синтетички 10 
2207.209 други 10 

Л 
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22.08 

22.09 

2208.10 

2208.20 

2208.201 

2208.202 
2208.209 
2208.30 
2208.40 

2208.50 
2208.90 
2208.901 
2208.902 
2208.909 

2209.001 
2209.002 
2209.009 

Неденатуриран етил-алкохол со 
алкохолна јачина помала од 
80% зафат: ракии, ликери и дру-
ги алкохолни пијачки; сложени 
алкохолни производи за произ-
водство на пијачки: 
- Сложени алкохолни произво-

ди за производство на пијач-
ки 

- Алкохолни пијачки добиени 
со дестилација на вина, на 
пулпа или комина, од грозје: 

вињак (коњак) армањак и 
сл. 
лозова и комова ракија 
други 

- Виски 
- Рум и тафиа (ракија од шеќ-

ерна трска) 
- Џин и клековача 
- Друго: 

сливовица 
вински дестилат 
друго 

Оцет и замена за оцет добиен 
од оцетна кицелина: 

Вински 
Овошен 
Друг 

25 

25 
25 
25 
25 

25 
25 
25 
25 
25 ' 
25 

10 
10 
10 

Тарифен Тарифна 
Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска број 

стапка 

1 2 3 4 

23.01 Брашно, прав и пелети од месо 
или од месни отпадоци од риби 
или од черупкари, мекотелци 
или други водени безрбетници, 
или од черупкари, мекотелци 
или други водени безрбетници, 
непогодни за човечка исхрана; 
цимиринки: 

2301.10 - Брашно, прав и пелети од ме-
со или од месни отпадоци; 
цимиринки 5 

2301.20 - Брашно, прав и пелети од ри-
би или черупкари, мекотелци 
или од други водени без'рбет-
ници 5 

23.02 Трици и други остатоци добие-
ни со просејување, мелење или 
друга обработка на жита и ле-
гуминозни растенија, непелети-
зирани или пелетизирани: 

2302.10 - Од пченка 5 
2302.20 - Од ориз 5 
2302.30 - Од пченица 5 

23.04 

Глава 23 
бСТАТОЦИ И ОТПАДОЦИ НА ПРЕХРАНБЕНАТА ИН-

ДУСТРИЈА; ПРИГОТВЕНА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ 
З а б е л е ш к а 
1. Tap. број 23.09 ги опфаќа производите што се упот-

ребуват за исхрана на животни, на друго место неспомна-
ти или опфатени, добиени со преработка на растителни 
или животински материјали, така што ги загубиле суштес-
твените карактеристики на оргиналниот материјал, освен' 
растителните отпадоци, растителните остатоци и според-
ните производи од таква преработка. 

23.09 

2303.10 

2303.20 

2303.30 

2304.00 

2304.001 
2304.009 
2305.00 

2302.40 - Од други жита 5 
2302.50 - Од легуминозни растенија 5 

23.03 Остатоци од производство на 
скроб и слични остатоци, резан-
ки од шеќерна репка, отпадоци 
од кеќерна трска и други отпа-
доци од шеќерната индустрија, 
остатоци и отпадоци од пивари 
и дестилерии, непелетизирани 
или пелетизирани: 
- Остатоци од производство на 

скроб и слични остатоци 5 
- Резанки од шеќерна репка,N 

отпадоци од шеќерна трска и 
други отпадоци од производ-
ство на шеќер 5 

- Отпадоци од пивари и дести-
лерии 5 

Маслени погачи и други цврсти 
отстатоци добиени при екстрак-
ција на масло од соја, немеле-
ни, мелени или пелетизирани: 

од соја 3 
друго 3 

23.05 2305.00 Маслени погачи и други цврсти 
остатоци добиени при екстрак-
ција на масло од кикиритки, не-
мелени, мелени или пелетизи-
рани 5 

23.06- Маслени погачи и други цврсти 
остатоци добиени со екстракци-
ја на растителни маснотии или 
масла, освен оние од тар. број 
23.04 и 23.05, немелени, мелени 
или пелетизирани: 
- Од семе на памук 5 
- Од семе на лен 5 
- Од семе на сончоглед 5 
- Од семе на маслодајна репка 5 
- Од кокосов орев 5 
- Од палмов орев или јатка 5 
- Друго 5 

23.07 2307.00 Талог од вино; вински камен 
(стреш), суров 5 

23.08 Растителни материјали, раси-
телни отпадоци и остатоци од 
преработка на растителни ма-
теријали и споредни производи, 
пелетизирани или непелитизи-
рани, што се употребуват за ис-
храна на животни, на друго 
место неспомнати или опфате-
ни: 

2308.10 - Желад и див костен 5 
2308.90 - Друго 5 

Производи што се употребува-
ат за исхрана на животни: 

2309.10 - Храна за кучиња и мачки, 
приготвена за продажба на 
мало 5 

2309.90 - Друго: 
2309.901 комплетни крмни смеши 

и суперконцентрати за ис-
храна на живина, риби и 
добиток 5 

2309.902 добиточна храна збогате-
на со меласа, џибра, јагле-
ви хидрати, витамини, ми-
нерали и сл. 5 

2306.10 
2306.20 , 
2306.30 
2306.40 
2306.50 
2306.60 
2306.90 

2307.00 



Страна 1910 - ,Број 81 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 4 декември 1987 

2309.903 - -
2309.909 - -

- премикси 
- друго 

30). 

Глава 24 
ТУТУН И ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАМЕНА НА ТУТУН 

З а б е л е ш к а 
Оваа глава не ги опфаќа лековитите цигари (глава 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
ска 

стапка 

1 2 3 4 

24.01 Тутун суров и непреработен, 
отпадоци од тутун: 

2401.10 - Тутун, неоджилен 15 
2401.20 - Тутун, делумно или наполно 

оджилен 15 
2401.30 - Отпадоци од тутун 15 

24.02 Пури, цигаридови и цигари од 
тутун и замени за тутун: 

2402.10 - Пури и цигарилоси, што 
содржат тутун 25 

2402.20 - Цигари што содржат тутун 25 
2402.90 - Друго 25 

24.03 Други преработки од тутун и 
производи за замена на тутун; 
хомогенизиран и реконституи-
ран 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 однос: 

2403.101 режан тутун 20 
2403.102 тутун за луле 20 
2403.109 друг 20 
2403.9 - Друго: 
2403.91 - - хомогенизиран или рекон-

ституиран тутун (фолија) 20 
2403.99 - - друго 20 

ОДДЕЛ v 

МИНЕРАЛНИ ПРОИЗВОДИ 

Глава 25 
СОЛ; СУЛФУР; ЗЕМЈА И КАМЕН; ГИПС, ВАР И 

ЦЕМЕНТ 
З а б е л е ш к и 
1. Ако од наименувањата на тарифните броеви или од 

забелешката 4 кон оваа глава не произлегува поинаку, та-
рифните броеви на оваа глава ги опфаќаат само произво-
дите што се во сурова состојба или што се перени (исто та-
ка и со хемиски материи што отстрануваат нечистотија 
без промена на структурата на производот), мелени, во 
прав, кршени, решетени, просеани, концентрирани со 
флотација, со магнетна сепарација или со други механич-
ки или физички постапки (освен кристализација), но не ги 
опфаќаат производите што се пржени, калцинирани, доби-
ени со мешање или подложени на кој и да било натамо-
шен процес, што не се наведени во соодветен тарифен 
број. 

На производите од оваа глава можат да им бидат до-
дадени средства против прав, под услов таквото додавање 
да не ги прави производите погодни за посебна намена ту-
ку за општа намена. 

2. Оваа глава не опфаќа: 
1) сублимиран сулфур, таложен сулфур и колоидален 

сулфур (тар. број 28.02); 
2) земјени бои што содржат 70% или повеќе по маса 

врзано железо пресметано како РегОз (тар. број 28.21); 
3) лекови и други производи од глава 30; 
4) парфимериски, козметички и тоалетни производи 

(глава 33); 
5) коцки, плочи и рабници (тар. број 68.01); коцки за 

мозаик и слично (тар. број 68.02); плочи за покривање и 
обложување на згради (тар. број 68.03); 

6) скапоцени и полускапоцени камења (тар. број 71.02 
или 71.03); 

7) култивирани кристали на натриумхлорид или маг-
незиум оксид (освен оптички елементи) со поединечна ма-
са 2,5 g или со поголема маса, од тар. број 38.23; оптички 
елементи од натриумхлорид или магнезиумоксид (тар. 
број 90.01); 

8) билијарска креда (тар. број 95.04); 
9) креда за пишување и цртање и кројачка креда (тар. 

број 96.09). 
3. Производите што можат да се распоредат во тар. 

број 25.17, а исто така и во кој и да било друг тарифен број 
на оваа глава, ќе се распоредат во тар. број 25.17. 

4. Tap. број 25.30 опфаќа, покрај другото, и: вермику-
лит, перлит и хлорити, неекспандирани; земјени бои, пече-
ни или непечени или меѓусебно измешани; природни лис-
кунести оксиди на железо; морска пена (во полирани или 
неполирани парчиња); килибар; агломерирана морска пе-
на и агломериран килибар во форма на плочи, прачки, 
стапчиња и слични форми, ^обработувани по оформува-
њето; гагат; стронцијанит (калцинниран или некалцини-
ран), освен стронцијумоксид; делови и отпадоци на грн-
чарски производи. 

Тарифен Тарифна 
Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска 

стапка 

1 2 3 4 

25.01 2501.00 Сол (вклучувајќи сол за јадење 
и денатурирана сол) и чист на-
триум хлорид, вклучувајќи и 
водени раствори; морска вода: 

2501.001 сол за јадење 10 
2501.002 хемиски чист натриумхло-

рид 10 
2501.003 камена сол за индустрија-

та 10 
2501.009 друго 10 

25.02 2502.00 Пирити на железо, непржени: 
2502.001 суров пирит 5 
2502.009 концентрат 5 

25.03 Сулфур од сите видови, освен-
сублимиран, таложен и колои-
ден сулфур: 

2503.10 - Сулфур суров или ^пречис-
тен Сл 

2503.90 - Друг: 
2503.901 мелен (со чистота најмал-

ку 99%) Сл 
2503.902 - - - мелен друг 8 
2503.909 друг 

25.04 Графит, природен: 
2504.10 - Во прав или лушпички 5 
2504.90 - Друг 5 

25.05 Песок, природен, од сите видо-
ви, бојосан или небојосан, освен 
металоносен песок од глава 26: 

2505.10 - Силикатен и кварцен песок 5" 
2505.90 - Друг песок 5 
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I 

25.06 

2506.10 
2506.2 
2506.21 
2506.29 

25.07 2507.00 

25.08 

2508.10 
2508.20 

2508.30 
2508.40 
2508.50 

2508.60 
2508.70 

25.09 2509.00 
25.10 

2510.10 
2510,20 

25.11 

2511.10 

2511.101 
2511.109 
2511.20 

25.12 2512.00 

2512.001 
2512.009 

25.13 

2513.1 
2513.11 

2513.19 
2513.2 

2513.21 

2513.29 

Кварц (освен природен песок); 
кварцит, вклучувајќи грубо це-
пен или сечен со пила или на 
друг начин, во блокови, плочи, 
со квадратна или правоаголна 
форма: 
- Кварц 5 
- Кварцит: 
- - суров или грубо цепен ѕ 5 
- - друго 5 

Каолин и други каолински ши-
ни, печени или непечени 5 

Други глини (освен експандира-
ни глини од тар. број 68.06), ан-
далузит, кијанит и силиманит, 
печени или непечени; мулит; 
шамотни и динас земји: 
- Бентонит 5 
- Земји за обезбојување и земји 

за вајарство 5 
- Огноотпорни глини 5 
- Други глини 5 
- Анадалузит, кијанит и сили-

манит 5 
- Мулит 5 
- Шамотна и динас-земја 6 
Креда 5 
Природни калциумфосфати, 
природен алуминиум, калциум-
фосфати и фосфатна креда: 
- Немелени Сл 
- Мелени Сл 

Природен бариумсулфат (бари-
ти); природен бариумкарбонат 
(витерит), печен или непечен, 
освен бариумоксидот од тар. 
број 28Д6: 
- Природен бариумсулфат (ба-

рити): л 

мелен 8 
друг 7 

- Природен бариумкарбонат 
(витерит) 7 

Силикатно фосилно брашно (на 
пример: киселгур, трипла, дија-
томит) и слични силикатни зем-
ји, печени или непечени, со при-
видна специфична маса 1 или 
помала: 

дијатомејска земја Сл 
друго 5 

Пливка, ситнозрнест корунд, 
природен корунд, природен 
гранат и други природни мате-
рии за точење, термички обра-
ботени или необработени: 
- Пливка: 
- - сурова или во неправилни 

парчиња, вклучувајќи крше-
на пливка 5 

- - друго 5 
- Ситнозрнест корунд, приро-

ден корунд, природен гранат 
и други природни материи за 
точење: 

- - сурови или во неправилни 
парчиња 5 

- - друго 5 

'5 

25.14 2514.00 Шкрилец, вклучувајќи грубо це-
пен или исечен со пила или на 
друг начин во блокови или пло-
чи со квадратна или правоагол-
на форма 

25.15 Мермер, травертин, екосин и 
друг варовнички камен за спо-
меници, градежништво и др., со 
привидна специфична маса 2,5 
или поголема и алабастер, 
вклучувајќи и грубо цепени или 
сечени со пила или на друг на-
чин, во блокови или плочи со 
квадратна или правоаголна 
форма: 

2515.1 - Мермер и травертин: 
2515.11 - - суров и грубо цепен 
2515.12 — сечен со пила или на друг 

начин во блокови или пло-
чи со квадратна или право-
аголна форма 

2515.20 - Екосин и друг варовнички ка-
мен за споменици, гра-
дежништво и др; алабастер 

25.16 Гранит, порфир, базалт, песо-
чар и друг камен за споменици, 
градежништво и друго, вклучу-
вајќи и грубо цепени или сече-
ни со пила или на друг начин, 
во блокови или плочи во квад-
ратна или правоаголна форма: 

2516.1 - Гранит: 
2516.11 - - суров или грубо цепен 
2516.1:2 - - сечен со пила или на друг 

начин, во блокови или пло-
j чи со квадратна или право-

аголна форма 
2516.2 - Песочар: 
2516.21 - - суров или грубо делкан 
2516.22 — сечен со ћила или на друг 

начин, во блокови или пло-
чи со квадратна или право-
аголна форма 

2516.90 - Други камења за споменици, 
градежништво и др. 

25.17 Обли , чакал, кршени или дро-
бени камења, што обично се 
употребуваат како агрегати за 
бетон, за насипување на патиш-
та и железнички пруги и за дру-
ги насипувања, крупен чакал, 
вклучувајќи термички обрабо-
тувани; макадам од згура, трес-
ка и слични индустриски отпа-
доци, вклучувајќи и мешани со 
материјали од првиот дел на 
овој Тарифен број; термакадам; 
гранули, парчиња и прав од ка-
мен од тар. бр. 25.15 или 25.16, 
вклучувајќи термички обработе-
ни: 

2517.10 - Обли, чакал, кршени или дро-
бени камења, што се употре-
буваат како агрегати за бе-
тон, за насипување на патиш-
та или на железнички пруги и 
за други насипувања, крупен 
чакал и кремен, вклучувајќи 
термички обработени 

2517.20 - Макадам од згура или слич-
ни индустриски отпадоци, 
влучувајќи и помешани со 
материјали од тар. подброј 
2517.10 

/ 
! 
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2517.30 - Термакадам 
2517.4 - Гранули, одломки и прав од 

камења од тар. бр. 25.15 и 
25.16, вклучувајќи термички 
обработени: 

2517.41 - - о д мермер 
2517.49. - - д р у г о 

25.18 Доломит, печен или непечен; 
доломит грубо цепен или сечен 
со пила или на друг начин, во 
блокови или плочи во квадрат-
на или правоаголна форма, аг-
ломериран доломит (вклучува-
јќи тердоломит): 

2518.10 - Доломит, непечен 
2518.20 - Доломит, печен 
2518.30 - Доломит агломериран (вклу-

чувајќи тердоломит) 
25.19 Природен магнезиумкарбонат 

(магнезит); електростопен маг-
незит; синтермагнезит со 
содржина или без содржина на 
мали количини од други окси-
ди додадени пред синтерирање-
то; други оксиди на магнезиум, 
чисти или нечисти 

2519.10 - Природен магнезиум карбо-
нат (магнезит) 

2519.90 - Друго: 
2519.901 електростопен магнезит 
2519.902 синтермагнезит 
2519.903 калциниран магнезит 
2519.909 друго 

25.20 Суров гипс; анхидрид на гипс; 
печен гипс (што се состои од 
печен гипс или калциумсулфат), 
бојосан или небојосан, со дода-
ток или без додаток на мали 
количества забрзувачи или за-
бавачи на врзувањето: 

2520.10 - Суров гипс; ан1идрид на гипс 
2520.20 - Печен гипс 

25.21 2521.00 .Варовнички камен кој се упот-
ребува како топител; варовнич-
ки камен кој се употребува за 
производство на вар и цемент 

25.22 Вар негасена, гасена riap и хид-
раулична вар, освен ќалциумок-
сид и хидроксид од тар. број 
28.25: 

2522.10 - Вар негасена 
2522.20 - Вар гасена 
2522.30 - Хидраулична вар 

25.23 Портланд-цемент, топен це-
мент, цемент од згура, супер-
сулфатен цемент и слични хид-
раулични цементи, вклучувајќи 
бојосани и во форма на клинке-
ри: 

2523.10 - Цемент во форма на клинке-
ри 

2523.2 - Портланд цемент; 
2523.21 бел цемент, вештачки бо-

јосан или небојосан: 
2523.211 за цементирање на нафте-

ни и гасни дупчотини 
2523.219 ' други 
2523.29 - - д р у г и : 

7s" 

5 

5 
5 

5 

5 
8 
5 

10 

Сл 
13 

2523.291 за цементирање на нафте-
ни и гасни дупчотини Сл 

2523.299 други 13 
2523.30 — Топен цемент 10 
2523.90 - Други хидраулични цементи 10 

25.24 2524.00 Азбест: 
2524.001 Азбестно влакно, долгов-

лакнесто I, II, III и IV 
класа 5^ 

2524.002 Друго азбестно влакно 10 
2524.003 Азбестно брашно 5 
2524.009 Друго . 5 

25.25 Лискун, вклучувајќи и цепенки; 
отпадоци од лискун: 

2525.10 - Суров лискун и лискун во 
форма на листови или цепен-
ки 5 

2525.20 - Лискун во прав 5 
2525.30 - Отпадоци од лискун 5 

25.26 Стеатит, природен, вклучувајќи 
грубо цепен или сечен со пила 
или на друг начин, во блокови 
или плочи со квадратна или 
правоаголна форма; талк 

2526.10 - Недробен и немелен . 5 
2526.20 - Дробен или мелен: 
2526.201 во прав 3 
2526.209 друго 5 

25.27 2527.00 Криолит, природен; киолит 
природен: 

2527.001 Криолит 
2527.002 Киолит 5 

25.28 Борати, природни и нивни кон-
центрирати (печени или непече-
ни), освен борати издвоени од 
природна солена вода; природ-
на борна киселина која содржи 
до 85% НзВОз сметано на сув 
производ: 

2528.10 - Натриумборати, природни 
2528.90 - Друго 5 

25.29 Фелдспат; леуцит; нефелин и 
нефелинсиенит; флуорити: 

2529.10 - Фелдспат 5 
2529.2 - Флуорит: 
2529.21 - - со содржина од 97% или по-

малку калциумфлуорид: 
2529.211 суров 5 
2529.219 мелен Сл 
2529.22 - - со содржина над 97% калци-

умфлуорид: 
2529.221 суров 5 
2529.229 мелен Сл 
2529.30 - Леуцит, нефелин и нефелин-

сиенит 5 
25.30 Минерални материи, на друго 

место неспомнати или опфате-
ни: 

2530.10 Вермикулит, перлит и хлорити, 
неекспандирани 5 

2530.20 - Киесерит, епсомит (магнези-
ум сулфати, природен) 5 

2530.30 - Земјени бои 5 
2530.40 - Лискунести оксиди на железо, 

природни 5 
2530.90 - Друго 5 

5 

5 
5 

5 
8 

5 
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Глава 26 
РУДИ, ЗГУРИ И ПЕПЕЛИ 

З а б е л е ш к и 
, 1. Оваа глава не опфаќа: 

1) згури и други индустриски отпадоци подготвени 
како макадам (тар. број 25.17); 

2) магнезиумкарбонат, природен (магнезит), печен 
или непечен (тар. број 25.19); 

3) базна згура од глава 31; 
4) волна од згура; волна од камен и слична минерал-

на волна (тар. број 68.06); 
5) отпадоци и остатоци од благородни метали или 

метали платинирани со благороден метал (тар. број 
71.12); 

6) бакренец, камен од никел и кобалт произведени со 
кој и да било процес на топење (Оддел XV). 

2. Во смисла на тар. бр. 26.01 до 26.17, под поимот 
„руди“ се подразбираат минералите на оние минеролош-
ки видови што се употребуваат во металургијата за доби-
вање жива, метали од тар. број 28.44 или метали од оддел 
XIV или XV, па и кога се наменети за неметалургиски це-
ли. Меѓутоа, тар. бр. 26.01 до 26.17 не ти вклучуваат мине-
ралите подложени на постапки што не се вообичаени во 
металургијата. 

3. Tap. број 26.20 го опфаќа пепелот и остатоците од 
видови што се употребуваат во индустријата за добивање 
метали или како суровини за производство на хемиски со-
единенија на метали. 

1 

Тарифен Тарифна 
Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска број 

стапка 

1 2 3 4 

26.01 

26.02 

26.03 
26.04 
26.05 
26.06 

26.07 

26.08 

26.09 
2610 

2601.1 

2601.11 
2601.111 
2601.112 
2601.119 
2601.12 
2601.20 
2602.00 

2602.001 
2602.002 
2603.00 
2604.00 
2605.00 
2606.00 

2606.001 
2606.009 
2607.00 
2607.001 
2607.002 
2608.00 
2608.001 
2608.002 
2609.00 
2610.00 
2610.001 
2610.002 

Руди на железо и концентрати, 
вклучувајќи и пржени пирити 
на железо: 
- Руди на железо и концентра-

ти, освен пржени пирати на 
железо: 

- неагломерирани: 
до 42% Fe 
над 42 до 60% Fe 
над 60% Fe 

- - агломерирани 
- пржени пирати на железо 
Руди на манган и концентрат^ 
вклучувајќи манганосни руди 
на железо и концентрати со 
содржина 20% и повеќе манган, 
сметано на сув производ: 

над 28% манган 
до 28% манган 

Руди на бакар и концентрат^ 
Руди на никел и концентрати 
Руди на кобалт и концентрат 
Руди на алуминиум и концен-
т р а т ^ 

боксит 
друго 

Руди на олово и концентрати: 
руди 
концентрати 

Руди на цинк и концентрати: 
руди 
концентрати 

Руди на калај и концентрати 
Руди на хром и концентрати: 

до 28% хром 
над 28% хром 

10 
10 
53" 
5s" 
5" 

1Џ 

5 
5 

8^ 
5 

75|с 

75|с 

7" 
5 

5 
3 

26.11 2611.00 Руди на волфрам (тунгстен) и 
концентрати 

26.12 Руди на уран или ториум и 
концентрати: 

2612.10 - Руди на уран и концентрати 
2612.20 - Руди на ториум и концентра-

ти 
26.13 Руди на молибден и концентра-

ти: 
2613.10 - Пржени 
2613.90 - Друго 

26.14 2614.00 Руди на титан и концентрати 
26.15 Ј^ди на ниобиум, тантал, вана-

диум или циркониум и концен-
трати: 

2615.10 - Руди на циркониум и концен-
т р а т 

2615.90 - Друго 
26.16 Руди на благородни метали и 

концентрати: 
2616.10 , - Руди на сребро и концентра-

ти 
2616.90 - Друго 

26.17 Други руди и концентрати: 
2617.10 - Руди на антимон и концен-

трати 
2617.90 - Друго 

26.18 2618.00 Гранулирана згура од произ-
водството на железо или челик 

26.19 2619.00 Згура (освен гранулирана згу-
ра) коварина и други отпадоци 
при производството на железо 
и челик 

26.20 Пепел и остатоци (освен од 
производството на железо и че-
лик) што содржат метали или 
соединенија на метали: 

2620.1 - Што содржат главно цинк: 
2620.11 — талог од галванизација со 

цинк 
2620.19 - - д р у г о 
2620.20 - Што содржат главно олово 
2620.30 - Што содржат главно бакар . 
2620.40 - Што содржат главно алуми-

ниум 
2620.50 - Што содржат главно ванади-

ум 
2620.90 - Друго 

26.21 2621.00 Други згури и пепели, вклучу-
вајќи пепел од морски алга: 

2621.001 пепел од морски алга 
2621.009 друго 

5 
5 

Сл 

5 
5 

5 
20 

5 ' 
5 

5" 
53" 

Сл 
5 

Глава 27 
МИНЕРАЛНИ ГОРИВА, МИНЕРАЛНИ МАСЛА И 
ПРОИЗВОДИ ОД НИВНА ДЕСТИЛАЦИЈА; БИТУ МЕ-

НОЗНИ МАТЕРИИ; МИНЕРАЛНИ ВОСОЦИ 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) издвоени хемиски определени органски соединени-

ја, освен чист метан и пропан, што се распоредуваат во 
тар. број 27.11; 

2) лекови, што се распоредуваат во тар. бр. 30.03 или 
30.04; 

3) мешани незаситени јагленводороди што се распо-
редуваат во тар. бр. 33.01, 33.02 или 38.05. 

2. Tap. број 27.10 ги опфаќа не само маслата од нафта 
и маслата добиени од битуменозни минерали, туку и слич-



Страна 1882 - Број 81 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 4 декември 1987 

ните масла што се состојат главно од мешаници на неза-
ситени јаглеводороди добиени со кој и да било процес, ако 
масата на неароматските состојки е поголема од масата 
на ароматските состојки. Меѓутоа, овој тарифен број не ги 
опфаќа течните синтетички полиолефини кај кои помалку 
од 60% зафатнина се дестилира на 3000С, по конверзија на 
1.013 милибари со примена на дестилација во вакуум (гла-
ва 39). 

З а б е л е ш к и за подброевите: 
1. Во смисла на тар. подброј 2701.11, под поимот „ан-

трацит" се подразбира камен јаглен кој има најмногу до 
14% испарливи материи (сметано на сув производ без ми-
нерални материи). 

2. Во смисла на тар. подброј 2701.12, под поимот „би-
туменозен камен јаглен“ се подразбира камен јаглен кој 
има повеќе од 14% испарливи материи (сметано на сув 
производ без минерални материи) и калорична вредност 
5833 Kcal/kg или повеќе (сметано на влажен производ без 
минерални материи). 

3. Во смисла на тар. подброеви 2707.10, 2707.20, 
2707.30, 2707.40 и 2707.60, под поимите „бензен", „толуен", 
„ксилен", „нафталин“ и „феноли" се прдразбираат произ-
води што содржат повеќе од 50% по маса бензен, толуен, 
ксилен, нафталин или фенол. 

Тарифен Тарифна Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска 

стапка 

1 2 3 4 

27.01 Камен јагле,н, брикети и слични 
цврсти горива од камен јаглен: 

2701.1 - Камен јаглен, вклучувајќи го 
и оној во прав, но неагломе-
риран: 

2701.11 - - антрацит Сл 
2701.12 - -битуменозен камен јаглен 5 
2701.19 - - друг камен јаглен: 
2701.191 за коксирање Сл 
2701.192 за добивање на гас 5 
2701.199 друг 5 
2701.20 - Брикети и слични цврсти го-

рива од камен јаглен 5 
27.02 Мрк јаглен и лигнит агломери-

ран или неагломериран, освен 
гагат: 

2702.10 - Мрк јаглен и лигнит, вклучу-
вајќи и во прав неагломери-
ран 5 

2702.20 - Агломериран мрк јаглен и 
лигнит 5 

27.03 2703.00 Тресет (вклучувајќи тресетна 
слама) неагломериран или аг-
ломериран 5 

27.04 2704.00 Кокс и полукокс од камен јаг-
лен, мрк јаглен, лигнит или 
тресет, неагломериран или аг-
ломериран; ретортен јаглен: 

2704.001 кокс металуршки (со гра-
нулација до 80 mm) , 10 

2704.002 кокс леарски (со гранула-
ција преку 80 mm) 5 

2704.003 - - кокс од гасарници 5 
2704.004 за производство на елек-

троди 5 
2704.005 брикети 5 
2704.006 прашина 5 
2704.007 друг кокс 5 
2704.008 полукокс 5 
2704.009 ретортен јаглен 10 

27.05 2705.00 Гас од камен јаглен, воден гас, 
генераторски гас и слични гасо-
ви, освен нафтени гасови и дру-
ги гасовити јаглеводороди 5 

8 
8 
8 
8 

27.06 2706.00 Катран добиен со дестилација 
на камен јаглен, мрк јаглен и 
лигнит, тресет и други мине-
рални катрани, дехидратирани 
или недехидратирани или де-
лумно дестилирани или не, 
вклучувајќи реконституирани 
катрани: 

2706.001 катран од камен јаглен 
2706.002 катран од лигнит 
2706.009 други катрани 

27.07 Масла и други производи на 
дестилацијата на катран од ка-
мен јаглен на висока темпера-
тура; слични производи кај кои 
масата на ароматските состојки 
ја преминува масата на неаро-
матските состојки: 

2707.10 - Бензен 
2707.20 - Толуен 
2707.30 - Ксилен 
2707.40 - Нафталин 
2707.50 - Мешаници од други аромат-

ски јаглеводороди кај кои 
65% или повеќе зафати, (вклу-
чувајќи ги загубите) се дести-
лира на температура до 
250ПС (по методот АЅТМ D-
-86) 

2707.60 - Феноли 
2707.9 - Други: 
2707.91 - - креозотни масла 
2707.99 - - д р у г о 

27.08 Смоли и кокс од смола, добие-
ни од катран на камен јаглен 
или од други минерални катра-
ни: 

2708.10 - Смола 
2708.20 - Кокс од смола 

27.09 2709.00 Нафта и масла добиени од би-
туменозни минерали, сурови: 

2709.001 нафта 
2709.009 масла од битуменозни ми-

нерали 

27.10 2710.00 Масла добиени од нафта и мас-
ла добиени од битуменозни ми-
нерали освен сурови; произво-
ди на друго место неспомнати 
или вклучени кои содржат по 
маса 70% или повеќе масла од 
нафта или масла добиени од 
битуменозни минерали и ако 
претставуваат основни состојки 
на овие производи: 

2710.01 Моторен бензин и други 
лесни масла: 

2710.01 1 Авио-бензини 
2710.01 2 Моторен бензин, безоло-

вен 
2710.13 Други моторни бензини 
2710.14 Специјални бензини (ек-

t стракциони и др.) 
2710.01 5 Специјални тешки бензи-

ни (вајт-шпиритуси) 
2710.16 Бензини за преработка и 

замешување (примарни 
и базни), 

2710.17 Гориво за млазни мото-
ри од бензински тип 

Сл 

10^ 

10^ 

10 
10 

10 

10 

,10 

12 

5 
5 
5 

8 
8 

8 
8 

5 
5 
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1 2 3 4 

2710.19 - . Други лесни масла и 
производи врз база на 

10 тие масла 10 
2710.02 / - - Петролеи (керозини) и 

други средни масла: 
2710.021 Петролеи за мотори (ке-

10 розин) 10 
2710.022 Горива за млазни мото-

ри од петролејски (керо-
Сл зински) тип Сл 

2710.023 Алфа и нормални олефи-
ни (мешаници), нормал-

Сл ни парафини (Cio - Си) Сл 
2710.029 - Други п е т р о л е ј средни 

масла и производи врз 
10 база на тие масла 10 

2710.03 - — Тешки масла: 
2710.031 - Дизел горива, гасни 10 
2710.032 - - - Масла за горење, гасни 10 
2710.039 - Други гасни масла 10 
2710.041 - Масла за горење ниско-

сулфурни за металургија Сл 
2710.049 - Масла за горење ^ 10 
2710.051 - Бродски горива 10 
2710.059 - Други горива 10 
2710.061 - Масла остатни за прера-

ботка 10 
2710.062 - Базни масла 10" 
2710.063 - Тежок дестилат (брај-

шток) 10" 
2710.064 - Моторни масла за под-

10s" мачкување 10s" 
2710.071 - Авио-масла за подмачку-

вање lO"6 

. 2710.072 - Цилиндерски масла 10^ 
2710.073 - Турбински масла 10s" 
2710.074 - Трансформаторски и 

103" изолациони масла 103" 
2710.079 - Други масла за подмач-

10^ кување и ладење 10^ 
2710.091 - Масти за подмачкување 10 
2710.099 - Други тешки масла и 

производи врз база на 
10 тие масла 10 

27.11 Нафтни гасови и други гасови-
ти јаглеводороди: 

2711.1 - Течни: 
2711.11 - - природен гас 8 
2711.12 - - пропам 5" 

. 2711.13 - - бутан 53" 
2711.14 - - етилен, пропилен, бутилен 

и бутадиен 8 
2711.19 - - друго: 
2711.191 - - - мешаници на пропан и бу-

тан 
2711.199 - - - друго 8 
2711.2 - Во гасовита состојба: 
2711.21 - - природен гас Сл 
2711.29 - - друго Сл 

27.12 Вазелин; парафин, микрокрис-

2712.10 

тален восок од нафта, пресува-
ни парафини, озокерит, восок 
од мрк јаглен и лигнит, восок 
од тресет, други минерални во-
соци и слични производи доби-
ени со синтеза или други по-
стапки, бојасани или небојаса-
ни: 
- Вазелин 

2712.20 - Парафин што содржи помал-
ку од 0,75% маса на масла 

2712.90 - Друго 
27.13 Кокс, битумен и други остато-

ци од нафта или од масла од 
битуменозни минерали: 

2713.1 - Нафтен кокс: 
2713.11 - - некалциниран (суров) 
2713.12 — калциниран 
2713.20 - Битумен од нафта 
2713.90 - Други остатоци од нафта или 

од масла добиени од битуме-
нозни минерали 

27.14 Битумен и асфалт, природен, 
битумекозни и маслени шкрил-
ци и терпесок; асфалтити и ас-
фалтон карпи: 

2714.10 - Шкрилци, битуменозни и 
маслени, терпесок 

2714.90 - Друго: 
2714.901 битумен 
2714.902 асфалт 
2714.909 друго 

27.15 2715.00 Битуменски мешаници врз база 
на природен асфалт, природен 
битумен, битумен од нафта, ми-
нерален катран или минерални 
катраиски смоли (на пр.: биту-
мен кит, cut-back): 

2715.001 разредени битумени 
2715.002 битуменски емулзии 
2715.003 битуменски китови 
2715.009 друго 

27.16 2716.00 Електрична енергија 

5 ' 

8 

6 
6 
6 
6 

Сл 

О Д Д Е Л VI 

ПРОИЗВОДИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА ИЛИ 
НА СРОДНИ ИНДУСТРИИ 

З а б е л е ш к и 
1.(1) Производите (освен рудите на радиоактивни ме-

тали) што одговараат на наименувањата во тар. број 28.44 
или 28.45 ќе се распоредат во тие тарифни броеви, а не во 
други тарифни броеви на Тарифата. 

(2) Согласно со претходниот став, производите ипо 
одговараат на наименувањата во тар. бр. 28.43 или 28.46 
ќе се распоредат во тие тарифни броеви, а не во други та-
рифни броеви на овој оддел. 

2. Согласно со претходната забелешка 1, производите 
што поради подготвеноста во определени дози или пора-
ди подготвеноста за продажба на мало се распоредуваат 
во тар. бр. 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 
33.07, 35.06, 37.07 или 38.08 ќе се распоредат исклучително 
во тие, а не во други тарифни броеви на Тарифата. 

3. Производите подготвени во сетови, што се cocio-
јат од две или повеќе посебни состојки од кои некои и.ш 
сите се распоредуваат во овој оддел, а се наменети да се 
измешаат заедно заради добивање на производите од од-
дел VI или VII, ќе се распоредат во соодветен тарифен 
број за тој производ, под услов состојките: 

(1) со оглед на начинот на кој се подготвени, да се јас-
но распрзнатливи. наменети да се употребат заедно, без 
претходно препакување; 

(2) заедно да се царинат; 

(3) такви што да можат да се распознаат, според сво-
јата природа или според релативните пропорции во кои се 
застапени и да се дополнуваат еден со друг. 

8 
8 

8 

6 

6 
6 
6 
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Глава 28 
НЕОРГАНСКИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ; ОРГАНСКИ 
И НЕОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА ОД БЛАГОРОДНИ 
МЕТАЛ И, ОД МЕТАЛИ НА РЕТКИ ЗЕМЈИ, ОД РАДИО-

АКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ОД ИЗОТОПИ 
З а б е л е ш к и 
1. Тарифните броеви на оваа глава, освен во случаите 

кога наименувањето на тарифните броеви и забелешките 
поинаку предвидуваат, опфаќаат само: 

1) издвоени хемиски елементи и издвоени хемиски и 
определени соединенија, хемиски чисти или со содржина 
на нечистотија; 

2) производите наведени под 1) на оваа забелешка 
растворени во вода; 

3) производите наведени под 1) на оваа забелешка во 
други растворачи што се додадени исклучително заради 
безбедност или транспорт под услов растворачот што е 
додаден да не го прави производот погоден за посебна ту-
ку за општа употреба; 

4) производите наведени под 1), 2) и 3) на оваа забе-
лешка со додатен стабилизатор потребен за нивното 
одржување или транспорт; 

5) производите наведени под 1), 2), 3) и 4) од оваа за-
белешка на кои им се додадени средства против прашење 
или материи за бојосување заради полесно распознавање 
или заради безбедност, под услов тие додатоци да не го 
прават производот погоден за посебна туку за општа 
употреба. 

2. Освен дитионитите и сулфоксилатите стабилизира-
ни со органски материи (тар. број 28.31), карбонатите и 
перкарбонатите, неорганските бази (тар. број 28.36), ција-
ниците, оксидите на цијаниди и комплетните ,цијаниди на 
неоргански бази (тар. број 28.37), фулминатите, цијанати-
те и тиоцијанатите, неорганските бази (тар. број 28.38), ор-
ганските производи вклучени во тар. бр. 28.43 до 28.46 и 
карбидите (тар. број 28.49), во оваа глава се распоредуваа Ј 
само следните соединенија на јаглеводородот: 

1) оксидите на јаглеводородот, водород-цијанидот и 
фулминската, изоцијанската, тиоцијанската и други про-
сти или комплексни цијански киселини (тар. број 28.11);, 

2) оксихалогенидите на јаглеродот (тар. број 28.12); 
3) јаглендисулфидот (тар. број 28.13); 
4) тиокарбонатите, селенокарбонатите, телурокарбо-

натите, селоцијанатите, телуроцијанатите, тетратиоција-
нодиамониохроматите (реинекати) и други комплксни ци-
јанати на неорганските бази (тар. број 28.42); 

5) водородпероксидот, зацврснат со уреја (тар. број 
28.47), јаглеродоксисулфидот, тиокарбонилхалогенидот, 
цијанот, цијанхалогенидите и цијанамидот и нивните сое-
диненија на металите (тар. број 28.51), освен калциум-ци-
јанамидот, чист или со нечистотии (глава 31). 

3. Согласно со одредбите на забелешката 1 кон оддел 
VI, оваа глава не опфаќа: 

1) натриумхлорид и магнезиумоксид, хемиски чисти 
или нечисти и други производи што се распоредуваат во 
Оддел V; 

2) органско-неоргански соединенија, освен оние наве-
дени во претходната забелешка 2; 

3) производите наведени во забелешките 2, 3, 4 и 5 
кон глава 31; 

4) неоргански производи што се употребуваат како 
луминофори од тар. број 32.06; 

5) вештачки графит (тар. број 38.01); производите 
што се подготвени како полнења за апарати за гаснење 
пожари или подготвени како гранати или бомби за гасне-
ње пожари од тар. број 38.13; производите за бришење 
мастило подготвени во пакувања за продажба на мало од 
пар. број 38.23; култивирани кристали (освен оптички еле-
менти) со поединечна маса 2,5 g или поголема маса од ха-
логенидите, алкалните и земноалкалните метали од тар. 
број 38.23; 

' 6) благородни и полублагородни камења (природни, 
синтетички или реконституирани) и прашина и прав од 
такви камења (тар. број 71.02 до 71.05) и благородни мета-
ли и легури од благородни метали од глава 71; 

1) метали, хемиски чисти или нечисти и легури од ме-
тали од Оддел XVI; 

8) оптички елементи, на пример од халогениди на ал-
кални или земноалкални метали (тар. број 90.01). 

4. Хемиски определените комплексни киселини, ипо 
се состојат од киселини на неметали!е од раздел П и-кисе-
лини на металите од раздел IV, се распоредуваа! во iap. 
број 28.11. 

5. Tap. број 28.26 до 28.42 ги опфаќаат само солите и 
перокси-солите на метали и амониум. 

Двојните или комплетните соли се распоредуваат во 
iap. број 28.42, ако од наименувањето на тарифните брое-
ви не произлегува поинаку. 

6. Tap. број 28.44 опфаќа само: 
1) технициум (атомски број 43), прометиум (атомски 

број 61), полониум (атомски број 84) и сите елементи чиј 
атомски број е поголем од 84; 

2) природни и вештачки радиоактивни изотопи (вклу-
чувајќи ги оние од благородните метали или од прости 
метали од одделите XIV и XV), вклучувајќи ги меѓусебни-
те м е ш а н и т е 

3) неоргански и органски соединенија на радиоактив-
ни елементи или изотопи, хемиски определени или неоп-
ределени, вклучувајќи ги меѓусебните мешаници; 

4) легури, дисперзии (вклучувајќи и кермети), кера-
мички производи и мешаници што содржат радиоактивни 
елементи или изотопи или нивни неоргански и органски 
соединенија чија специфична радиоактивност е поголема 
од 0,002 микрокири по еден грам; 

5) истрошени (одзрачени) горивни елементи (патро-
ни) на нуклеарни реактори; 

6) радиоактивни остатоци, употребливи или неупот-
ребливи. Во смисла на тар. бр. 28.44 и 28.45 и оваа забе-
лешка, под поимот „изотоп“ се подразбираат: 

- - изолирани нуклиди, исклучувајќи ги оние што по-
стојат во природата во моноизотопна состојба; 

- мешаници на изотопи на еден ист елемент збогате-
ни во еден или повеќе нивни изотопи т. е. елементи чијшто 
природен изотопски состав е вештачки модификуван. 

7. Tap. број 28.48 опфаќа бакарфосфид (фосфорбакар), 
кој содржи повеќе од 15% по маса фосфор. 

8. Хемиските елементи (на пр: силициум и селен) до-
зирани за употреба во електрониката се распоредуваат во 
оваа глава, под услов да се во необработена состојба, вле-
чени но натаму необработени, во цилиндрична форма или 
во форма на стапчиња. Кога се сечени во форма на диско-
ви, плочки и слични форми, се распоредуваат во тар. број 
38.18. 

/. ХЕМИСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

Тарифен Тарифна 
Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска број 

стапка 

1 2 3 4 

28.01 Флуор, хлор, бром и јод: 
2801.10 - Хлор 8 
2801.20 - Јод 8 
2801.30 - Флуор; бром: 
2801.301 - - флуор 8 
2801.309 - - бром 5 

28.02 2802.00 

2802.001 

Сулфур, сублимиран или та-
ложен; колоиден сулфур: 

сублимиран 8 
2802.002 таложен 5 
2802.009 колоиден 5 

28.03 2803.00 Јаглен (јаглени саѓи и други 
форми на јаглен, на друго мес-
то неспомнати или вклучени): 

2803.001 саѓи 10 
2803.009 друго 10 

28.04 Водород, ретки гасови и други 
неметали: 

2804.10 - Водород 10 
2804.2 - Ретки гасови: 
2804.21 — аргон 10 
2804.29 - - други 10 
2804.30 - Азот ' ' 10 
2804.40 - Кислород 10 
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28.05 

2804.50 
2804.6 
2804.61 

2804.69 
2804.70 
2804.80 
2804.90 

2805.1 
2805.1 1 
2805.19 
2805.191 
2805.199 
2805.2 
2805.21 
2805.22 
2805.221 
2805.229 
2805.30 

2805.40 

- Бор, телур 
- Силициум: 
- - с о содржина најмалку 

99,99% силициум 
- - други 
- Фосфор 
- Арсен 
- Селен 
Алкални и земноалкални мета-
ли; метали на ретки земји, 
скандиум и итриум, вклучува-
јќи нивни меѓусебни мешанци и 
легури; жива: 
- Ал кал ни метали: 
- натриум 
- - други: 

калиум 
други 

- Земноалкални метали: 
- - калциум 
- - стронициум и бариум: 

бариум 
стронциум 

- Метали на ретки земји, скан-
диум и итриум, вклучувајќи и 
нивни меѓусебни мешанци и 
легури 

- Жива 

10 

10 
10 
10 

Сл 
10 

28.11 

5 
5 

5 

5 
10 

//. НЕОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ И НЕОРГАНСКИ КИС-
ЛОРОДНИ СОЕДИНЕНИЈА НА НЕМЕТАЛИ 

28.06 Хлороводородна (хлороводо-
родна киселина); хлоросулфон-
ска киселина: 

2806.10 - Хлороводород (хлороводо-
родна киселина) 15^ 

2806.20 - Хлоросулфонска киселина Сл 
28.07 2807.00 Сулфурна киселина; олеум: 

2807.001 сулфурна киселина Сл 
2807.009 олеум (чадлива сулфурна 

киселина) 10 
28.08 2808.00 Азотна киселина; сулфонитрич-

ни киселини: 
2808.001 азотна киселина, непре-

- чистена 10 
2808.002 азотна киселина, пречисте-

на 10 
2808.009 сулфонитрични киселини 10 

28.09 Фосфорпентоксид; фосфорна 
киселина и полифосфорни кисе-
лини: 

2809.10 - Фосфорпентоксид 8 
2809.20 - Фосфорна киселина и поли-

фосфорни киселини: 
2809.201 метафосфорна киселина 8 
2809.202 ортофосфорна, пречистена 

(преку 85%) ' Сл 
2809.203 ортофосфорна, ^пречис-

тена (до 85%) Сл 
2809.209 пирофосфорна киселина Сл 

28.10 2810.00 Оксиди на бор; борни кисели-
ни: 

2810.001 оксиди на бор 3 
2810.009 борни киселини 10 

Други неоргански киселини и 
други неоргански кислородни 
соединенија на неметали: 

2811.1 - Други неоргански киселини: 
2811.11 - - флуороводород (флуорово-

дородна киселина) 
2811.19 - - д р у г и : 
2811.1901 борфлуороводородна 
2811.1902 силициумфлуороводород-

на 
28П. 1903 бромна киселина 
2811.190 4 јодна киселина 
2811.1905 хлорна киселина 
2811.190 6 хипохлореста киселина 
2811.190 7 сулфурводородна кисели-

на (сулфурводород) 
2811.1908 тритио“нска киселина 
2811.1909 селенеста киселина 
2811.191 0 селенова киселина 
2811.191 1 телуреста киселина 
2811.191 2 телурна киселина 
2811.191 3 фосфореста киселина 
2811.191 4 тетраборна и пироборна киселина 
2811.191 5 арсенова киселина 
2811.1916 други 8 
2 8 1 1 . 2 - Други неоргански и кисло-

родни соединенија', неметали: 
2 8 1 1 . 2 1 јаглендиоксид 8 
2811.22 - - силициумдиоксид 8 
2811.23 - - сулфурдиоксид 10 
2811.29 - - други: 
2811.291 азотсубоксид 10 
2811.292 арсентриоксид 5 
2811.293 арсенпентоксид 5 
2811.294 сулфуртриоксид 8 
2811.299 друго 8 

III. ХАЛОГЕНИ И СУЛФУРНИ СОЕДИНЕНИЈА 
НА НЕМЕТАЛИ 

2 8 . 1 2 

28.13 

2 8 1 2 . 1 0 
2812.90 

2813.10 
2813.90 

Халогениди и оксихалогениди 
на неметали: 
- Хлориди и оксихлориди 
- Друго 
Сулфиди на неметали; фосфор-
трисулфид, комерцијален: 
- Јаглендисулфид 
- Друго 

IV. НЕОРГАНСКИ БАЗИ ОКСИДИ, ХИДРОКСИДИ 
И ПЕРОКСИДИ НА МЕТАЛИ 

28.14 

28.15 

2814.10 
2814.20 

2815.1 

Амонијак, безводен или во во-
ден раствор: 
- Амонијак, безводен 
- Амонијак во воден раствор 
Натриумхидроксид (каустична 
сода); калиумхидроксид (каус-
тична поташа); пероксиди на 
натриум или калиум: 
- Натриумхидроксид (каустич-

на сода): 

8 

8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8' 

' 8 

8 
5 

8 
8 

6 
8 

4 
4 
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2815.11 - - цврст: 
2815.11 1 произведен по електроли-

тички пат: 
2815.111 1 блокови 
2815.111 2 лушпи 
2815.1119 гранули 
2815.11 2 друг 
2815.12 - - в о воден раствор (раствор 

на сода или течна сода): 
2815.121 произведен по електроли-

тички пат 
2815.129 друг 
2815.20 - - калиумхидроксид (каустич-

на поташа) 
2815.30 - Пероксиди на натриум или 

калиум 
28.16 Магнезиумхидроксид и перок-

сид; оксиди, хидроксиди и rie-
роксиди на стронциум или ба-
ри ум : 

2816.10 - Хидроксид и пероксид на 
4 магнезиум 

2816.20 - Стронциум-оксид, хидроксид 
и пероксид на стронциум 

2816.30 - Бариумоксид, баримхидрок-
сид, и бариумпероксид 

28.17 2817.00 Цинкоксид; цинкпероксид 
28.18 Алуминиумоксид (вклучувајќи 

вештачки корунд); алуминиум 
хидроксид: 

2818.10 - Вештачки корунд 
2818.20 - Алуминиумоксид, други 
2813.30 - Алуминиумхидроксид 

28.19 Оксиди и хидроксиди на хром: 
2819.10 - Хромтриоксид 
2819.90 - Друго f 

28.20 Оксиди на манган: 
2820.10 - Мангандиоксид 

, 2820.90 - Други 
28.21 Оксиди и хидроксиди на желе-

зо; земјени бои кои содржат по 
маса 70% или повеќе врзано 
железо пресметано како РегОз: 

2821.10 - Оксиди'и хидроксиди на 
железо 

2821.20 - Земјени бои 
28.22 2822.00 Оксиди и хидроксиди на ко-

балт; комерцијални оксиди на 
кобалт 

28.23 2823.00 Оксиди на титан 
28.24 Оксиди на олово; миниум и 

портокалово олово: 
2824.10 - Моноксид на олово (оловна 

глеѓ, оловно жолтило) 
2824.20 - Миниум и портокалово оло-

во 
2824.90 - Друго 

28.25 Хидразин и хидроксиламин и 
нивни неоргански соли; други 
неоргански бази; други оксиди, 
хидроксиди и пероксиди на ме-
тали: 

2825.10 - Хидразин и хидроксиламин и 
нивни неоргански соли 

2825.20 - Оксид и хидроксид на лити-
ум 

2825.30 - Оксиди и хидроксиди на ва-
надиум 

4 1 2 3 4 

2825.40 - Оксиди и хидроксиди на ни-
кел 7 

2825.50 - Оксиди и хидроксиди на ба-
10s" кар 7 
10^ 2825.60 - Оксиди на германиум и цир-
10^ кониумдиоксид 7 

10" 2825.70 - Оксиди и хидроксиди на мо-10" либден 7 
2825.80 - Оксиди на антимон 7 
2825.90 - Друго: 

gfc 2825.901 оксиди на калај 5 

10^ 2825.909 - - - друго 7 

10^ 

10^ 

7* 

10* 
8 
5 

13 
10 

6 
6 

V. СОЛИ И ПЕРОКСИДИ НА НЕОРГАНСКИ 
КИСЕЛИНИ И МЕТАЛИ 

28.26 Флуориди; флуоросиликати, 
флуороалуминати и други ком- -
плексни соли на флуор: 

2826.1 - Флуориди на: 
2826.11 - - амониум или натриум 
2826.12 — алуминиум 
2826.19 - - други 
2826.20 - Флуоросиликати на натриум 

или калиум 
2826.30 - Натриумхексафлуороалуми-

нат (синтетички криолит) 
2826.90 - Друга: 
2826.901 други флуоросиликати 
2826.909 друго 

28.27 Хлориди, оксихлориди и хид-
роксихлориди; бром^ди и ок-
сибромиди; јодиди и оксијоди-
ди: 

2827.10 - Амониумхлорид 
2827.20 , - Калциумхлорид 
2827.3 - Други хлориди: 
2827.31 - - магнезиум 
2827.32 — алуминиум 
2827.33 - - железо 
2827.34 - - кобалт 
2827.35 - - никел 
2827.36 - - ц и н к 
2827.37 - - калај 
2827.38 — бариум 
2827.39 - - д р у г и : 
2827.391 жива 
2827.392 - - - бакар 
2827.399 други 
2827.4 -i Оксихлориди и хидросихло-

риди: 
2827.41 - - бакар 
2827.49 - - други 
2827.5 - Бромиди и оксибромиди: 
2827.51 — бромиди на натриум и ка-

лиум 
2827.59 - - други 
2827.60 - Јодиди и оксијодиди: 
2827.601 калиумјодид 
2827.609 други 

28.28 Хипохлориди; комерцијален 
калциумхипохлорит; хлорити; 
хипобромити: 

2828.10 - Комерцијален калциум хи-
похлорит и други калциум 
хипохлорити 

2828.90 - Друго: 

8 

7 

7 
8 

7 
7 

5 
3 

10 

10* 
10 

7 

7 

7 

8 

8 

8 
8 

8 
8 
8 
8 
5 
10 
8 
8 

10 
10 
8 

5 
8 

10 
8 

5 
10 

12 
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28.29 

28.30 

28.31 

28.32 

28.?3 

28.34 

28.35 

2 3 4 

2828.901 хлорити 10 
2828.902 хипохлорити на натриум 15 
2828.903 хипохлорити на калиум 10 
2828.904 хипобромити 10 
2828.909 друго 10 

Хлорати и перхлорати; брома-
ти и пербромати; јодати и пер-
јодати: 

2829.1 - Хлорати: 
2829.11 — натриум 12 
2829.19 - - други 10 
2829.90 - Друго: 
2829.901 перхлорати 10^ 
2829.902 бромати и пербромати 10 
2829.909 јодати и перјодати 10 

Сулфиди; полисулфиди: 
2830.10 
2830.20 
2830.30 
2830.90 

2831.10 
2831.90 

2832.10 
2832.20 
2832.30 

2833.1 
2833.11 
2833.19 
2833.2 
2833.21 
2833.22 
2833.23 
2833.24 
2833.25 
2833.26 
2833.27 
2833.29 
2833.291 
2833.292 
2833.293 
2833.299 
2833.30 
2833.40 

2834.10 
2834.2 
2834.21 
2834.22 
2834.29 

2835.10 

2835.2 
2835.21 
2835.22 
2835.23 
2835.24-

- Сулфиди на натриум 
- Цинксулфид 
- Кадмиумсулфид 
- Други 
Дитионити и сулфоксилати: 
- Натриум 
- Други 
Сулфити; тиосулфати: 
- Сулфити на натриум 
- Други сулфити 

. - Тиосулфати 
Сулфати; стипси; пероксисул-
фати (персулфати): 
- Сулфати на натриум: 
- - - динатриумсулфат 
- - други 
- Други сулфати: 
- - на магнезиум 
- - на алуминиум 
- - на хром 
- - на никел 
- - на бакар 
- - на цинк 
- - на бариум 
- - други: 

на кобалт 
: на калај 

на манган 
други 

- Стипси 
- Пероксисулфати (персулфати), 
Нитрити; нитрати: 
- Нитрити 
- Нитрати на: 
- калиум 
- бизмут 
- - други: 
Фосфинати (хипофосфити), фос-
фонати (фосфити), фосфати и 
полифосфати: 
- Фосфинати (хипофосфит^) и 

фосфонати (фосфити) 
- Фосфати на: 
- триамониум 
- мононатриум и динатриум 
- - тринатриум 
- калиум 

-јас 
10 
10 
10 

10 
10 

10 
10 
10 

15нс 
15" 

12чс 
13^ 
10 
10 
10 
10 
10 

5 
5 
15 
10 
10 
10 

10 

10 
10 

10 

5 
5 
5 
10 

1 2 3 4 

2835.25 - - калциумхидрогеноортофос-
фат (дикалциумфосфат): 

2835.251 дикалциумфосфат за доби-
10 точна храна 10 

2835.259 други 5 
2835.26 - - други фосфати на калциум 5 
2835.29 - - други 10 
2835.3 - Полифосфати: . 
2835.31 — натриумтрифосфат (натри-

умтриполифосфат) 10 
2835.39 - - други 10 

28.36 ( 

2836.10 

Карбонати; пероксикарбонати 
(перкарбонати); комерцијален 
амониумкарбонат кој содржи 
амониумкарбамат: 
- Комерцијален амониумкарбо-

нат и други амониумкарбона-
10 ти 10 

2836.20 - Динатриукарбонат 12" 
2836.30 - Натриумхидрогенкарбонати 

10 (натриумбикарбонат) 10 
2836.40 - Калиумкарбонати 5 ' 
2836.50 - Калциумкарбонат: 
2836.501 за антибиограм таблети Сл 
2836.509 други 5 
2836.60 - Бариумкарбонат 5 
2836.70 - Оловокарбонат 10 
2836.9 - Друго: 
2836.91 - - литиумкарбонати/ 10 
2836.92 - - стронициумкарбонат . 10 
2836.93 - - бизмуткарбонат 12 
2836.99 - - друго 10 

28.37 

2837.1 

Цијаниди, оксицијаниди и ком-
плексни цијаниди: 
- Цијаниди и оксицијаниди на: 

2837.11 - - натриум 5 
2837.19 - - други: 
2837.191 на калиум 5 
2837.199 други 10 
2837.20 - Комплексни цијаниди:-
2837.201 на натриум 5 
2837.202 на калиум 10 
2837.209 други 10 

28.38 2838.00 Фулминати, цијанати и тиоци-
јанати: 

2838.001 Фулминати 10 
2838.002 Цијанати 10 
2838.003 Натриумтиоцијанат Сл 
2838.009 Други тиоцијанати 5 С 

28.39 

2839.1 

Силикати; комерцијални сили-
кати на алкални метали: 
- на натриум: 

2839,11 - - натриумметасиликати 10 
2839.19 - - други 10 
2839.20 - на калиум 10 
2839.90 - Други: 
2839.901 на хром 10 
2839.902 на бакар 10 
2839.903 на олово 10 
2839.904 на калциум 10 
2839.909 друго 10 

28.40 

28401. 

Борати; пероксиборати (перо-
борати): 
- Динатриумтетраборат (пре-

чистен борат): 
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2840.11 - - б е з в о д е н 10 
2840.19 — друг 10 
2840.20 - Други борати 10 
2840.30 - Пероксиборати (пероборати): 
2840.301 пероборати на натриум 10 
2840.309 други пероборати 10 

28.41 Окси и перокси соли на̂  кисели-
ни на метали: 

2841.10 - Алуминати 10 
2841.20 - Хромати на цинк или олово 10 
2841.30 - Натриумдихромат 13 
2841.40 - Калиумдихромат 13 
2841.50 - Други хромати и дихромати; 

- пероксихромати: 
2841.501 цинктетрахидроксихромат 15 
2841.509 други 10 
2841.60 - Манганати; манганати и пер-

манганати: 
2841.601 перманганати 5 
2841.609 друго 10 
2841.70 - Молибдати 10 
2841.80 - Волфрамати (тунгстати) 10 
2841.90 - Други 10' 

28.42 Други соли на неоргански кисе-
лини или пероксикиселини, ос-
вен ациди: 

2842.10 - Двократни или комплексни 
силикати: 

2842.101 магнезиумалиуминиум-си-
ликохидрат 5 

2842.109 други 10 
2842.90 - Друго: 
2842.901 двојни и комплексни ција-

нати и фулминати 5 
2842.909 - - - д р у г о 10 

VI. РАЗНО 
2843. Благородни метали во колоид-

на состојба, неоргански и ор-
гански соединенија на благо-
родни метали, хемиски опреде-
лени или неопределени; амал-
гами на благородни метали: 

2843.10 - Благородни метали во коло-
идна состојба 5 

2843.2 Соединенија на сребро: 
2843.21 - сребров нитрат 10 
2843.29 — други 
2843.30 - Соединенија на злато 10^ 
2843.90 - Други соединенија; амалгами 1 

28.44 Радиоактивни хемиски елемен-
ти и радиоактивни изотопи 
(вклучувајќи фисиони и оплоду-
вачки химиски елементи и изо-
топи) и нивни соединенија, ме-
шаница и остатоци што ги 

N содржат тие производи: 
2844.10 - Уран, природен и негови сое-

диненија; легури, дисперзии 
(вклучувајќи кермети), кера-
мички производи и мешани-
ци што содржат природен 
уран и соединенија на приро-
ден уран 10" 

2844.20 - Уран збогатен во U 235 и не-
гови соединенија; плутониум 

2844.30 

2844.40 

2844.50 

28.45 

28.46 

2847 

28.48 

28.49 

28.50 

2845.10 
2845.90 

2846.10 
2846.90 

2847.00 

2848.10 

2848.90 

2849.10 
2849.20 
2849.90 

2850.00 

28.51 2851.00 

и негови соединенија; легури, 
дисперзии (вклучувајќи кер-
мети), керамички производи 
и мешаници што содржат 
уран збогатен во U 235, плу-
тониум и соединенија на тие 
производи 10^ 

- Уран осиромашен во U 235 и 
негови соединенија; ториум и 
негови соединенија; легури, 
дисперзии (вклучувајќи кер-
мети), керамички производи 
и мешаници што содржат 
уран осиромашен во U 235, 
ториум и соединенија на тие 
производи 10^ 

- Радиоактивни елементи и 
изотопи и соединенија освен 
оние од тар. подброеви 
2844.10, 2844.20 или 2844.30; 
легури, дисперзии, (вклучува-
јќи кермети), керамички про-
изводи и мешаници што ги 
содржат тие елементи, изото-
пи или соединенија; радиоак-
тивни остатоци 10^ 

- Искористени (одзрачени) го-
рива елементи (патрони) на 
нуклеарни реактори 10ф 

Изотопи, освен изотопите од 
тар. број 28.44; неоргански и 
органски соединенија на тие 
изотопи, хемиски определени 
или неопределени: 
- Тешка вода (деутериумоксид) 10 
- Друго 10 

Неоргански и органски соедине-
нија на метали на ретки земји, 
итриум и скандиум или од ме-
шаница тие метали: 
- Соединенија на цериум 10 
- Други 10 

Водородпероксид, зацврснат 
или незацврснат со уреа 10 

Фосфиди, хемиски определени 
или неопределени, освен фосфи-
ди на железо: 10 
- Од бакар (фосфорбакар), кој 

по маса содржи повеќе од 
15% фосфор 10 

- Од други метали или немета-
ли 10 

Карбиди, хемиски определени 
или неопределени на: 10 
- Калциум 10 
- Силициум 10 
- Други 10 

Хидриди, нитриди, азиди, сили-
циди и бориди, хемиски опреде-
лени или неопределени 10 
Други неоргански соединенија 
(вклучувајќи дестилирана или 
електроспроводлива вода и во-
да со слична чистотија); течен 
воздух (со издвоени или неиз-
двоени ретки - инертни гасо-
ви); компримиран воздух; 
амалгами, освен амалгами на 
благородни метали 10 
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Глава 29 
ОРГАНСКИ ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ 

З а б е л е ш к и 
1. Ако со наименувањата на тарифните броеви не е 

поинаку определено тарифните броеви на оваа глава оп-
фаќаат само: 

1) издвоени хемиски определени органски соединени-
ја со нечистотии или без нечистотии; 

2) мешаници на два или повеќе изомери на исто оран-
ско соединение (со нечистотии или без нечистотии), освен 
мешаници на изомери на ациклични јаглеводор.оди (освен 
на стереоизомери), заситени или незаситени (глава 27); 

3) производи од тар. бр 29.36 до 29.39 заклучно, етри 
и естри на шеќер и нивни соли од тар. број 29.40 и произ-
води од тар. број 29.41, хемиски определени или неопреде-
лени; 

4) производи наведени под 1), 2) и 3) на оваа забелеш-
ка, растворени во вода; 

5) производи наведени под 1), 2) и 3) на оваа забелеш-
ка во други растворачи што се додадени исклучително за-
ради безбедност или транспорт, под услов растворачот 
што е додаден да не го прави производот погоден за по-
себна туку за општа употреба; 

6) производи наведени под 1), 2), 3), 4), и 5) на оваа за-
белешка со додадени стерилизатори потребни за нивно 
одржување или транспорт; 

7) производи наведени под 1), 2), 3), 4), 5) и 6) на оваа 
забелешка со додадени средства против дигање прав, ма-
терии за бојосување, миризливи материи, заради нивно 
полесно распознавање или поради безбедност, под услов 
тие додатоци да не ги прават погодни за посебна туку за 
општа употреба; 

8) следните производи разблажени до стандардна ја-
чина, за производство на азо-бои; дијазониум соли, купле-
ри што се употребуват за тие соли и амини што можат да 
се диазотираат и нивни соли. 

2. Оваа глава не опфаќа: 
1) производи што се распоредуват во тар. број 15.04 и 

глицерин (тар. број 15.20); 
2) етилалкохол (тар. број 22.07 или 22.08); 
3) метан и пропан (тар. број 27.11); 
4) соединенија на јаглерод наведени во забелешката 2 

кон глава 28; 
5) уреа (тар. број 31.02 или 31.05); 
6) материи за бојосување, од растително или живо-

тинско потекло (тар. број 32.03), синтетички органски ма-
терии за бојосување, синтетички органски производи од 
видови што се употребуваат како флуоресцентни средства 
или како луминофори (тар. број 32.04) и бои и други мате-
рии за бојосување во форми и пакување за продажба на 
мало (тар. број 32.12); 

7) енцими (тар. број 35.07); 
8) металдехид, хексаметилентетрамин и слични мате-

рии приготвени во различни форми (на пр.: таблети, прач-
ки или слични форми) за употреба како гориво, течни или 
гасни горива во течна состојба што се употребуваат во за-
палки за цигари или во слични запалки, во садови со за-
фатнина до 300 cm3 (тар. број 36.06); 

9) производи подготвени како полнења за апарати за 
гаснење пожари и подготвени поривпожарни бомби или 
гранати од тар. број 38.13; производи за бришење мастило 
подготвени во пакување за продажба на мало од тар. број 
38.23; 

10) оптички елементи, на пример, од етилендиамин-
тартарат (тар. број 90.01); 

3. Производите што можат да бидат вклучени во два 
или повеќе тарифни броеви од оваа глава ќе се распредат 
во последниот ред од тие тарифни броеви. 

4. Во тар. бр. 29.04 до 29.06, 29.08 до 29.11 и 29.13 до 
29.20 која и да било одредба што се однесува на халогени-
рани, сулфонирани, нитрирани или нитрозирани деривати 
треба да вклучува и која и да било комбинација на тие де-
ривати, како што се: сулфохалогенирани, нитрохалогени-
рани, нитросулфонирани и нитросулфохалогенирани де-
ривати. 

Нитро и нитрозо групи не се сметаат како „азотни 
функции“ од тар. број 29.29. 

Во смисла на тар. бр. 29.11, 29.12, 29.14, 29.18, 29.22, 
„кислородната функција“ е ограничена само на функциите 

(на карактеристични органски групи што содржат кисло-
род) спомнати во тар. бр. 29.05 до 29.20. 

5. 1) Естрите на органски соединенија со киселинска 
функција што се распоредуваат во разделите I до VII со 
органските соединенија од исти раздели се распоредуваат 
со она соединение кое се распоредува во последниот тари-
фен број од тој раздел. 

2) Естрите на етилалкохол или глицерин со органски 
соединенија со киселинска функција, од разделите I до VII, 
се распоредуваат во истиот тарифен број како и соодвет-
ните соединенија со киселинска функција. 

3) Сообразно со забелешката I кон оддел VI и забе-
лешката 2 кон глава 28: 

(1) неорганските соли на органски соединенија како 
што се соединенија со киселинска, фенолна или енолна 
функција или органските бази од раздел I до X или од тар. 
број 29.42 се распоредуват во тарифниот број на соодвет-
ното органско соединение; 

(2) солите добиени со реакција помеѓу органските со-
единенија од раздел I до X или од тар. број 29.42 се распо-
редуваат во соодветниот тарифен број, според базата или 
киселината (вклучувајќи ги соединенијата со фенолна или 
енолна функција) од кои се добиени, што е последен по 
ред во оваа глава. 

4) Алкохолатите на метали се распоредуваат во ист 
тарифен број како соодветните алкохоли, освен етанолот 
и глицеринот (тар. број 29.05). ^ 

5). Халогенидите на карбоксилни киселини се распо-
редуваат во истиот тарифен број со соодветните киселини. 

6. Соединенијата од тар. бр. 29.30 и 29.31 се органски 
соединенија чии молекули, покрај атоми на водород, кисе-
лород или азот содржат и атоми на други неметали или 
метали (како што се: сулфур, арсен, жива, олово) директно 
врзани за атомите на јаглерод. 

Tap. број 29.30 (органски соединенија на сулфур) и 
тар. број 29.31 (други органско-неоргански соединенија) не 
опфаќаат сулфонирани или халогенирани деривати (вклу-
чувајќи комбинирани деривати) кои, покрај водород, кис-
лород и азот, имаат само директно врзани за јаглеродот 
атоми на сулфур или на халогени елементи што им даваат 
својства на сулфонирани или халогенирани деривати (или 
на комбинирани деривати). 

7. Tap. бр. 29.32, 29.33 и 29.34 не вклучуваат епоксиди 
со три атоми во прстенот, кетон-пероксиди, циклични по-
лимери на алдехиди или тиоалдехиди, анхидриди на поли-
базни карбоксилни киселини, циклични естри на полихид-
роксилни алкохоли или феноли со полибазни киселини и 
имиди на полибазни киселини. 

Овие одредби се применуваат само кога хетеро-ато-
ми на положба во прстенот настануваат од.постапката на 
циклизација или од претходно наведените функции однос-
но постапки. 

З а б е л е ш к а за подбројот 
1. Во кој и да било тарифен број од оваа глава, дери-

ватите на хемиските соединенија (или на група хемиски 
соединенија) ќе се распоредат во истиот подброј како и 
тоа соединение (или група соединенија), под услов да не се 
поспецифично опфатени во кој и да било друг подброј и да 
нема подброј со наименување „друго“ во редицата на со-
одветните подброеви. 

/. ЈАГЛЕВОДОРОДИ И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, 
If ИТРО И НИТРОЗО ДЕРИВАТИ 

Тарифен Тарифна 
Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска број 

стапка 

1 2 3 4 

29.01 Ациклични јаглеводороди: 
2901.10 - Заситени 10" 
2901.2 - Незаситени: 
2901.21 — етилен 
2901.22 - - пропен (пропилен) 8" 
2901.23 - - бутен (бутилен) и негови 

изомери 10 
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29.02 

29.03 

2901.24 
2901.29 
2901.291 

2901.299 

2902.1 

2902.11 
2902.19 
2902.20 
2902.30 
2902.4 
2902.41 
2902.42 
2902.43 
2902.44 

2902.50 
2902.60 
2902.70 
2902.90 
2902.901 
2902.909 

2903.1 

2903.11 

2903.12 

2903.13 
2903.14 
2903.15 

2903.16 

2903.19 
2903.2 

2903'. 21 
2903.22 
2903.23 

2903.29 
2903.30 

2903.40 

2903.401 
2903.402 

2903.403 
2903.409 
2903.5 

2903.51 

- - бута-1, 3-диен и изопрен 
- - друго: 
- т- - нормален хептан и норма-

лен парафин С9-С13 
други 

Циклични јаглеводороди:, 
Циклани, циклени и циклотер-
пени: 
- - циклохексан 
- - друго 
- Бензен 
- Толуен 
- Ксилени: 
- - о-ксилен 
- m - ксилен 

ксилен 

10 

10^ 

10^ 

10 
1Q 
10 
10 

10 
10 
10 

10 
б"5 

8 
10 

10 
1Q 

- - Р 
. - - изомери на ксилен во меша-

ница 
Стирен 

- Етил-бензен 
- Кумен 
- Други: 

нафталин 
други 

Халогени деривати на јаглево-
дороди: 
- Хлорирани деривати на заси-

тени ациклични јаглеводоро-
ди: 

- - монохлорметан (метилхло-
рид) и монохлоретан (етил-
хлорид) 15 

- - дихлорметан (метиленхло-
рид) 15 

- - хлороформ (трихлорметан) 15 
- јеглентетрахлорид 15 
- - 1,2 - Дихлоретан (етилен-

дихлорид) 5 
- 1,2 - Дихлоропропан (прр-

пилендихлорид)и дихлоро-
бутани 15 

- - д р у г и 15 
- Хлорирани деривати, на неза-

ситени ациклични јаглеводо-
роди: 

- - винилхлорид (хлоретилен) 
- - трихлоретилен 15 
- - тетрахлоретилен (перхлоре-

тилен) 15 
- - други , 15 
- Флуорирани, бромирани и јо-

дирани деривати на ациклич-
ни јаглеводороди 15 

- Халогенирани деривати на 
ациклични јаглеводороди 
што содржат два или повеќе 
различни халогени елементи: 

дихлордифлуорометан 5 
2-бромо-2-хлоро-
-1,1,1-трифлуороетан , Сл 
трихлормонофлуормет^н 15 
други 15 

- Халогенирани деривати на 
циклански, цикленски и цик-
лотерпенски јаглеводороди: 

- - 1, 2, 3, 4, 5, 6 - хексахлор-
циклохексан 5 

2903.59 - - д р у г и 15 
2903.6 - Халогенирани деривати на 

ароматични јаглеводороди: 
2903.61 - - хлорбензен, о-дихлорбензен 

и р-дихлорбензен 15 
2903.62 - - хексахлорбензен и DDT 

(1,1,,1-трихлоро-2,2 бис (р-
-хлорфенилетан) 15 

2903.69 - - д р у г и : 
2903.691 - - - 1 (З-хлоро-1-пропенил) 

бензин Сл 
2903.699 други 15 

29.04 Сулфо, нитро и нитрозо дери-
вати на јаглеводороди, халоге-
нирани или нехалогенирани: 15 

29Q4.1Q - Деривати што содржат самр 
еулфр групи, нивни соли и 
етилестри 

2904.20 - Деривати што содржат само 
нитро или нитрозо групи: 

2904.201 нитробензен 10 
2904.202 динитробензен 1Q 
2904.203 ди- и тринитротолуен 10 
2904.209 други 1Q 
2904.90 - Други 10 

II. АЛКОХОЛИ И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, 
НИТРО И НИТРОЗО ДЕРИВАТИ 

29.05 Ациклични алкохоли и нивни 
халогени, сулфо, нитро и ни-
трозо деривати: 

2905.1 - Заситени еднохидроксилни 
алкохоли: 

2905.11 - - метанол (метилалкохол) lQ^ 
2905.12 - - пропан- 1-Q1 (пропилалкр-

хол) и пропан- 2-01 (изопрр-
пиалкрхол) 5 

2905.13 - - бутач-1-01 (п-бутилалкохол) 5 
2905.14 - - други бутански 5 
2905.15 - - пентанол (амилалкохол) и 

негови изомери 7 
2905.16 - - октанол (октилалкохол) и 

негови изомери 5 
2905.17 - - додекан-1-01 (лаурилалко-

хол) хексадекан-1-01 (цети-
лалкохол) и октадекан-1-01 
(стеарилалкохол) 7 

2905.19 - - д р у г и 7 
2905.2 - Незаситени еднохидроксилни 

алкохоли: 
2905.21 алилалкохол 7 
2905.22 - - ациклични терпенски алко-

холи 7 
2905.29 - - д р у г и 7 
2905.3 - Диоли: 
2905.31 - - етиленгликол (етандирл) Сл 
2905.32 - - пропиленгликол (пропан-

-1,2-диол) 3 
2905.39 - - други 3 
2905.4 - Други повеќехидраксилни ал-кохоли: 
2905.41 — 2-етил-2-(хидроксиметил) 

пропан-1,3-диол (тримети-
'лолпропан) 3 

2905.42 - - пентаеритритол 3 
2905.43 - - манитол 3 
2905.44 - - сор^итол Сл 
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29.06 

2905.49 - - други 
2905.50 - Халогени, сулфо, нитро и ни-

трозо деривати на ациклични 
алкохоли 

Циклични алкохоли и нивни ха-
логени, сулфо, нитро и нитрозо 
деривати 

2906.1 - Циклански, цикленски или 
циклотерпенски: 

2906.11 - - ментол 
2906.12 - - циклохексанол, метилцик-

лохексаноли и диметилцик-
лохексаноли 

- стероли и инозитоли: 
- - холестерол (холестерин) 
- - други 
- терпиноли 
- друго: 
- - други алкохоли ^ а р о м а -

тични) 
- - деривати на циклични ал-

кохоли 
Ароматични: 
- бензил алкохол 

2906.13 -
2906.131 -
2906.139 -
2906.14 -
2906.19 , -
2906.191 -

2906.199 -

2906.2 -
2906.21 -
2906.29 
2906.291 

- - друго: 
- - деривати на ароматични 

алкохоли 
2906.299 други ароматични алкохо-

ли 

15 
5 
5 

10 

5 

10 

/ / / . ФЕНОЛИ, ФЕНОЛАЛКОХОЛИ И НИВНИ ХАЛО-
ГЕНИ, СУЛФО, И ИТРО И НИТРОЗО ДЕРИВАТИ 

29.07 

37.01 

2907.1 
2907.11 

2907.12 
2907.121 
2907.122 
2907.129 
2907.13 

2907.14 
2907.141 
2907.149 
2907.15 
2907.19 
2907.2 
2907.21 
2907.22 

2907.23 

2907.29 
2907.30 

2908.10 

2908.20 

Феноли; фенолалкохоли 
- Монофеноли: 
- - фенол (хидроксибензен) и 

негови соли 
- крезоли и нивни соли: 

трикрезол 
соли на крезол 
други крезоли 

- - октилфенол, нонилфенол и 
нивни изомери; нивни соли 

- - ксиленоли и нивни\соли: 
- - - ксиленоли 
- - - соли на ксиленол 
- - нафтоли и нивни соли 
- - друго 
- Полифеноли: 
- - резорцин и негови соли 
- - хидрохинон (хинол) и него-ви соли 
- - 4,4-,-изопропилидендифенол 

(бисфенол А, дифенилол-
пропан) и негови соли 

- - друго 
- Фенолалкохоли 
Халогени, сулфо, нитро и ни-
трозо деривати на феноли или 
фенолалкохоли: 
- Деривати што содржат само 

халогени супституенти и ни-
вни соли 

- Деривати што содржат само 
сулфо групи, нивни соли и ес-
три: 

12 

Сл 
3 
5 

2908.201 -

2908.209 
2908.90 
2908.901 
2908.902 
2908.903 
2908.909 

- - 2,5-дихидроксибензен сул-
фонска киселина, калциу-
мова сол (калциум-добеси-
лат) 5 

- - друго 7 
Друго: 
- - тринитрофенол 7 
- - динитроортокрезоли 7 
- - други нитро деривати 3 
- - друго 7 

IV. Е ТРИ, ПЕРОКСИДИ НА АЛКОХОЛИ, ПЕРОКСИ-
ДИ НА ЕГРИ, ПЕРОКСИДИ НА ЖЕТОНИ, ЕПОКСИДИ 
ЛИ СО ТРИЧЛЕН ПРСТЕН, АЦЕТАЛИ И ПОЛУ АЦЕ-
ТАЛИ И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО И НИ-

ТРОЗО ДЕРИВАТИ 

29.09 Етри, етаралкохоли, етарфено-
ли, етаралкохолфеноли, перок-
сиди на алкохол, пероксиди на 
етар, пероксиди на кетони (хе-
миски определени или неопре-
делени) и нивни халогени, сул-
фо, нитро и нитрозо деривати: 

2909.1 - Ациклични етри и нивни ха-
логени, сулфо, нитро и ни-
трозо деривати: 

2909.11 - - диетилетар 5 
2909.19 - - д р у г о 5 
2909^20 - Циклански, цикленски или 

циклотерпенски етри и нивни 
халогени, сулфо, нитро и ни-
трозо деривати 10 

2909.30 - Ароматични етри и нивни ха-
логени, сулфо, нитро и ни-
трозо деривати 10 

2909.4 - Етаралкохоли и нивни хало-
гени, сулфо, нитро и нитрозо 
деривати: 

2909.41 - - 2,2-оксидиетанол (диетилен-
гликол, дигол) 5 

2909.42 - - монометилетри на етилен-
гликол или на диетиленгли-
кол 5 

2909.43 - - монобутилетри на етилен-
гликол или на диетиленгли-
кол , - 5 

2909.44 — други моноалкилетри на 
етиленгликол или на диети-
ленгликол 5 

2909.49 - - друго 5 
2909.50 - Етарфеноли, етаралкохолфе-

ноли и нивни халогени, сул-
фо, нитро и нитрозо дерива-
ти 5 

2909.60 - Пероксиди на алкохол, пе-
роксиди на етар, пероксиди 
на кетони и нивни халогени, 
сулфо, нитро и нитрозо дери-
вати 10 

29.10 Епоксиди, епоксиалкохоли, 
епоксифеноли и епоксиетри со 
тричлен прстен и нивни халоге-
ни, сулфо, нитро и нитрозо де-
ривати: 

2910.10 - Оксиран (етиленоксид) 
2910.20 - Метилоксилан (пропиленоќ-

сид) 8^ 
2910.30 - 1-хлоро-2, 3-епоксипропан 

(епихлррхидрин) 7 
2910.90 - Друго 7 

3 

7 

5 

5 

5 

10 

5 

5 , 

3 
5 
5 
5 

5 

5 

5 
5 

5 ' 

7 
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29.11 2911.00 Ацетали и полуацетали, со или 
без други кислородни функции 
и нивни халогени, сулфо, нитро 
и нитрозо деривати 

V. СОЕДИНЕНИЈА СО АЛДЕХИДИА ФУНКЦИЈА 

29.12 Алдехиди, со или без други кис-
лородни функции; циклични 
полимери на алдехиди; пара-
формалдехид: 

2912.1 - Ациклични алдехиди без дру-
ги кислородни функции: 

2912.11 - - метанал (формалдехид) 10 
2912.12 - - етанал (ацеталдехид) 10 
2912.13 - - бутанал (бутиралдехид, 

нормален изомер) 10 
2912.19 - - д р у г и 10 
2912.2 - Циклични алдехиди без други 

кислородни функции: 
2912.21 - - бензалдехид 10 
2912.29 - - д р у г и 10 
2912.30 - Алдехидалкохоли 10 
2912.4 - Алдехидетри, алдехидфеноли 

и алдехиди со други кисло-
родни функции: 2912.41 - - валидин (4-хидрокси-З-ме-

токсибензалдехид) 10 
2912.42 - - етилванилин (3-етокси-

-4-хидроксибензалдехид) 10 
2912.49 - - д р у г и 10 
2912.50 - Циклични полимери на алде-

хиди 10 
2912.60 - Параформалдехид 10 

29.13 2913.00 Халогени, сулфо, нитро и ни-
трозо деривати на производите 
од тар. број 29.12 10 

VI. СОЕДИНЕНИЈА СО КЕТОНСКА И ХИНОНСКА 
ФУНКЦИЈА 

29.14 Кетони\и хинони, со или без 
други кислородни функции и 
нивни халогени, сулфо, нитро и 
нитрозо деривати: 

2914.1 - Ациклични кетони без други 
кислородни функции: 

2914.11 - - ацетон Сл 
2914.12 - - бутанон (метилетилкетон) Сл 
2914.13 - - 4-метилпентан-2-оп (мети-

лизобутилкетон) 5 
2914.19 - - д р у г и 5 
2914.2 Циклански, цикленски и цикло-

терпенски кетони без други кис-
лородни функции: 

2914.21 - - камфор 5 
2914.22 - - циклохексанон и метилцик-

лохексанони 5 
2914.23 - - јонони и метилјонони 5 
2914.29 - - д р у г и 5 
2914.30 - Ароматични кетони без други 

кислородни функции 5 
2914.4 - Кетоналкохоли и кетоналде-

хиди: 
2914.41 — 4-хидрокси-4-метилпентан-

-2-оп (диацетоналкохол) 5 
2914.49 - - д р у г и 5 

2914.50 - Кетонфеноли и кетони со 
други кислородни функции 

2914.6 - Хинони: 
2914.61' - - антрахинон 
2914.69 - - д р у г и 
2914.70 - Халогени, сулфо, нитро и ни-

трозо деривати 

VII. КАРБОНСКИ КИСЕЛИНИ И НИВНИ АНХИДРИ-
ДИ9 ХАЛОГЕНИДИ, ПЕРОКСИДИ И ПЕРКИСЕЛИНИ 
И НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИТРО И НИТРОЗО 

ДЕРИВАТИ 

29.15 Заситени ациклични монокар-
брнски киселини и нивни ан-
хидриди, халогениди, перокси-
ди и перкиселини; нивни хало-
гени, сулфо, нитро и нитрозо 
деривати: 

2915.1 - Мравја киселина, нејзини со-
ли и естри: 

2915.11 - - м р а в ј а киселина 5 
2915.12 — соли на мравја киселина 5 
2915.13 - Естри на мравја киселина 5 
2915.2 - Оцетна киселина и нејзини 

соли; анхидрид на оцетна ки-
селина: 

2915.21 — оцетна киселина 10 
2915.22 — наитрумацетат 10 
2915.23 — кобалтацетати 10 
2915.24 - - анхидрид на оцетна кисели-

на 10 
2915.29 - - д р у г о 10 
2915.3 - Естри на оцетна киселина: 
2915.31 — етил ацетат 5 
2915.32 — винилацетат Сл 
2915.33 - - n-бутилацетат 5 
2915.34 — изобутилетилацетат 5 
2915.35 - 2-етоксилетилацетат 5 
2915.39 - - д р у г и 5 
2915.40 - Моно-ди - или трихлороцет-

на киселина, нивни соли и ес-
три: 

2915.401 монохлороцетна киселина 12^ 
2915.409 друго 5 
2915.50 - Пропионска киселина, нејзи-

ни соли и естри 5 
2915.60 - Бутерни киселини, валеријан-

ски киселини, нивни соли и 
естри 5 

2915.70 - Палмитинска киселина, с т а -
ринска киселина, нивни соли 
и естри 5 

2915.90 - Друго: 
2915.901 натриумоктаноат Сл 
2915.909 друго 5 

29.16 Незаситени ациклични моно-
карбонски киселини, циклични 
монокарбонски киселини, ни-
вни анхидриди, халогениди, пе-
роксиди и перкиселини; нивни 
халогени, сулфо, нитро и ни-
трозо деривати: 

2916.1 - Незаситени ациклични моно-
карбонски киселини, нивни 
анхидриди, халогениди, пе-
роксиди, перкиселини и ни-
вни деривати: 

5 

5 
5 

5 
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2916.11 - - акрилна киселина и нејзини 
соли Сл 

2916.12 - - естри на акрилна киселина Сл 2917.361 
2916.13 - - метакрилна киселина и не-

јзини соли Сл 
2917.369 

2916.14 - - естри на метакрилна кисе-
Сл 

2917.37 
лина Сл 2917.39 

2916.15 - - олеинска, линолна и лино- 2917.391 
леинска киселина, нивни со-
ли и естри 5 

2916.19 - - друго 5 
2916.20 - Циклански, цикленски и цик-

лотерпенски монокарбонски 
киселини, нивни анхидриди, 
халогениди, пероксиди, пер-
киселини и нивни деривати 5 

2916.3 - Ароматични монокарбонски 
киселини, нивна анхидри-
ди,халогениди, пероксиди, 
перкиселини и нивни дерива-
ти: 

2916.31 - - бензоева киселина, нејзини 
соли и естри 5 

2916.32 - бензоилпероксид и бензол-
хлорид 5 

2916.33 - - фенилоцетна киселина, неј-
зини соли и естри 5 

2916.39 - - друго 5 

29.17 Поликарбонски киселини, ни-
вни анхидриди, халогениди, пе-
роксиди и перкиселини; нивни 
халогени, сулфо, нитро и ни-
трозо деривати: 

2917.1 - Ациклични поликарбонски 
киселини, нивни анхидриди, 
халогениди, пероксиди, пер-
киселини и нивни деривати: 

2917.11 - - околна киселина, нејзини 
соли и естри: 

2917.111 оксална киселина 5 
2917.119 - - - соли и естри на оксалиа 

киселина 8 
2917.12 - - адипинска киселина, нејзи-

ни соли и естри: 
2917.121 адипинска киселина 8 
2917.129 соли и естри на адипинска 

киселина 8 
2917.13 - - азелаинска киселина, себа-

цинска киселина, нивни со-
ли и естри 8 

2917.14 — анхидрид на малеинска ки-
селина 10 

2917.19 — друго 8 
2917.20 Циклански, цикленски и цик-

лотерпенски поликарбонски 
киселини, нивни анхидриди, 
халогениди, пероксиди, пер-
киселини и нивни деривати 8 

2917.3 - Ароматични поликарбонски 
киселини, нивни анхидриди, 
халогениди, пероксиди, пер-
киселини и нивни деривати: 

2917.31 - - дибутилортофталати 8 
2917.32 - - диоктилортофталати 8 
2917.33 - - динонил или дидецил ор-

тофталати 8 
2917.34 - - други естри на ортофтална 

киселина 8 
2917.35 - - анхидрид на фтална кисели-

29.18 

2917.399 -

- - терефтална киселина 
- - соли на терефтална кисе-

лина 
- диметилтерефталат; 
- друго: 
- - итаконска киселина 
- друго 

Сл 

Сл 

Карбонски киселини со додатна 
кислородна функција и нивни 
анхидриди, халогениди, перок-
сиди и перкиселини; нивни ха-
логени, сулфо, нитро и нитрозо 
деривати: 

2918.1 - Карбонски киселини со алко-
' холна функција, но без друга 

кислородна функција, нивни 
анхидриди, халогеииди, пе-
роксиди, перкиселини и ни-
вни деривати: 

2918.11 - - млечна киселина, нејзини 
соли и естри 

2918.12 — винска киселина 
2918.13 - соли и естри на винска ки-

селина 
2918.14 - - лимонска киселина 
2918.15 - - соли и естри на лимонска киселина 
2918.16- - - глуконска киселина, нејзини 

соли и естри: 
2918.161 — глуконска киселина 
2918.162 фероглуконат 
2918.163 натриумглуконат 
2918.164 други соли на глуконска 

киселина 
2918.169 естри на глуконска кисе-

лина 
2918.17 - -фенилгликолна киселина 

(бадемова киселина), нејзи-
ни соли и естри 

2918.19 - - друго: 
2918.19 1 хептоглуконска 
2918.192 холна и дезоксихолна 
2918.193 јаболчна 
2918.194 други киселини 
2918.199 друго 
2918.2 - Карбонски киселини со фе-

нолна функција, но без други 
кислородни функции, нивни 
анхидриди, халогениди, пе-
роксиди, перкиселини и ни-
вни деривати: 

2918.21 - - салицилна киселина и нејзи-
ни соли 

2918.22 — о-ацетилсалицилна кисели-
на, нејзини соли и естри: 

2918.221 о-ацетилсалицилна кисе-
лина 

2918.229 соли и естри на о-ацетил-
салицилна киселина 

2918.23 - - други естри на салицилна 
киселина и нивни соли 

2918.29 — друго: -
2918.291 киселини 
2918.292 естри на други киселини 
2918.299 друго 

15 
15 

15 
15 

15 

15 
15 
8 

10 

15 

15 

15 
15 
15 
8 
15 

15 

15 

15 

15 

5 
15 
15 

8 

8 
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2918.30 - Карбонски киселини со алде-
хидна или кетонска функција, 
но без други кислородни фун-
кции, нивни анхидриди, хало-
гениди, пероксиди, перкисе-
лини и нивни деривати: 

2918.301 2-(бензоилфенил) пропи-
онска киселина (кетопро-
фен) 

- - друго 
- друго: 
- - 2-(6-метокси-2-нафтил) 

пропионска киселина (на-
проксен) 
друго 

2918.309 
2918.90 
2918.901 

2918.909 - -

VIII. ЕСТ?И НА НЕОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ И НИ-
ВНИ СОЛИ, НИВНИ ХАЛОГЕНИ, СУЛФО, НИ-

ТРО И НИТРОЗО ДЕРИВАТИ 

29.19 

29.20 

2919.00 Естри на фосфорна киселина и 
нивни соли, вклучувајќи лакто-
фосфати; нивни халогени, сул-
фо, нитро и нитрозо деривати 
Естри на другите неоргански 
киселни (освен естри на водо-
родхалогениди) и нивни соли; 
нивни халогени, сулфо, нитро и 
нитрозо деривати: 

2920.10 - Естри на тиофосфорна кисе-
лина (фосфортиоати) и нивни 
соли; нивни халогени, сулфо, 
нитро и нитрозо деривати 

2920.90 - Друго: 2921.449 
2920.901 - - - метилсулфат 5 2921.45 
2920.9002 - - - други естри на сулфурна 

киселина 7 
2920.9003 - - - нитроглицерин 15 

2921.451 2920.9004 - - - други естри на азотна ки- 2921.451 
селина 15 2921.459 

2920.9005 - - - естри на јаглеродна кисе- 2921.49 
лина 7 2921.491 

2920.9006 - - - естри на други киселини 5 2921.499 
2920.9007 - - - соли на естри на сулфурна 

киселина 7 
2921.5 

2920.9008 - - - соли на естри на јаглерод-
на киселина 7 

2921.51 

2920.9009 - - - соли на естри на други ки-
селини 5 2921.511 

2920.9010- - - деривати на естри на сул-
фурна киселина 7 2921.512 

2920.9011 - - - пентаеритритил тетранит- 2921.519 

2920.9012-
рат 5 2921.59 

2920.9012- — други деривати на естри 
15 2921.591 на азотна киселина 15 

2921.599 2920.9013 - — деривати на естри на јаг-
29.22 

2921.599 
леродна киселина 7 29.22 

2920.9019- - - деривати на естри на дру-
ги киселини 5 2922.1 

IX. СОЕДИНЕНИЈА СО АЗОТНЛ ФУНКЦИЈА 

29.21 Соединенија со амино функци-
ја: 

2921.1 - Ациклични моноамини и ни-
вни деривати; нивни сили: 

2921.11 - - метиламин, ди- или триме-
тиламин и нивни соли 5 

2921.12 — диетиламин и негови соли 5 

2921.19 - - д р у г о 5 
2921.2 - Ациклични полиамини и ни-

вни деривати; нивни соли: 
2921.21 етилендиамин и негови 

соли 5 
2921.22 — хексаметилендиамин и него-

ви соли 5 
2921.29 - - д р у г о 5 
2921.30 - Циклански, цикленски и цик-

лотерпенски моно или полиа-
мини и нивни деривати; ни-
вни соли: 

2931.301 моноамини 5 
2921.302 полиамини 5 
2921.309 - - д р у г о 5 
2921.4 - Ароматични моноамини и 

нивни деривати; нивни сили: 
2921.41 - - анилин и негови соли:, 
2921.411 анилин 8s14 

2921.419 соли на анилин 5 
2921.42 - - деривати на анилин и ни-

вни сили: 
2921.421 деривати 5 
2921.429 соли 5 
2921.43 - - толуидини и нивни дерива-

ти; нивни соли: 
2921.431 толуидини и нивни соли 5 
2921.439 деривати 5 
2921.44 - - дифениламин и негови де-

ривати; нивни сили: 
2921.441 деривати на дифениламин 5 

- - - друго 5 
- - 1-нафтиламин (алфанафти-

ламин), 2-нафтиламин (бе-
танафтиламин) и нивни де-
ривати; нивни соли: 

деривати 5 
друго 5 

- - друго: 
деривати 5 
друго 5 

- Ароматични полиамини и ни-
вни деривати; нивни соли: 

- о-, ш-р-фенилендиамини, 
диаминотолуени и нивни 
деривати; нивни соли: 

N-фенил- N-изопропил-р-
-фенилендиамин IS5" 

- - -г- други деривати 5 
соли 5 

- - друго: 
деривати “ 5 
друго 5 

Аминосоединенија со кислород-
на функција: 
- Аминоалкохоли, нивни етри 

и естри, освен оние што 
содржат повеќе од еден вид 

' кислородна функција; нивни 
соли: 

2922.11 - - моноетаноламин и негови 
соли: 

2922.111 моноетаноламин 5 
2922.119 соли на моноетаноламин 15 
2922.12 - - диетаноламин и негови си-

ли: 
2922.121 диетаноламин 5 

5 
5 

5 
5 

7 

5 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

2922.129 соли на диетаноламин 15 2922.5008 1-1-(3-оксифенил)-1-окс'и-
2922.13 триетаноламин и негови 

соли: 
-2-метила\шноетанхидрох-
лорид Сл 

2922.131 
2922.139 

триетаноламин 8 2922.5009 2-/2(диетиламино) еток-
си/етил 1-фенилоклопен-2922.131 

2922.139 - - - соли на триетаноламин 15 тан карбоксилат цитрат 
2922.19 - - друго ; 5 (пентоксиверинцитрат) 5 
2922.2 - Аминонафтоли и други ами-

нофеноли, ни вен и етри и ес-
три, освен оние што содржат 
повеќе од еден вид кислород-

2922.5011 хидрогенфумарат-М-З 
(1-бензилциклопентилок-
си) пропил-1Ч-диметила-
минофумарат (бенциклан) 5 

2922.21 -
на функција; нивни соли: 2922.5012 диетиламониум-2,5-дихид-

2922.21 -- - ачинохидроксинафталин-
сулфонски киселини и ни-

рокси бензенсулфонат 
(циклона\пјн) 5-

, 2922.22 -
вни соли 15 2922.5013 бутамират нитрат 5 

, 2922.22 -- - анизидинИ, дианизидини, 
15 

2922.5014 хидроксиметилметилѓли-
фенетидини и нивни соли 15 цин Сл 

2922.29 -- - друго: 2922.5015 р-а\шносалицилна 15 
2922.291 -- - метод 155" 2922.5016 метилдопа 5 
2922.292 - L-артеренол HCL 5 2922.5017 леводопа 5 
2922.299 - друго 15 2922.5018 други аминокиселини и 
2922.30 -- Аминоалдехиди, ачинокето-

ни и аминохинони, освен 
соли 

оние што содржат повеќе од 2922.5019 друго 15 
една кислородна функција; 

друго 

нивни соли 5 29.23 Кватернерни амониумови соли 
2922.4 - Аминокиселини и нивни ес-

три, освен оние што содржат 
повеќе од една кислородна 
функција; нивни соли: 2923.10 

и хидроксиди на амониум; ле-
цитини и други фосфоаминоли-
пиди: 
- Холин и негови соли: 

2922.41 - - лизни и негови естри; ни-
вни соли 5 

2923.101 
2923.102 

холин 
кукцинилхолинјодид 

8 
15 

2922.42 - - глутаминска киселина и не- 2923.103 холинхлорид 5 
јзини соли:, 2923.109 друго 8 

2922.421 натриумглутаминат 5 2923.20 - Лецитини и други фосфоами-
2922.429 друго 15 нолипиди: 

, 2922.49 - - друго: 2923.201 лецитини 15 
2922.491 р-аминобензоева киселина 15 2923.209 друго 15 
2922.492 о-аминобензоева киселина 2923.90 - Друго 8 

2922.493 
(антранилна киселина) Сл 29.24 Соединенија со карбоксиамид-

2922.493 јодопаноична киселина на функција, соединенија на јаг-
(3-амино-алфа-етил- леродна киселина со амидна 

функција: -2,4,6-тријодбензенпропа-
леродна киселина со амидна 
функција: 

2922.494 
ноична киселина) 5 2924.10 - Ациклични амиди (вклучува-

2922.494 прокаинхидрохлорид 15 јќи ациклични карбамати) и 
2922.495 комплексон и тријодан 15 нивни деривати; нивни соли: 
2922.496 тилидин. 5 2924.101 - - ' - ацетамид 15 
2922.497 аминокиселини за произ-

водство на стерилни рас-
твори 5 

2924.102 
2924.103 

аспарагин и негови соли 
2-метил-2-пропил-1-3 про-
пандиолдикарбамат (меп-

15 

2922.499 друго 15 робамат) Сл 
2922.50 - Феноли на аминоалкохоли, 

феноли на аминокиселини и 
други аминосоединенија со 
кислородна функција: 

2924.104 

2924.109 

други ациклични амиди 

други соли и деривати на 
ациклични амиди 

5 

5 
2922.5001 етамбутол-хидрохлорид 5 
2922.5002 1-(3,5-дихидроксифенил)-2 2924.2 - Циклични амиди (вклучува-(изопропил) аминоетанол-

-сулфат Сл јќи циклични карбамати) и (изопропил) аминоетанол-
-сулфат Сл нивни деривати; нивни соли: 

2922.5003 1-(3,5-дихидроксифе-
нил)-2/1,4 (хидроксибен- 2924.21 — уреини и нивни деривати; 

нивни соли 8 зил) етил/аминоетанол 
2924.29 

— уреини и нивни деривати; 
нивни соли 8 

хидробромид Сл 2924.29 - - друго: 
10^ 2922.5004 1-(3-оксифенил)-1-2-етила- 2924.291 уреиди 10^ 

миноетанхидрохлорид Сл 2924.292 ацетанилид и деривати Сл 
2922.5005 1-(4-хидроксифенил)-2-ме- 2924.293 други циклични амиди 5 

тиламиноетанолтартарат Сл 2924.294 К-(диметиламино-
2922.5006 1-(4-оксифенил)-1 окси-

-2-К-бутиламиноетансул-
-2-етил)-хлоро-4-фенокси 
ацетамид хцдрохлорид 

фат Сл (клофексамид хлорид) 5 
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2924.295 други ацетоацетални де-
ривати на циклични ами-
ни 10 

2924.299 друго 15 
29.25 Соединенија со карбоксимидна 

функција (вклучувајќи сахарин 
и негови соли) и соединенија со 
имино функција: 

2925.1 - Имиди и нивни деривати; ни-
вни соли: 

2925.11 - - сахарин и негови соли: 
2925.111 сахарин Сл 
2925.119 соли на сахарин 15 
2925.19 - - д р у г о 15 
2925.20 - Имини и нивни деривати; ни-

вни соли: 
2925.201 - - - г в а н и д и н нитрат Сл 
2925.202 гванидини и нивни соли, 

други 15 
2925.203 хексаметилентетрамин, со-

ли и деривати 8 
2925.204 алдимини 15 
2925.205 оксатетраметилентетрами-

ноктаамониумтиоцијана-
тамониумсулфат (родовет) 5 

2925.209 други имини 8 
29.26 Соединенија со нитрилна фун-

кција: 
2926.10 - Акрилонитрил Сл 
2926.20 - 1-цијаногванидин (дицијано-

диамид) 8 
2926.901 фталодинитрил 8 
2926.902 алфаизопропилалфа (N-

-метил N-хомовератрил 
гамааминопро-
пил)-3,4-5-диметилоксифе-
нилацетонитрилхИдрохло-

^ рид (верапамил) 5 
2926.909 друго 8 

29.27 2927.00 Д назо, азо и азокси соединени-
ја : 

2927.001 Азобисизобутиронитрил Сл 
2927.009 Друго 8 ' 

29.28 2928.00 Органски деривати на хидразин 
или хидроксиламин: 

2928.001 Ѕ-алфахидразин-3,4-дихид-
роксиалфа, метилбензен-
пропионска киселина (кар-
бидопа) 5 

2928.009 Други 8 
29.29 Соединенија со други азотни 

функции: 
2929.10 - Изоцијанати: 
2929.101 дифенилметилдиизоција-

нат (MDI) Сл 
2929.102 толуендиизоцијанат (TDI) Сл 
2929.109 други изоцијанати Сл 
2929.90 - Друго 12" 

X ОРГАНСКО-НЕОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА, ХЕТЕ-
РОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА, НУКЛЕИНСКИ КИ-

СЕЛИНИ И НИВНИ СОЛИ И СУЛФОНАМИДИ 

29.30 Органски сулфурни соединени-
ја : 

2930.10 - Дитиокарбонати (ксантати) 
2930.20 - Тиокарбамати и дитиокарба-

мати: 

1 2 3 4 

2930.201 цинкетиленбисдитиокарба-
15 мат 15 

2930.202 цинкметилбиодитиокарба-
мат 5 

2930.209 други 
2930.30 - Тиурам моно, ди или тетра-

сулфиди: 
2930.301 тетраетилтиурамдисулфид 

(тетидис) 15 
2930.309 Други 15 
2930.40 - Метионин Сл 
2930.90 - Друго: 
2930.901 тиоамиди, освен тиоуреи 5 
2930.902 меркаптани 5 
2930.903 тиоетри 15 
2930.904 натриуметилмеркуритио-

Сл салицилат (мертисол) Сл 
2930.905 алфааминобетацистнол-

пропионска киселина (чис-
тени) Сл 

2930.906 тиоестри Сл 
2930.907 други тио-соединенија со 

кислородна функција и де-
Сл ривати Сл 

2930.909 друго Сл 

29.31 2931.00 Други органско-неоргански сое-
диненија: 

.2931.001 Фенилживаацетат и хло-
15 риди на жива 15 

2931.002 - - Мертиолат Сл 
2931.003 тетраетил и тетраметило-

12 лово 12 
2931.004 - - - Соединенија на силициум 12 
2931.005 - - Арсенови киселини 12 
2931.006 Арсено бензени 15 
2931.007 Други соединенија на ар-

15 сен 15 
2931.008 други органски соединени-

15 ја на жива 15 
2931.009 други органско-неорган-

Сл ски соединенија Сл 

15 

29.32 Хетероциклични соединенија 
самао со хетероатом или со хе-
тероатоми на кислород: 

2932.1 - Соединенија што имаат не-
кондензиран фуранов прстен 
во структурата (хидрогенизи-
рани или нехидрогенизира-
ни): 

2932.11 - - тетрахидрофуран Сл 
2932.12 - - 2-фуралдехид (фурфуралде-

хид) Сл 
2932.13 1 - - фурфурилалкохол и тетра^ 

хидрофурфурилалкохол Сл 
2932.19 - - д р у г о ' Сл 
2932.2 - Лактони: 
2932.21 - - кумарин, метилкумарини и 

етилкумарини: 
2932.211 етилкумарини , Сл 
2932.219 друго Сл 
2932.29 - - други лактони Сл 
2932.90 - Друго Сл 

29.33 Хетероцшслични соединенија 
х само со хетероатом или со хе-

тероатоми на азот; нуклеински 
киселини и нивни соли: 
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29.34 

2933.1 

2933.11 

2933.19 
2933.2 

2933.21 
2933.29 
2933.291 
2933.299 
2933.3 

2933.31 
2933.39 
2933.40 

2933.5 

2933.51 -

2933.511 -
2933.519 -
2933.59 -
2933.6 -

2933.61 
2933.69 
2933.691 

2933.692 
2933.699 
2933.7 
2933.71 

2933.79 
2933.90 

2934.10 

2934.20 

- Соединенија што имаат не-
кондензиран пиразолов 
прстен во структурата (хид-
рогенизирани или нехидроге-
низирани): 

- - феназон (антипирин) и него-
ви деривати 

- - други 
- Соединенија што имаат не-

кондензиран имадазолов 
прстен во структурата (хид-
рогенизирани или нехидроге-
низирани): 

- - хидантоин и негови соли 
- - друго: 

метронидазол 
друго 

- Соединенија што имаат не-
кондензиран пиридинов 
прстен во структурата (хид-
рогенизирани или нехидроге-
низирани): 

- - пиридин и негови соли 
- - други 
- Соединенија што имаат хино-

линска или изохинолинска 
прстенеста структура (хидро-
генизирани или нехидрогени-
зирани), понатаму ^конден-
зирани 

- Соединенија што имаат пира-
мидински прстен во структу-
рата (хидрогенизирани или 
нехидрогенизирани) или пи-
перазински прстен во струк-
турата; нуклеински киселини 
и нивни соли: 

малонилуреа (барбитурна 
киселина) и нејзини дерива-
ти; нивни соли: 

барбитурати 
друго 

- - друго 
- Соединенија што имаат не-

кондензиран прстен на триа-
зИн во структурата (хидроге-
низирани или нехидрогенизи-
рани): 

- меламин 
- - друго: 

триазини (симазин, атра-
зин, аметрин и промет-
рин) 
цијанурилхлорид 
други 

- Лактами: 
- - 6-хексанлактан (епсилонкап-

ролактам) 
- - други лактами 
- Друго 
Други хетероциклични соедине-
нија: 
- Соединенија што имаат не-

кондензиран тиазолов прстен 
во структурата (хидрогенизи-
рани или нехидрогенизирани) 

- Соединенија што имаат бен-
зотиазолов прстен во струк-
турата (хидрогенизирани или 
нехидрогенизирани), но пона-
таму некондензирани: 

4 1 2 3 4 

2934.201 - - - 2-меркаптобензатиазол Сл 
2934.202 - - - дибензатиазолдисулфид Сл 
2934.203 - - - 2-меркаптобензотиазол-

цинк Сл 
2934.209 - - - друго Сл 

Сл 2934.30 - Соединенија што имаат фено-
Сл тијазинов прстен во структу-Сл 

2934.90 -

рата (хидрогенизирани или 
нехидрогенизирани) поната-
му некондензирани 

- Друго: 
Сл 

2934.901 - - - султони и султами 15 
5 2934.909 - - - друго Сл 

29.35 2935.00 Сулфонамиди: 

Сл 2935.0001 - - - ацетазоламид 15 
Сл 2935.0002 - - - хлорпропамид 15 Сл 

2935.0003 - - - натриумсулфацетамид 15 
2935.0004 - - - сулфадимидин 15 
2935.0005 - - - натриумсулфадимин 15 
2935.0006 - - - сулфагванидин 5 

Сл 2935.0008 - — сулфамеразин 15 

Сл 2935.0009 - - - натриумсулфамеразин 15 Сл 
2935.0011 - - - сулфасоксазол 15 
2935.0012- - - ацетилсулфизоксазол 15 
2935.0013 - - - 4-К-2-Пиримидилбензен-

сулфонамид (сулфадиазин) 5 

Сл 
2935.0014- - - 4-(аминосулфонил)-4-хло-

Сл 

2935.0015 -

2935.0016-

ро-1Ч-(2,6-диметил-1 -пипе-
ридил) бензамид (клопа-
мид) 

- - 4-хлоро-З-сулфамоил-
-1-1-бензенска киселина 
(Sabc) 

- - 2-хидрокси-5/4-(2-пириди-
ламино) сулфонил (фенил) 
азо/бензоева киселина 
(салцилазосулфопиридин) 

5 

7 

5 

Сл 
2935.0017- - - 4-амино-1Ч-(4,5-диметил-

Сл -2-оксазолил) бензенсулфо-
10" намид (сулфамоксол) 5 
Сл 2935.0018- - - 4-амино-К-2-тиазолиблен-Сл 

2935.0019-

зенсулфонамид (сулфатиа-
зол) 

- - 4-метокси-6-сулфанилами-
допиримидин на натриум 
(сулфамонометоксин на 

5 

Сл 
натриум) 5 

Сл 2935.0020 - - - N-/ (бутиламин) карбо-
нил/4-метилбензенсулфо-
намид (толбутамид) 5 

Сл 
2935.0021 - - - 4-амино-М-(5-метил-

Сл -3-изоксазол) бензенсулфо-
Сл намид (сулфаметоксазол) 5 
Сл 2935.0022 - - - N-оксидетилен-бензотиа-

зол-сулфонамид Сл 
2935.0023 - - - Буметамид 5 

Сл л2935.0029 - - - Други сулфонамиди 15 
15 

Сл 

Сл 

XI. ПРОВИТЛМИНИ; ВИТАМИНИ И ХОРМОНИ 

29.36 Провитамини и витамини, при-
родни или произведени со син-
теза (вклучувајќи природни 
концентрати), нивни деривати 
што првенствено се употребува-
ат како витамини и меѓусебни v 

мешаници на наведените произ-
води, вклучувајќи ги и оние во 
кој и да било растворач: 

2936.10 - Провитамин, неизмешани Сл 
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1 2 3 4 

2936.2 - Витамини и нивни деривати 
неизмешани: 

2936.21 - - витамини А и нивни дери-
вати Сл 

2936.22 - - витамин Bi и негови дери-
вати Сл 

2936.23 - витамин Вг и негови дерива-
ти Сл 

2936.24 - - D или DL пантотенска кисе-
лина (витамин Вз или вита-

Сл мин Вѕ) и нејзини деривати Сл 
2936.25 - - витамин Ве и негови дери-

вати 15 
2936.26 - - витамин В12 и негови дери-

вати Сл 
2936.27 - - витамин С и негови дерива-

ти - 5 
2936.28 - - витамин Е и негови дерива-

ти Сл 
2936.29 - - други витамини и нивни де-

ривати: 
2936.291 витамин Bi^ и негови де-

ривати 15 
2936.292 ; витамин В9 и негови дери-

вати Сл 
2936.293 витамин D и негови дери-

вати Сл 
2936.299 други витамини и нивни 

Сл деривати Сл 
2936.90 - Друго, вклучувајќи прородни 

конЦентрати: 
2936.901 природни концентраци А 

4- D Сл 
2936.902 други природни концен-

15 трат и 15 
2936.909 друго Сл 

29.37 Хормони, природни или добие-
ни со синтеза; нивни деривати 
што првенствено се употребува-
ат како хормони; други стерои-
ди што првенствено се употре-
буваат како хормони: 

2937.10 - Хормон на хипофизата (пред-
ниот лобус) и слични хормо-
ни и нивни деривати: 

2937.101 окситоцин синтетички 5 
2937.109 - . — други 10 
2937.2 - Адренокортикални хормони 

и нивни деривати: 
2937.21 - - кортизон, хидрокортизон, 

преднизон (дехидрокорти-
зон) и преднизолон (дехид-
рохидрокортизон) 5 

2937.22 - - халогени деривати на адре-
нокортикални хормони 15 

2937.29 - - друго 5 
2937.9 - Други хормони и нивни дери-

“ вати; други стероиди, што 
првенствено се употребуваат 
како хормони: 

2937.91 - - инсулин и негови соли: 
2937.911 инсулин кристален 15 
2937.912 инсулин друг 15 
2937.913 цинкпротамин 15 
2937.914 други соли на инсулин 15 
2937.92 - - естрогени и прогестерони 5 
2937.99 - - друго 5 

1 

XII. ГЛИКОЗИДИ И РАСТИТЕЛНИ АЛКАЛОИДИ, 
ПРИРОДНИ ИЛИ ДОБИЕНИ СО СИНТЕЗА И НИВНИ 

СОЛИ, Е ТРИ, ЕСТРИ И ДРУГИ ДЕРИВАТИ 

29.38 Гликозиди, природни или доби-
ени со синтеза и нивни соли, 
етри, естри и други деривати: 

2938.10 - Рутозид (рутин) и негови де-
ривати 15 

2938.90 - Друго: 
2938.901 дигитално 5 
2938.902 строфантин 15 
2938.903 дигитонин 15 
2938.904 други сапонини 15 
2938.905 3-бета (б-дезокси-алфа-L-

-монопираносил) окси-
/1-14-хидроксибута-
-4,20,22, триенолид (про-
сциларидин) 5 

2938.906 аесцин 5 
2938.907 моноамониумглициризат 5 
2938.909 друго 15 

29.39 Растителни алкалоиди, природ-
ни или добиени со синтеза и 
нивни соли, етри, естри и други 
деривати: 

2939.10 - Алкалоиди на опиум и нивни 
деривати; нивни соли 15 

2939.2 , - Алкалоиди на кининовец и 
' нивни деривати, нивни соли: 

2939.21 - - Кинин и негови соли 15 ̂  
2939.29 - - д р у г о 15 
2939.30 - Кофеин и негови соли 15 
2939.40 - Ефедрини и нивни соли 15 
2939.50 - Теофилин и аминофилин (те-

офилин-етилендиамин) и ни-
вни деривати; нивни соли 15 

2939.60 - Алкалоиди на главницата на 
'рж и нивни деривати; нивни 
соли 15 

2939.70 - Никотин и негови соли 15 
2939.90 - Друго: 2939.901 метилергобревин 5 
2939.909 друго 15 

XIII. ДРУГИ ОРГАНСКИ СОЕДИНЕНИЈА 

29.40 2940.00 Шеќери, хемиски чисти, освен 
сахароза, лактоза, малтоза, глу-
коза и фруктоза, етри на шеќе-
рот и естри на шеќерот и ни-
вни соли, освен производите од 
тар. бр. 29.37, 29.38 и 29.39 

29.41 Антибиотици: 
2941.10 - Пеницилини и нивни дерива-

ти со структура на пеници-
линска киселина; нивни соли: 

2941.101 пеницилини 
2941.102 ампицилини 
2941.109 друго 
2941.20 - Стрептомицини и нивни де-

ривати; нивни соли 
2941.30 - Тетрациклини и нивни дери-

вати; нивни соли: 
2941.301 тетрациклини 
2941.302 окситетрациклин 

15 
15 
15 

Сл 

15 
15 
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29.42 

2 3 4 

2941.303 - - - хлоротетрациклин 15 
2941.304 - - - метациклин 15 
2941.309 - - - друго 10 
2941.40 - Хлорамфеникол и негови де-

Сл ривати; нивни соли Сл 
2941.50 - Еритромицин и негови дери-

Сл вати; нивни соли Сл 
2941.90 - Друго: 
2941.901 - - - цефалоспорини Сл 
294L909 - - - друго Сл 

Други органски соединенија: 
2942.001 - - - китени 15 
2942.002 - - - алкохолати на метали 15 
2942.003 - - - швајнфуртско зелено 15 
2942.009 - - - други органски^ соединени-

ја 15 

Тарифен Тарифна 
број ознака Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
ска 

стапка 

Глава 30 
ФАРМАЦЕВТСКИ ПРОИЗВОДИ 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) храна и пијачки (како што се диететска и диабетска 

храна или храна за јакнење, додатоци за храна, тонични 
пијачки и минерални води) (Оддел IV); 

2) гипс, специјално печен или фино мелен, за употре-
ба во забарството (тар. број 25.20); 

3) водени дестилати и водени раствори на етерични 
масла приспособени за медицинска употреба (тар. број 
33.01); 

4) препаратите од тар. бр. 33.03 до 33.07, вклучувајќи 
ги и препаратите што имаат терапевтски или профилак-
тички својства; 

5) сапун и други производи од тар. број 34.01 што 
имаат додадени лекови; 

6) препарати врз база на гипс за употреба во забар-
с т в о ^ (тар. број 34.07); 

7) албумин од крв неприготвен за терапевтска или 
профилактичка употреба (тар. број 35.02); 

2. Во смисла на тар. бр. 30.03 и 30.04 и на забелешката 
3 под 4) кон оваа глава, се подразбираат: 

1) како неизмнешани производи: 
(1) неизмешани производи растворени во вода; 
(2) сите производи што се распоредуваат во главите 

28 и 29; 
(3) прости растителни екстракти што се распоредува-

ат во тар. број 13.02, стандардизирани или растоворени во 
кој и да било растворач; 

2) како помешани производи: 
(1) колоидни раствори и суспензии (освен колоиден 

сулфур); 
(2) растителни екстракти добиени со третирање на 

мешаници на растителни материјали; 
(3) соли и концентрати добиени со испарување на 

природни минерални води. 
3. Tap. број 30.06 ги опфаќа само следните производи 

што треба да се распоредат во овој тарифен број, а не во 
другите тарифни броеви на оваа тарифа: 

1) стерилен хируршки кетгут и друг стерилен матери-
јал за хируршко з а ш и в м е односно затворање на рани; 

2) стерилна ламинарија; 
3). стерилни апсорпциони средства за запирање на 

крвавење во хирургијата и забарството; 
4) контрастни средства за радиографски испитувања 

и дијагностички средства за употреба на пациентите како 
неизмешани производи и приготвени во одмерени дози 
или препарати што се состојат од две или повеќе состојки 
што се измешани за овие цели; 

5) реагенси за определување на крвните групи; 
6) забарски цеменги и други полнила за забарството; 

цементи за реконструкција на коски; 
7) кутии и сетови за прва помош; 
8) хемиски средства за контрацепција врз база на хор-

мони или спермациди. 

30.01 Жлезди и други органи за орга-
нотерапевтски цели, сушени, 
вклучувајќи ги и во прав; ек-
с т р а к т од жлезди и други ор-
гани и нивни секрети, за орга-
нотерапевтски цели; хепарин и 
негови соли; други човечки или 
животински материи приготве-
ни за терапевтски или профи-
лактички цели, неспомнати ни-
ту опфатени на друго место: 

3001.10 - Жлезди и други органи, су-
шеви или во прав 15 

3001.20 - Екстракти од жлезди или од 
други органи или од нивни 
секрети: 

3001.201 - - екстракт на говедска жол-
чка (фелтаури) 5, 

3001.209 други екстракти 15 
3001.90 - Друго: 
3001.901 хепарин 5 
3001.902 соли на хепаринот 12 
3001.909 друго 15 

30.02 Човечка крв; животинска крв 
подготвена за употреба во тера-
певтски, профилактички или 
дијагностички цели; серуми и 
други фракции на крв; вакцини, 
токсини, култури на микроор-
ганизми (освен на квасец) и 
слични производи; 

3002.10 - Серуми и други фракции на 
крв 10 

3002.20 - Вакцини за хумана медицина 10 
3002.3 - Вакцини за ветеринарска 

употреба: 
3002.31 - - вакцини против лигавка и 

шап 10 
3002.39 - - д р у г и 10 
3002.90 - Друго: 
3002.901 лебенин ' 5 
3002.909 друго 10 

30.03 Лекови (освен производите од 
тар. бр. 30.02, 30.05 и 30.06) што 
се состојат од две или повеќе 
состојкии што се измешани за 
терапевтска или профилактичка 
употреба, но кои не се пригот-
вени во одмерени дози ниту во 
форма или пакување за мало-
продажба: 

3003.10 - Што содржат пеницилини 
или нивни деривати со струк-
тура на пеницилинска кисели-
на или стрептомицини и ни-
вни деривати И5" 

3003.20 - Што содржат други антибио-
тици: 

3003.201 што содржат ролитетра-
циклин 5 

3003.209 други 15^ 
3003.3 - Што содржат хормони или 

други производи од тар. број 
29.37, но не содржат антибио-
тици: 

3003.31 - - што содржат инсулин 15^ 
3003.39 - - д р у г и 15" 
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3003.40 - Што содржат алкалоиди или 
нивни деривати, но не 
содржат хормони и други 
производи од тар. број 29.37, 
ниту антибиотици 15^ 

3003.90 - Други: 
3003.901 полималтозен комплекс 

Ш-на железо хидроксид 5 
3003.902 сахарозен комплекс Штна 

железо хидроксид 5 
3003.909 друго 15"5 

30.04 Лекови (освен производите од 
тар. бр. 30.02, 30.05 и 30.06) што 
се состојат од измешани или 
неизмешани производи за тера-
певтска или профилактичка 
употреба, приготвени во одме-
рени дози или во форми или 
пакувања за продажба на мало: 

3004.10 - Што содржат пеницилини 
или нивни деривати со струк-
тура на пеницилинска кисели-
на или стрептомицини и ни-
вни деривати: 

3004.101 готови лекови за про- ^ 
дажба на мало Сл 

3004.109 дозирани лекови во отпли-
ва состојба 15^ 

3004.20 - Што содржат други антибио-
тици: 

3004.201 готови лекови за про-
дажба на мало Сл 

3004.209 дозирани лекови во сипли-
ва состојба 15^ 

3004.3 - Што содржат хормони или 
други производи од тар. број 

, 29.37, но не содржат антибио-
тици: 

3004.31 - - што содржат инсулин: 
3004.311 - - готови лекови за продажба 

на мало 
3004.319 дозирани лекови во стило-

ва состојба 
3004.32 - - што содржат адренокорти-

кални хормони: 
3004.321 готови лекови за про-

дажба на мало 
3004.329 дозирани лекови со сипли-

ва состојба 
3004.39 - - други: 
3004.391 готови лекови за про-

дажба на мало 
3004.399 дозирани лекови во сипли-

ва состојба 
3004.40 - Што содржат алкалоиди и 

нивни деривати без содржина 
на хормони и други произво-
ди од тар. број 29.37 и без 
содржина на антибиотици: 

3004.401 готови лекови за про-
дажба на мало ' Сл 

3004.402 онцовин дозиран во сип-
лива состојба 5 

3004.409 други дозирани во сипли-
ва состојба 15^ 

3004.50 - Други лекови што содржат 
витамини или други произво-
ди од тар. број 29.36: 

3004.501 готови лекови за про-
дажба на мало Сл 

Сл 

1 5 " 

Сл 

Сл 

15" 

3004.509 
) -

3004.90 
3004.901 

3004.909 
30.05 

30.06 

3005.10 

3005.90 

3006.10 

3006.20 

3006.30 

3006.40 

3006.401 
3006.409 
3006.50 

3006.60 

дозирани лекови во сипли-
ва состојба 

- Друго: 
лековити растенија, паку-
вани за продажба на мало, 
чаеви медицински 
друго 

Вата, газа, завои и слични про-
изводи (на пример: приготвени 
завои, фластери, приготвени об-
логи), импрегнирани, премачка-
ни или преслечени со фарма-
цевтски материи или приготве-
ни во малопродажни пакувања 
за медицински, хируршки, за-
барски или ветеринарски цели: 
- Лепливи завои и други про-

изводи што имаат леплив 
слој 

- Друго 
Фармацевтски стоки наведени 
во забелешката 3 кон оваа гла-
ва: 
- Стерилен, хируршки кетгут, 

стерилни материјали и сте-
рилни адхезиви во хирургија-
та за затворање на рани; сте-
рилна ламинарија; стерилни 
апсорпциони стедства за за-
пирање на крвавење во хи-
рургијата и забарството 

- Реагенси за определување на 
крвните групи 

- Контрастни средства за ради-
ографски испитувања; дијаг-
ностички реагенси наменети 
за употреба кај пациентите 

- Забарски цементи и други за-
барски полнила; цементи за 
реконструкција на коски: 

амалгами за забарството 
друго 

- Кутии и сетови за прва по-
мош 

- Хемиски средства за контра-
цепција врз база на хормони 
и спермициди 

Глава 31 
ЃУБРИЊА 

З а б е л е ш к и 

15 ' 

10 
10 

15 
10 

10 

10 

10 

5 
10 

10 

10 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) животинска крв од тарифниот број 05.11; 
2) издвојени хемиски определени соединенија (освен 

оние што одговараат на одредбите наведени во забелеш-
ките 2 под 1), 3 под 1), 4 под 1) и 5 кон оваа глава); 

3) култивирани кристали на калиумхлорид (освен оп-
тички елементи), со маса 2,5 g по едно парче или поголе-
ми, од тарифниот број 38.23; оптички елементи на калиум-
хлорид (тар. број 90.01). 

2. Tap. број 31.02 ги опфаќа само следните производи, 
под услов да не се приготвени во форми или пакувања на-
ведени во тар. број 31.05: 

1) производи што одговараат на некој од долунаведе-
ните описи: 

(i) натриумнитрат, чист или нечист; 
(ii) амониумнитрат, чист или нечист; 
(iii) двојни соли на амониумсулфат и амониумнитрат, 

чисти или нечисти; 
(iv) амониумсулфат, чист или нечист; 
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(v) двојни соли (чисти или нечисти) и мешаници на 
калциумнитрат и амониумнитрат; 

(vi) двојни соли (чисти или нечисти) и мешавини на 
каЛциумнитрат и магнезиумнитрат; 

(vii) калциумцијанамид, чист или нечист, или трети-
ран со масло; 

(viii) уреа, чиста или нечиста; 
2) ѓубриња што се состојат од мешаница на произво-

дите наведени во претходната одредба под 1); 
3) ѓубриња што се состојат од амониумхлорид или од 

кои и да било производи опишани во претходните одред“-
би под 1) или 2) измешани со креда, гипс или со други не-
органски неѓубриви материи; 

4) течни ѓубриња што се состојат од производи од 
претходната одредба под ( 1 ) под(Н)или ПОД(УШ)ИЛИ меша-
ница на тие производи во воден или амонијачен раствор. 

3. Tap. број. 31.03 ги опфаќа само следните произво-
ди, под услов да не се во форми или пакувања предвидени 
во тар. бр. 31.05; 

1) производи што им одговараат не некои од следни-
те описи: 

(i) базна згура; 
(ii) природни фосфати од тар. број 25.10, калцинира-

ни или натаму термички обработени, освен постапките 
предвидени за остранување на нечистотии; 

(iii) суперфосфат (прости, двојни и тројни); 
(iv) калциум хидрогенортофосфат кој содржи 0,2% 

или повеѓе, по маса, флуор, сметано на сув безводен про-
извод: 

2) ѓубриња што се состојат од кој и да било производ 
опишан во претходната одредба под (1), измешани меѓу-
себно, без оглед на содржината на флуорот; 

3) ѓубриња што се состојат од кои и да било произво-
ди опишани во претходните одредби под (1) или (2), но без 
оглед на квантитативната содржина на флуорот, измеша-
ни со креда, гипс или други неѓубриви неоргански мате-

ѕ рии. 
4. Tap. број 31.04 ги опфаѓа само следните производи, 

под услов да не се во форма или пакувања предвидени во 
тар. број 31.05: 

(1) производи што одговараат на некои од следните 
описи: 

(i) сурови природни соли на калиум (на пример: кар-
налит, каинит и силвинит); 

(ii) калиумхлорид, чист или нечист, освен оној пред-
виден во забелешката 1 под 3); 

(iii) калиумсулфат, чист или нечист; 
(iv) магнезиум калиумсулфат, чист или нечист; 
2) ѓубриња што се состојат од мешаници на произво-

дите наведени во претходната одредба под 1). 
5. Амониум дихидрогенортофосфат (моноамониумфос-
фат) и диамониумхидрогенортофосфат (диамониумфос-
фат), чисти или нечисти и нивните меѓусебни мешаници се 
распоредуваат во тарифниот број 31.05. 

6. Во смисла на тар. број 31.05, под поимот „други 
ѓубриња“ се подразбираат само производите што се уп-
требуваата како ѓубриња и како суштествена состојка 
содржат најмалку еден од ѓубривите елементи - азот, фос-
фор или калиум. 

31.03 

31.04 

31.05 

3104.10 

3104.20 
3104.30 
3104.90 

Тарифен Тарифна 
Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
6poj ознака Н а и м е н у в а њ е ска 6poj ознака 

стапка 

1 2 3 4 3105.10 

31.01 3101.00 Ѓубриња од животиснко или 
рстително потекло, неизмеша- 3105.20 
ни или меѓусебно измешани 
шии хемиски обработени; ѓуб-
риња добиени со мешање или 
хемиска обработка на произво- 3105.30 ди од животинско или расти- 3105.30 
телно порекло 5 

3105.40 
31.02 Азотни ѓубрињаљ, минерални 

или хемиски: 
3102.10 - Уреа, вклучиво и уреа во во-

ден раствор 4 

Сл 
8 ^ 

3102.1 - Амониумсулфат, двојни соли 
и мешаници на амониумсул-
фат и амониумнитрат: 

3102.21 — амониумсулфат 
3102.29 - - друго 
3102.30 - Амониумнитрат, вклучувајќи 

и амониумнитрат во воден 
раствор 

3102.40 - Мешаници на амониумнит-
рат со калциумкарбонат или 
други неоргански неѓубриви 
материи 

3102.50 - Натриумнитрат: 
3102.501 со содржина од 16,3% и 

повеѓе азот 
3102.509 други 
3102.60 - Двојни соли и машаници на 

калццумнитрат и амониум-
нитрат 

3102.70 - Калциум цијанамид 
3102.80 - Мешаници на уреа и амони-

умнитрати во воден или амо-
нијачен раствор 

3102.90 - Други, вклучувајѓи и маша-
ници, непредвидени во пре-
тхотните подброеви 

Фосфорни ѓубриња, минерални 
или хемиски: 

3103.10 — Суперфосфати: 
3103.10 1 прости (од 16 до 20% 

Р . г О ѕ ) 

3103.102 тројни (над 38%Р20ѕ) 
3103.109 други 
3103.20 - Базна згура 
3103.90 - Други: 
3103.901 фосфати клацинирани 
3103.909 други 

Калиумови ѓубриња, минерал-
ни или хемиски: 
- Карналит, силвинит и други 

сурови природни соли на 
клиум 

- Калиумхлорид 
- Калиумсулфат 
- Други 

Минерални или хемиски ѓубри-
ња што содржат два или три 
ѓубриви елементи - азот, фос-
фор и калиум, други ѓубриња; 
производи од оваа глава во 
форма на таблети или слични 
форми или во пакувања до 10 
kg бруто маса 
- Производи од оваа глава во 

форма на таблети или слични 
форми или во пакувања до 10 
kg бруто маса 

- Минерални или хемиски ѓуб-
риња што содржат и ѓубриви 
елементи - азот, фосфор и 
клаиум' 

- Диамониумхидрогенортофос-
фат (диамониумфосфат) 

- Амониумдихидрогенортофос-
фат (моноамониумфосфат) и 
негови машаници со диамо-
ниумхидрогенортофосфат 
(диамониумфосфат) ' 

8 ^ 

8 ^ 

8 " 

8 ^ 

4 

8 " 

4 
83" 

Сл 
Сл 
Сл 
Сл 

8 ' 

Сл 

8^ 
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Тарифен Тарифна 
број ознака Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
ска 

о а и к а 

3105.5 

3105.51 

3105.511 
3105.519 
3105.59 
3105.60 

3105.90 

- Други минерални и хемиски 
ѓубриња што содржат два 
ѓубриви елементи азот и фос-
фор: 

- што содржат нитрати и 
фосфати: 

комплексни 
мешани , 

- - други 
- Минерални и хемиски ѓубри-

ња што содржат два ѓубри ви 
елементи - фосфор и калиум 

- други 

Глава 32 

4 

6 

ЕКСТРАКТИ ЗА ШТАВЕЊЕ ИЛИ БОЈОСУВАЊЕ; ТА-
НИНИ 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 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) хемиски определени и издвоени елементи и соеди-

ненија (освен оние од тар. бр. 32.03 или 32.04, неоргански 
производи што се употребуваат како луминофори од тар. 
број 32.06), стакло добиено со топење на кварц или други 
видови соединенија на силициум во формите предвидени 
во тарифниот број 32.07, како и бои за текстил и други ма-
терии за бојосување приготвени во форми или пакување 
за продажба на мало, од тар. број 32.12); 

2) танати и други деривати на танини производи од 
тар. бр. 29.36 до 29.39, 29.41 и 35.01 до 35.04; 

3) асфалтни и други битуменозни маси за затинање 
(тар. број 27.15). 

2. Тарифниот број 32.04 ги вклучува смелите на стаби-
лизирани дијазониум соли и соединенијата (куплери) за 
производство на азо-бои за текстил. 

3. Tap. бр. 32.03, 32.04, 32.05 и 32.06 ги опфаќаат, исто 
така, препаратите врз база на материи за бојосување 
(вклучувајќи ги, во случај на тар. број 32.06, пигментниге 
материи за бојосување од тар. број 25.30 или глава 28, ме-
талните лушпи и металниот прав), што се употребуваат за 
бојосување на кој и да било материјал или се употребува-
ат како состојки во производството на препарати за бојо-
сување. Меѓутоа, со тие тарифни броеви не се опфатени 
пигментите дисперзирани во наведените медиуми, во теч-
на состојба или во паста, што се употребуваат за произ-

водство на премачкувачки средства, вклучувајќи ги лак-
-боите (тар. број 32.12) или другите препарати од тар. бр. 
32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 и 32.15. 

4. Tap. број 32.08 ги вклучува растворите (освен коло-
идниот) што се состојат од кои и да било производи наве-
дени во тар. бр. 39.01 до 39.13 во испарливи органски рас-
творачи кога масата на растворачите надминува 50% од 
масата на растворот. 

5. Под поимот „материи за бојосување“ во оваа глава 
не се опфаќаат производите што се употребуваат како по-
лнители во маслените бои, без оглед на тоа дали се погод-
ни или не се погодни како пигменти во водените бои. 

6. Во смисла на тар. број 32.12, под поимот „фолии за 
печат“ се подразбираат само таквите листови што се упот-

' ребуваат за печатење, на пример, на кориците за книги 
или лентите за шапки, а се состојат од: 

1) метален прав (вклучувајќи го и правот од благо-
родни метали) или пигмент агломериран со лепило, жела-
тин или со друго врзивно средство; 

2) метал (вклучувајќи ги и благородните метали) или 
пигмент, нанесени на лист од кој и да било материјал кој 
служи како подлога. 

3204.1 

3204.11 

3204.111 

3204.119 
3204.12 

Сл 
Сл 

6 
12 
12 

32.01 Екстракти за штавење, од рас-
тително потекло; танини и ни-
вни соли, етри, естри и други 
деривати; 

3201.10 - Квебрачо екстракт 
3201.20 - Екстракт на мимоза 
3201.30 - Екстракти на даб или питом 

костен 
3201.90 - Друго: 
3201.901 други екстракти 
3201.902 танини и нивни соли 
3201.909 друго 

32.02 Синтетички органски материи 
за штавење; неоргански мате-
рии за штавење; препарати за 
штавење без оглед на тоа дали 
содржат природни материи за 
штавење; енцимски препарати 
за претштавење: 

3202.10 - Синтетички органски мате-
рии за штавење 

3202.90 - Друго 
32.03 3203.00 Материи за бојосување од рас-

тително или животинско потек-
ло (вклучувајќи ги екстрактите 
за бојосување, но исклучувајќи 
го животинското црнило), хе-
миски определени или неопре-
делени; препарати врз база на 
материи за бојосување од рас-
тително или животинско потек-
ло наведени во забелешката 3 
кон оваа глава 

32.04 Синтетички органски материи 
за бојосување, хемиски опреде-
лени или неопределени; препа-
рати врз база на синтетички ор-
гански материи за бојосување 
наведени во забелешката 3 кон 
оваа глава; синтетички орган-
ски производи што се употребу-
ваат како средства за флуорес-
ценција или како луминофори, 
хемиски определени или неоп-
ределени: 
- Синтетички органски мате-

рии за бојосување и препара-
ти врз база на тие материи 
наведени во забелешката 3 
кон оваа глава: 

- - ,дисперзии на бои и препа-
рати врз база на тие дис-
перзии: 

сулфурни, нитро и нитро-
зо бои 
друго 

- - кисели материи за бојосува-
ње, метализирани или неме-
тализирани и препарати врз 
база на тие материи, на-
гризни материи за бојосува-
ње и производи врз база на 
тие материи 

3204.13 - - базични материи за бојосу-
вање и препарати врз база 
на тие материи 

3204.14 - директни материи за бојосу-
вање и препарати врз база 
на тие материи: 

12 

Сл 

5 
Сл 

Сл 

Сл 
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3204.141 

3204.149 
3204.15 

3204.151 -

3204.159 -
3204.16 -

3204.17 

3204.171 

3204.179 
3204.19 

3204.20 

3204.90 
32.05 3205.00 

32.06 

сулфурна нитро и нитро-
зо бои 5 
друго Сл 

- - редукциони материи за бо-
јосување и препарати врз 
база на тие материи (вклу-
чувајќи ги и оние што се 
употребуваат во таа состој-
ба како пигменти); 

сулфурна нитро и нитро-
t зо бои 5 

друго Сл 
- - реактивни материи за бојо-

сување и препарати врз ба-
за на тие материи Сл 

- - пигменти и препарати врз 
база на пигменти: 

за бојосување на вискоза 
во маса 5 
друго Сл 

- - друго, вклучувајќи мешани-
ци на две или повеќе мате-
рии за бојосување од тар. 
подброеви 3204.11 до 
3204.19 Сл 

- Синтетички органски произ-
води, што се употребуваат 
како средства за флуоресцен-
ција 12% 

- Друго 12^ 
Органски пигменти (природни 
и синтетички) што се развиваат 
врз подлога - со интерен неор-
гански носач; препарати пред-
видени со забелешката 3 кон 
оваа глава врз база на произво-
дите од првиот дел на текстот 
на овој тарифен број 12 
Други материи за бојосување; 
препаратите наведени во забе-
лешката 3 кон оваа глава, освен 
оние од тар. број 32.03, 32.04 
или 32.05; неоргански произво-
ди што се употребуваат како 
луминофори, хемиски определе-
ни или неопределени: 
- Пигменти и препарати врз 

база на титандиоксид 10 
- Пигменти и препарати врз 

база на соединенија на хром: 
хромно зелено 10 

- - цинково жолто (цинкхро-
мат) 10 

- - - д р у г о 12 
- Пигменти и препарати врз 

база на соединенија на кад-
миум 10 

- Други материи за бојосување 
и други препарати: 

- - ултрамарин и препарати 
врз база на ултрамарин 12 

- - литопон и други пигменти 
и препарати врз база на 
цинк-сулфид 10 

3206.43 - - пигменти и препарати врз 
база на хексацијаноферат 
(фероцијанид и фериција-
нид) 8 

3206.49 - - д р у г о : 
3206.491 - - - пигменти врз база на ме-

тален прав 8 

3206.10 

3206.20 

3206.201 
3206.202 

3206.209 
3206.30 

3206.4 

3206.41 

3206.42 

3206.492 концентрирани дисперзии 
на пигменти 10 

3206.493 цинково сиво 12 
3206.494 врз база на чад 12 
3206.499 друго 8 
3206.50 - Неоргански производи што 

се употребуваат како лумино-
фори 12 

32.07 Приготвени пигменти, пригот-
вени средства за мешање и при-
готвување на боја, стаклести 
емајли и глазури, превлаки, 
течни керамички лакови и слич-
ни препарати, што се употребу-
ваат во индустријата на кера-
мика, емајл ирање и стакло; 
фрит од стакло и друго стакло 
во форма на прав, гранули или 
лушпички: 

3207.10 - Приготвени пигменти, при-
готвени средства за мешање, 
приготвени бои и слични пре-
парати 10 

3207.20 - Стаклести емајли и глазу-
р а превлаки и слични 
препарати 10 

3207.30 - Течни керамички лакови и 
слични препарати 10 

3207.40 - Фрита од стакло и друго 
стакло во форма на прав, 
гранули или лушпички 10 

32.08 Премачкувачки средства и 
лакови (вклучувајѓи емајли 
и лакови) врз база на синте- , 
тички полимери или хемис-
ки модифицирани природни 
полимери, дисперзирани 
или растворени во неволен 
медиум; раствори дефинира-
ни со забелешката 4 кон 
оваа глава: 

3208.10 - Врз база на полиестер 13 
3208.20 - Врз база на акрилни или 

винилни полимери 13 
3208.90 - Друго 13 

32.09 Премачкувачки средстава и 
лакови (вклучувајќи емајли 
и лакови врз база на синте-
тички полимери или хемис-
ки модидикувани природни 
полимери, дисперзирани 
или растворени во вода): 

3209.10 - Врз база на акрилни или 
винилни полимери 13 

3209.90 - Друго 13 
32.10 3210.00 Други премачкувачки сред-

ства и лакови (вклучувајќи 
емајли и лакови и водени 
бои); приготвени водени 
пигменти што се употребу-
ваат за површинска дора-
ботка на кожа 10 

32.11 3211.00 Приготвени сикативи 12 
32.12 Пигменти (вклучувајќи и ме-

тален прав и лушпички) дис-
перзирани во неводени ме-
диуми, во течна состојба 
или во паста, што се употре-
буваат во производството на 
премачкувачки средства 
(вклучувајќи лак-бои); фо-
лии за печат; бои и други 
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1 2 3 4 Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

материи за бојосување, при- 1 2 3 4 

3212.10 
3212.90 

103" 
13"6 

32.13 

3213.10 
3213.90 

32.14 

3214.10 

3214.90 
32.15 

3215.1 
3215.11 
3215.19 
3215.90 
3215.901 

3215.902 

3215.909 

готвени во форми или паку-
вања за продажба на мало: 
- Фолии за печат 
- Друго 
Бои за уметничко сликат-
ство, настава или фирмопис-
ци, бои за нијансирање, бои 
и слично за разонода и заба-
ва, во таблети, туби, теглич-
ки, шишенца, чанчиња или 
слични форми или пакува-
ња: 
- Бои во сетови 15 
- Друго 15 
Китови (стаклорезачки, за 
калемење и др.), синтетички 
малтери, други маси за за-
тинање, полн ида за молер-
ско-фарбарски работи; неог-
ноотпорни препарати за по-
вршинска обработка на фа-
сади, внатрешни ѕидови, 
подови, тавани и слично: 
- Китови и полнила за мо-

лерско-фарбарски работи 15 
- Друго 15 
Печатарски бои, тушеви и 
мастела за пишување или 
цртање и други мастила, 
вклучувајќи ги ^концентри-
раните или во цврста состој-
ба: 
- Печатарски бои: 
- црна 5 
- други 5 
- Друго: 

пасти за хемиски мо-
ливи 12 
мастила за фломасте-
ри 12 
друго 12 

Глава 33 

33.01 

33.02 

ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И РЕЗИНОДИ; ПАРФИМЕРИ-
СКИ, КОЗМЕТИЧКИ И ТОАЛЕТНИ ПРОИЗВОДИ 

З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) сложени алкохолни препарати што се употребува-

ат за производство на пијачки од тар. број 22.08; 
2) сапун и други производи од тар .број 34.01; 
3) смолен, дрвен или сулфатен терпентин и други 

производи од тар. број 38.05. 
2. Tap. бр. 33.03 до 33.07 ги опфаќаат, покрај другото, 

производите неизмешани или измешани (освен водените 
дестилати и водените раствори на етерични масла), погод-
ни за употреба како стоки од тие тарифни броеви и за тие 
цели приготовени во пакувања за продажба на мало. 

3. Под поимот „парфимериски, козметички или тоа-
летни препарати“ во тар. број 33.07 се подразбираат, по-
крај другото, следните производи: кесички со делови на 
ароматични растенија; миризливи препарати што дејству-
ваат со согорување; парфимирани хартии и хартии им-
прегнирани или премачкани со козметика; раствори за 
контактни леќи или вештачки очи: вата, филц или исткае-
ни материјали, импрегнирани, премачкани, Превлечени 
или прекриени со мирис или со козметички препарати; то-
алетни препарати за животни. 

3 3 . 0 3 

33.04 

Етеричи масла (без терпени 
или со терпени), вклучувајќи 
т.и. ,,concretes" и чисти масла; 
резиноиди, концетрати на ете-
рични масла во масти, неетер-
ски масла, восоци или слично, 
добиени со постапка на ек-
стракција на етерични масла со 
помош на маст или со мацера-
ција; споредни терпенски про-
изводи добиени со детерпенаци-
ја на етерични масла; водени 
дестилати и водени раствори 
на етерични масла: 

3301.1 - Етерични масла од цитрус 
овошја (агруми): 

3301.11 — о д бергамот 5 
3301.12 — од портокали 5 
3301.13 — од лимон 5 
3301.19 — о д лимета 5 
3301.2 - Етерични масла, други, освен 

од цитрус овошје (агруми): 
3301.21 — од гераниум 5 
3301.22 — од јасмин 5 
3301.23 — од лаванда или од лаванди-

на 5 
3301.24 ^ — о д нане (Mentha piperita) 5 
3301.25 - - од други наки 5 
3301.26 — од ветивер 5 
3301.29 - - други: 
3301.291 од жалфија 5 
3301.292 од рузмарин 5 
3301.293 од бор (борово) 5 
3301.299 други 5 
3301.30 - Резиноиди 5 
3301.90 - Друго 15 

Мешаници на миризливи мете-
рии и мешаници (вклучувајќи и 
алкохолни раствори) врз база 
на една или повеќе од тие мате-
рии, што се употребуваат како 
суровини во индустријата: 
- За употреба во индустијата 

на храна и пијачка 15" 
- Друго 15 
Мириси (парфеми) и тоалетни 
води: 

неприготвени за про-
дажба на мало 

3302.10 

3302,90 

3 3 0 3 . 0 0 

3303.001 

3303.009 

3304.10 

3304.101 

3304.109 

3304.20 

10 
приготвени за продажба 
на мало 15 

Производи за разубавување и 
шминкање и производи за негу-
вање на кожа (освен лекови), 
вклучувајќи и препарати за за-
штита од сонца или за зајакну-
вање на пигментацијата при 
сончање или за бронзирање на 
кожа и препарати за маникир и 
педикир: 
- Производи за шминкање на 

усни: 
неприготвени за про-
дажба на мало 10 
приготвени за продажба 
на мало 15 

- Производи за шминкање на 
очи: 
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33.05 

33.06 

51.01 

3304.201 неприготвени за про-
дажба на мало 

3304.209 приготвени за продажба 
на мало 

3304.30 - Препарати за маникир и пе-
дикир: 

3304.301 Неприготвени за про-
дажба на мало 

3304.309 приготвени за продажба 
на мало 

3304.9 - Друго: 
3304.91 - - пудра, вклучувајќи компак-

тна: 
3304.911 друга за бебиња 
3304.912 Друга неприготвена за 

продажба на мало 
3304.919 друга приготвена за про-

дажба на мало 
3304.99 - - друго: 
3304.991 неприготвени за про-

дажба на мало 
3304.999 приготвени за продажба 

на мало 

Препарати за коса: 
3305.10 - шампони: 
3305.101 неприготвени за про-

дажба на мало 
3305.109 приготвени за продажба 

на мало 
3305.20 -v Препарати за трајно кадросу-

вање и исправање: 
3305.201 нерпиготвени за про-

дажба на мало 
3305.209 приготвени за продажба 

на мало 
3305.30 - Лакови за коса: 
3305.301 неприготвени за про-

дажба на мало 
3305.309 приготвени за продажба 

на мало 
Друго: 3305.90 

3305.901 неприготвени за про-
дажба на мало 

3305.909 приготвени за продажба 
на мало 

Препарати за хигиена на устата 
и забите, вклучувајќи ги и пра-
шените и пастите за прицврсту-
вање на вештачки вилици: 

3306.10 - Забни пасти: 
3306.101 неприготвени за про-

дажба на мало 
3306.109 приготвени за продажба 

на мало 
3306.90 - Друго: 
3306.901 неприготвени за продажба 

на мало 
3306.909 приготвени за продажба 

на мало 

Препарати за бричење, вклучу-
вајќи ги препаратите пред и по 
бричење, дезодоранси за лична 
употреба, препарати за бањање, 
депилатори и други парфимер-
и и , козметички или тоалетни 
препарати, на друго место не-
спомнати или неофатени; при-

10 

15 

10 

15 

15 
10 

10 

15 

10 

15 

10 

15 

10 

15 

10 

15 

10 

15 

10 

15 

10 

15 

готвени дезодоранси за просто-
рии, парфимирани или непар-
фимирани вклучувајќи ги и 
оние што имаат дезинфекциони 
својства: 

3307.10 - Препарати за бричење, вклу-
чувајќи ги и оние пред и по 
бричење: 

3307.101 неприготвени за продажба 
на мало 

3307.109 приготвени за продажба 
на мало 15 

3307.20 - Дезодоранси за лична употре-
ба и препарати против поте-
ње: 

3307.201 неприготвени.за продажба 
на мало 10 

3307.209 приготвени за продажба 
на мало 15 

3307.30 - Парфимирани соли и други 
препарати за бањање: 

3307.301 неприготвени за1 продажба 
на мало 

3307.309 приготвени за продажба 
на мало 15 

3307.4 - Препарати за парфимирање 
или дезодорација на просто-
рии, вклучувајќи и миризли-
ви препарати за религиозни 
обреди: 

3307/41 - - ,,Agarbatti" и други мириз-
ливи препарати што мири-
саат при согорување 15 

3307.49 - - д р у г о : 
,3307.491 неприготвени за продажба 

на мало 10 
3307.499 проготвени за продажба 

на мало 15 
3307.90 - Друго: 
3307.901 неприготвени за продажба 

на мало 10 
3307.909 приготвени за продажба 

на мало 15 

Глава 34 

САПУН, ОРГАНСКИ ПОВРШИНСКИ АКТИВНИ 
СРЕДСТВА, ПРЕПАРАТИ ЗА ПЕРЕЊЕ, ПРЕПАРАТИ 
ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ, ВЕШТАЧКИ ВОСОЦИ, ПРИ-
ГОТВЕНИ ВОСОЦИ, ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЛИРАЊЕ И 
ЧИСТЕЊЕ, СВЕЌИ И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ, ПАСТИ 
ЗА МОДЕЛИРАЊЕ, „ЗАБАРСКИ ВОСОЦИ“ И ЗАБАР-

СКИ ПРЕПАРАТИ ВРЗ БАЗА НА ГИПС 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) мешаници или препарати од јестиви масти или 

масла од животинско или растително потекло што се 
употребуваат за одвојување на калапи (тар. број 15.17); 

2) издвоени хемиски определени соединенија; 
3) шампони, пасти за заби, кремови и пени за бриче-

ње и препарати за капење што содржат сапун или по-
вршински активни средства (тар. бр. 33.05, 33.06 или 33.07; 

2. Во смисла на тар. број 34.01, под поимот „сапун“ се 
подразбира само сапунот растворлив во вода. Сапунот и 
другите производи што бе распоредуваат во тар. број 
34.01 можат да имаат додадени материи (на пример: де-
зинфектанти, абразивен прав, полнила или лекови). Про-
изводите што содржат абразивен прав се распоредуваат 
во тар. број 34.01 само ако се во форма на стапачиња, ко-
лачиња и обликувани или леани парчиња. Во други форми 
тие се распоредуваат во тар. број 34.05 како „прашоци за 
чистење и слични препарати“. 
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3. Во смисла на тар. број 34.02, под поимот „орган-
ско-површински активни средства“ се подразбираат про-
зводите што кога се измешаат со вода во концентрација 
од 0,5% на 20 0С и се оставаат на иста температура еден 
час: 

1) даваат провидна или проѕирна течност или стабил-
на емулзија без издвојување на нерастворливите материи: 

2) го намалуваат површинскиот на“пон на водата на 
4,5 х 10 -2N/m 45 dyne/cm или помалку. 

4. Под поимот „масла од нафта и масла од битуме-
нозни минерали“ што се наведени во наименувањето на 
тар. број 34.03 се подразбираат производите дефинирани 
во забелешката 2 кон глава 27. 

5.^Под поимот „вештачки восоци и приготвени восо-
ци“ во смисла на тар. број 34.04, согласно со следнтие ис-
клучоци, се подразбираат само, и тоа: 

1) хемиски производените органски производи со во-
сочки особини, нерастворливи или растворлизи во вода; 

2) производите добиени со мешање на различни восо-
ци; 

3) производите со восочки особини врз база на еден 
восок или повеќе восоци, со додаток на маснотии, смоли, 
минерални материи или други материјали. 

Овој тарифен број не ги опфаќа: 
(1) производите што се распоредуваат во тар. бр. 

15.16, 15. 19 или 34.02, дури и ако имаат особини на восок; 
(2) немашаните восоци од животинско потекло и не-

мешаните восоци од растително потекло, небојосани или 
бојосани, што се распоредуваат во тар. број 15.21; 

^ (3) минералните восоци и слични производи од тар. 
број 27.12, без оглед на тоа дали меѓусебно се измешани 
или само бојосани; 

(4) мешаниците на восоци, дисперзирани или раство-
рени во течни медиуми (тар. бр. 34.05, 38.09, итн.). 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
ска 

стапка 

1 2 3 4 

34.01 Сапун; органски површински 
активни производи и препарати 
за употреба како сапун, во фор-
ма на стапчиња, колачиња, леа-
ни или обликувани парчиња, со 
додаток или без додаток ш са-
пун; хартија, вата, филц и ис-
ткаени ткаенини, импрегнирани 
или премачкани со сапун или 
со детергент: 

3401.1 - Сапун и органски, површин-
ски активни производи и пре-
парати во форма на стапчи-
ња, колачиња, леани или об-
ликувани парчиња и хартија, 
вата, филц и исткаени ткае-' 
нини, импрегнирани или пре-
мачкани со сапун или детер-
гент: 

- - за тоалетна употреба (вклу-
чувајќи ги производите со 
лековити супстанции) 

- - друго: 
перачи 
друго 

- Сапун во други форми 
34.02 Органски површински активни 

средства (освен сапун); по-
вршински активни препарати, 
препарати за перење (вклучува-
јќи помошни препарати за пе-
рење) и препарати за чистење, 
со додаток или без додаток на 
сапун, освен оние од тарифниот 
број 34.01: 

3402.1 - Органски површински актив-
ни средства приготвени и не-

3401.11 

3401.19 
3401.191 
3401.199 
3401.20 

14 

14 
14 
14 

приготвени за продажба на 
мало: 

3402.11 - - анјонсќи 10 
3402.12 - - катјонски 6 
3402.13 - - нејоногени 10 
3402.19- - - д р у г и 10 
3402.20 - Препарати приготвени за 

продажба на мало: 
3402.201 во прав, за перење 14 
3402.209 друго 14 
3402.90 - Друго: 
3402.901 во прав, за перење 14 
3402.909 друго 14 

34.03 Препарати за подмачкување 
(вклучувајќи препарати врз ба-
за на масло за ладење, кадење 
и препарати за отпуштање на 
шрафови и бурми, препарати 
против рѓа и корозија и препа-
рати за ослободување на кала-
пи врз база на средства за под-
мачкување) и препарати што се 
употребуваат за замаслување и 
мастење на текстилни материја-
ли, кожа, крзно или на други 
материјали, но исклучувајќи ги 
препаратите што содржат 70% 
или повеќе по маса масло од 
нафта или масла добиени од 
битуменозни минерали како ос-
новни состојки: 

3403.1 - Што содржат масло, од нафта 
или масла добиени од биту-
менозни минерали: 

3403.11 - - препарати за обработка на 
текстилни материјали, 
кожа, крзно или други мате-
ријали 

3403.19 - - д р у г о 
3403.9 - Друго: 
3403.91 - - препарати за обработка на 

текстилни материјали, 
кожа, крзно или други мате-
ријали 

3403.99 - - д р у г о 
34.04 Вештачки восоци и приготвени 

восоци: 
3404.10 - Од лигнит или мрк јаглен, 

хемиски модификувани 
3404.20 - Од полиетиленгликол 
3404.90 - Друго: 
3404.901 од мешаници на масни ал-

кохоли 
3404.902 - - печатен восок 
3404.909 друго 

34.05 Политури и кремови за обувки, 
мебел, подови, каросерии, стак-
ло или метал, пасти и прашоци 
за чистење и слични препарати 
(без оглед на тоа дали се во 
форма на фартија, вата, филц, 
неткаени тканини, сунѓерести 
материјали, од пластика или 
гума, импрегнирани или пре-
мачкани со такви препарати), 
освен восоците од тар. број 
34.04: 

3405.10 - Политури, кремови и слични 
препарати за обувки и кожа 14 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

5 
15 
10 
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1 2 3 4 I 2 3 4 

3405.20 - Политура кремови и слични 
препарати за одржување на 
дрвен мебел, подови и друга 
дрвенарија 14 

3405.30 - Политури и слични препара-
ти за каросерии, освен поли-
тури за метал 14 

3405.40 - Пасти, прашени и други пре-
парати за чистење 14 

3405.90 - Друго 14 
34.06 3406.00 Свеќи, свеќички и слично 14 
34.07 3407.00 Маси за моделирање (вклучува-

јќи приготвени за детска заба-
ва); препарати т.и. „забарски 
восоци“ или како „смеси за за-
барски отпечатоци“, во сетови, 
во пакувања за продажба на ма-
ло или во форма на плочички, 
потковички, стапчиња и слич-
но; други препарати за употре-
ба во забарството врз база на 
гипс (печен гипс или калциум-
сулфат): 

3407.001 препарати за забарството 10 
- 3407.009 друго 14 

Глава 35 

БЕЛТАЧИНЕСТИ МАТЕРИИ; МОДИФИКУВАНИ 
СКРОБОВИ; ЛЕПИЛА; ЕНЦИМИ 

З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) квасоци (тар. број 21.02); 
2) фракции на крв (освен на крвен албумин ^пригот-

вен за “терапевтска или профилактичка употреба), лекови и 
други производи од глава 30; 

3) енцимски препарати за претштавење (тар. број 
32-02); 

4) енцимски препарати за натопување и перење и дру-
ги производи од глава 34; 

5) стврднати белтачини (тар. број 39.13); 
6) производи на графичката индустрија врз подлога 

на желатин (глава 49). 
2. Во смисла на тар. број 35.05, под поимот „дек-

стрин" се подразбираат производите за разградување на 
скроб со редуцирана содржина на шеќер, изразен како дек-
строза, сметано на сува материја до 10%. 

Таквите производи со содржина на редуциран шеќер 
над 10% се 'распоредуваат во тар. број 17.02. 

Тарифна 
штевилка 

Тарифна 
ознака П о и м е н о в а њ е Царинска 

стопња 

1 2 3 4 

35.01 Казеин, казеинати и други де-
ривати на казеинот; лепила од 
казеин: 

3501.10 - Казеин: 
3501.101 за одгледување на микро-

биолошки култури Сл 
3501.109 друго 10 
3501.90 - Друго - 10 

35.02 Албумини, албуминати и други 
деривати на албумин: 

3502.10 - Албумин од јајца 7 
3502.90 - Друго: 
3502.901 лакталбумин Сл 
3502.909 друго 7 

35.03 3503.00 

35.04 

35.05 

35.06 

35.07 

3503.001 

3503.002 
3503.003 
3503.009 
3504,00 

Желатин (вклучувајќи желатин 
во листови со квадратна и пра-
воаголна форма; обработени 
или необработени по површи-
ната или бојосани) и деривати 
на желатин; рибино лепило; 
други лепила од животинско 
потекло, освен казеински лепи-
ла од тар. број 35.01: 
- - Желатин за стабилизација 

на вакцини 
Желатин друг 
Лепила 
Друго 

Пептони и нивни деривати, 
други протеински материи и 
нивни деривати, на друго место 
неспомнати ниту опфатени; 
прав од кожа, вклучувајќи прав 
и од хромноштавена кожа: 

3504.001 - - Пептони добиени со хид-
ролиза на казеин за одгле-
дување на бактериолошки, 
култури 
Друго 

Декстрини и други модифику-' 
вани скробови (на пр: прежела-
тинизирани и естерификувани 
скробови); лепила врз база на 
скробови или врз база на дек-
стрин и други модификувани 
скробови: - -
- Декстрини и други модифи-

к у в а ^ скробови 
- Лепила 

3504.002 

3505.10 

3505.20 

3506.10 

3506.9 
3506.91 

3506.99 -

3507.10 

3507.90 
3507.901 
3507.902 
3507.903 
3507.904 
3507.905 

Сл 
15 
15 
15 

Сл“ 
15 

КГ 
10 

Подготвени лепила и други 
подготвени средства за лепење, 
на друго место неспомнати или 
опфатени; производи погодни 
за употреба како лепила или 
средства за лепење, подготвени 
за продажба на мало како лепи-
ла и средства за лепење во па-
кувања со нето маса до 1 kg: 
- Производи погодни за упот-

реба како лепила или сред-
ства за лепење, подготвени за 
продажба на мало како лепи-
ла или средства за лепење во 
пакувања со нето маса до 1 
kg 

- Друго: 
- - средства за лепење врз база 

на каучук или пластични 
маси (вклучувајќи вештачки 
смоли) 

друго: 
Енцими; подготвени енцими на 
друго место неспомнати ниту 
опфатени: 
- Сириште и негови концентра-

ти 
- ,Друго : 

пепсини 
трипсин 
тиомукасе 
други енцими ч 

енцимски концентрати на 
панкреатин 

15 

15 
15 

15 
Ст 

Сл 
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3507.906 

3507.907 

3507.909 

енцимски концентрати, 
други 
енцимски препарати за 
смекнување на месо 
друго 

Глава 36 

10 

5 

36.05 

36.06 

3605.00 

ЕКСПЛОЗИВИ; ПИРОТЕХНИЧКИ ПРОИЗВОДИ; КИБ-
РИТИ; ПИРОФОРНИ ЛЕГУРИ; ЗАПАЛНИ 

ПРЕПАРАТИ 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа издвоени хемиски определе-

ни соединенија, освен оние запишани во забелешката 2 
под 1) и 2) кон оваа глава. 

2. Под поимот „производи од запални материјали“ 
од наименувањето на тар. број 36.06 се подразбираат са-
мо, и тоа: 

1) металдехид, хексаметилентитрамин и слични мате-
рии, подготвени во форми (на пр: таблети, стапчиња и 
слично) за употреба како гориво; гориво врз база на алко-
хол илслични подготвени горива во цврста или полуцврста 
форма; 

2) течни или гасовити горива преведени во течна сос-
тојба што се употребуваат во запалки за цигари и слични 
запалки, во садови чија зафатнина не надминува 300 cm3; 

3) смолни факели, потпалувачи на оган и сл. 

Тарифна Тарифна П о и м е н о в а њ е Царинска штевилка ознака стопња 

1 2 3 4 

36.01 3601.00 Барут: 
3601.001 Бездимен барут 15 
3601.002 Црн барут, ловечки 15 
3601.003 Црн барут, рударски 15 
3601.009 Црн барут друг 15 

36.02 3602.00 

3602.001 

Подготвени експлозиви, освен 
барут: 

Врз база на амониумнит-
рат 15 

3602.002 Врз база на хлорат и пер-
15 -Л -, хлорат 15 i 3602.003 - - г Врз база на нитроглицее-

рин 15 
3602.004 Врз база на азотни естери 15 
3602.009 Други 15 

36.03 3603.00 Бавногоречки штапини; дето-
нирачки штапини; ударни и ек-
сплозивни каписли; запалки;1 

електрични детонатори: 
3603.001 Детонирачки штали ни 15 
3603.002 Бавногоречки штапини 15 
3603.003 Каписли 15 
3603.004 Запалки 15 
3603.009 Детонатори 15 

36.04. Пиротехнички производи за ог-
номет^ сигнални ракети, про-
тивградни ракети, сигналани, 
ракети за густа магла и други 
пиротехнички производи: 

3604.10 - Пиротехнички производи за 
15 огномети 15 

3604.90 - Друго: 
3604.901 противградни ракети 15 
3604.909 - - - друго 15 

3606.10 

3606.90 

Кибрити, освен пиротехнички 
производи од тар. број 36.04 
Фероцериум и други пирофор-
ни легури во сите форми; про-
изводи од запални материи на-
ведени во забелешката 2 кон 
оваа глава: 
- Течни или гасовити горива 

преведени во течна состојба, 
што се употребуваат за за-

' палки за цигари и слични за-
палки во садови со зафатнина 
до 300 cm3 

- Друго 

Глава 37 

10 

15 

ПРОИЗВОДИ ЗА ФОТОГРАФСКИ И КИНЕМАТО-
ГРАФСКИ ЦЕЛИ 

З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа отпадоци од материјали. 
2. Во оваа глава изразот „фотографски“ се однесува 

на постапката која овозможува создавање на видлива сли-
ка со директно или индиректно дејствување на светлото 
или други форми на зрачење на осетлива површина. 

Тарифен 
6poj 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

37.01 Фотографски плочи и план-
-филмови, осетливи на свет-
лост, неосветлени, од кој и да 
било материјал освен од харти-
ја, картон или текстил; план-
-филмови за моментна (брза) 
фотографија, осетливи на свет-
лост, неосветлени, во касети 
или без касети: 

3701.10 - За рендгенско снимање 18" 
3701.20 - План-филм за моментна 

(брза) фотографија 18" 
3701.30 - Други плочи и план-филм, 

чија една страна надминува 
255 mm: 

3701.301 за графичка индустрија 18" 
3701.309 други 18" 
3701.9 - Друго: 
3701.91 - - за фотографии во боја (по-

веќебојни): 
3701.911 за графичка индустрија 18" 
3701.919 други ' 18" 
3701.99 - - д р у г о : 
3701.991 за графичка индустрија 18" 
3701.992 дозиметриски 18^ 
3701.993 флуорографски 18" 
3701.999 друго 18" 

37.02 Фотографски филмови во род-
ни осетливи на светлост, неос-
ветлени; од кој и да било мате-
ријал освен од хартија, картон 
или текстил; филмови во родни 
за моментна (брза) фотографи-
ја, осетливи на светлост, неос-
ветлени: 

3702.10 - За рендгенски снимања: 
3702.101 со широчина над 300 mm, 

медицински 13" 

5 
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18" 
18" 

18" 

18" 

3702.102 со широчина над 300 mm, 
индустриски 

3702.109 други 
3702.20 - Филм за моментна (брза) фо-

тографија 
3702.3 - Други филмови, неперфори-

рани, со широчина до 105 
mm: 

3702.31 - - за фотографија во боја (по-
веќебојна) 

3702.32 - - други со емулзија на хало-
гениди на сребро: 

3702.321 флуорографски 18" 
3702.329 - Други 18" 
3702.39 — други 18" 
3702.4 - Други филмови, неперфори-

рани, со широчина над 105 
mm: 

3702.41 - - со широчина над 610 mm и 
должина над 200 т , за фо-
тографија во боја (повеќе-
бојна) 18 

3702.42 - - с о широчина над 610 mm и 
должина над 200 т , освен 
за фотографија во боја 18 

3702.43 - - с о широчина над 610 mm и 
должина до 200 m 8 

3702.44 - - с о широчина над 105 mm до 
610 mm 8 

3702.5 - Други филмови, за фотогра-
фија во боја (повеќебојна): 

3702.51 - - с о широчина до 16 mm и 
должина до 14 m 18 

3702.52 - - с о широчина до 16 mm и 
должина над 14 m 18 

3702.53 - - со широчина над 16 mm до 
35 mm и должина до 30 m 
за слајдови 18 

3702.54 - - с о широчина над 16 mm до 
35 mm и должина до 30 m, 
освен за слајдови 18 

3702.55 - - со широчина над 16 mm до 
35 mm и должина над 30 
mm: 

3702.551 кинематографски и теле-
визиски филм 18 

3702.559 други 18 
3702.56 - - с о широчина над 35 mm: 
3702.561 кинематографски и теле-

визиски филм 18" 
3702.569 други 18 
3702.9 - Друго: 
3702.91 - - со широчина до 16 mm и 

должина до 14 m 18 
3702.92 - - с о широчина до 16 mm и 

должина над 14 m 18 
3702.93 - - со широчина над 16 mm до 

35 mm и должина до 30 m 18 
3702.94 - - с о широчина над 16 mm до 

35 mm и должина над 30 т : 
3702.941 кинематографски и теле-

визиски филм 18 
3702.949 други 18 
3702.95 - - с о широчина над 35 mm: 
3702.951 кинематографски и теле-

визиски филм 18 
3702.959 други 18 

37.03 Фотографска хартија, картон и 

текстил, осетливи на светлост, 
неосветлени:' 

3703.10 - Во родни, со широчина над 
610 mm 18 

3703.20 - Друго за фотографија во боја 
(повеќебојна) 18 

3703.90 - Друго 15 
37.04 3704.00 Фотографски плочи, филмови, 

хартии, картон и текстил освет-
лени но неразвиени 6 

37.05 Фотографски плочи, филмови, 
осветлени и развиени, освен ки-
нематографски филмови: 

3705.10 - За офсет-репродукција 6 
3705.20 - Микрофилмови: 
3705.201 со снимен научен и стру-

чен текст Сл 
3705.209 други 6 
3705.90 - Друго: 
3705.901 микрофишеви со снимен 

научен и стручен текст Сл 
3705.909 други 6 

37.06 Кинематографски филмови ос-
ветлени и развиени, со снимен 
или без снимен звучен запис 
или само со снимен звучен за-
пис: 

3706.10 - Со широчина 35 mm или по-
веќе: 

3706.101 само со звучен запис 5 
3706.109 други Сл 
3706.90 - Друго: 
3706.901 само со звучен запис 5 
3706.909 други Сл 

37.07 Хемиски препарати за фото-
графски намени (освен лакови, 
лепила, средства за лепење и 
слични препарати); неизмеша-
ни производи за фотографска 
употреба, подготвени во одме-
рени дози или подготвени за 
продажба на мало во форма го-
това за употреба: 

3707.10 - Емулзии, осетеливи на свет-
лост 15 

3707.90 - Друго 15 

Глава 38 
РАЗНИ ПРОИЗВОДИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 

З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) Издвоените хемиски определени елементи и соеди-

ненија, освен следните производи: 
(1) вештачки графит (тар. број 38.01); 
(2) инсектициди, родентициди, фунгициди, хербици-

ди, средства против 'ртење, средства за регулирање на 
растењето, средства за дезинфекција и слични производи 
подготвени во форми или пакувања предвидени во тар. 
број 38.08; 

(3) производи подготвени како полнила за апарати за 
гаснење пожар и противпожарни бомби и гранати (тар. 
број 38.13); 

(4) производи наведени во следната забелешка 2 под 
1) или 2 под 3); 

2) мешаниците на хемиски производи и прехранбени-
те и други материи што имаат хранлива вредност, а се 
употребуваат при подготвувањето на човечка храна (обич-
но тар. број 21.06); 
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3) лекови (тар. број 30.03 или 30.04). 
2. Tap. број 38.23 ги опфаќа и следните производи 

ипо не се распоредуваат во други тарифни броеви на оваа 
1 арифа: 

1) култивираните кристали (освен оптички е л е м е н т ) 
“со поединечна тежина од 2,5 и повеќе грами, од магнезиу-
м о в и ИЛИ од халогениди на алкални или на земно-ал-
кални метали; 

2) фузелно масло (патока); дипелово масло; 
3) производи за бришење мастило подготвени во па-

кувања за продажба на мало; 
4) производи за исправка на матрици и други корек-

турни течности подготвени за продажба на мало; 
5) топливи керамички производи за определување на 

температурата во печки (на пр: сегерови пирамиди). 

Тарифна Тарифна 
ш гсвиIKd П о и м е и о в д, њ е 

Царинска 

38.01 Вештачки графит, колоиден 
или полуколоиден графит; пре-
парати врз база на графит или 
други видови јаглерод во фор-
ма на паста, блокови, плочи 
или други полупроизводи: 

3801.10 - Вештачки графит 5 
3801.20 - Колоиден или полуколоиден 

графит 5 
3801.30 - Јаглеродни пасти за електро-

ди и слични пасти за об-
ложување на печки 10 

3801.90 - Друго 10 
38.02 Активен јаглен; активни при-

родни минерални производи; 
животински јаглен, вклучувајќи 
употребен животински јаглен: 

3802.10 - Активен јаглен 10 
3802.90 - Друго: 
3802.901 животински јаглен 10 
3802.909 друго 12 

38.03 3803.00 Тал-масло, сурово или рафини-
рано 10 

38.04 Бази останати по производство-
то на дрвна целулоза, некон-
центрирани или концентрира-
ни, десахарификувани или хе-
миски третирани, вклучувајќи 
лигнинсулфонати, но исклучу-
вајќи тал-масло од тар, број 
38.03: 

3804.001 концентрирана сулфитна 
база 5 

3804.009 - - - д р у г о 10 
38.05 Смолен или сулфатен терпен-

тин од дрво и други терпентин-
ски масла добиени со дестила-
ција или друга постапка од иг-
ло л пено дрво; суров дипентен; 
сулфитен терпентин и други су-
рови парацимени; борово мас-
ло што содржи алфатерпинеол 
како главна состојка: 

3805.10 - Смолни или сулфатни тер-
пентински масла од дрво 12 

3805.20 - Борово масло 12 
3805.90 ' - Друго 12 

38.06 Колофониум и смолни кисели-
ни и нивни деривати; пинолин 
и колофониумски масла; течни 
смоли: 

3806.10 - Колофониум 15 
3806.20 - Соли на колофониум или 

смолни киселини 15 

38.07 

38.08 

38.09 

3808.301 -

3808.302 готови препарати 
3808.309 друго 
3808.40 - Дезинфектанти: 
3808.401 претконцентрати со две 

или повеќе компоненти 
3808.402 готови препарати 
3808.409 друго 
3808.90 - Друго: 
3808.901 претконцентрати со две 

или повеќе компоненти 
3808.902 готови препарати 
3808.909 друго 

Средства за доработка, носачи 
на бои, средства за забрзување 
на бојосувањето и за фиксира-
ње на материите за бојосување 
и други производи (на пр: сред-
ства за апретура и нагризува-
ње), што се употребуваат во ин-
дустријата на текстил, хартија, 
кожа и во слични индустрии, на 
друго место неспомнати ниту 
опфатени: 

3809.10 - Врз база на скробни материи: 
3809.101 недовршени препарати 

12 
1 2 

12 
1 2 

1 2 

12 
1 0 

10 
10 

3806.30-' - Смолни естри 
3806.90 - Друго 
3807.00 Катран од дрво; масло од кат-

ран од дрво; креозот од дрво; 
нафта од дрво; растителна смо-
ла; пиварска смола и слични 
препарати врз база на колофо-
ниум, смолни киселини или 
растителни смоли: 

3807.001 - -катран од дрво 
3807.002 - -масло од катран од дрво 
3807.003 креозот од дрво 
3807.004 нафта од дрво (суров ме-

танол) 
3807.005 растителни смоли 
3807.006 пиварска смола 
3807.009 ^ - - друго 

Инскетициди, родентициди, 
фунгициди, хербициди, сред-
ства против 'ртење, средства за 
регулација на растењето на рас-
тенијата, дезинфектанти и слич-
ни производи, подготвени во 
форми или пакувања за про-
дажба на мало или како препа-
рати или производи (на пр. сул-
фурирани ленти, фитили, свеќи 
и хартии за убивање муви): 

3808.10 - Инсектициди: 
3808.101 претконцентрати со две 

или повеќе компоненти 
3808.102 готови препарати 
3808.109 друго 
3808.20 - Фунгициди: 
3808.201 претконцентрати со две 

или повеќе компоненти 
3808.202 готови препарати 
3808.209 друго 
3808.30 - Хербициди, средства против 

'ртење и средства за регула-
ција на растењето на расте-
нијата: 
- - претконцентрати со две 

или повеќе компоненти 

5 
10 

5 
10 
8 

5 
10 

10 

- 5 
10 
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3809.109 друго 
3809.9 - Друго: 
3809.91 - -што се употребуваат во тес-

ктилната индустрија: 
3809.911 недовршени препарати 
3809.919 - друго 
3809.92 - -што се употребуваат во ин-

дустријата за хартија: 
3809.921 недовршени препарати 
3809.929 друго 
3809.99 - - д р у г о : 
3809.991 недовршени препарати 
3809.999 друго 

38.10 Препарати за декапирање на 
метални.површини; топители и 
други помошни препарати за 
лемење и заварување; прашоци 
и пасти за лемење и заварување 
што се состојат од метали и 
други материјали; препарати 
што се употребуваат како јадра 
или облоги за електроди или 
прачки за заварување: 

3810.10 - Препарати за декапирање на 
метални површини; прашоци 
што се стостојат од метали 
или од други материјали, за 
лемење или заварување 

3810.90 - Друго 
38.11 Препарати против детонација, 

препарати за спречување на ок-
сидација, за спречување на та-
ложење на смола, подобрувачи 
на вискозитет, препарати за 
спречување на корозија и други 
подготвени адитиви, за мине-
рални масла (вклучувајќи бен-
зин) или за други течности што 
се употребуваат за исти цели 
како минералните масла: 

3811.1 - Препарати против детонаци-
ја: 

3811.11 - -врз база на соединенија на 
олово 

3811.19 - - д р у г и 
3811.2 - Адитиви за масла за подмач-

кување: 
3811.21 - -што содржат масла од нафта 

или масла од битуменозни 
минерали: 

3811.211 препарати за подобрување 
на вискозитетот 

3811.219 други 
3811.29 - - д р у г и 
3811.90 - Д р у г о 

38.12 Подготвени забрзувачи на вул-
канизација; сложени пластифи-
катори за. гума и пластични ма-
си, на друго место неспомнати 
ниту опфатени, препарати за 
спречување на оксидација и 
други сложени стабилизатори 
за гума и пластични маси: 

3812.10 - Подготвени забрзувачи на 
вулканизација за гума 

3812.20 - Сложени пластификатори за 
г^ма и пластични маси: 

3812.201 смекнувачи 
3812.202 зацврснувачи за лепила и 

лакови 

10 

5 
10 

5 
10 

5 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 
10 

15') 

10 

3812.209 друго 
3812.30 - Препарати против оксидаци-

ја и други сложени стабили-
затори за гума или пластич-
ни маси: 

3812.301 антиоксидациони, за гума 
3812.309 друго 

38.13 3813.00 Препарати и полнења за апара-
ти за гаснење пожар; наполне-
ти гранати за гаснење пожари: 

3813.001 за гаснење пожари од кла-
са ВС Е, во прав 

, 3813.009 друго 
38.14 3814.00 Сложени органски растворачи 

и разредувачи на друго место 
неспомнати ниту опфатени; 
подготвени средства за симну-
вање на премачкувачките сред-
ства или лаковите 

38.15 Иницијатори на рекација, за-
брзувачи на рекација и катали-
тички препарати, на друго мес-
то неспомнати или опфатени: 

3815.1 - Катализатори врз носач: 
3815.11 - - с о никел или со соединенија 

на никел како активни мате-
рии 

3815.12 - - с о благородни метали или со 
соединенија на благородни 
метали како активни мате-
рии 

3815.19 - - д р у г и 
3815.90 - Друго 

38.16 3816.00 Огноотпорни цементи, огноот-
порни малтери, огноотпорни.^ 
бетони и слични огноотпорни 
маси, освен производите од 
тар. број 38.01 

38.17 Мешани алкилбензени и меша-
ни алкилнафталини, освен оние 
од тар. бр. 27.07 или 29.02: 
- Мешани алкилбензени: 

линеарни алкилбензени 
други 

- Мешани алкилнафталини 
Хемиски елементи допирани за 
употреба во електрониката во 
форма на дискови, плочки или 
слични форми; хемиски соеди-
ненија допирани за употреба во 
електррниката 
Течности за хидраулични коч-
ници и други подготвени теч-
ности за хидраулична трансми-
сија, што не содржат или 
содржат помалу од 70% по ма-
са масла од нафта или масла 
добиени од битуменозни мине-
рали 

38.20 3820.00 Препарати против замрзнување 
и приготвени течности за од-
мрзнување 

38.21 3821.00 Подготвени подлоги за развој 
на микроорганизми 

38.22 3822.00 Сложени дијагностички или ла-
бораториски реагенси, освен 
оние од тар. бр. 30.02 и 30.06 

38.23 Подготвени врзивни средства 
за леарски калапи или леарски 
јадра, хемиски производи и 
препарати на хемиската индус-

38.18 

38.19 

3817.10 
3817.101 
3817.109 
3817.20 
3818.00 

3819.00 

15' 

10 
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трија и на сродни индустрии 
(вклучувајќи ги и оние што се 
состојат од мешаници на при-
родни производи), на друго 
место неспомнати или неопфа-
тени; други производи на хе-
миската индустрија или на 
сродни индустрии, на друго 
место неспомнати или неопфа-
тени: 

3823.10 - Подготвени врзивни средства 
за леарски калапи или леар-
скијадра 10 

3823.20 - Нафтенски киселини, нивни 
соли нерастворливи во вода 
и нивни естри 10 

3823.30 - Неагломерирани карбиди на 
метали, меѓусебно измешани 
или измешани со метални 
врзива 10 

3823.40 - Подготвени адитиви за це-
менти, малтери или бетони 10 

3823.50 - Неогноотпорни малтери и бе-
10 тони 10 

3823.60 - Сорбитол, освен сорбитол од 
тар. подброј 2905.44 10 

3823.90 - Друго: 
3823.901 препарати за галванизаци-

ја и фосфатирање 15 
3823.902 средства за плакнење на 

нафтени и гасни дупчоти-
ни Сл 

3823.903 мешаници на халогени де-
ривати на јаглеводороди 5 

3823.904 препарати за гранулирање 
на ѓубриња Сл 

3823.909 друго 10 

ОДДЕЛ VII 
ПЛАСТИЧНИ МАСИ И ПРОИЗВОДИ ОД ПЛАСТИЧ-
НИ МАСИ; КАУЧУК И ПРОИЗВОДИ ОД КАУЧУК И 

ГУМА 
З а б е л е ш к и 
1. Производите подготвени во сетови што се состојат 

од две или повеќе посебни состојки од кои некои, или сите, 
се распоредуваат во овој оддел, а се наменети да се изме-
шаат заедно заради добивање на производите од оддел VI 
или VIII, ќе се распоредат во соодветен тар. број за тој 
производ, под услов состојките: 

1) од гледиште на нивното приспособување, со оглед 
на начинот на кој се подготвени, јасно да се распознатли-
ви, и да се наменети за употреба заедно без претходно пре-
пакување; 

2) заедно да се царинат; 
3) да се такви што да можат да се распознаат според 

својата природа или според релативните пропорции во 
кои се присутни и да се дополнуваат меѓусебно. 

2. Производите од пластични маси, каучук и гума на 
кои се печатени мотиви, текст, илустрации и сл. на кои пе-
чатот им дава суштествен карактер во однос на главната 
употреба на производите, се распоредуваат во глава 49, со 
исклучок на производите од тар. бр. 39.18 и 39.19. 

Глава 39 

ПЛАСТИЧНИ МАСИ И ПРОИЗВОДИ ОД 
ПЛАСТИЧНИ МАСИ 

З а б е л е ш к и 
1. Под поимот „пластични маси“ во Тарифата се под-

разбираат оние материјали од тар. бр. 39.01 до 39.14 што 

се или што биле способни, било во моментот на полиме-
ризација или на некој следен степен додека биле под-
ложени на едно надворешно влијание (обично на топлина 
или притисок, а ако е потребно со растворач или пласти-
фикатор) да се обликуваат со леење, екструдирање, валање 
или со друга постапка во форми што се задржуваат по 
престанокот на надворешното влијание. 

Под поимот „пластични маси“ во оваа тарифа се под-
разбира и вулканфиберот. Меѓутоа, под поимот „пластич-
ни маси“ не се подразбираат текстилните материјали од 
оддел XI. 

2. Оваа глава не опфаќа: 
1) восоци од тар. број 27.12 или 34.04; 
2) издвоени хемиски определени органски соедине-

нија (глава 29); 
3) хепарин и негови соли (тар. број 30.01); 
4) фолии за печат од тар. број 32.13; 
5) органски површински активни средства и препа-

рати од тар. број 34.02; 
6) течни смоли и смоли од колофониум (тар. број 

38.06); 
7) синтетички каучук дефиниран во глава 40 и произ-

води од синтетички каучук; 
8) седларски и сарачки производи (тар. бр. 42.01), 

ковчези, куфери, рачни торби и други контејнери од та-
рифниот број 42.02; 

9) плетарија, кошникарски производи и други про-
изводи од глава 46; 

10) тапети од тар. број 48.14; 
11) стоки од оддел XI (текстил и производи од тек-

стил); 
12) производи од оддел XII (на пр. обувки; капи, ша-

пки итн., чадори, сонцобрани, стапови, камшици, корбачи 
и нивни делови); 

13) имитигации на накит од тар. број 71.17; 
14) производи од оддел XVI (машини и механички 

или електрични уреди); 
15) делови на воздухоплови или на возила од оддел 

XVII; 
16) производи од глава 90 (на пр. оптички елементи,-

рамки за наочари, инструменти за цртање); 
17) производи од глава 91 (на пр. Куќишта за часовни-

ци или саати); 
18) производи од глава 92 (на пр. музички инструмен-

ти и нивни делови); 
19) производи од глава 94 (на пр. мебел, ламби и свет-

лечки тела, светлечки знаци, монтажни згради); 
20) производи од глава 95 (на пр. играчки реквизити 

за спорт и игра); 
21) производи од глава 96 (на пр. четки, копчиња, па-

тент-затворачи, чешли, пишталки или дршки од лулиња 
за пушење, муштикла! или слично, делова од термос-ши-
шиња, пенкала, патент-моливи). 

3. Tap. броеви 39.01 до 39.11 ги опфаќаат само следни-
те стоки што се произведени со хемиска синтеза: 

1) течни синтетички полиолефини, од кои помалку од 
60% зафатнина дестилираат на 3000С, по конверзија на 
1,013 милибари со примена на методата на дестилација 
под намален притисок (тар. бр. 39.01 и 39.02); 

2) смоли што не се високо полимеризирани, видови 
на кумароминден смоли (тар. број 39.11); 

3) други синтетички полимери, со просек од најмалку 
5 мономер-единици; 

4) сид икони (тар. број 39.10); 
5) резоли (тар. .број 39.09) и други претполимери. 
4. Во смисла на оваа глава, ако не е предвидено пои-

наку, кополимерите (вклучувајќи кополикондензати, про-
изводи на кополиадиција, блок-кополимери и калемени 
графткополимери) и мешаници на полимери, се распоре-
дуваат во тарифните броеви што ги опфаќаат полимерите 
на тој комономер'што преовладува по тежина во однос на 
секој друг прост комономер, при што комономерите чии 
полимери се распоредуваат во ист тарифен број треба да 
се сметаат како да претставуваат прост комономер. 

Ако прост комономер не преовладува по тежина, ко-
полимерите и мешаниците на полимери ќе се распоредат 
во последниот по ред од оние тарифни броеви што поради 
важноста треба подеднакво да се земат предвид. 

Под поимот „кополимери" се подразбираат сите по-
лимери во кои нема прост мономер кој претставува 95% 
или повеќе по маса од вкупната содржина на полимерот. 
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5. Хемиски модификуваните полимери кај кои само 
со додатоци на главниот полимерен синџир се извршени 
промени со хемиска реакција, ќе се распоредат во соодвет-
ниот тарифен број на немодификуваниот полимер. Оваа . 
одредба не се применува на калемени (графт) кополимери. 

6. Во тар. бр. 39.01 до 39.14, под поимот „примарни 
форми“ се подразбираат само следните форми: 

1) течности и пасти, вклучувајќи дисперзии (емулзии 
и суспензии) и раствори; 

2) блокови со неправилна форма, грутки, прав (вклу-
чувајќи и прав за обликување), гранули, мали лушпи и 
слични форми. 

7. Tap. број 39.15 не ги опфаќа отпадоците, стругани-
ците и остатоците од поединечните термопластични мате-
ријали преработени во примарни форми (тар. бр. 39.01 до 
39.14). 

8. Во смисла на тар. број 39.17, под поимот „цевки и 
црева“ се подразбираат шупливи производи, без оглед на 
тоа дали се полуфабрикати или довршени производи што 
обично се употребуваат за транспорт, спроведување или 
дистрибуција на гасови или течности (на пр. ребреста цре-
ва за задевање, перфорирани цевки). Овој поим, исто така, 
ги опфаќа обвивките за колбасичарски производи и други 
сплескани цевки. Меѓутоа, производите, со исклучок на 
претходно спомнатите производи, што имаат поинаков 
внатрешен напречен пресек, освен кружен, овален, правоа-
голен (кај кои должината не ја надминува 1,5 пати широ-
чината) или во форма на правилен многуаголник, не се 
сметаат како цевки и црева туку како профилни форми. 

9. Во смисла на тар. број 39.18, под поимот „пластич-
ни тапети за ѕидови и тавани“ се подразбираат производи-
те во родни широки 45 cm или повеќе, погодни за декора-
ција на ѕидови и тавани, а се состојат од пластични маси 
трајно прицврстени на подлога од кој било материјал ос-
вен од хартија,а под услов слојот на пластична маса (од 
лицето) да е шагриниран - со зрнеста површина, релјефно 
украсен, површински бојосан, со печатени шари или пои-
наку украсен. 

10) Во тар. бр. 39.20 и 39.21, под поимот „плочи, лис-
тови, филмови, фолии и ленти“ се подразбираат само пло-
чи, листови, филмови, фолии и ленти (освен оние од глава 
54) и блокови со правилна геометриска форма, печатени 
или непечатени или поинаку површински обработени, не-
сечени или сечени во правоаголни форми (вклучувајќи 
квадратни) но натаму необработени (дури и ако со сечење-
то станале производи готови за употреба). 

11) Tap. број 39.25 ги опфаќа само следните произво-
ди, под услов да не се опфатени со кој и да било тарифен 
број на раздел II од оваа глава: 

1) резервоари, цистерни (вклучувајќи септички цис-
терни), каци и слични садови со зафатнина над 300 1; 

2) градежни елементи што се употребуваат на пример 
во подови, ѕидови, прегради, тавани или покриви; 

3) олуци и прибор за олуци; 
4) врати, прозорци и нивни рамки и прагови за вра-

ти; 
5) балконски, скалилни и други огради, порти и слич-

ни пречки; 
6) прозорски капаци, ролетни (вклучувајќи венецијан-

ски ролетни) и слични производи, нивни делови и прибор; 
7) полици со големи димензии на склопување или за 

трајно вградување, на пример во продавници, работилни-
ци, складови; 

8) украсни архитектонски мотиви, на пример: жлебес-
ти украси, куполи и слично; 

9) прибор за трајно вградување во врати или на вра-
ти, прозорци на скали, ѕидови или други делови на згради, 
на пример: копчиња, рачки, кукачки, држачи, држачи за 
пешкири, плочи за прекинувачи и други заштитни плочи. 

Забелешка кон тарифниот подброј: 
1. Во кој и да било тарифен број на оваа глава, копо-

лимерите (вклучувајќи ги производите на кополиконден-
зација, кополиадација, блок-кополимери, калемени 
(графт) кополимери) ќе се распоредат во ист подброј како 
хомополимери на комономер што преовледува, а хемиски 
модификуваните полимери од видовите наведени во забе-
лешката 5 ќе се распоредат во ист тарифен подброј како 
немодификуваните полимери, под услов таквите кополи-
мери или хемиски модификувани полимери да не се поспе-

цифично опфатени со кој и да било друг подброј и да не 
постои подброј со наименување „друго“ во редицата под-
броеви што се во прашање. Мешаниците на полимери се 
распоредуваат во ист подброј како кополимерите (или хо-
мополимери, зависно од случајот) од исти мономери во 
исти порпорции. 

Тарифна 
poj ознака 

Тарифен 
број 

Н а и м е н у в а њ е Царинска 
стапка 

1 2 3 4 

/. ПРИМАРНИ ФОРМИ 
39.01 Полимери на етилен во при-

марни форми: 
3901.10 - Полиетилен, со специфична 

15 густина помала од 0,94 15 
3901.20 - Полиетилен со специфична 

12^ густина од 0,94 или поголема 12^ 
3901.30 - Кополимери на етилен-винил 

15 ацетат 15 
3901.90 - Друго 15 

39.02 Полилмери на пропилен или на 
други олефини, во примарни 
форми: 

3902.10 - Полипропилен 12" 
3902.20 - Полиизобутилен 15 
3902.30 - Кополимери на пропилен 15 
3902.90 - Друго 15 

39.03 

3903.1 

Полимери на стирол, во при-
марни форми: 
- Полистирол: 

3903.11 - - за експандирање 15 
3903.19 - - други: 
3903.191 полисторол во суспензија Сл 
3903.199 други 15 
3903.20 - - кополимери на стиролакри-

лонитрил (SAN) 15 
3903.30 - Кополимери на акрилонит-

рилбутадиенстирол (АВЅ) 15 
3903.90 - Други 15 

39.04 Полимери на винилхлорид или 
на други халогенирани олефи-
ни, во примарни форми: 

3904.10 - Поливинилхлорид, н е в м е -
15 шан со други материи 15 

3904.2 - Друг поливинилхлорид: 
3904.21 - - непластифициран 
3904.22 — пластифициран 15 
3904.30 - Кополимери на винилхло-

15 рид-винилацетат 15 
3904.40 - Други кополимери на винил-

15 хлорид 15 
3904.50 - Полимери на винилиден хло-

рид 15 
3904.6 - Флуорополимери: 
3904.61 - - политетрафлуороетилен 15 
39ЈЈ4.69 - - други 15 
3904.90 - Други 15 

39.05 

3905.1 

Полимери на винилацетати или 
на други винилестри, во при-
марни форми, други полимери 
на винил во примарни форми: 
- Полимери на винилацетати: 

3905.11 - - во водена дисперзија 18 
3905.19 - - други 18 
3905.20 - Поливинилалкохоли, со не-

хидролизирани ацетатни гру-
15 пи или без нив 15 
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3907.10 
3907.20 
3907:201 

3907.202 

3907.203 

3907.204 

3907.205 

3907.206 

3907.207 

3907.208 

3905.90 - Други 
39.06 Акрилни полимери во примар-

ни форми: 
3906.10 - Полиметилметакрилат 
3906.90 - Други 

39.07 Полиацетали, други полиетри и 
епоксидни смоли, во примарни 
форми; поликарбонати, алкид-
ни смоли, полиалил естри и 
други полиестри, во примарни 
форми: 
- Полиацетали 
- Други полиетри: 

чисти пол петри за мек'? 
полиуретански пени 
подготвени полиетри за 
меки полиуретански пени 
други полиетри за меки 
полиуретански пени 
чисти полиетри за полут-
врди полиуретански пени 
подготвени полиетри за 
полутврди полиуретански 
пени 
други полиетри за полут-
врди полиуретански пени 
чисти полиетри за тврди 
полиуретански пени 
подготвени полиетри за 
тврди полиуретански пени 

3907.209 Други полиетри за тврди 
полиуретански пени 

3907.30 - Епоксидни смоли 
3907.40 - Поликарбонати 
3907.50 - Алкидни смоли 
3907.60 - Полиетилентерефталат 
3907.9 - Други полиестери: 
3907.91 - - незаситени: 
3907.911 во прав и гранулат 
3907.919 други 
3907.99 - - д р у г и : 
3907.991 заситени, во прав и грану-

лат 
3907.999 други 

39.08 Полиамиди во примарни фор-
ми: 

3908.10 - Полиамид 6, -11, -12, -6,6 
, -6,9, -6,10 и -6,12: 

3908.101 во прав и гранулат 
3908.109 во други примарни форми 
3908.90 - Други: 
3908.901 во прав и гранулат 
3908.909 во други примарни форми 

39.09 Аминосмоли, фенолни см^ли и 
полиуретани, во примарни фор-
ми: 

3909.10 - Уреа смоли; тиоуреа смоли 
3909.20 - Меламински смоли 
3909.30 - Други аминосмоли 
3909.40 - Фенолни смоли 
3909.50 - Полиуретани 

39.10 3910.00 Силикони во примарни форми: 
3910.00 1 силиконски масла 
3910.002 емулзии 
3910.009 друго 

4 1 2 3 4 

15 39.11 Смоли од нафта, кумаронинден 
смоли, политерпени, полисул-
фиди, полисулфони и други 

15 
15 

производи наведени во забе-15 
15 

лешката 3 кон оваа глава, на 15 
15 

3911.10 

друго место неспоменати или 
опфатени, во примарни форми: 
- Смоли од нафта, кумаронин-

ден или кумаронинден смоли 
15 и политерпени 15 

3911.90 - Друго 15 

15^ 39.12 Целулоза И нејзини хемиски де-15^ ривати, на друго место неспом-
нати или опфатени, во примар-
ни форми: 

3912.1 - Целулозни ацетати: 

15Нс 3912.11 — непластифицирани 105" 
15Нс 

3912.12 - - пластифицирани 15 

15^ 3912.20 - Нитрати на целулоза (вклучу-15^ 
вајќи колодиони) 15 

10 3912.3 - Целулозни етри: 10 
3912.31 - - карбоксиметилцелулоза и 

15 нејзини соли 15 
15^ 3912.39 - - други 15 

3912.90 - Друго 5 
15^ 39.13 Приордни полимери (на пр: ал-

гинска киселина) и модификува-
10 ни природни полиемри (на пр: 10 

зацврснати белтачини, хемиски 
15s" деривати на природен каучук), 15s" на друго место неспомнати или 

15^ 
опфатени, во примарни форми: 

15^ 3913.10 - Алгинска киселина, нејзини 
15^ соли и естри 12 
10 3913.90 - Друго: 
10 3913.901 микрокристална целулоза Сл 
10 3913.902 казеин 15 

/ 3913.903 желатин 15 

10 
3913.904 виши полимери на дек-

10 стрин aue sephadex А-50 Сл 
15 3913.909 друго 12 

39.14 3914.00 Изменувачи на јони врз база на 
полимери од тар. бр.. 39.10 до 

15^ 10 39.13, во примарни форми 15^ 
10 

Сл 

Сл 
10^ 

15 
15 
15 
12 
15 

10 
15 
15^ 

/ / . ОТПАДОЦИ, СТРУГАНИЦИ И ОСТАТОЦИ: 
ПОЛУ ПРОИЗВОДИ; ПРОИЗВОДИ 

39.15 Отпадоци, струганици и ос-
татоци од пластични маси: 

3915.10 - Од полимери на етилен 18 
3915.20 - Од полимери на стирол 15 
3915.30 - Од полимери на винил-

хлорид 18 
3915.90 - Од други пластични маси 15 

39.16 Монофиламенти со најголе-
ма димензија на напречниот 
пресек над 1 mm, прачки, 
стапови и профилни облици 
од пластични маси, по-
вршински обработени или 
необработени, но поинаку 
необработувани: 

3916.10 - Од полимер на етилен 20 
3916.20 - Од пол имер на винилхло-

рид 18 
3916.90 - Од други пластични маси: 
3916.901 од полиамид жица за . 

тенис 12 
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3916.909 друго 15 
39.17 Цевки, црева и прибор за 

нив (на пр.: спојница коле-
на, прнрабници) од пластич-
ни маси: 

3^17.10 - Вештачки црева (обвивки 
за колбасичарски произво-
ди) од зацврснати белта-
чини или целулозна! мате-
ријали 15 

17.2 - Цевки и црева, крути: 
3917.21 - - о д полимери на етилен: 
3917.211 за подморски водовод 5 
3917.219 друго 20 
3917.22 - - о д полимери на пропилен 15 
3917.23 - - о д полимери на винил-

хлорид 18 
3917.29 - - о д други пластични маси 15 
3917.3 - Други цевки и црева: 
3917.31 - -флексибилни цевки и цре- ( 

ва, што можат да подне-
сат притисок од 27,6 МРа 
или поголем 15 

3917.32 - -други, што не се зајакна-
ти ниту комбинирани со 
други материјали, без 
прибор 15 

3917.33 - -други, што не се зајакна-
ти ниту комбинирани со 
други материјали, со при-
бор 15 

3917.39 - -други 15 
3917.40 - Прибор 20 

39.18 Прекривки за подови од 
пластични маси, несамолеп-
ливи или самолепливи, во 
ролни или во форма на пло-
чи; тапети за ѕидови или та-
вани, дефинирани со забе-
лешката 9 кон оваа глава: 

3918.10 - Од полимери на винил-
хлорид 18 

3918.90 - Од други пластични маси 15 
ЗФ.19 Самолепливи плочи, листо-

ви, филмови, фолии, ленти и 
други слични форми од 
пластични маси, вклучувајќи 
ги и оние во родни: 

3919.10 - Во родни широки до 20 
cm: 

3919.10 1 од полипропилен 15 
3919.102 од поливинилхлорид 18 
3919.103 од полиетилен 18 
3919.104 од регенерирана целу-

лоза 15 
3919.109 друго 15 
3919.90 - Друго 15 

39.20 Други плочи, листови, фил-
мови, фолии и л^н“ги од 
пластични маси, што не се 
со клеточна структура, неза-
јакнати, неламинирани, без 
подлога или што не се ком-
бинирани со други материја-
ли: 

3920.10 - Од полимери на етилен 
3920.20 - Од полимери на пропилен 15 
3920.30 - Од полимери на стирол 15 
3920.4 ^ Од полимери на винил-

хлорид: 

1 2 . 3 4 

3920.41 - - к р у т и (несетдиви) 18 
3920.42 - -СВИТЛИВ!! 18 
3920.5 - Од акрилни полимери: 
3920.51 - -од полиметилметакрилат 12 
3920.59 - -друго 1 12 
3920.6 - Од поликарбонати, алкид-

ни смоли, полиалилни ес-
три или други полиестри; 

3920.61 - -од поликарбонати 15 
3920.62 - -од полиетилентерефталат 15 
3920.63 - -од незаситени полиестри 15 
3920.69 - -од други полиестри 15 
3920.7 - Од целулоза или нејзини 

хемиски деривати: 
3920.71 - -од регенерирана целулоза 15 
3920.72 - -од вулканфибер 5 
3920.73, - -од целулозен ацетат 15 
3920.79 - -од други деривати на це-

лулоза 15 
3920.9 - Од други пластични, маси: 
3920.91 — о д поливинил бутирал 15 
3920.92 - -од пол нами д 15 
3,920.93 - -од амино смоли 15 
3920.94 - -од фенолни смоли 15 
3920.99 - -од други пластични маси 15 

39.21 

3921.1 

Други плочи, листови, фил-
мови, фолии и ленти, од 
пластични маси: 
- Со клеточна структура: 

3921.11 - -од полимери на стирол 15 
3921.12 - -од полимери на винил-

18 хлорид 18 
3921.13 ' - -од полиуретан 15 s" 
3921.14 — о д регенерирана целулоза 15 
3921.19 - -од други пластични маси 15 
3921.90 - Друго 15 

39.22 Кади, туш-кади, лавабоа, би-
деа, клозетски шолји, седиш-
та и капаци, водоказанчиња 
и слични санитарни произ-
води, од пластични маси: 

3922.10 - Кади, туш-кади и лавабоа 20 
3922.20 - Клозетски седишта и ка-

паци 20 
3922.90 - Друго: 
3922.901 фолии за дијализа на 

15 крвта 15 
3922.902 друго 15 

39.23 Производи за транспорт и . 
пакување на стоки, од плас-
тични маси; затиначи, по-
клопка заклопки и други за-
творачи од пластични маси: 

3923.10 - Кутии, сандаци, гајби и 
16 слични производи 16 

3923.2 - Вреќи и кеси (вклучувајќи 
конусни): 

3923.21 — о д полимери на етилен 16 
3923.29 — о д други пластични маси 16 . 
3923.30 - Балони, шишиња, шишен-

ца и слични производи 16 
3923.40 - Калеми, копсови, цевчиња 

и слични подлоги 16 
3923.50 - ЗатнАачи, поклопка за- -

' клопки и други затворач!! 16 
3923.90 - Друго: 
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1 2 3 4 

3923.901 
3923.909 

39.24 

3924.10 

3924.90 
39.25 

3925.10 

3925.20 

3925.30 

3925.90 
39.26 

3926.10 

3926.20 

3926.30 

3926.40 

3926.90 

Глава 40 

КАУЧУК И ПРОИЗВОДИ ОД КАУЧУК И ГУМА 
З а б е л е ш к и 
1. Под поимот „каучук“ во Тарифата, освен таму каде 

што од текстот не произлегува поинаку, се подразбираат 
следните производи, вулканизирани или невулканизира-
ни, стврднати или нестврднати: природен каучук, балага, 
гутаперка, гвајала, чикл и слични природни гуми, синте-
тички каучук, фактис добиен од масло и од таа материја, 
регенериран^ 

2. Оваа глава не опфаќа: 
1) производи од оддел XI (текстил и производи од 

текстил); 
2) обувки и делови на обувки од глава 64; 
3) капи, шапки итн. и нивни делови (вклучувајќи и ка-

пи за капење) од глава 65; 
4) механички и електрични апарати или уреди и ни-

вни делови од оддел XVI (вклучувајќи електрични стоки 
од сите видови) од тврда гума; 

5) производи од главите 90, 92, 94 и 96; 
6) производи од глава 95 (освен спортски нараквици и 

производи од тар. бр. 40.11 до 40.13). 
3. Во тар. бр. 40.01 до 40.03 и 40.05, под поимот „при-

марни форми“ се подразбираат само следните форми: 
1) течност и пасти (вклучувајќи латекс предвулкани-

зиран или не, други дисперзии и раствори); 
2) блокови со неправилна форма, мали парчиња, топ-

чиња, прав, гранули, трошки и слични форми. 
4 Во забелешката 1 кон оваа глава и во тар. број 

40 О? ПИЈ поимот „синтетички каучук“ се подразбираат: 

1) незаситени синтетички материи што можат н е п о в -
ратно да се преведат во нетермопластични материи со 
вулканизација'со помош на сулфур на температура поме-
ѓу 18() и 29()С, нема да се прекинат ако се истегнат i рипаш 
ПОДОЈНО од својата првобитна должина а ќе се Bpaiai по 
ncierпукањето на должина што е двапати поголема од 
првобит ната должина, во рок од пет минути, на должина 
ипо не е поголема од еден и пол пати од првобитната 
должина. За целите на тоа испитување можат да бидат до-
дадени материи потребни за умрежување, како што се 
средства за активирање и забрзување на вулканизацијата; 
присуството на материите предвидени со забелешката 5 
под В) под (ii) и (iii) е исто така дозволено. Меѓутоа, при-
суство на која и да било материја што не е за умрежување, 
како што се екстендери, пласт ифика гори и полнители, не е 
дозволено; 

2) тиопласти (ТМ); 
3) природен каучук модифициран со калемење (граф-

тинг) или со мешање со пластични маси, со деполимеризи-
ран природен каучук, со мешаници на незаситен!! синте-
тички материи со заситени синтетички виши полимери 
под услов сите претходно спомнати производи да ги ис-
полнуваат условите што се поставени, во поглед на вулка-
низацијата и истегнувањето и враќањето во првобитната 
состојба, со претходната одредба под 1). 

5. 1) Tap. бр. 40.01 и 40.02 не се однесуваат на каучу-
кот или на мешаницата на каучук што, пред или по коагу-
лацијата, се измешани со: 

(i) средства за вулканизација, забрзувачи, забавувачи 
или активатори (освен оние додатни за приготвување на 
предвулканизиран латекс од каучук); 

(ii) пигменти или други материи за бојосување, освен 
оние додадени само заради препознавање; 

(iii) пластификатори или екстендери (освен минерал-
но масло кај каучук екстендиран со масло), полнители, 
средства за јакнење, органски растворачи или со која и да 
било друга материја, освен оние што се дозволени со од-
редбите под 2) на оваа забелешка. 

2) Присуството на следните материи во каучукот или 
во мешаниците на каучук не влијае врз нивното распоре-
.дување во тар. бр. 40.01 или 40.02, под услов тој каучук 
или тие мешаници на каучук да го задржуваат суштестве-
нот карактер како сурови материјали: 

(i) средства за емулгирање и средства против лепли-
вост; 

(ii) мали количества производи против разбивање на 
емулгаторите; 

(iii) многу мали количества од следните средства: 
термоосетливи средства (обично за добивање на термоо-
сеглив латекс-каучук), катјонски - површински активни 
средства (обично за добивање на електро-позитивен латек-
ст-каучук), антиоксиденти, коагулатори, средства за сит-
нење и средства против замрзнување, пептизатори, сред-
ства против стареење, стабилизатори, средства за контро-
ла на вискозитетот и слични адитиви за специјални цели. 

6. Во смисла на тар. број 40.04, под поимот „отпадо-
ци, струганици и остатоци“ се пдоразбираат отпадоците, 
струганиците и остатоците од производство или обработ-
ка на гума и на производи од гума. што како такви дефи-
нитивно повеќе не можат да се употребат поради сечење, 
дотраеност или други причини. 

7. Нишките во целост од вулканизиран каучук (гума) 
чија најголема димензија на напречниот пресек надминува 
5 mm се распоредуваат како ленти, прачки или профилни 
форми од тар. број 40.08. 

8. Tap. број 40.10 ги вклучува лентите за транспорт 
или трансмисија од текстилни ткаенини, импрегнирани, 
преслечени, прекриени или ламинирани со гума или изра-
ботени од текстилно предиво или канап, импрегнирани, 
преслечени прекриени или обложени со гума. 

9. Во тар. бр. 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 и 40.08, под пои-
мот „плочи“, „листови“, „ленти“ се подразбираат само 
плочите, листовите, лентите и блоковите со правилна гео-
метриска форма, неисечени или само исечени во правоа-
голни (вклучувајќи квадратни) ф.орми, кои имаат или не-
маат карактер на готов производ, печатени или испечате-
ни или поинаку површински обработени, но поинаку неи-
сечен^ во определени форми или натаму необработувани. 

Во тар. број 40.08, под поимите „прачки“ и „профил-
ни форми“ се подразбираат само производите исечени или 

буриња и цистерни 20 
- - г друго 16 
Трпезни садови, кујнски са-
дови и други производи за 
домаќинството и тоалетни 
производи од пластични ма-
си: 
- Трпезни садови и кујнски 

садови и прибор 20 
- Друго 20 
Градежни производи за 
вградување, од пластични 
маси, на друго место не-
спомнати или неопфатени: 
- Резервоари, цистерни, ка-

ци и слични садови, со за-
фатнина над 300 1 20 

- Врати, прозорци и рамки 
за нив, прагови за врати 20 

- Капаци, ролетни (вклучу-
вајќи венецијански ролет-
ни) и слични производи и 
нивни делови 20 

- Друго 20 
Други производи од плас-
тични маси и производи од 
други материјали од тар. бр. 
39.01 до 39.14: 
- Производи за канцеларии 

и училишта 20 
- Облека и прибор за обле-

ка (вклучувајќи наракви-
ци) 20 

- Фитинзи за мебел, каросе-
рии и слично 20 

- Статус ги и други украсни 
предмети 20 

- Друго 20 
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неисечени на определени должини, површински обработе-
ни или необработени но поинаку необработувани. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

станка 
40.03 . 4003.00 

1 2 - 3 4 40.04 4004.00 

40.01 Природен каучук, балата, гута-
перка, гвајала, чикл и слични 
природни гуми во примарни 
форми или во форма на плочи, 
листови или ленти: 

4001.10 - Латекс од природен каучук, 
предвулканизиран или не 

4001.2 - Природен каучук во други 
форми: 

4001.21 - - димен каучук, во форма на 
листови 

4001.22 “ природен каучук, технички 
специфициран (TSNR) 

4001.29 - други 
4001.30 - Балата, гутаперка, гвајала, 

чикл и слични природни гу-
ми 

40.02 Синтетичен каучук и фактис до-
биени од масло, во примарни 
форми, или во форма на плочи, 
листови или ленти; мешаници 
од кој и да било производ од 
тар. број 40.01 со кој и да било 
производ од овој тарифен број, 
во примарни форми или во 
форма на плочи, листови или 
ленти: 

4002.1 - Стиренбутадиен каучук 
(SBR); карбоксилирен стиро-
бутадиен каучук (XSBR): 

Сл 

Сл 

Сл 
Сл 

Сл 

4002.11 - - латекс Сл 
4002.19 - - друго: 
4002.191 полибутадиен стирени: 
4002.192 тип 1500 101 
4002.193 тип 1502 101 
4002.194 тип 1712 101 
4002.195 тип 1778 101 
4002.196 други 101 
4002.199 друго Сл 
4002.10 - Бутадиен каучук (BR) Сл 
4002.3 - Изобутенизопрен (бутил) кау-

чук (IIR) хало-изобутен-изоп-
рен каучук (CIIR или BIIR): 

4002.31 - - изобутен-изопрен (бутил) 
Сл каучук (IIR) Сл 

4002.39 - - друго Сл 
4002.4 - Хлоропрен (хлоробутадиен) 

каучук (CR): 
4002.41 - - латекс Сл 
4002.49 - - друго Сл 
4002.5 - Акрилонитрил-бутадиен кау-

чук (NBR): 
4002.51 — латекс Сл 
4002.59 - - друго Сл 
4002.60 - Изопрен каучук (IR) Сл 
4002.70 - Етилен пропилен неконјуги-

ран диен каучуки (EPDM) Сл 
4002.80 - Мешаници на производи од 

тарифниот број 40.01 со кој и 
да било производ од овој та-

Сл рифен број Сл 
4002.9 - Друго: 
4002.91 — латекс Сл 
4002.99 - - друго Сл 

40.05 

40.06 

40.07 

40.08 

40.09 

40.10 

4005.10 

4005.20 

4005.9 
4005.91 
4005.99 

4006.10 

4006.90 
4007.00 

4008.1 

4008.11 
4008.19 
4008.2 
4008.21 
4008.29 

4009.10 

4009.20 

4009.30 

4009.40 

4009.50 

4010.10 

4010.9 
4010.91 

4010.911 
4010.919 
4010.99 
4010.991 
4010.999 

Регенерирана гума во примар-
ни форми или во форма на пло-
чи, листови или ленти 10 
Отпадоци, струганици и оста-
тоци од гума (освен тврда гу-
ма), прав и гранули добиени од 
тие производи - 5 
Мештаници од каучук, невулка-
низирани, во примарни форми 
или во форма на плочи, листо-
ви или лент,и: 
- Мешаници со саѓи или со си-

лициум-диоксид (бели саѓи) 5 
- Раствори; дисперзии, освен 

оние од тар. подброј 4005.10 6 
- Друго: 
- - плочи, листови и ленти 5 
- - друго 5 
Други форми (на пример: прач-
ки, цевки и профили) и произ-
води (на пример: дискови и 
прстени) од невулканизиран ка-
учук: 
- Профилирани ленти со шари 

за протектирање на пневма- . 
тика , 5 

- Друго 5 
Нишки и корд од вулканизиран 
каучук (гума) 13 

Плочи, листови, ленти, прачки 
и профили од гума, освен од 
тврда гума: 
- Од целуларна гума (пенеста, 

сунѓереста, порозна): 
- - плочи, листови и ленти 105" 
- - друго 10 
- Од нецелуларна гума: 
- - плочи, листови и ленти 10 
- - д р у г о 10 

Цевки и црева од гума, освен 
од тврда гума, со прибор или 
без прибор (на пример: спојни-
ц а колена, прирабници): 
- Незајакнати и некомбинира- 3 

ни со други материјали, без 
прибор 12 

- Зајакнати или комбинирани 
само со метал, без прибор 12 

- Зајакнати или комбинирани 
само со текстилни материја-
ли, без прибор 12 

- Зајакнати или комбинирани ' 
со други материјали, без при-
бор 12 

- Со прибор 12 
Ленти и ремени од гума за 
транспортни или трансмисиони 
цели: 
- Ремени со трапезоиден напре-

чен пресек 18 
- Друго: 
- - со широчина поголема од 

20 cm: 
ленти 18 

- ремени !Ѕ 
- друго: 
- ленти 18 
- ремени 18 
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40.11 

40.12 

40.13 

40.14 

40.15 

40.16 

4011.10 

4011.20 

4011.201 
4011.2011 
4011.2018 
4011.209 
4011.30 
4011.40 
4011.50 
4011.9 
4011.91 

4011.911 
4011.919 
4011.99 

4012.10 
4012.20 

4012.90 

4013.10 

4013.101 
4013.102 

4013.103 

4013.109 
4013.20 
4013.90 
4013.901 
4013.902 
4013.903 
4013.909 

4014.10 
4014.90 

4015.1 
4015.11 
4015.19 
4015.90 

4016.10 
4016.9 
4016.91 

Нови надворешни гуми: 
- За патнички автомобили 

(вклучувајќи караван и нат-
преварувачки автомобили) 

- За автобуси или камиони, 
вклучувајќи дампери-кипери 

за дампери: 
димензија над 24" 
друго 

- Друго 
- За авиони 
- За мотоцикли 
- За велосипеди 
- Други: 
- - с о стреловидна или слична 

шара: 
тракторски 
други 

- - друго 
Протектирани или употребува-
ни надворешни пневматски гу-
ми; полни гуми или гуми за 
пумпање, изменливи протекто-
ри (газечки слој) и штитници 
од гума: 
- Протектирани гуми 
- Употребувани пневматски 

надворешни гуми 
- Друго 
Внатрешни гуми: 
- За патнички автомобили 

(вклучувајќи караван и нат-
преварувачки автомобили), 
автобуси и камиони: 

за патнички автомобили 
за димензија над 24" за 
дампери 
димензија до 24" за дам-
пери 
за камиони и автобуси 

- За велесипеди 
- Други: 

за трактори 
за авиони 
за мотоцикли 
други 

Хигиенски и фармацевтски про-
изводи (вклучувајќи цуцли) од 
гума, освен од тврда гума, со 
прибор или без прибор од 
тврда гума: 
- Презервативи 
- Друго 
Предмети за облека и прибор 
за облека (вклучувајќи и нарак-
вици) за сите видови намени од 
гума, освен од тврда гума: 
Нараквици: 
- хируршки 
- - други 
- Друго 
Други производи од гума, ос-
вен од тврда гума: 
- Од целуларна гума 
- Друго: 
- - покривачи на подови, про-

с т и р а и бришачи 

20 

Ci 
16" 
18" 
1 2 " 
20 
20 

16" 
16 
16 

18" 

20 
18" 

20 

Сл 

16" 
18" 
20 

16" 
12" 
20 
20 

13 
13 

10 
10 
10 

15 

17 

, 4016.92 - - гуми за бришење 7 
4016.93 - - производи за затинање 13 
4016.94 - - одбојници за бродови или 

докови (бокобрани) на наду- . 
вување или без надувување 15 

4016.95 - - други производи на надуву-
вање 17 

4016.99 - - д р у г о 15 
40.17 4017.00 Тврда гума (на.пример: ебонит) 

во сите форми, вклучувајќи ги 
- отпадоците и остатоците; про-

изводи од тврда гума: 
4017.001 производи од тврда гума 14 
4017.009 друго 5 

ОДДЕЛ VIII 

СУРОВА КРУПНА И СИТНА КОЖА СО ДЛАКА ИЛИ 
БЕЗ ДЛАКА, ШТАВЕНА КОЖА, КРЗНА И ПРОИЗВО-
ДИ ОД КРЗНО; СЕДЛАРСКИ И САРАЧКИ ПРОИЗВО-
ДИ; ПРЕДМЕТИ ЗА ПАТУВАЊЕ, РАЧНИ ТОРБИ И 
С Л И Ч Н И К О Н Т Е Ј Н Е Р И ; ПРЕДМЕТИ ОД ЖИВОТИН-

СКИ ЦРЕВА 

Глава 41 
СУРОВА КРУПНА И СИТНА КОЖА СО ДЛАКА ИЛИ 

БЕЗ ДЛАКА (ОСВЕН КРЗНА) И ШТАВЕНА КОЖА 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
П отпадоци од сурова кожа (тар. број 05.11); 
2) кожа од птици и делови од птичји кожи со нивните 

пердуви или со ситни меки пердуви што се распоредуваат 
во тар. бр. 05.05 или 67.01; 

3) сурови крупни и ситни кожи со длака или волна 
штавени или доработени (глава 43). Меѓутоа, во глава 41 
се распоредуваат суровите крупни и ситни кожи со длака 
или со волна од говеда (вклучувајќи и биволи), од копита-
ри, од овци и јагниња (освен астраганска јагниња со дебе-
ла опашка од Мала Азија, каракул, персиски и слични јаг-
ниња, индиски, кинески, монголски и тибетски јагниња) од ' 
кози и јариња (освен од јеменски, монголски и тибетски 
кози и јариња) од свињи (вклучувајќи „Пекари") од диво-
коза антилопи, газели, елени, лосови (северни ирваси), 
ерни и кучиња. 

2. Под поимот „вештачка кожа“ во оваа тарифа се 
подразбираат само материјалите од тар. број 41.11. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

41.01 Сурови крупни и ситни кожи, 
говедски кожи и кожи од копи-
тари (свежи или солени, супе-
ни, лужени, пиклувани или пои-
наку конзервирани но нештаве-
н а ниту пергаментно обработе-
ни ниту натаму обработувани), 
со длака или без длака, цепени 
или исцепени: 

4101.10 - Цели крупни и ситни кожи, 
говедски кожи и кожи од ко-
питари, со маса по кожа до 8 
kg кога се суви, до 10 kg за 
солени или до 14 kg кога се 
зелени, свежи или поинаку 
конзервирани 

4101.2 - Други говедски, зелени или 
свежо солени: 

4101.21 - - цели 
4101.22 - - крупони и полукрупони 

Сл 

Сл 
Сл 
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Сл 

Сл 
Сл 

41.06 

4101.29 - - д р у г о C.I 4 1 - 0 5 

4101.30 - Други говедски, поинаку кон-
зервирани C\i 

4101.40 - Крупни и ситни кожи од ко-
питари Сл 

41.02 Сурови кожи овчи и јагнешки 
(свежи или солени, сушени, 
лужени, пиклувани или поинаку 
конзервирани но нештавен-и, 
пергаментно или транспарен-
тно необработени ниту поинаку 
натаму обработувани), со длака 
или без длака, цепени или исце-
пени, освен исклучените со за-
белешката 1 под 3) кон оваа 
глава: 

4102.10 - Со волна 
4102.2 - Без волна: 
4102.21 - - пиклувани 
4102.29 ^ " “ д р у г и 

41.03 Други крупни и ситни сурови 
кожи (свежи или посолени, су-
шено лужени, пиклувани или 
поинаку конзервирани но не-
штавени ниту пергаментно или 
транспарентно обработени, ни-
ту поинаку обработувани), со 
длака или без длака, цепени 
или исцепени, освен исклучени-
те со забелешката 1 под 2) и 3) 
кон оваа глава: 

4103.10 - Од кози или јариња Сл 
4103.20 - Од рептили Сл 
4103.90 - Други , Сл 

41.04 Штавени кожи од говеда и ко-
питари, без длака, освен праве-
ните кожи од тар. бр. 41.08 и 
41.09: 

4104.10 - Цели говедски кожи, штаве-
н а со вкупна површина до 28 
квадратни стопи (2,6 ш2): 41.07 

4104.101 недовршени Сл 
4104.109 довршени . 10 
4104.2 - Други штавени или доштаве-

ни кожи, говедски и кожи од 
копитари, но натаму необра-
ботувани, цепени или исцепе-
ни: 

4104.21 - - говедски кожи, штавени со 
растителна претштава: 

4104.211 недовршени Сл 
4104.219 довршени 10 
4104.22 — говедски кожи, штавени со 

друг вид претштава: 
4104.221 недовршени Сл 
4104.229 довршени 10 
4104.29 — други: 
4104.291 недовршени Сл 
4104.299 довршени 10 
4104.3 - Други штавени кожи, говед-

ски и од копитари, пергамен-
тно или транспарентно обра-
ботени или доработени по 
штавењето: 

4104.31 - - небрусени кожи од лицето, 
нецепени или цепени 10 

4104.39 - - други: 
4104.391 недовршени од кожа Сл 
4104.399 довршени 10 

41.08 

41.09 41 Q9.00 

41.10 

41.11 

Овчи и јагнешки кожи штавени, 
без волна, освен од тар. бр. 
41.08 и 41.09: 

4105.1 - Штавени или доштавени но 
натаму необработувани, цепе-
ни или исцепени: 

4105.11 ' - - с о растителна претопува: 
4105.111 недовршени С. i 
4105.119 довршени 15 
4105.12 - - с о друг вид претштава: 
4105.121 недовршени Сл 
4105.129 довршени 15 
4105.19 - - д р у г и : 
4105.191 недовршени Сл 
4105.199 довршени 15 
4105.20 .- Пергаментно или транспа-

рентно обработени или дора-
ботени по штавењето 15 

Козји и јарешки штавени кожи, 
без длака, освен правените 
кожи од тар. бр. 41.08 и 41.09: 

4106.1 - Штавени или доштавени но 
натаму необработувани, цепе-
ни или исцепени: 

4106.11 - - с о растителна претштава: 
4106.111 недовршени 10^ 
4106.119 довршени ^ 10^ 
4106.12 - - с о друг вид претштава: 
4106.121 недовршени Сл 
4106.129 довршени 10^ 
4106.19 - - д р у г и : 
4106.191 недовршени Сл 
4106.199 довршени 10^ 
4106.20 - Пергаментно или транспа-

рентно обработени или дора-
ботени по штавењето 15 

Штавена кожа од други живот-
ни, без ^лака, освен штавената 
кожа од тар. бр. 41.08 или 
41.09: 

4107.10 - Од свињи: 
4107.101 недовршени Сл 
4107.109 довршени 10 
4107.2 - Од рептилии: 
4107.21 - - с о растителна претштава 10 
4107.29 - - други ' К) 
4107.90 - Од други животни 10 

4108.00 Семишувана кожа (вклучувајќи 
ја комбинацијата на семишува-
на киожа) 10 

Лакирана кожа и лакирана сло-
евита (обложена со фолија) 
кожа, метализирана кожа 10 

4110.00 Отпадоци и други остатоци од 
штавена кожа или од вештачка 
кожа, не погодни за производ-
ство на производи од кожа, 
прашина, прав и брашно од 
штавена кожа 5 

4111.00 Вештачка кожа врз основа на 
кожа или кожни влакна во фор-
ма на плочи, листови или лен-
ти, вклучувајќи и во родни 10 
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Глава 42 
ПРОИЗВОДИ ОД КОЖА, СЕДЛАРСКИ И САРАЧКИ 
ПРОИЗВОДИ; ПРЕДМЕТИ ЗА ПАТУВАЊЕ, РАЧНИ 
ТОРБИ И СЛИЧНИ КОНТЕЈНЕРИ И ПРОИЗВОДИ ОД 

ЖИВОТИНСКИ ЦРЕВА 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) стерилен кетгут и други стерилни материјали за 

хируршки шиења (тар. број 30.06); 
2) облека и прибор за облека (освен нараквици) поста-

вени со крзно или со вештачко крзно, или чие крзно или 
вештачко крзо е прицврстено однадвор, освен ако се рабо-
ти за просто украсување (тар. бр. 43.03 и 43.04); 

3) конфекциски производи од мрежести материјали 
(тарифен број 56.08); 

4) производи што се распоредуваат во глава 64; 
5) паларии и други покривки за глава и нивните дело-

ви што се распоредуваат во глава 65; 
6) камшици, корбачи и други производи што се рас-

поредуваат во тар. број 66.02; 
7) копчиња за манжетни, бразлетни и други имитации 

на накит (тар. број 71.17); 
8) прибор и украси за сарачки стоки, како што се: 

узенгии, гемови, преѓици итн. кога се царинат посебно 
(обично оддел XV); 

9) жици за музички инструменти кожа за барабани и 
слично и други делови за музички инструменти (тар. број 
92,09); 

10) производи што се распоредуваат во глава 94 (на 
пример: мебел, ламби и светлечки тела); 

11) производи што се распоредуваат во глава 95 (на 
пример: играчки, реквизити за игра и спорт);, 

12) копчиња, петлици, копчиња за манжетни, дрике-
ри, вклучувајќи ги и колчињата што се закопчуваат на сли-
чен начин и недовршените производи (бланкс) и деловите 
на тие производи, што се распоредуваат во тар. број 96.06. 

2.'Освен исклучувањата од забелешката 1, тар. број 
42.02 не опфаќа: 

1) кеси од листови или фолии од пластични маси, пе-
чатени или непечатени, со рачки, ненаменеги за подолга 
употреба (тар. број 39.23); 

2) производи од плетарски материјали (тар. број 
46.02); 

3) производи од благородни метали, од метали пла-
тирани со благородни метали, од природен или култиви-
ран бисер, од скапоцен или полускапоцен камен (приро-
ден, синтетички или реконституиран, глава 71.). 

3. Во смисла на тар. број 42.03, под поимот „облека и 
прибор за облека“ се подразбираат, покрај другото, и на-
раквици (вклучувајќи ги спортските нараквици), престил-
ки и друга заштитна облека, појаси, ремени, реденици, 
кожни нараквици, но исклучувајќи ги ремените за часовни-
ци (тар. број 91.13) 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

42.01 4201.00 Седларски и сарачки производи 
за кои и да било животни (вклу-
чувајќи штранги за амови, по-
води, коленици, кошници за 
муцка, подлошки и перничења 
за седла, торби-бисаги, капути 
за кучиња и слично), од кој и 
да било материјал 15 

42.02 Ковчези, куфери, несесери, ата-
ше-куфери, актен-чанти, школ-
ски чанти, футроли за наочари, 
футроли за двогледи, футроли 
за фотоапарат^ футроли за му-
зички инструменти, футроли за 
пушки, футроли за пиштоли и 
слични контејнери; патни тор-
би, тоалетни торби, ранци, жен-
ски чанти, торби за купување, 
портмонеа за банкноти, по-
ртмонеа за метални пари, фут-

роли и корици за мапи или до-
кументи, табакери, кеси за ту-
тун, торби за алат, спортски 
торби, обвивки за шишиња, ку-
тии за накит, кутии за пудра, 
кутии за прибор за јадење и 
слични контејнери, од кожа, од 
вештачка кожа, од фолии од 
пластични маси, од текстилни 
материјали, вулканфибер или 
од картон или целосно или пре-
тежно пресечени со овие мате-
ријали: 

4202.1 - Ковчези, куфери, несесери, 
аташе-куфери, актен-чанти, 
школски торби и слични кон-
тејнери: 

4202.11 - - с о надворешна површина 
од кожа, вештачка кожа или 
од лакирана кожа 20 

4202.12 - - с о надворешна површина 
од пластични маси или од 
текстилни материјали 20 

4202.19 - - д р у г о 20 
4202.2 - Рачни торби со ремен за ра-

ме или без ремен за раме 
вклучувајќи ги и оние без 
рачни дршки: 

4202.21 — со надворешна површина 
од кожа, од вештачка кожа 
или од лакирана кожа 20 

4202.22 - - со надворешна површина 
од пластични маси или од 
текстилни материјали 20 

4202.29 - - друго 20 
4202.3 - Производи што обично се но-

сат во џеб или во рачна тор-
ба: 

4202.31 — со надворешна површина 
од кожа, вештачка кожа или 
од лакирана кожа 20 

4202.32 - - со надворешна површина 
од пластична маса или од 
текстилни материјали 20 

4202.39 - - други 20 
4202.9 - - Д р у г о : 
4202.91 - - с о надворешна површина 

од кожа, вештачка кожа или 
од лакирана кожа 20 

4202.92 — со надворешна површина 
од пластична маса или од 
текстилни материјали 20 

4202.99 - -друго 20 
Облека и прибор за облека од 
кожа или од вештачка (рекон-
ституирана) кожа: 

4203.10 - Облека 20 
4203.2 - Нараквици: 
4203.21 - - спортски нараквици 20 
4203.29 - - други 20 
4203.30 - Ремени и ремени-реденици 20 
4203.40 - Друг прибор за облека 20 
4204.00 Производи од кожа или од веш-

тачка кожа, што се употребува-
ат во машини или во механич-
ки уреди или за други технички 
цели 12 

4205.00 Други производи од кожа или 
од вештачка кожа 15 
Производи изработени од црева 
(освен свилен кетгут), од црев-

42.03 

42.04 

42.05 

42.06 
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ни поткожици, од бабулиља 
или од тетиви: 

4206.10 - Кетгут 5 
4206.90 - Друго 12 

Глава 43 

ПРИРОДНО И ВЕШТАЧКО КРЗНО; ПРОИЗВОДИ ОД 
КРЗНО 

З а б е л е ш к и -

1. Под поимот „крзно“ во Тарифата, освен сурово 
крзно од тар. број 43.01, се подразбираат кожи од сите ви-
дови животни што се штавени или обработени со длака. 

2. Оваа глава не опфаќа: 
1) кожи од птици и делови од тие кожи со пердуви 

или со меки пердуви (тар. број 05.05 и 67.01); 
2) сурови крупни и ситни кожи со длака од глава 41 

(види је забелешката 1 пд 3) кон таа глава; 
3) нараквици од кожа и крзно или од кожа и од веш-

тачко крзно (тар. број 42.03); 
4) производи од глава 64; 
5) паларии и други покривки за глава од глава 65; 
6) производи од глава 95 (на пр. играчки, реквизити 

за спорт и игра). 
3. Tap. број 43.03 опфаќа крзна и нивни делови, соста-

вени крзна на кои им се додадени други материјали и сос-
тавени крзна или делови на крзна сошиени како облека, 
делови на облека или прибор на облека или во форма на 
други производи. 

4. Облеката и приборот за облека (освен оние исклу-
чени со забелешката 2) поставени со крзно или со вештач-
ко крзно или кои имаат крзно или вештачко крзно од над-
ворешната страна, освен кога станува збор за просто укра-
сување, се распоредуваат во тар. бр. 43.03 и 43.04. 

5. Под поимот „вештачко крзно“ во Тарифата се под-
разбира која и да било имитација на крзно, што се состои 
од волна, длака или од други влакна, лепени или зашиени 
за кожа, ткаенина или друг материјал, но не ги вклучува 
имитациите на крзно добиени со ткаење или со плетење 
(главно тар. бр. 58.01 и 60.01). 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

4301.60 - Од лисица, цело, со или без 
глава, опашка или шепи 3 

4301.70 - Од фока, цело, со или без 
глава, опашка или шепи 3 

4301.80 - Други крзна, цели, со или без 
глави, опашки, шепи или 
ножиња 3 

4301.90 - Глави, опашки, шепи, 
ножиња и други парчиња или , , 
отсечоци погодни за крзнар-
ска употреба 3 

43.02 Штавени или обработени крзна 
(вклучувајќи глави, опашки, ше-
пи или други парчиња или от-
сечоци), несоставени или соста-
вени (со додавање или без дода-
вање на други материјали), ос-
вен оние што се распоредуваат 
во тар. број 43.03: 

4302.1 - Цели крзна, со или без глави, 
опашки, шепи или ножиња, 
несоставени: 

4302.11 - - од нерц 15 
4302.12 - - од питом или див зајак 15 
4302.13 — о д следните видови јагни- ^ 

ња: астрагански, јагниња со 
широка опашка, каракул, 
персиски и слични јагниња, 
индиски, кинески, монгол-
ски и тибетски јагниња 15 

4302.19 - - д р у г и 15 
4302.20 - Глави, опашки, шепи, 

ножиња и други парчиња или 
отсечоци, несоставени 15 

4302.30 - Цели крзна и делови или от-
сечоци од нив, составени ч 15 

43.03 Облека, прибор за облека и 
^ други производи од крзно: 

4303.10 - Облека и прибор за облека 1 17 
4303.90 - Друго 17 

43.04 4304.00 Вештачко крзно и производи од 
вештачко крзно: 

4304.001 вештачко крзно 12 
4304.009 производи од вештачко 

крзно 15 

43.01 Сурово крзно (вклучувајќи гла-
ви, опашки, шепи и други пар-
чиња или отсечоци погодни за 
крзнарска употреба), освен су-
рови крупни и ситни кожи што 
се распоредуваат во тар. бр. 
41.01, 41.02 и 41.03: 

4301.10 - Од нерц, цело, со или без гла-
ва, опашки или шепи 

4301.20 - Од питом или див зајак, це-
ло, со или без глава, опашка 
или шепи 

4301.30 - Од следните видови јагниња: 
астрагански, јагниња со ши-
рока опашка, каракул, перси-
ски и слични јагниња, индис-
ки, кинески, монголски или 
тибетски јагниња, цели, со 
или без глава, опашка или 
ножиња, 

4301.40 - Од дабар, цело, со или без 
глава, опашка или шепи 

4301.50 - Од бизамски глушец, цело, со 
или без глава, опашка или 
шепи 

ОДДЕЛ IX 

ДРВО И ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО; ДРВЕН ЈАГЛЕН; 
ПЛУТА И ПРОИЗВОДИ ОД ПЛУТА; ПРОИЗВОДИ ОД 
СЛАМА, ЕСПАРТ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЛЕ-
ТЕЊЕ; КОШНИЧАРСКИ И ПЛЕТАРСКИ ПРОИЗВО-

ДИ 

Глава 44 

ДРВО И ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО; ДРВЕН ЈАГЛЕН 

З а б е л е ш к и 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) дрво во форма на иверки, шушки, дробени или ме-

лени честички или честички во форма на прав, што се 
употребуваат првенствено во парфимеријата, фармација-
та или за инсектицидни, фунгицидни или слични цели 
(тар. број 12.11); 

2) бамбус и други материјали за плетарство од тар. 
број 14.01; 

3 

3 

3 

3 

3 
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3) дрво во форма на иверки, Шушки, мелено или во 
форма на прав, што се употребува првенствено за (?ојрсу-
вање или штавење (тар. број 14.04); 

4) активен дрвен јаглен (тар. број 38.02); 
5) производи од тар. број 42.02; 
6) стоките од глава 46; 
7) обувки и делови на обувки од глава 64; 
8) стоките од глава бб (на пр: чадори, стапови и ни-

вни делови); 
9) стоките од тар. број 68.08; 
10) имитации на накит од тар. број 71.17; 
11) стоките од оддел XVI и XVII (на пр: делови на ма-

шини, Куќишта, капаци, ормани за машини и апарати и 
коларски производи); 

12) стоките од оддел XVIII (на пр: Куќишта за часов-
ници и музички инструменти и нивни Делови); 

13) делови на огнено оружје (тар. број 93.05); 
14) производите од глава 94 (на пр: мебел, ламби и 

Светлечки тела, монтажни згради); 
15) производите од глава 95 (на пр: играчки, реквизи-

ти за игра и спорт); 
16) производите од глава 96 (на пр: дули за пушење и 

нивните делови, копчиња, моливи) освен телата и дршки-
те од дрво за производите од тар. број 96.03; 

17) производите од глава 97 (на пр: предмети за умет-
ност). 

2. Под поимот „згуснато дрво“ во оваа глава се под-. 
разбира дрво што е изложено на хемиска или физичка по-
стапка (при што при врзување на слоевите се подразбира 
третманот што ја надминува поетиката за обезбедување 
на добра врска), поради што добило зголемена густина 
или тврдост, заедно со подобрената механичка јачина и 
отпорност на хемиски или електрични дејства. 

3. Tap. бр. 44.14 до 44.21 ги опфаќаат производите 
што се наведени во овие тарифни броеви од плочи иверки 
или слични плочи, плочи влакнатици, ламинирано (слое-
вито) дрво или згуснато дрво. 

4. Производите од тар. бр. 44.10, 44.11 и 44.12 можат 
Да бидат обработени на начин за добивање на профили, 
дозволени за стоките од тарифниот број 44.09, свиткани, 
набрани, перфорирани, исечени или обликувани во непра-
воаголни форми или подложени на која и да било опера-
ција, под услов да не ги добиле својствата на производи 
што се распоредуваат во други тарифни броеви. 

5. Tap. број 44.17 не ги опфаќа алатите во кои спаѓаат 
сечило, острило, работна површина или Друг работен дел 
изработен од кој и да било материјал наведен во забелеш-
ката 1 кон ѓлава 82. 

6. Во смисла на оваа глава и согласно со претходната 
забелешка 1 одредби под 2) и 6), под поимот „дрво“ се 
подразбира И бамбусот, како и другите материјали од 
дрвно потекло. 

44.02 4402.00 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака 

( 

Н а и м е н у в а њ е Царинска 
стапка 

1 2 3 4 

44.01 

4401.10 

4401.2 
4401.21 
4401.22 
4401.30 

4401.301 
4401.309 

Огревно дрво во облици, цепе-
нине гранки, снопови или 
слични форми; иверки и слични 
честички, дрвени струганици, 
отпадоци и остатоци од дрво, 
агломерирани или неагломери-
рани во форма на брикети, на-
лети и слични форми: 
- Огревно дрво во облици, це-

пеници,гранки, снопови или 
слични форми 

- Иверки, сечка и слично: 
- - од иглолисници 
- друго 
- Струганици, отпадоци и ос-

татоци, агломерирани или 
неагломерирани во форми на 
брикети, пелети или слични 
форми: 

агломерирани 
друго 

44.03 

44.04 

4402.001 
4402.002 

4403.10 

4403.20 
4403.201 

44Q3.202 

4403.203 
4403.204 

4403.209 
4403.3 

4403.31 

4403.32 

4403.33 

4403.34 

4403.35 

4403.9 
4403.91 
4403.911 

4403.912 
4403.919 
4403.92 
4403.921 
4403.922 
4403.929 
4403.99 
4403.991 

4403.992 

4403.993 

4403.994 
4403.995 

4403.996 

4403.997 

4403.999 

Дрвен јаглен (вклучувајќи 
дрвен јаглен од лушпи), агло-
мериран или неагломериран: 

ретортен јаглен 10 
друго 5 

Дрво необработено, со кора 
или без кора или беловина или 
грубо обработено (учетворено)Г 
- Заштитено со боја, креозот 

или со други средства 10^ 
- Друго, иглолисно: 

трупци за режење и фур-
нир од други иглолисници 8 
целулозно од егзотични 
иглолисници Сл 

- - - целулозно 5^ 
столбови за водови, ^ и м -
прегнирани 10 
друго 8 

- Друго, од следните видови 
тропско дрво: 

- - Dark Red Merenti, Light Red 
Meranti и Meranti Bakau Сл 

- - White Lauan, White Meranti, 
White Seraa, Yellow Meranti 
и Alan Сл 

- - K,eriuing, Ramin, Kapur, Te-
ak, Jongkong, Merbau, Jelu-
tong и Kempas Сл 

- - Okoume, Obeche, Sapelli, Si-
po, Akajou d'Afrique, Mako-
ге и Iroko Сл 

- - Tiama, Mansonia, Ilomba, 
Dibetou, Limba и Azobe Сл 

- Друго: 
- - о д даб: 

трупци за режење и фур-
нир 8 
целулозно 8 
друго 8 

- - од бука: 
за режење и фурнир 8 
целулозно 8 
друго 8 

- - друго: 
трупци за режење од дру-
ги тврди широколисници 8 
целулозно дрво од други 
тврди широколисници Сл 
трупци за режење и фур-
нир од топола 8 
целулозно дрво од топола Сл 
трупци за режење и фур-
нир од други меки широ-
колисници 8 

- - - целулозно Дрво од други 
меки широколисници Сл 
трупци од егзотични ши-
роколисници Сл 
друго 5 

Дрво за обрачи; цепени колци; 
зашилени копја, праТци, летеви 
и столбови за ограда од дрво 
зашилени, но нережени по 
должината; дрво грубо прекра-
Тено или нетокарено, несвитка-
но или обработено поинаку, по-
годно за производство на ста-

/ 

5 

5 
5 

5 
5 
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лови, чадори, држачи за алати v 
или слични производи; ленти, 
цевки и слично од дрво 

4404.10 -- Иглолисно 5 
4404.20 - Друго 5 

44.05 4405.00 Дрвна волна; дрвно брашно 5 
44.06 Железнички и трамвајски пра-

гови од дрво: 44.09 
4406.10 - ^импрегнирани: 
4406.101 дабови 10^ 
4406.102 букови 10^ 
4406.109 други 10^ 
4406.90 - Други: 
4406.901 дабови ' 10" ' 
4406.902 букови 10" 
4406.903 други 10" 

44.07 Дрво обработено по должина-
та, со режење, глодање или со 
сечење или лупење, вклучувајќи 
и рендисано, брушено, прстесто 
или запчест споено, во дебели-
ни поголеми од 6 mm: 

4407.10 - Од иглолисници: 44.10 
4407.101 егзотични Сл 
4407.109 други 8 
4407.2 - Од следното тропско дрво: 
4407.21 - - Dark Red Meranti, Light Red 

Meranti, Meranti Bakau, 
White Lauan, White Meranti, 
White Seraa, Yeliou Meranti, 
Alan, Keruing, Ramin, Ka-
pur, Teak, Jongkong, Merbau, 
Jelutong и Kempas Сл 

- - Okuome, Obeche, Sapelli, Si-
po, Acajou d'Afrique, Маки-
те, Iroko, Tiama, Mansonia, 
Ilomba, Dibetou, Limba и 
Azobe Сл 

- - Baboen, Mahoqany (Swiete-
nia spp) Imbuia и Balsa Сл 

- Друго: 
- - дабово 8 
- - буково 8 
- - друго: 

јасеново 8 
тополово 8 
од егзотични широколис-
ници Сл 

- друго 8 
44.08 Листови на фурнир и листови 

за шперплочи (неспоени и спое-
ни) и друго дрво, режено по 
должината, сечено на нож или 
лупено, рендисано или неренди-
сано, брусено или небрусено 
или запчесто продолжено, со 
дебелина до 6 mm: 

4408.10 - Од иглолисници: 
4408.101 - - г од егзотични иглолисници Сл 
4408.109 од други иглолисници 5 
4408.20 - Од следното тропско дрво: 

Dark Red Meranti, Light Red 
Meranti, White Lauan, Sipo, 44.12 
Limba, Okoume, Obeche, Aca-
jou d' Afrique, Sapelli, Baboen, 
Mahoqany (Sweietenia spp.), 
Palissandre du Bresil и Bois de 
Rose Femelle Сл 

4408.90 - Друго: 

4407.22 

4407.23 

4407.9 
4407.91 
4407.92 
4407.99 
4407.991 
4407.992 
4407.993 

4407.999 

44.11 

4408.901 

4408.902 
4408.903 
4408.904 
4408.905 
4408.909 

4409.10 
4409.20 
4409.201 
4409.202 
4409.203 

4409.209 

, 4410.10 
4410.101 

4410.102 

4410.109 
4410.90 

4411.1 

4411.11 

4411.19 
4411.2 

4411.21 

4411.29 
4411.3 

4411.31 

4411.39 
4411.9 
4411.91 

4411.99 

4412.1 

од егзотични широколис-
ници 
од даб 
од орев 
од бука, 
од јавор 
од друго дрво 

Дрво (вклучувајќи ламели и 
фризи за паркет, несоставени), , 
профилирано (перо и жлеб, 
жлебено, фалцувано или слично 
обработено) по должината на 
кој и да било раб или лице, 
вклучувајќи рендисано, бруше-
но или прстесто (запчесто) спо-
ено: 
- Од иглолисници 
- О д друго: 

паркет од даб 
паркет од бука 
паркет од други широко-
лисници 
друго 

Плочи иверки и слични плочи 
од дрво и други дрвенести (лиг-
нински) материјали, неагломе-
рирани или агломерирани со 
смоли или со други оргаски 
врзивни средства: 
- Од дрво: 

плочи иверки, ^облагоро-
дени 
плочи иверки, облагороде-
ни 
друго 

- Од други дрвенести (данин-
ски) материјали 

Плочи влакнатици од дрво или 
други (дрвенести) материјали,^ 
агломерирани или неагломери-
рани со смоли или со други ор-
гански врзивни средства 
- Плочи влакнатици, со густи-

на поголема од 0,80 g/cm3: 
- - механички необработувани 

и површински непреслечени 
- - други ' 
- Плочи влакнатици, со густи-

на поголема од 0,5 g/cm3 до 
0,8 g/cm3 : 

- - механички необработени и 
површински непреслечени 

- - други 
- Плочи влакнатици, со густи-

на поголема од 0,35 g/cm3 до 
0,5 g/cm3: 

- механички необработувани 
и површински непреслечени 

- - други 
- други: 
- - механички необработувани 

и површински непреслечени 
- - други 
Шперплочи, фурнирски плочи и 
други слоевити произоди од 
дрво: 
- Шперплочи, кои се состојат 

само од фурнирски листови 
од дрво, чии поединечни де-
бел иии се до 6 mm: 

Сл 
12 
12 
12 

' 5 
12 

15 

15 
12 

12 

12 
12 

12 
12 

12 
12 

12 
12 
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4412.11 - - с о најмалку еден надворе-
шен слој од следните видо-
ви тропско дрво: 

, Dark Red Meranti, Light Red 
Meranti, White Lauan, Sipo, 
Limba, Okoume, Obeche, 
Akajou d'Afrique, Sapelli, Ba-
boen, Mahoqany (Swietenia 
spp), Palisandre du Bresil и 
Bois de Rose Femelle 15 

4412.12 - - Други, со најмалку еден 
v надворешен слој од неигло-

лисно дрво 15 
4412.19 - - д р у г и 15 
4412.2 - Други, со најмалку еден над-

ворешен слој од неиглолисно 
дрво: 

4412.21 - - кои имат најмалку еден 
слој од иверка 15 

4412.29 - - д р у г и 15 
4412.9 - Друго: 
4412.91 - - кои содржат најмалку еден 

слој иверка 15 
4412.99 - - д р у г о 15 

44ЛЗ 4413.00 Згустено (збиено) дрво во фор-
ма на блокови, плочи, ленти 
или профили 12^ 

44Л4. 4414.00 Дрвени рамки за слики, фото-
графии, огледала и слични про-
изводи \ 12 

44Л5 Сандаци за пакување, кутии, 
гајби, барабани и слична амба-
лажа за пакување, од дрво; ба-
рабани (калеми) за кабли од 
дрво; палети, сандачести нале-
ти и други натоварни табли од 
дрво: 
- Сандаци, кутии, гајби, бара-

бани и слична амбалажа од 
дрво; барабани (калеми) за 
кабли: 

сандаци, кутии и гајби 
фурнирски 8 

: друга амбалажа од дрво 8 
- Палети, сандачести палети и 

други натоварни табли 8 
Буриња, бочви, каци, чабури и 
други бочварски производи и -
нивни делови од дрво, вклучу-
вајќи и даги: 

необработени даги 5 
друго 5 

Алати, Куќишта за алати, 
држачи за алати, Куќишта и 
држачи за метли и четки од 
дрво; калапи за обувки од дрво 
Градежна столарија и други 
производи за градежништвото, 
од дрво, вклучувајќи плочи со 
саќе, составени паркетни плочи, 
режана и цепена шиндра: 

4418.10 - Прозорци, врати-прозорци и 
рамки 15 

4418.20 - Врати, довратници и прагови 15 
4418.30 - Паркетни плочи 15 
4418.40 - Оплати за бетонски работи 15 
4418.50 - Шиндра (режена или цепена) 15 
4418.90 - Друго 15 

44.19 4419.00 Трпезни и кујнски садови и 
прибор од дрво 12 

44.16 

44.17 

44.18 

4415.10 

4415.101 

4415.109 
4415.20 

4416.001 
4416.009 
4417.00 

12 

44.20 Маркетерија и интарзија од 
дрво; ковчежиња и кутии за на-
кит, за прибор за јадење и слич-
ни производи од дрво; произво-
ди за внатрешно опремување 
што не се распоредуваат во 
глава 94, од дрво: 

4420.10 Статуети и други украси 
од дрво 12 

4420.90 - Друго 12 
44.21 Други пр,оизводи од дрво 

4421.10 - Закачалки за облека 12 
4421.90 - Друго 12 

Глава 45 

ПЛУТА И ПРОИЗВОДИ ОД ПЛУТА 
З а б е л е ш к а 
Оваа глава не опфаќа: 
П обувки и делови на обувки од глава 64; 
2) паларии и други покривки за глава и нивни делови, 

од глава 65; 
3) производите од глава 95 (на пр. играчки и реквизи-

ти за спорт и игра). 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 з 4 

45.01 Плута, природна, сурова или 
просто приготвена; отпадоци 
од плута; плута дробена, грану-
лирана или мелена 

4501.10 - Плута, природна, сурова или 
просто приготвена Сл 

4501.90 - Друго 5 
45.02 4502.00 Плута природна, со симнат 

надворешен слој или грубо чет-
вртесто изделкана или во фор-
ма на правоаголни блокови, 
плочи, листови или ленти вклу-
чувајќи недовршени производи 
(бланкс) со остри рабови, за че-
пови и затки 5 

45.03 Производи од природна плута: 
4503.10 - Чепови и затки 10 
4503.90 - Друго. 10 

45.04 Плута, агломерирана (со врзив-
ни средства или без врзивни 
средства) и производи од агло-
мерирана плута: 

4504.10 - Блокови, плочи, листови и 
ленти: плочки од сите форми, 
фалјаци со полн пресек, вклу-
чувајќи дискови 5 

4504.90 - Друго 5 

Глава 46 

ПРОИЗВОДИ ОД СЛАМА И ЕСПАРТ И ОД ДРУГИ МА-
ТЕРИЈЛИ ЗА ПЛЕТАРИЈА; КОШНИЧАРСКИ И ПЛЕ-

ТАРСКИ ПРОИЗВОДИ 
З а б е л е ш к и 
1. Под поимот „материјали за плетарија" во оваа гла-

ва се подразбираат материјали во состојба или форма по-
годна за плетење, преплетување и слични постапки, како 
што се: слама, врба или ива, бамбус, рогозина, трска, лен-
ти од дрво, ленти од растителни материи (на пример: ра-
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фија, ленти од лисја) или кора, невпредени природни и 
текстилни влакна, монофили, ленти и слични производи 
од пластични маси или ленти од хартија но не и ленти од 
штавена кожа, вештачка кожа или филц, исткаени матери-
јали, човечка коса, коњска струна, текстилна претпреѓа 
или предиво, или монофили, ленти и слично од глава 54. 

2. Оваа глава не опфаќа: 
1) тапети и слични производи од тар. број 48.14; 
2) канали, јажиња, ортоми и кабли, плетени или ис-

плетени (тар. број 56.07); 
3) обувки, паларии и други пекривки за глава и нивни 

делови, што се распоредуваат во глава 64 или 65; 
4) возила и каросерии за возила изработени од мате-

ријали за плетарија (глава 87); 
5) производи што се распоредуваат во глава 94 (на 

пример: мебел, ламби и прибор за осветление). 
3. Во смисла на тар. број 46.01, под поимот „матери-

јали за плетарија, плетеници и слични производи од мате-
ријали за плетарија, споени во паралелни мракови“, се 
подрабзираат материјали за плетарија, плетенки или 
слични производи од материјали за плетарија ставени 
еден покрај друг и меѓусебно споени во форма на листови 
без гоелд на тоа дали врзивните материјали се од предиво 
од текстилни материјали или не се. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

46.01 

4601.10 

4601.20 

4601.9 
4601.91 
4601.99 

46.02 

4602.10 
4602.90 

Плетенини и слични производи 
од материјали за плетарија, 
составени или несоставени во 
ленти; материјали за плетарија, 
преплети и слични производи 
од материјали за плетарија спо-
ени во паралелни стракови или 
ткаени во форма на листови, 
без оглед на тоа дали се до-
вршени или недовршени произ-
води (на пр. подлошки, про-
с т и р а и постилки): 
- Плетенини и слични произво-

ди од материјали за плетари-
ја, составени или несоставени 
во ленти 

- Подлошки, простирка! и по-
сти л ки од растителни мате-
ријали 

- Друго: 
- - од растителни материјали 
- - друго 
Кошничарски, плетарски и 
слични производи изработени 
директно во форми, од матери-
јали за плетарИЈа или од произ-
води што се распоредуваат во 
тар. број 46.01; производи од 
луфа 
- Од растителни материјали 
- Друго 

ОДДЕЛ IX 

12 

12 

12 
12 

12 
12 

ЦЕЛУЛОЗА ДРВНА ИЛИ ОД ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕ-
ЛУЛОЗНИ МАТЕРИЈАЛИ; ОТПАДОЦИ И ОСТАТО-
ЦИ ОД ХАРТИЈА ИЛИ КАРТОН; ХАРТИЈА И ЌАР-

ТОН И ПРОИЗВОДИ ОД ХАРТИЈА И КАРТОН 

Глава 47 

ЦЕЛУЛОЗА ДРВНА ИЛИ ОД ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ЦЕ-
ЛУЛОЗНИ МАТЕРИЈАЛИ; ОТПАДОЦИ И ОСТАТОЦИ 

ОД ХАРТИЈА ИЛИ КАРТОН 
З а б е л е ш к а 
1. Во смисла на тар. број 47.02, под поимот „хемиска 

дрвна целулоза, растворлива“ се подразбира хемиска 

дрвна целулоза која има по тежина нерастворлива фрак-
ција од 92% или поголема за сулфатната или каустичната 
дрвна целулоза или 88% или поголема за сулфитната 
дрвна целулоза no 1 час стоење во 18-процентен раствор 
на натриумхидроксид (NaOH) на температура од 20 0С, а 
ул сулфитната дрвна целулоза содржината на пепелот да 
не надминува 0,15% по маса. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

47.01 

47.02 

47.03 

47.04 

4701.00 Механичка дрвна целулоза 
(дрвесина) 5 
Хемиска дрвна целулоза, рас-
творлива: 

4702.001 од иглолисници 5" 
4702.009 од широколисници 5 

Хемиска дрвна целулоза, каус-
тична или сулфатна, освен не-
растворлива: 

4703.1 - Небелена: 
4703.11 - - од иглолисници 5^ 
4703.19 - - д р у г о 5 
4703.2 - Полубелена или белена; 
4703.21 - - од иглолисници 5 
4703.29 - - друга 5 

Хемиска дрвна целулоза, сул-
фатна, освен растворлива: 

4704.1 - Небелена: 
4704.11 - - од иглолисници 
4704.19 - Друга 5 
4704.2 - Полубелена или белена: 
4704.21 - - од иглолисници 5^ 
4704.29 - - друга 5 
4705.00 Полухемиска целулоза, дрвна 5 

Целулоза од други, влакнести 
целулозни материјали: 

4706.10 - Целулоза од памучен линтер 5 
4706.9 - Друга: 
4706.91 - - механичка 5 
4706.92 - хемиска 5 
4706.93 - - полуцелулоза 5 

Отпадоци и остатоци од харти-
ја или картон: 

4707.10 - Од небелена крафт хартија 
или картон или од брановид-
на хартија или картон ; 5 V 

4707.20 - Од хартија или картон добие-
ни главно од белена хемиска 
целулоза, небоени во масата 

4707.30 - Од хартија или картон добие-
ни главно од дрвесина (весни-
ци, списанија и слични печа-
тени материи) 5Ф 

4707.90 - Други, вклучувајќи несорти-
рани отпадоци и остатоци 5Ф 

47.05 
47.06 

47.07 

Глава 48 
ХАРТИЈА И КАРТОН; ПРОИЗВОДИ ОД ХАРТИЕНА 

МАСА, ОД ХАРТИЈА ИЛИ ОД КАРТОН 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) производи од глава 30; 
2) фолии за печат од тар. број 32.12; 
3) парфимирана хартија и хартија импрегнирана или 

обложена со козметички препарати (глава 33); 
4) хартија и целулозна вата, натопени, премачкани 

или обложени со сапун или детергент (тар. број 34.01) или 
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со политури, кремови или слични препарати (тар. број 
34,05); 

5) хартија и картон осетливи на светлост од тар. број 
37.01 до 37.04; 

6) производи од повеќеслојни листови на пластична 
маса зајакнати со хартија или картон, производи што се 
состојат од еден слој хатија или картон, обложени или 
прекриени со слој од пластична маса чија дебелина е пого-
лема од половината на вкупната дебелина или производи 
од такви материјали, освен ѕидни тапети од тар. број 48.14 
(глава 39); 

7) производи што се распоредуваат во тар. број 42.02 
(на пример: предмети за патувања); 

8) производи од глава 46 (производи од материјали за 
плетарија); 

9) предиво од хартија и производи од предиво од хар-
тија (оддел XI); 

10) производи од главите 64 и 65; 
11) точи л на хартија или картон (тар. број 68.05) и 

лискун врз подлога од хартија или картон (тар. број 
68.14), (меѓутоа, хартијата или картонот премачкани или 
обложени со прав од лискун се распоредуваат во оваа гла-
ва); 

12) фолии од метал врз подлога од хартија или кар-
тон (оддел XV); 

13) производи од тар. број 93.09; 
14) производи од глава 95 (на пример: играчки, рекви-

зитк за игра и спорт) или од глава 96 (на пример: копчи-
ња). 

2. Согласно со одредбите од забелешката 6, тар. број 
48.01 до 48.05 опфаќаат хартија и картон што се изложени 
на мазнење, глазирање или слични постапки на доработка, 
со втиснување на воден знак, површинско белење, а исто 
така хартија, картон, целулозна вата, ленти од целулозни 
влакна, бојасани или прошарани во масата со која и да би-
ло метода. 

Тие тарифни броеви не опфаќаат хартија, картон, це-
лулозна вата и листови и ленти од целулозни влакна, што 
се обработувани поинаку, на пример, со премачкување, об-
ложување или импрегнирање, освен во случај на тар. број 
48.03 ако е предвидено поинаку. 

3. Во оваа глава под поимот „весникарска хартија“ се 
подразбира непремачкана хартија што се употребува за 
печатење на весници, а од вклупното количество влакна 
содржи намајлку 65% тежина дрвни влакна добени со ме-
ханичка постапка, небелени или мошне малку белени, со 
мазност од обете страни до 200 секунди по Бек, маса и од 
40 до 57 g по квадратен метар и содржина на пепел до 8% 
тежина. 

4. Покрај рачно изработената хартија и картон, тар. 
број 48.02 опфаќа само хартија и картон изработени глав-
но од белена целулоза или од целулоза добиена со меха-
ничка поставка и кои исполнуваат еден од следните усло-
ви. 

За хартија и картон со маса до 150 g/m 2 : 
1) кои содржат 10% или повеќе влакна добени со ме-

ханичка постапка и: 

!. маса до 80 g/m2 или 
2. бојасани во маса; или 
2) кои содржат повеќе од 8% пепел и 
1. маса до 80 g/m2 или 
2. бојасани во маса; или 
3) кои содржат повеќе од 3% пепел и имаат белина 

60% или поголема С“); 
4) кои содржат повеќе од 3% но не повеќе од 8% пе-

пел, а имаат белина помала од 60% и индекс на отпор 
на напукнување еднаков или помал од 2,5 kPa/g /m 2 ; 

5) кои содржат до 3% пепел и имаат белина 60% или 
поголема и индекс на отпор на напукнување еднаков 
или помал до 2,5 kPa/g/m 2 . 

За хартија или катон со маса над 150 g/m 2 : 
(1) бојосани во маса; или 
(2) кои имаат белина 60% или поголема С“), и 
1. дебелина до 225 микрометри (микрони); или 
2. дебелина над 225 до 508 микрометри (микрони) со 

содржина на пепел над 3%; или 

(") Бел и ната се мери по Alrpho-u, GE или по која и да било. меѓународно при-
зната метода за испитување на белината. 

(з) кои имаат белина помала од 60% С“), дебелина до 
254 микрометри (микрони) и со содржина на пепел над 8%. 

Меѓутоа, тар. број 48.02 не опфаќа филтрир-хартија 
или картон (вклучувајќи хартија за вреќички за чај) и 
филц-хартија или картон; 

5. Под поимот „крафт хартија и картон“ во оваа гла-
ва се подразбираат хартијата и картонот кои од вкупното 
количество влакна содржат најмалку 80% маса влакна до-
биени со хемиска сулфатна или натрон (каустичка) по-
стапка. 

6) Хартијата, картонот, целулозната вата и листови-
те и лентите од целулозните влакна, кои одговараат на на-
именување од два или повеќе тар. бројеви од 48.01 до 48.11 
ќе се распоредат во последниот по ред од наведените та-
рифни броеви. 

7. Tap. бр. 48.01, 48.02, 48.04 до 48.08, 48.10 и 48.11 оп-
фаќаат само хартија, картон, целулозна вата и листови и 
ленти од целулозни влакна: 

1) во ленти или родни, со широчина поголема од 15 
cm; 

2) во листови со правоаголна форма, чија една страна 
е подолга од 36 cm, а другата подолга од 15 cm во непрес-
виткна состојба. 

Меѓутоа, хартијата и картонот рачно изработени, без 
оглед на големината и формата во кои се директно изра-
ботени со необработени рабови, се распоредуваат во тар. 
број 48.02 согласно со одредбите на забелешката 6 кон 
оваа глава. 

8. Во смисла на тар. број 48.14, под поимот „ѕидни та-
пети и слични поѕидници" се подразбираат само: 

1) хартија во родни чија најмала широчина е 45 cm а 
најголема 160 cm и погодна за декорација на ѕидови или 
тавани: 

(i) со зрнеста површина, релјефно украсена, површин-
ски бојасана, со печатени шари или поинаку украсена по-
вршински (на пример: текстилни снегулки), непремачкани 
или премачкани, или обложени со провиден заштитен слој 
од пластична маса; 

(и) со нерамна површина, која настанала со вградува-
ње на честички од дрво, слама итн.; 

(iii) премачкана или обложена од лицето со пластич-
на маса, со слој од пластична маса со зрнеста површина, 
релјефно украсена, бојосана, со печатени шари или поина-
ку украсена; 

(iv) обложена од лицето со плетерски материјал меѓу-
себно споен или неспоен во паралелни нишки или ткаен. 

2) бордури и фризови од хартија, обработени на пре-
тходниот начин, во родни, погодни за украсување на ѕидо-
ви или тавани; 

3) поѕидници од хартија изработени од повеќе дело-
ви, во родни или листови, печатени така што кога ќе се по-
стават на ѕидот претставуваат пејзаж, слика или мотив. 

Производите врз подлога од хартија или картон, по-
годни и за прекривање на подови и за прекривање на ѕидо-
ви, се распоредуваат во тар. број 48.15. 

9. Tap. број 48.20 не ги опфаќа слободните листови и 
картички сечени во определени големини, печатени или 
непечатени, релјефни или дупчени. 

10. Tap. број 48.23 опфаќа, меѓу другото, дупчена хар-
тија и картички од картон за жакард и слични машини и 
тантели од хартија. 

П. Освен производите од тар. број 48.14 или 48.21, 
хартија, картон, целулозна вата и производи од нив, со пе-
чатени мотиви, текстови или илустрации што не се спо-
редни и безначајни во однос на главната употреба на тие 
производи, се распоредуваат во глава 49; 

Забелешки кон подброевите: 
1. Во смисла на тар. броевите 4801.11 и 4804.19, под 

поимот „крафталајнер" се подразбираат машински дора-
ботени или машински мазнети хартии од картон, кои од 
вкупното количество влакна содржат најмалку 80% теж. 
дрвни влакна добиени со хемиска - сулфатна или натрон 
(каустична) постапка, во родни, со маса поголема од 115 
g/m2 и минимална јачина на напукнување според Mullen, 
како што е назначено во следната табела или линеарно ин-
терполиран или екстраполиран еквивалент за која и да би-
ло друга маса. 

/ 
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Маса 
g/m2 

Минимална јачина на 
напрснување 

според Mulen во кРа 

115 
125 
200 
300 
400 

393 
417 
637 
824 
961 

2. Во смисла на тар. подброеви 4804.21 и 4804.29, 
„крафт-хартија за вреќи“ подразбира машински доработе-
на хартија во која од вкупното количество влакна содржи 
најмалку 80% маса на влакна добиени со хемиска сулфат-
на или натрон (каустична) постапка, во родни, со маса од 
60 до 115 g/m2 и исполнува еден од следните услови: 

1) јачина на напукнување по Mullen од 38 или поголе-
ма и фактор на истегнување поголем од 4,5% во напречни-
от правец и над 2% во однос на правецот на движењето на 
лентата при производството на хартијата на машина: 

2) минимална отпорност на цепење и кинење назначе-
на во следната табела или линеарно интерполиран еквива-
лент за која и да било друга маса: 

Минимална отпорност 
на цепење mN 

Минимална отпорност на кинење 
kN/m 

Во правецот 

Маса g/m1 
Во правецот 

на 
движењето 
на лентата 

на 

на лентата напречниот на движењето на лентата 
плус правец плус напречниот правец 

напречниот 
правец 

60 700 1510 1,9 6 
70 830 1790 2,3 7,2 
80 965 2070 2,8 8,3 

100 1230 2635 3,7 10,6 
115 1425 3060 4,4 12,3 

3. Во смисла на тар. подброј 4805.10, под поимот 
„хартија од полуцелулоза за брановиден слој (fluting)" се 
подразбира хартија во родни што од вкупното количество 
влакна содржи најмалку 65% небелени влакна од тврдо 
дрво, добиени со полухемиска постапка на варење и има 
отпор на компресија мерен според методот СМТ 60 (Соп-
сога Medium Test со 60 минути дотерување на климатиза-
ција) над 20 kgf на релативна влажност од 50% и на темпе-
ратура од 230С. 

4. Во смисла на тар. подброј 4805.30, под поимот 
„сулфитна обвивна хартија“ се подразбира машински гла-
зирана хартија која од вкупното количество влакна 
содржи повеќе од 40% маса на дрвни влакна добиени со 
сулфитна постапка, со содржина на пепел до 8% и индекс 
на напукнување според Mullen најмалку 15. 

5. Во смисла на тар. подброј 4810.21, под поимот 
„хартија со мала маса, премачкана" се подразбира хартија 
премачкана од обете страни со вкупна маса до 72 g/m2 , со 
маса на премаз до 15 g/m2 по страна, врз подлога која од 
вкупното количество влакна содржи најмалку ?0% маса 
влакна добиени со механичка постапка. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

48.01 4801.00 Новинска хартија, во родни 
или листови 

48.02 Непремачкана хартија и кар-
тон, кои се употребуваат за пи-
шување, печатење и други гра-
фички цели, вклучувајќи харти-
ја и картон за дупчени картич-
ки и ленти во родни или листо-
ви, освен хартија од тар. број 
48.03; рачно, изработени хар-
тии и картон: 

4802.10 - Рачно изработени хартии и 
картон: 

48.03 

48.04 

4802.101 хартија 
4802.109 картон 
4802.20 - Хартија и картон што се 

употребуваат како подлога за 
фото-осетлива, топлотно-
-осетлива и. електро-осетлива 
хартија или картон: 

4802.201 хартија за фотоподлога 
4802.202 картон за фотоподлога 
4802.209 друго 
4802.30 - Подлога од хартија за карбон 

хартија 
4802.40 - Подлога од хартија за тапети 
4802.5 - Друга хартија и картон без 

содржина на влакна од дрво 
добиени со механичка по-
стапка или со содржина на 
тие влакна до 10% маса од 
вкупната содржина на влак-
ната: 

4802.51 - - со маса помала од 40 g/m 2 : 
4802.521 бездрвна печатарска 
4802.522 бездрвна за пишување 
4802.523 бездрвна механоѓрафска 
4802.520 друга 
4802.53 - - с о маса поголема од 150 g-

/ш 2 

4802.60 - Друга хартија и картон што 
од вкупното количество влак-
на содржат повеќе од 10% 
тежина на влакна добиени со 
механичка постапка: 

4802.601 илустрациона, средно фи-
на, во родни 

4802.609 друго 

4803.00 Тоалетна хартија, хартија за 
симнување на шминка, хартија 
за крпи, сервиети и шамичиња 
и слична хартија за употреба во 
домаќинството или за санитар-
ни цели, целулозна вата, листо-
ви и ленти од целулозни влак-
на, вклучувајќи ги наборените 
(крепирани, плисирани и др.) 
релјефни, дупчени, површински 
бојосани, површински украсени 
или печатени, во родни поши-
роки од 36 cm или во форма на 
правоаголни листови со нај-
малку една страна подолга од 
36 cm во непресвиткана состој-
ба: 

4803.001 тоалетна хартија 
4803.002 целулозна вата 
4803.009 друго , 

Крафт-хартија и картон непре-
мачкани, во родни или листови, 
освен оние од тар. број 48.02 и 
48.03: 

4804.1 - Крафтлајнер: 
4804.11 - - небелен 
4804.19 - - д р у г 
4804.2 - Крафт хартија за вреќи: 
4804.21 - - небелена 
4804.29 - - друга 
4804:3 - Друга крафт хартија и ќар- -

тон, со маса до 150 g /m 2 : 
4804.31 - - небелен 
4804.39 - - друг 

10 
5 

' 5 
10 
15 

15" 
15 

15 
15 
15 
15 
15 

15 

15 
15 

15 
9 , 
15 

15 
15 

15 
15 

18 
15-8 
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4807.10 

4807.9 
4807.91 

4807.99 

4808.10 

4808.20 

4808.30 

4808.90 

4804.4 - Друга крафт-хартија и ќар- ' 4806.401 
тон, со маса поголема од 150 
g/m2 или помала од 225 g/m2 15 4806.409 

4804.41 - - небелени 15 48.07 
4804.42 - - белени во маса, кои 

содржат над 95% маса на 
дрвни влакна добиени со хе-
миска постапка од вкупното 
количество влакна 15 

4804.49 - - д р у г о 15 
4804.5 - Друга крафт-хартија и кар-

тон, со маса 225 g/m2 или по-
голема: 

4804.51 - - небелеии 15 
4804.52 - - белени во маса, кои од 

вкупното количество влакна 
содржат повеќе од 95% маса 

' на дрвни влакна добиени со 48.08 
хемиска постапка 15 

4804.59 - - друго 
48.05 Друга непремачкана хартија и 

картон во родни или листови: 
4805.10 - Хартија од полуцелулоза за 

брановиден слој (флутинг) 15 
4805.2 - Хартија и картон повеќеслој-

ни: 
4805.21 - - чиишто сите слоеви се беле-

ни 15 
4805.22 - - со само еден беден надворе-

шен слој 15 
4805.23 - - с о три или повеќе слоеви, 

од кои двата надворешни 
слоја се белени 15 

4805.29 - - д р у г о 15 
4805.30 - Сулфитна обвивна хартија 15 48.09 
4805.40 - Филтер-хартија и картон: 
4805.401 хартија за пречистувачи 

на масло, воздух и технич-
ки горива 5 

4805.409 друго 15 
4805.50 - Филц-хартија и филц-картон: 
4805.501 картон од крпи 5 
4805.509 друго 15 
4805.60 - Друга хартија и картон со 

маса до 150 g/m 2 : 
4805.601 - - - флутинг од стара хартија 15 
4805.602 хартија за цигари 15 
4805.609 друго 15 
4805.70 - Друга хартија и картон со 48.10 

маса поголема од 50 g/m2 а 
помала од 225 g/m2 15 

4805.80 - Друга хартија и картон со 
маса од 225 g/m2 или со по-
голема маса: 

4805.801 прешпан-картон 15 
4805.802 лепенка 18 
4805.809 друго 15 

48.06 Пергамент-хартија, хартија не-
пропустлива за маснотии, паус- 4810.1 
-хартија и глазирана проѕирна 
хартија и други глазирани про-
ѕирни и полупроѕирни хартии, 
во родни или листови: 

4806.10 - Пергамент-хартија 9 
4806.20 - Хартија непропустлива за 

маснотии 12 4810.11 
4806.30 - Паус-хартија 12 4810.12 
4806.40 - Кристал и други глазирани 4810.2 

проѕирни или полупроѕирни 
хартии: 

4809.10 

4809.20 
4809.90 

10 

10 
10 

15 

15 

15 
15 

- - - кристал-хартија (перга-
мин) 151 
друга 12 

Сложена хартија и картон (из-
работени со залепување на рам-
ни слоеви), површински непре-
мачкани ниту импрегнирани, 
одвнатре зајакнати или незајак-
нати, во родни или листови: 
- Хартија и картон со меѓуслој 

од битумен или катран 
- Друго: 
- - хартија и картон од хартија 

и картон од слама, непрек-
риени или прекриени со 
друга хартија од слама 

- - друго 
Хартија и картон, брановидни, 
(со или без залепени рамни по-
вршински листови), наборени 
(крепирани, плисирани), релјеф-
ни или дупчени (во родни или 
листови), освен оние од тар. бр. 
48.03 и 48.18: 
- Хартија и картон брановид-

ни, вклучувајќи и дупчени 
- Крафт-хартија за вреќи, набо-

рена (крепирана или плисира-
на), вклучувајќи релјефни и 
дупчени 

- Друга крафт-хартија, наборе-
на (крепирана или плисира-
на), вклучувајќи релјефни или 
дупчени 

- Друго 
Карбон-хартија, самокопирачка 
хартија и други хартии за копи-
рање или пренесување (вклучу-
вајќи и премачкана или импрег-
нирана хартија за матрици за 
умножување или офсет-плочи(, 
печатена или испечатена, во 
родни широки над 36 cm или 
во форма на правоаголни лис-
тови со најмалку една страна 
што е подолга од 36 cm во не-
пресвиткана состојба: 
- Карбон и слична хартија за 

копирање 15^ 
- Самокопирачка хартија 
- Друго 15^ 
Хартија и картон, премачкани 
од едната или од обете страни 
со каолин или со други неор-
гански материи, со врзивно 
средство или без врзивно сред-
ство, а без друг премаз, бојоса-
ни или небојосани по површи-
ната, украсени или неукрасени 
по површината, печатени или 
испечатени, во родни или лис-
тови: 
- Хартија и картон за пишува-

ње, печатење или за други 
графички цели, кои од вкуп-
ното количество влакна 
содржат до 10% од масата на 
влакната добиени со меха-
ничка постапка: 

- со маса до 150 g/m2 15 
- - с о маса над 150 g/m2 15 
- Хартија и картон за пишува-

ње, печатење или други гра-
фички цели кои од вкупното 
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количество влакна содржат 
над 10% од масата на влакна-
та добиени со механичка по-
стапка: 

4810.21 - - хартија со мала маса, пре-
мачкана 

4810.29 - - д р у г и 
4810.3 - Крафт-хартија и картон, дру-

ги, освен оние што се употре-
буваат за пишување, печате-
ње или за други графички це-
ли: 

4810.31 - - белени во маса, кои од 
вкупното количество влакна 
содржат повеќе од 95% од 
масата на дрвните влакна 
добиени со хемиска постап-
ка, со маса до 150 g/m2 

4810.32 - - белени во маса, кои од 
вкупното количество влакна 
содржат повеќе од 95% од . 
насата на дрвните влакна 
добиени со хемиска постап-
ка, со маса над 150 g/m2 

4810.39 - - друго 
4810.9 - Друга хартија и картон: 
4810.91 - повеќеслојни 
4810.99 - - д р у г и 

48.11 ' Хартија, картон, целулозна ва-
та и листови и ленти од целу-
лозни влакна, премачкани, им-
прегнирани, прекриени, по-
вршински бојасани, површин-
ски украсени или печатени, во 
родни или листови, освен про-
изводите од тар. бр. 48.09, 48.10 
и 48.18: 

4811.10 - Хартија и картон обложени 
со картон или битумен 

4811.2 - хартија и картон премачкани 
со лепило: 

4811.21 - - самолепливи 
4811.29 - - д р у г о 
4811.3 - Хартија и картон, премачка- , 

ни, импрегнирани или пре-
криени со пластични маси 
(исклучувајќи лепила): 

4811.31 - - белени, со маса над 150 g-
/ m2 

- 4811.39 - - д р у г и : 
4811.391 печатена украсна хартија 

за производство на лами-
нат, за облагородување на 
дрвени плочи, импрегна-
ции и др. 

4811.399 друго 
4811.40 - Хартија и картон, премачка-

ни, прекриени или импрегни-
рани со восок, парафински 
восок, стеарин, масло или 
глицерин 

4811.90 - Друга хартија, картон, целу-
лозна вата и листови и ленти 
од целулозни влакна: 

4811.901 баритирана хартија 
4811.909 друго 

48.12 4812.00 Филтер-блокови и плочи од 
хартиена маса 

48.13 Хартија за цигари, сечена или 
несечена во определени големи-
ни или во форма на книшки 
или цевчиња: 

15 
15 

15 

15 
15 

15 
15 

15 

15 
15 

15 

15 
15 

15 

15^ 
15 

10 

4813.10 - Во форма на книшки или џеп-
чиња 15 

4813.20 - Во родни широки до 5 cm 15 
4813.90 - Друго 12 

48.14 Тапети ѕидни и слични поѕид-
ници од хартија; витрофании 
за прозорци од хартија: 

4814.10 - Хартија со зрнеста површина 
(„Ingrain") 20 

4814.20 - Тапети ѕидни и слични поѕид-
ници од хартија со лице пре-
мачкано или покриено со 
слој на пластична маса, што 
има зрнести, релјефни, бојо-

, сани, печатени или поинаку 
украсени површини 22 

4814.30 - Тапети сидни и слични по-
сидници од хартија со лице 
прекриено со материјал од 
плетарија, меѓусебно споени 
или неспоени во паралелни 
нишки или ткаени 22 

4814.90 - Друго 20 
48.15 4815.00 Покривачи за подови врз под-

лога од хартија или картон, не-
сечени или сечени во определни 
големини 20 

48.16 Картон-хартија, самокопирачка 
хартија и други хартии за копи-
рање и пренесување, освен оние 
од тар. број 48.09: матрици за 
умножување и офсет-плочи од 
хартија, во кутии или без ку-
тии: 

4816.10 - Картон и слична хартија за 
копирање . 20 

4816.20 - Самокопирачка хартија 20 
4816.30 - Матрици за умножување 20 
4816.90 - Друго 15 

48.17 Пликови, писма-пликови, по-
штенски картички и карти за 
допишување, без слика, од хар-
ти ј^или картон; сетови за до-
пишување во кутии, кесички, 
нотеси и слични пакувања од 
хартија или картон: 

4817.10 - Пликови 20 
. 4817.20 - Писма-пликови, поштенски 

картички и карти за допишу-
вање (без слика) 20 

4817.30 - Сетови за допишување во ку-
тии, кесички, нотеси и слични 
пакувања од хартија или кар-
тон 20 

48.18 Тоалетна хартија, шамичиња, 
v ливчиња за симнување на 

шминка, крпи, прекривки- за ма-
са, Оервиети, пелени за бебиња, 
тампони, чаршави и слични 
предмети за домаќинство, бол-
ници и санитарни потреби, 

.предмети за облекување и при-
бор за облекување од хартиена 
маса, хартија, целулозна вата 
или од листови или ленти од 
целулозни влакна: 

4818.10 - Тоалетна хартија 18 
4818.20 - Шамичиња, ливчиња за сим-

нување на шминка и крпи 20 
4818.30 - Прекривачи за маси и сервие-

ти 20 
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4818.40 - Санитарни крпи и тампони, 
пелени за бебиња и слични 
санитарни предмети 20 

4818.50 - Облека и прибор за облека 20 
4818.90' - Друго 20 

48.19 Кутии, вреќи и други контејне-
ри за пакување, од хартија, кар-
тон, целулозна вата и листови 
или ленти од целулозни влкна; 
картонажни производи од хар-
тија или картон, регистратори 
и др. што се употребуваат во 
канцеларии, дуќани или слично: 

4819.10 - Кутии од брановидна хартија 
или картон 20 

4819.20 - Кутии сложиви од небрано-
видна хартија и картон 20 

4819.30 - Вреќи и кеси со широчина на 
основата од 40 cm или лого-' 
лема 

4819.40 - Други вреќи и кеси, вклучува-
јќи фишеци 20 

4819.50 - Други контејнери за пакува-
ње, вклучувајќи обвивки за 
плочи 20 

4819.60 - Картонажни производи од 
хартија или картон (регис-
тратори и др.) што се употре-
буваат во канцеларии, дуќани 
и слично 20 

48.20 Регистри, книговодствени кни-
ги, нотеси, книги за порачки, 
признанични книги, агенди, ме-
морандум-блокови, дневници и 
слични производи, тетратки, 
мапи со впивачка хартија, под-
врзи за книти (по системот на 
слободни листови или други); 
мапи, кошулки и фасцикли за 
списи, деловни обрасци во по-
веќе примероци, сетови со 
влошка од карбон-хартија и 
слични производи за пишување 
од хартија или картон; албуми 
за мостри или колекции и об-
вивки за книги од хартија или 
картон: 

4820.10 - Регистри, книговодствени 
книги, нотеси, книги за по-
рачки, признанични книги, 
агенди, меморандум-блокови, 
дневници и слични производи 20 

4820.20 - Тетратки 20 
4820.30 - Подврзи за книги, мапи за 

списи, фасцикли за списи 20 
4820.40 - Деловни обрасци во повеќе 

примероци и сетови со влош-
ки од карбон-хартија 20 

4820.50 - Албуми за мостри или колек-
ции 20 

4820.90 - Друго: 
4820.901 обрасци 18 
4820.909 друго 2Q 

48.21 Етикети од хартија или картон, 
од сите видови, печатени или 
испечатени: 

4821.10 - Печатени 20 
4821.90 - Други 20 

48.22 Бобини, шпулни, копсови и 
слични подлоги од хартиена 
маса, хартија или картон (дуп-
чени или недупчени, стврднати 
или нестврднати): 

4822.10 - За намотуваље на текстилно 
предиво 10 

4822.90 - Друго 10 
48.23 Друга хартија, картон, целулоз-

ј, на вата и листови и ленти од 
целулозни влакна, сечени во оп-
ределена големина или форма, 
други производи од хартиена 
маса, хартија, картон, целулоз-
на вата или листови или ленти 
од целулозни влакна: 

4823.1 - Хартија во родни или ленти, 
премачкана со лепило: 

4823.11 - - самолеплива 12 
, 4823.19 - друга 12 

4823.20 - Филтер-хартија и картон 12 
4823.30 - Картички недупчени, за ма-

шини со дупчени картички, 
во форма на ленти или не 10 

4823.40 - Родни, листови и дискови, пе-
чатени за регистрирачки апа-
рати 20 

4823.5 - Друга хартија и картон за пе-
чатење, пишување или други 
графички цели: 

4823.51 - - печатена, релјефна или дуп-
чена 20 

4823.59 - - , д р у г о 20 
4823.60 - Послужавници, чинии, вага-

ни, филцани и слично, од 
хартија или картон 20 

4823.70 - Леани или пресувани произ-
води од хартиена маса 20 

4823.90 - Друго 20 

Глава 49 
ПЕЧАТЕНИ КНИГИ, ВЕСНИЦИ, СЛИКИ И ДРУГИ 
ПРОИЗВОДИ НА ГРАФИЧКАТА ИНДУСТРИЈА, РАКО-

ПИСИ, ЧУКАНИ ТЕКСТОВИ И ПЛАНОВИ 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) фотографски негативи и позитиви врз проѕирна 

подлога (глава 37); 
2) мапи, планови и глобуси во рељефна форма, печа-

тени или непечатени (тар. број 90.23); 
3) карти за играње и други производи од глава 95; 
4) оригинални граВури, отпечатоци и литографии 

(тар. број 97.02), поштенски марки, таксени марки, пригод-
ни пликови, пликови од прв ден и други производи што се 
распоредуваат во тар. број 97.04, предмети на старини по-
стари од 100 години и предмети што се распоредуваат во 
глава 97. 

2. Под поимот „печатени“, во смисла на глава 49 се 
сметаат и репродукции добиени со умножување на маши-
на за умножување, со компјутерски водена постапка, реље-
фирани, снимени, фотокопирани, термокопирани или чу-
кани на машина. 

3. Весници, списанија и други периодични публика-
ции што се поврзани поинаку, освен во хартија, и сетови 
на весници, списанија и други периодични публикации, 
кои имаат повеќе од еден број во едни корици, се распоре-
дуваат во тар. број 49.01 без оглед на тоа дали содржат 
или не содржат рекламен материјал. 

4. Во тар. број 49.01, меѓу другото, се распоредуваат 
и: -

1) колекции на печатени, репродукции, на пример, 
уметнички дела или цртежи со соодветни текстови, обе-
лежани страни и во форми погодни за поврзување во една 
или повеќе свески (томови); 

2) илустрирани придружни прилози што се увезуваат 
заедно со книгата и претставуваат додаток на книгата; 
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3) печатени делови на книги или брошури во форма 
на составени или поединечни листови или книжни блоко-
ви, кои претставуваат целина или еден дел од комплетно 
дело, наменети за поврзување. 

Меѓутоа, печатените слики или илустрации без текст, 
во форма на книжни блокови или поединечни листови, се 
распоредуваат во тар. број 49.11. 

5. Согласно со забелешката 3 кон оваа глава, тар. 
број 49.01 не опфаќа публикации што се наменети првен-
ствено за реклама (на пример: брошури, проспекти, тргов-
ски каталози, годишни публикации на трговски здружени-
ја, туристички пропаганден материјал). 

Овие публикации се распоредуваат во тар. број 49.11. 
6. Под поимот „детски книги во слики“ од тар. број 

49.03 се подразбираат книги за деца во кои сликите имаат 
суштествен карактер, додека текстот е спореден. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

49.01 

49.02 

49.03 

49.04 

49.05 

49.06 

4901.10 

4901.9 
4901.91 

4901.911 
4901.919 
4901.99 
4901.991 

4901.992 

4901.999 

4902.10 

4902.90 
4903.00 

4904.00 

4905.10 
4905.9 
4905.91 
4905.99 
4906.00 

Печатени книги, брошури, ле-
тоци и слични печатени мате-
ријали, вклучувајќи и слободни 
листови 
- Во слободни листови, непрес-

виткани или пресвиткани 
- Д р у г о : 
- - речници и енциклопедии и 

нивни сериски делови што 
излегуваат во продолжени-
ја: 

- - речници 
друго 

- - друго: 
книги печатени на јазици-
те на народностите на Ју-
гославија и на странски 
јазици 
книги печатени на јазици-
те на народите на Југосла-
вија во копродукција со 
странски издавачи 
друго 

Весници, списанија и други пе-
риодични публикации, илустри-
рани или не, со или без рекла-
ма: 
- Што излегуваат најмалку че-

тирипати неделно 
- Друго 
Детски книги во слики, вклучу-
вајќи за цртање или боење 
Музички дела, печатени или во 
ракопис, поврзани или непов-
рзани, илустрирани или ^илус-
трирани 
Географски и хидрографски 
карти и слични карти од сите 
видови, вклучувајќи атласи, ѕи-
дни карти, топографски плано-
ви и глобуси, печатени: 
- Глобуси 
- Друго: 
- - во форма на книги 
- - друго 
Оригинални планови и цртежи 
работени со рака за архитекту-
ра, машиноградба, индустрија, 
трговија, топографија или слич-
ни цели; ракописи; карбон-ко-
пии и фотографски репродук-
ции врз осетлива хартија за 
претходно наведените произво-
ди 

Сл 
51 

Сл 

5^ 

Сл 
Сл 

Сл 

Сл 

Сл 

Сл 
Сл 

49.07 Поштенски, таксени и слични 
марки, непоништени, кои се во 
оптек или се наменети да бидат 
во оптек во земјата на намена-
та; таксени хартии; чекови; 
банкноти, акции, делници, об-
лигации и слични документи: 

4907.00 1 поштенски и таксени мар-
ки 

4907.002 - - хартии од вредност (ак-
ции, чековни книшки и 
ДР) 

4907.003 - - - банкноти кои не претста-
вуваат законско средство 
на плаќање ниту во една 
земја 

4907.009 друго 
49.08 Хартии за пресликување (декал-

комании): 
4908.10 - Хартии за пресликување (де-

калкомании), за стакло 
4908.90 - Друго: 
4908.901 за печатење на текстил 
4908.909 друго 

49.09 Поштенски разгледници, чес-
титки и карти што имаат лич-
ни пораки, печатени, илустри-
рани или неилустрирани, со 
пликови или без пликови или 
украси 

4909.001 разгледници и честитки, 
во родни или табаци 

4909.009 друго 
49.10 4910.00 Календари, од сите видови, пе-

чатени, вклучувајќи календар-
-блокови 

49.11 Друг печатен материјал, вклу-
чувајќи печатени слики и фото-
графии: 

4911.10 - Трговски рекламен матери-
јал, трговски каталози и 
слично 

4911.9 - Друго: 
4911.91, - - слики, гравури и фотогра-

фии 
4911.911 печатени слики и фотогра-

фии без текст во листови, 
наменети за книги што се 
издаваат во рамките на 
копродукција на домашни 
и странски издавачи 

4911.919 друго 
4911.99 - - д р у г о 

15 

15 

15 
15 

20 

20 
20 

20 

18 
20 

20 

13 

18 

5 
18 
18 

Сл 

ОДДЕЛ XI 

ТЕКСТИЛ И ПРОИЗВОДИ ОД ТЕКСТИЛ 
З а б е л е ш к и 
1. Овој оддел не опфаќа: 
1) четини или животинска длака за изработка на чет-

ки од (тар. број 05.02); коњска длака или отпадоци од коњ-
ска длака (тар. број 05.03); 

2) човечка коса и производи од човечка коса (тар. број 
05.01, 67.03 или 67.04), освен ткаенини за цедење што се ко-
ристат во преси за масло или за слични цели (тар. број 
59.11); 1 

3) линтерс од памук и други растителни материјали 
од глава 14; 



Страна 1 9 4 2 - Број 81 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 4 декември 1987 

4) азбест од тар. број 25.24 и производи од азбест, ка-
ко и други производи од тар. број 68.12 и 68.13; 

5) производи од тар. број 30.05 и 30.06 (на пример: ва-
та, газа, завои и слични производи што се користат во ме-
дицината, хирургијата, забарството или ветерината, сте-
рилен материјал за хируршки вшивања); 

6) текстил осетлив на светлост од тар. број 37.01 до 
37.04; 

7) монофиламенти чија најголема димензија на на-
пречниот пресек надминува 1 mm; ленти и слични форми 
(на пример: вештачка слама) пошироки од 5 mm, од плас-
тични маси (глава 39), како. и плетенки или ткаенини и 
други кошничарски и плетарски производи од такви моно-
филаменти или ленти (глава 46); 

8) ткаени, плетени или хеклувани материјали, филц и 
неткаен текстил, импрегнирани, обложени, прекриени или 
ламинирани со пластична маса и производи од нив, од 
глава 39; 

9) ткаени, плетени или хеклувани материјали, филц и 
неткаен текстил, импрегнирани, обложени, прекриени или 
ламинирани со каучук и производи од нив, од глава 40; 

10) крупна и ситна кожа со длака или волна (глава 41 
и 43) и производи од крзно, вештачко крзно или предмети 
од вештачко крзно од тар. број 43.03 и 43.04; 

П) производи од текстилни материјали од тар. број 
42.01 и 42.02; 

12) производи и предмети од глава 48 (на пример це-
лулулозна вата); 

13) обувки и делови на обувки, камашни и заштитни 
доколенки или слични производи од глава 64; 

14) мрежи за коса и други покривки за глава и нивни 
делови, од глава 65; 

15) производи од глава 67; 
16) текстилни материјали обложени со абразивни ма-

теријали (тар. број 68.05), графитни влакна и производи од 
графитни влакна од тар. број 68.15; 

. 17) стаклени влакна и производи од стаклени влакна, 
освен Брзови работени на стаклени нишки на видлива под-
лога (глава 70); 

18) производи од глава 94 (на пример, мебел, постел-
нина, ламби и светлечки тела); 

19) производи од глава 95 (на пример: играчки, рекви-
зити за игра и спорт и мрежи за спортски активности). 

2. (1) Производите од глави 50 до 55 или од тар. број 
58.09 и 59.02, како и мешаниците од два или повеќе тек-
стилни материјали, се распоредуваат како да се состојат 
во целост од оној текстилен материјал кој преовладува по 
тежина во однос на кој и да било друг поединечен тексти-
лен материјал. 

(2) За примена на претходната одредба: 
1) предивото од коњска длака обвирсано со текстилен 

материјал (тар. број 51.10) и метализираното предиво 
(тар. број 56.05) ќе се смета како производ од еден тексти-
лен материјал чија маса претставува збир на масите на не-
говите состојки. При распоредувањето на ткаенините ме-
талната нишка ќе се смета како текстилен материјал; 

2) при изборот на соодветен тарифен број ќе се поста-
пува на следниот начин: најпрвин ќе се утврди главата, а 
потоа соодветниот тарифен број од таа глава, при што не 
треба да се земат предвид текстилните материјали што не 
се распоредуваат во таа глава; 

3) кога главите 54 и 55 се разгледуваат во однос на не-
која друга глава, ќе се сметаат како една глава; 

4) кога една глава или тарифен број се однесуваат на 
производи од разни текстилни материјали, тие материја-
ли ќе се сметаат како производи од еден текстилен мате-
ријал. 

(3) Одредбите на предните ставови под (1) и (2) се 
применуваат, исто така, на предивата дефинирани со забе-
лешките 3,4,5 и 6 кон овој оддел. 

3. (1) Во смисла на овој оддел, и освен исклучоците 
наведени во следниот став под (2), следните предива (ед-
ножични, повеќежични (дублирани) или каблирани) се сме-
таат како ,,канали, јажиња, ортоми и кабли“: 

1) од свила или од отпадоци од свила, со нумерација 
поголема од 20.000 децитекси; 

2) од вештачки или синтетички влакна (вклучувајќи 
предиво од два монофиламенти или од повеќе монофила-
менти од глава 54) со нумерација поголема од 10.000 деци-
текси; 

3) од коноп или лен: 
(1) полирани или глазирани, со нумерација 1.429 деци-

текси и поголема; 
(и) неполирани и неглазирани, со нумерација поголе-

ма од 20.000 децитекси; 
4) од кокосово влакно што се состои од три или пове-

ќе стракови; 
5) од други растителни влакна, со нумерација погоел-

ма од 20.000 децитекси; 
6) зајакнати со метални нишки. 
(2) Претходните одредби не се применуваат на: 
1) предивото од волна или од друга животинска дла-

ка и предивото од хартија, освен предивото зајакнато со 
метални нишки; 

2) таблите од вештачки или синтетички филаменти 
од глава 55 и мултифиламент предиво, ,без впредување 
или со впредување помало од 5 навои по метар, од глава 
54; 

3) свилен кетгут (нестирилизиран) од тар. број 50.06 и 
монофиламенти од глава 54; 

4) метализирано предиво од тар. број 56.05, предиво 
зајакнтао со метални нишки од претходната одредба (1) 
под 6) на оваа забелешка; 

5) жанила-предиво, обвиткано предиво и ефектно за-
мкесто предиво од тар. број 56.06. 

4. (1) Во смисла на глави 50, 51, 52, 54 и 55, освен ис-
клучените наведени во следниот став под (2), под поимот 
приготвено за продажба на мало“ се подразбира предиво 
(едножично, повеќежично (дублирано) или каблирано) на-
мотано: \ 

1) на картони, калеми, цевки или слични подлоги чија 
тежина (вклучувајќи и подлоги) не надминува: 

(i) 85 g за предивото од свила, отпадоци од свила или 
предиво од вештачки или синтетички филаменти: 

(ii) 125 g за другите предива; 
2) во клопчиња пасма или пасменца, чија маса не над-

минува: 
(i) 85 g за предива од вештачки или синтетички фила-

мети, нумерација помала од 3.000 децитекси и за предиво 
од свила или отпадоци од свила; 

(ii) 125 g за сите други предива со нумерација помала 
од 2.000 децитекси; 

(iii) 500 g за други предива. 
3) во пасма или пасменца составени од повеќе пома-

ли пасми или пасменца одвоени со конец што ги дели и 
прави независни едни од други, со тоа што тежината на се-
кое пасмо или пасменце е иста и да не надминува: 

(1) 85 g за предиво од свила, отпадоци од свила или 
предиво од вештачки или синтетички филаменти; 

(ii) 125 g за други предива; 
(2) Предходните одредби не се применуваат на : 
1) едножично предиво од кој и да било текстилен ма-

теријал, освен: 
(i) едножично предиво од волна или фина животинска 

длака, небелено; 
(ii) едножично предиво од волна или фина животин-

ска длака, белена, бојосана или печатена, со нумерација 
поголема од 5.000 децитекси; 

2) повеќежично (дублирано) или каблирано предиво, 
небелено; 

i од свила или од отпадоци од свила, без оглед на на-
чинот на приготвување; 

(ii) од друг текстилен материјал, освен од волна или 
фина животинска длака, во пасми или пасменца; 

3) повеќежично (дублирано) или каблирано предиво 
од свила или од отпадоци од свила, белено, бојосано или 
печатено, со нумерација до 133 децитекси; 

4) едножично, повеќежично (дублирано) или каблира-
но предиво од кој и да било текстилен материјал: 

(i) на вкрсно намотани пасми или пасменца; 
(П) намотано на подлоги или на некој друг начин кој 

укажува на нивната употреба во текстилната индустрија 
(на пример: на копсови, предилнички цевки, калеми, кос-
кички калеми или вретена или намотано на калеми за ма-
шини за везење). 

5. Во смисла на тар. бр. 52.04, 54.01 и 55.08, под пои-
мот „конец за шиење“ се подразбира повеќежично (дубли-
рано) или каблирано предиво: 

1) намотано на подлога (на пример: калеми, цевки) со 
маса (вклучувајќи ја и подлогата) до l.OOOg; 
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2) апретирано (обработено); 
3) со завршен „2"навој. 
6. Во смисла на овој оддел, поимот „предиво со голе-

ма јачина“ се подразбира предивото чија јачина е изразена 
во сМЛех(центињутни по текс) е поголема: 

- за едножично предиво од најлон, од 
други полиамиди и полиестри од 60cN/tex 

- за повеќежично (дублирано) или каб-
лирано предиво од најлон, од други полиа-
миди и полиестери од 53cN/tex 

- за едножично, повеќежично (дублира-
но) или кандирано предиво од вискозен рајон 
од 27cN/tex. 

7. Во смисла на овој оддел, под поимот „готови“ 
(конфекционирани) се подразбираат производите: 

1) сечени во други форми, освен во квадрати или пра-
воаголници; 

2) изработени во финална форма, готови за употреба 
(или треба само да се одвојат со сечење на конецот што ги 
дели) без шиење или друга доработка (на пример: крпи за 
прашина, пешкири, чаршави за маси, марами и ќебиња); 

1 3) порабени или со подвиткани рабови или со реси 
врзани во јазли на кој и да било раб, но исклучувајќи ги 
ткаенините чии сечени рабови се заштитени од ресење со 
опшивање или на некој друг едноставен начин; 

4) сечени во определени големини, а стануваат гото-
ви производи со извлекување на конец; 

5) составени со шиење, лепени или на друг начин (ос-
вен метражните стоки што се состојат од два или повеќе 
должини од ист материјал споени на краиштата, или мет-
ражните стоки составени од две или повеќе текстилни ма-
теријали споени во слоеви, вклучувајќи и полнети); 

6) плетени или хеклувани производи во определени 
форми што имаат поголем број парчиња такви производи. 

8. Производите изработени во смисла на забелешката 
7 кон овој оддел не се распоредуваат во главите 50 до 55, 
ниту во главите 56 до 60, ако тоа не е поинаку определено. 

Во главите 50 до 55 не спаѓаат производите што се 
опфатени во главите 56 до 59. 

9. Ткаенините од главите 50 до 55 ги вклучуваат мате-
ријалите што се состојат од слоеви на паралелни текстил-
ни предива поставени еден врз друг под остар или прав 
агол. Тие слоеви на местата на вкрстување на предивото 
се споени со лепило или со термичко врзување. 

10. Еластичните производи што се состојат од тек-
стилни материјали комбинирани со гумени нишки се рас-
поредуваат во овој оддел. 

11. Во смисла на овој оддел поимот „импрегнирање“ 
опфаќа и „потопување“. 

12. Во смисла на овој оддел, поимот „полиамиди" оп-
фаќа и „арамиди". 

13. Текстилната облека од разни тарифни броеви, ос-
вен ако не е поинаку предвидено, се распоредува во соод-
ветните тарифни броеви и ако е подготвена во комплети 
за продажба на мало. Забелешки кон тарифните подброе-
ви: 

1. Во овој оддел и во другите оддели на оваа Тарифа, 
под следните поими се подразбира: 

1) Еластомерно предиво 
Филамент-предиво (вклучувајќи монофиламент) од 

синтетички текстилен материјал, освен од текстурирано 
предиво, кое не се кине при истегнувањето на трипати по-
голема должина од својата првобитна должина и кое, по 
истегкувањето на двапати поголема должина од првобит-
ната должина, во рок од пет минути се враќа на должина-
та до еден и пол пати поголема од својата првобитна 
должина. 

2) Небелено сурово предиво 
Предиво: 
(i) кое има природна боја на своите влакна и не е бе-

лено, бојосано (во маса или не), ниту печатено; 
(ii) кое има неопределена боја(„сиво предиво“) произ-

ведено од скубени текстилни материјали. 
Таквото предиво може да се обработува со безбојно 

средство или со непостојана боја (што. исчезнува по обич-
но перење со сапун), а кај вештачките или синтетичките 
влакна - обработено во маса со средство за матирање (на 
пр.: титандиоксид). 

3) Белено предиво 
Предиво: 
(i) кое е изложено на постапка на белење, изработено 

од белени влакна или е, освен ако не е поинаку предвиде-
но, бојосано во бело (во маса или не) или обработено со 
бела апретура; 

(ii) кое (?е состои од мешаница на небелени и белени 
влакна; 

(iii)Koe е повеќежично (дублирано) или каблирано и се 
состои од небелено и белено предиво. 

4) Бојосано предиво (бојосано или печатено) 
Предиво: 
(i) кое е бојосано (во маса или не) во друга боја, освен 

бела или е со непостојана боја, или печатено или изработе-
но од бојосани или печатени влакна; 

(П) кое се состои од мешаница на бојосани влакна од 
различни бои или мешаница на небелени и белени влакна 
со бојосани влакна (мелирани или мешани предива) или е 
печатено во една или повеќе бои во растојанија за да се до-
бијат точкести ефекти; 

(iii) кое се добива од чешлани ленти или од претпреѓи 
што се печатени; 

(iv) кое е повеќежично (дублирано) или каблирано и 
се состои од небелено и белено предиво и бојосано преди-
во. 

Претходните одредби се применуваат, исто така, mu-
tatis mutandis на монофилиментите, лентите и сличните 
производи од глава 54. 

5) Небелени ткаенини 
Ткаенини изработени од небелено предиво што не се 

белени, бојосани или печатени. Таквите ткаенини можат 
да бидат обработени со безбојно средство или со непосто-
јана боја. 

6) Белени ткаенини 
Ткаенини: 
(i) што се белени или, ако не е поинаку, предвидено 

бојосани во бело или имаат бела апретура, во метража; 
(ii) што се состојат од белено предиво; 
(iii) што се состојат од небелено и белено предиво. 

7) Бојосани ткаенини 
Ткаенини: 
(i) што се бојосани само со една боја, освен со бела 

(ако не е поинаку предвидено) или се обработени со бојо-
сана апретура, освен бела (ако не е поинаку предвидено), 
во метража; 

(ii) што се состојат од предиво рамномерно бојосано 
со една боја. 

8) Ткаенини од предиво со различни бои . 
Ткаенини (освен печатени ткаенини): 
(i) што се состојат од предиво со различни бои или од 

предиво со различни нијанси на иста боја (освен природ-
ната боја на влакната од кои се состои предивото); 

(ii) што се состојат од небелено или белено предиво 
или од бојосано предиво; 

(iii) што се состојат од мелирано или повеќебојно 
предиво. 

При распоредувањето на тие ткаенини не се зема 
предвид црвливото што е вткаено во рабовите и краишта-
та на метражни стоки. 

9) Печатени ткаенини 
Ткаенини што се печатени во метража, вклучувајќи 

ги ткаенините изработени од предиво со различни бои. 
(Како печатени ткаенини се сметаат, исто така, ткаенини-
те што се дезенирани со четка или со спреј, со трансфер-
-печатење, со флокирање или со постапка батик). 

Постапката на мерцеризација не влијае врз распоре-
дувањето на претходно наведените предива или ткаенини. 

10) Платнена преплетка 
1. Структура на ткаенината во која секое предиво на 

јатокот поминува наизменично над и под наредните пред-
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ива на основата, а секое предиво на основата поминува на-
изменично над и под наредните предива на јатокот. 

2. (1) Се смета дека производите од гл. 56 до 63, што 
содржат два текстилни материјала или повеќе текстилни 
материјали од гл. 50 до 55, се состојат во целост од оној 
текстилен материјал што би бил избран сообразно со забе-
лешката 2 кон овој оддел, за рапоредување на производи-
те од гл. 50 до 55. 

(2) За примената на оваа одредба: 
1) при распоредувањето ќе се земе предвид оној дел 

од материјалот врз основа на кој се врши распоредување 
во смисла на Основното правило 3 за примена на Тарифа-
та; 

2) кај текстилните производи што се состојат од под-
логи од текстилен материјал и лице со флора или замки 
подлогата нема да се зема предвид; 

3) кај везените производи од тар. бр. 58.10 се зема 
предвид само основната ткаенина. Меѓутоа, везените про-
изводи без видлива подлога се распоредуваат само според 
конецот за везење. 

Глава 50 
СВИЛА 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

50.01 5001.00 

50.02 5002.00 
50.03 

5003.10 
5003.91 

50.04 

5004.001 
5004.002 

5004.003 
5004.004 
5004.009 

50.05 5005.00 

50.06 

5006.001 
5006.002 
5006.003 
5006.009 

50.07 

5007.10 
5007.20 

5007.201 
5007.209 
5007.90 
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Глава 51 
ВОЛНА, ФИНА ИЛИ ГРУБА ЖИВОТИНСКА ДЛАКА, 

ПРЕДИВО И ТКАЕНИНИ ОД КОЊСКА ДЛАКА 

З а б е л е ш к а 
1. Во оваа тарифа: 
1) под поимот „волна“ се подразбира природно влак-

но од овци и јагниња; 
2) под поимот „фина животинска длака“ се подразби-

ра длаката од алпака, лама, викуња, камила, јак, ангорски, 
тибетски, кашмирски и слични кози (но не од обични ко-
зи), од питоми зајаци (вклучувајќи и ангорски зајаци), за-
јак, дабар, нутрија и бизамски стаорец; 

3) под поимот „груба животинска длака“ се подразби-
ра длаката од животни што не се спомнати во претходни-
от став, исклучувајќи длака и четина за изработка на четки 
(тар. број 05.02) и коњска длака (тар. бр. 05.03). 

Тарифен Тарифна 
Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска број 

стапка 

1 2 3 4 

51.01 
-

Волна, невлачена и нечешлана: 
5101.1 - Масна волна, вклучувајќи 

волна перена на овцата: 
5101.11 - -табачка волна 3" 
5101.19 - -друго 3" 
5101.2 - Перена волна, некарбонизи-

рана: 

Кокони на свилени буби, подоб-
ни за одвиткување 
Сурова свила (невпредена) 
Отпадоци од свила (вклучува-
јќи кокони неподобни за одвит-
кување, отпадоци од предиво и 
скубени текстилни материјали): 
- Невлачени и нечешлани 
- Друго 
Свилено предиво (освен преди-
во од отпадоци на свила), не-
подготвено за продажба на ма-
по: 

едножично предиво 
повеќежично трам-преди-
во 
повеќежично креп-предиво 
органдин предиво 
друго 

Предиво од отпадоци на свила, 
неподготвено за продажба на 
мало 
Свилено предиво и предиво од 
отпадоци на свила, подготвено 
за продажба на мало; свилен 
кетгут: 

свилен кетгут 
свилено предиво 
предиво од шап-свила 
предиво од бурет-свила 

Ткаенини од свила или од отпа-
доци на свила: 
- Ткаенини од бурет-свила 
- Други ткаенини што по маса 

содржат 85% или повеќе сви-
ла или други отпадоци, освен 
бурет-свила: 

од шап-свила 
- - - други 
- Други ткаенини 

5 
16 
14 
12 

16 

18 
20 
20 

5101.21 - -табачка волна З4' 
5101.29 - - д р у г а 
5101.30 - Карбонизирана 3^ 

51.02 Фина или груба животинска 
длака, невлачена и нечешлана: 

5102.10 - Фина животинска длака 5 
5102.20 - Груба животинска длака 5 

51.03 Отпадоци од волна и од фина 
или груба животинска длака, 
вклучувајќи отпадоци од преди-
во но исклучувајќи скубени тек-
стилни материјали: 

5103.10 - Ишчешок од волна или од 
фина животинска длака Сл 

5103.20 — Други отпадоци од волна 
или од фина животинска 
длака Сл 

5103.30 - Отпадоци од груба животин-
ска длака Сл 

51.04 5104.00 Скубени текстилни материјали 
од волна и од фина или груба 
животинска длака Сл 

51.05 Волна и фина или груба живо-
тинска длака, влачена или чеш-
лана (вклучувајќи чешлана вол-
на, во маса): 

5105.10 - Влачена волна 5 
ѕ 5105.2 - Чешлана волна: 

5105.21 - - Чешлана волна, во маса 5 
5105.29 - - д р у г а 5 
5105.30 - Фина животинска длака, вла-

чена или чешлана 5 
5105.40 - Груба животинска длака, вла-

чена или чешлана 5 
51.06 Предиво од влачена волна, не-

подготвено за продажба на ма-
ло: 

5106.10 - Што по маса содржи 85% или 
повеќе волна 10 

5106.20 - Што по маса содржи помалку 
од 85% волна 10 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

5 
5 

5 
5 

8 

8 
8 
8 
8 

6 
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10 
10 

51.07 Предиво од чешлана волна, не-
подготвено за продажба на ма-
ло: 

5107.10 - Што по маса содржи 85% или 
повеќе волна 

5107.20 - Што по маса содржи помалку 
од 85% волна 

51.08 Предиво од фина животинска 
длака (влачено или чешлано), 
неподготвено за продажба на 
мало: 

5108.10 - Влачено 
5108.20 - Чешлано 

51.09 Предиво од волна или од фина 
животинска длака, подготвено 
за продажба на мало: 

5109.10 - Што по маса содржи 85% или 
повеќе волна или фина живо-
тинска длака 

5109.90 - Друго 
51.10 5110.00 Предиво од груба животинска 

длака или од коњска длака 
(вклучувајќи обвиткано предиво 
од коњска длака), подготвено 
или неподготвено за продажба 
на мало 

51.11 Ткаенини од влачена волна или 
од влачена фина животинска 
длака: 

5111.1 - Што по маса содржи 85% или 
повеќе волна или фина живо-
тинска длака: 

5111.11 - - со маса до 300 g/m2 

5111.19 - - д р у г и 
5111.20 - Други, во мешаница пре-

тежно или само со вештачки 
или синтетички филаменти 

5111.30 - Други, во мешаница пре-
тежно или само со сечени 
вештачки или синтетички 
влакна 

5111.90 - Д р у г и 
51.12 Ткаенини од чешлана волна 

или од чешлана фина животин-
ска длака: 

5112.1 - Што по маса содржи 85% или 
повеќе волна или фина живо-
тинска длака: 

/ 5112.11 - - со маса до 200 g/m2 

5112.19 - - д р у г и 
5112.20 - Други, во мешаница пре-

тежно или само со вештачки 
или синтетички филаменти 

5112.30 - Други, во мешаница пре-
тежно или само со сечени 
вештачки или синтетички 
влакна 

5112.90 - Д р у г и 
51.13 Ткаенини од груба животинска 

длака или од коњска длака: 
5113.001 Ткаенини од длака од гри-

ва и опашка 
5113.009 Други 

Глава 52 
ПАМУК 

З а б е л е ш к а кон тарифните подброеви 
1. Во смисла на тар. подброеви 5209.42 и 5211.42, под 

поимот „деним" се подразбираат ткаенини од трижичен 

или четирижичен кепер, вклучувајќи кршен кепер и кепер 
по основа, кај кои предивото на основата е бојосано сино, 
а предивото на јатокот небелено, белено, сивобојосано 
или бојосано во посветла нијанса на сина боја отколку 
што е сината боја на предивото на основата (тексас-ткае-
и и ни). 

8 Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

станка 

8 1 2 3 4 

20 
20 

20 

20 
20 

20 
20 

20 

20 

13 
16 

52.01 Памук, невлачен и исчешлан: 
5201.001 Кратковлакнест Сл 
5201.002 Средновлакнест Сл 
5201.009 Долговлакнест Сл 

52.02 Отпадоци од памук (вклучува-
јќи отпадоци од предиво и од 
скубени текстилни материјали): 

5202.10 - Отпадоци од предиво (вклу-
чувајќи отпадоци од конец) Сл 

5202.9 - Друго: 
5202.91 - - скубени текстилни матери-

јали Сл 
5202.99 - - друго Сл 

52.03 5203.00 Памук, влачен или чешлан 5 

52.04 Конец за шиење од памук, не-
подготвен или подготвен за 
продажба на мало: 

5204.1 - Неподготвен за продажба на 
мало: 

5204.11 - - Што по маса содржи 85% 
или повеќе памук 8 

5204.19 - други 8 
5204.20 - Подготвен за продажба на 

мало: 
5204.201 немерцеризиран 12 
5204.209 мерцеризиран 14 

52.05 Предиво од памук (освен конец 
за шиење) што по маса содржи 
85% или повеќе памук непод-
готвено- за продажба на мало: 

5205.1 - ђдножично предиво од ис-
чешлани влакна: 

5205.11 - - с о нумерација од 714,29 де-
цитекси или повеќе (мет-
ричка нумерација до 14) 8 

5205.12 - - с о нумерација од 232,56 до 
714,29 децитекси (метричка 
нумерација над 14 до 43) 8 

5205.13 - - с о нумерација од 192,31 до 
232,56 децитекси (метричка 
нумерација над 43 до 52) 8 

5205.14 - - с о нумерација помала од 
125 до 192,31 децитекси 
(метричка нумерација над 
80) 8 

5205.15 - - с о нумерација помала од 
4 125 децитекси (метричка ну-

мерација над 80) 8 
5205.2 - Едножично предиво од чеш-

лани влакна: 
5205.21 со нумерација од 714,29 

децитекси или повеќе 
(метричка нумерација до 
14) 8 

5205.22 - - со нумерација од 232,56 до 
714,29 дрцитекси (метричка 
нумерација над 14 до 43) 8 

5205.23 - - с о нумерација од 192,31 до 
232,56 децитекси (метричка 
нумерација над 43 до 52) 8 

6 
6 

5 
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5205.24 - - с о нумерација од 125 до 
192,31 децитекси (метричка 
нумерација над 52 до 80) 

5205.25 - - со мумерација помала од 
125 децитекси (метричка ну-
мерација над 80) 

5205.3 - Повеќежично (дублирано) 
или каблирано предиво од 
нечешлани влакна: 

5205.31 - - с о нумерација по една жица 
од 714,29 децитекси или по-
веќе (метричика нумерација 
до 14, по една жица) 

5205.32 - - со нумерација по една жица 
од 232,56 до 714,29 децитек-
си (метричка нумерација 
над 14 до 43, по една жица) 

5205.33 - - со нумерација по една жица 
од 192,31 до 232,56 децитек-
си (метричка нумерација 
над 43 до 52, по една жица) 

5205.34 - - со нумерација по една жица 
од 125 до 192,31 децитекси 
(метричка нумерација од 52 
до 80, по една жица) 

5205.35 - - с о нумерација по една жица 
помалку од 125 децитекси 
(метричка нумерација над 
80, по една жица) 

5205.4 - Повеќежично (дублирано) 
или каблирано предиво од 
чешлани влакна: 

5205.41 - - с о нумерација по една жица 
од 714,29 децитекси или по-
голема (метричка нумера-
ција до 14, по една жица) 

5205.42 - - со нумерација по една жица 
од 232,56 до 714,29 децитек-
си (метричка нумерација 
над 14 до 43, по една жица) 

5205.43 - - со нумерација по една жица 
од 192,31 до 232,56 децитек-
си (метричка нумерација 
над 43 до 52, по една жица) 

5205.44 - - со нумерација по една жица 
! од 125 до 192,31 децитекси 

(метричка нумерација над 
52 до 80, по една жица) 

5205.45 - - со нумерација по една жица 
од 125 децитекси (метричка 
нумерација над 80, по една 
жица) 

52.06 Предиво од памук (освен конец 
за шиење) што по маса содржи 
помалку од 85% памук, непод-
готвено за продажба на мало: 

5206.1 - Едножично предиво од ис-
чешлани влакна: 

5206.11 - - с о нумерација од 714,29 де-
цитекси или поголема 
(метричка нумерација до 
И) . 

5206.12 - - с о нумерација од 232,56 до 
714,29 децитекси (метричка 
нумерација над 14 до 43) 

5206.13 - - с о нумерација од 192,31 до 
232,56 децитекси (метричка 
нумерација над 43 до 52) 

5206.14 - - со нумерација од 125 до 
192,31 децитекси (метричка 
нумерација над 52 до 80) 

5206.15 - - с о нумерација помала од 

52.07 

125 децитекси (метричка ну-
мерација над 80) 

5206.2 - Едножично предиво од чеш-
лани влакна: 

5206.21 - - с о нумерација од 714,29 де-
цитекси или поголемих 
(метричка нумерација до 
14) 

5206.22 - - со нумерација од 232,56 до 
714,29 децитекси (метричка 
нумерација над 14 до 43) 

5206.23 - - с о нумерација од 192,31 до 
232,56 децитекси (метричка 
нумерација над 43 до 52) 

5206.24 - - с о нумерација од 125 до 
192,31 деЦитекси (метричка 
нумерација над 52 до 80) 

5206.25 - - со нумерација помала од 
125 децитекси (метричка ну-
мерација над 80) 

5206.3 - Повеќежично (дублирано) 
или каблирано предиво од 
исчешлани влакна: 

5206.31 - - со нумерација по една жица 
од 714,29 децитекси или по-
голема (метричка нумера-
ција до 14, по една жица) 

5206.32 - - со нумерација по една жица 
од 232,56 до 714,29 децитек-
си (метричка нумерација 
над 14 до 43, по една жица) 

5206.33 - - со нумерација по една жица 
од 192,31 до 232,56 децитек-
си (метричка нумерација 
над 43 до 52, по една жица) 

5206.34 — со нумерација по една жица 
од 125 до 192,31 децитекси 
(метричка нумерација над 
42 до 80, по една жица) 

5206.35 - - со нумерација по една жица 
помала од 125 децитекси 
(метричка нумерација над 
80, по една жица) 

5206.4 - Повеќежично (дублирано) 
или каблирано предиво од 
чешлани влакна: 

5206.41 — со нумерација по една жица 
714,29 децитекси или пого-
лема (метричка нумерација 
до 14, по една жица) 

5206.42 — со нумерација по една жица 
од 232,56 до 714,29 децитек-
си (метричка нумерација 
над 14 до 43, по една жица) 

5206.43 - - со нумерација по една жица 
од 192,31 до 232,56 децитек-
си (метричка нумерација 
над 43 до 52, по една жица) 

5206.44 - - со нумерација по една жица 
од 125 до 192,31 децитекси 
(метричка нумерација над 
52 до 80, по една жица) 

5206.45 - - со нумерација по една жица 
помала од 125 децитекси 
(метричка нумерација над 
80, по една жица) 

Предиво од памук (освен конец 
за шиење) подготвено за про-
дажба на мало 

5207.10 - Што по маса содржи 85% или 
повеќе памук: 

5207.101 немерцеризирано 12 
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5207.109 мерцеризирано 
5207.90 - друго: 
5207.901 немерцеризирано 
5207.909 мерцеризирано 

52.08 Ткаенини од памук, што по ма-
са содржат 85% или повеќе па-
мук, со маса до 200 g/m2 : 

5208.1 - Небелени: 
5208.11 - - с о платнен преплет, со маса 

до 100 g/m2 

5208.12 - - с о платнен преплет, со маса 
над 100 g/m2 

5208.13 - - трижични или четирижични 
кепер ткаенини, вклучувајќи 
крстосан кепер 

5208.19 - - д р у г и ткаенини 
5208.2 - Белени: 
5208.21 - - с о платнен преплет, со маса 

до 100 g/m2 

5208.22 - - со платнен преплет, со маса 
над 10 g/m2 

5208.23 - - трижичен или четирижичен 
кепер, вклучувајќи крстосан 

N кепер 
5208.29 - - други ткаенини 
5208.3 - Бојосани: 
5208.31 - - с о платнен преплет, со маса 

до 100 g/m2 

5208.32 - со платнен преплет, со маса 
над 10 g/m2 

5208.33 - - трижичен или четирижичен 
кепер, вклучувајќи крстосан 
кепер 

5208.39 - - други ткаенини 
5208.4 - Од предиво со различни бои: 
5208.41 - - с о платнен преплет, со маса 

до 100 g/m2 

5208.42 - - со платнен преплет, со маса 
над 10 g/m2 

5208.43 - - трижичен или четирижичен 
кепер, вклучувајќи крстосан 
кепер 

5208.49 - - други ткаенини 
5208.5 - Печатени: 
5208.51 - - с о платнен преплет, со маса 

до 100 g/m2 

5208.52 - - со палтнен преплет со маса 
над 100 g/m2 

5208.53 - - трижичен или четирижичен 
кепер, вклучувајќи крстосан 
кепер 

5208.59 - - други ткаенини 
52.09 Ткаенини од памук, што по ма-

са содржат 85% или повеќе па-
мук, со маса над 200 g/m2 

5209.1 - Небелени: 
5209.11 - - с о платнен преплет 
5209.12 - - трижичен или четирижичен 

кепер, вклучувајќи крстосан 
кепер 

5209.19 - - д р у г и ткаенини 
5209.2 “ - Белени: 
5209.21 - - с о платнен преплет 
5209.22 - - трижичен и четирижичен ке-

пер, вклучувајќи крстосан 
кепер 

5209.29 - - други ткаенини 
5209.3 - Бојосани: 

14 

12 
14 

52.10 

52.11 

5209.31 
5209.32 

5209.39 
5209.4 
5209.41 
5209.42 
5209.43 

5209.49 
5209.5 
5209.51 
5209.52 

5209.59 

5209.1 
5210.11 
5210.12 

5210.19 
5210.2 
5210.21 
5210.22 

5210.29 5210.29 
5210.3 
5210.31 
5210.32 

5210.39 
5210.4 
5210.41 
5210.42 

5210.49 
5210.5 
5210.51 
5210.52 

5210.59 

5211.1 
5211.11 
5211.12 

5211.19 
5211.2 

- - со платнен преплет 
- - трижичен или четирижичен 

кепер, вклучувајќи крстосан 
кепер 

- - други ткаенини 
- Од предиво со различни бои: 
- - со платнен преплет 
- - ткаенини „деним" (тексас) 
- други ткаенини од 

трижичен или четирижичен 
кепер, вклучувајќи крстосан 
кепер 

- - други ткаенини 
- Печатени: 
- - со платнен преплет 
- - трижичен или четирижичен 

кепер, вклучувајќи крстосан 
кепер 

- други ткаенини 
Ткаенини од памук што по ма-
са содржат помалку од 85% па-
мук, во мешаница претежно 
или само со вештачки или син-
тетички влакна, со маса до 200 
g/m2 

- Небелени: 
- - со платнен преплет 
- - трижичен или четирижичен 

кепер, вклучувајќи крстосан 
кепер 

- други ткаенини 
- Белени: 
- со платнен преплет 
- - трижичене или чбтирижичен 

кепер, вклучувајќи вкрстен 
кепер 

- - други ткаенини 
- Бојосани: 
- со платнен преплет 
- трижечен или четирижичен 

кепер, вклучувајќи крстосан 
кепер 

- - други ткаенини 
- Од предиво со различни бои: 

со платнен преплет 
- - трижечен или четирижичен 

кепер, вклучувајќи крстосан 
кепер 

- - други ткаенини 
- Печатени: 
- - со платнен преплет 
- - трижечен или четиричижен 

кепер, вклучувајќи крстосан 
кепер 

- - други ткаенини 
Ткаенини од памук, со садржи -
на помалку од 85% по маса па-
мук, во мешаница претежно 
или само со вештачки или син-
тетички влакна, со маса над 200 
g/m2 

- Небелени: 
- - со платнен преплет 
- трижечен или четирижичен 

кепер, вклучувајќи крстосан 
кепер 

- други ткаенини 
- Белеки: 
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1 2 3 4 

5211.21 - - со платнен преплет 18 
5211.22 — трижечен или четирижичен 

кепер, вклучувајќи крстосан 
18 кепер 18 

5211.29 - - други ткаенини 18 
5211.2 - Бојосани: 
5211.31 - - со платнен преплет 18 
5211.32 - - трижечен или четирижичен 

кепер, вклучувајќи крстосан 
18 кепер 18 

5211.39 - - други ткаенини 18 
5211.4 - Од предиво со различни бои: 
5211.41 - - со платнен преплет 18 
5211.42 - - ткаенини „дениш“ (тексас) 18 

.1 5211.43 - - други ткаенини од 
трижечен или четирижичен 
кепер-преплет, вклучувајќи 

18 крстосан кепер 18 
5211.49 - - други ткаениди 18 
5211.5 - Печатени: 
5211.51 - - со платнен преплет 18 
5211.52 - - трижечен или четирижичен 

кепер, вклучувајќи крстосан 
18 кепер 18 

5211.59 - - други ткаенини 18 
52.12 Други ткаенини од памук со 

маса до 200 g/m 2 : 
5212.1V - - небелени 18 
5212.12 - - белени 18 
5212.13 - - бојосани 18 
5212.14 - - од предиво со различни бои 18 
5212.15 - т печатени 18 
5212.2 - Со маса над 200 g/m2 

5212.21 - - небелени 18 
5212.22 - - белени 18 
5212.23 - - бојосани 18 
5212.24 - - од предива со различни бои 18 
5212.25 - печатени 18 

Тарифен Тарифна 
Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска 

стапка 

1 2 3 4 

53.01 ' Лен, суров или преработуван 
но непреден; колчишта и отпа-
доци од лен (вклучувајќи и от-
падоци од предиво и скубени 
текстилни материјали: 

5301.10 - Лен, суров или топен 5 
5301,2 - Лен кршен, триен, чешлан 

или понаку преработуван но 
- Лен кршен, триен, чешлан 

или понаку преработуван но 
непреден: 

5301.21 - - кршен или триен 5 
5301.29 - - други 5 
5301.30 - Колчишта и отпадоци од лен 5 

53.02 Коноп (Cannabis sativa L), су-
ров или преработуван но непрео-
ден; колчишта и отпадоци од 
коноп (вклучувајќи и отпадоци 

53.03 

53.04 

53.05 

Глава 53 
ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА; ПРЕД. 
ИВО ОД ХАРТИЈА И ТКАЕНИНИ ОД ПРЕДИВО ОД 

ХАРТИЈА 
53.06 

53.07 

53.08 

53.09 

5302.10 
5302.90 

5303.10 

5303.90 

5304.10 

5304.90 

5305.1 
5305.11 
5305.19 
5305.2 
5305.21 
5305.29 
5305.9 
5305.91 
5305.99 

5306.10 
5306.20 

5307.10 
5307.20 

5308.10 
5308.20 
5308.30 
5308.90 

5309.1 

5309.11 
5309.19 
5309.2 

од предиво и екубен текстилен 
материјал): 
- Коноп, суров или топен 5 
- Друго 5 
Јута и други текстилни лико-
видни влакна (вклучувајќи лен, 
коноп и рамија), сурови или 
преработувани но непредени; 
колчишта и отпадоци од овие 
влакна (вклучувајќи отпадоци 
од предиво и скучен текстилен 
материјал): 
- Јута и други текстилни лико-

видни влакна, сурови или те-
пани 5 

- Друго 5 
Сисал и други текстилни влак-
на од фамилијата агава, сурови 
или преработувани, но непреде-
ни колчишта и отпадоци од тие 
влакна (вклучувајќи отпадоци 
од предиво и скубени текстил-
ни материјали): 
- Сисал и други текстилни 

влакна од фамилијата агава, 
сурови 5 

- Друго 5 
Кокосово влакно, абака (мани-
ла или Musa textilis Nee), рами-
ја и други растителни текстил-
ни влакна, на друго место не-
спомнати ниту опфатени, суро-
ви или преработени но непреде-
ни; колништа, ишчешок и отпа-
доци од овие влакна (вклучува-
јќи отпадоци од предиво и ску-
бени текстилни материјали): 
- Кокосово влакно: 
- сурово Сл 
- - друго Сл 
- Влакно од аба,ка: 
- - сурово 5 
- друго 5 
- Други влакна: 
- сурови 5 
- - друго 5 
Предиво од лен: 
- Едножично 12 
- Повеќежично (дублирано) 

или каблирано 12 
Предиво од јута или други тек-
стилни ликовидни влакна од 
тар, бр. 53.03: 
- Едножично 14 
- Повеќежично (дубликрано) 

или каблирано 14 
Предиво од други растителни 
влакна; предиво од хартија; 
- Предиво од кокосово влакно 10 
- Предиво од коноп 15 
- Предиво од хартија 5 
- Друго 10 
Ткаенини од лен: 
- Со содржина по маса 85 % 

или повеќе лен: 
- - небелени или белени 18 
- - други ' 18 
- Со содржина на маса помал-

ку од 85% лен: 
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5309.21 - - небелени или белеви 18 
5309.29 - - други 18 

53Л0 Ткаенини од јута или други 
текстилни ликовидни влакна од 
тар. бр. 53.03: 

5310Л0 Небе лени 20 
5310.90 - Други 20 

53.11 53 П .00 Ткаенини од други растителни 
текстилни влакна; ткаенини од 
предиво од хартија 18 

Глава 54 

ВЕШТАЧКИ ИЛИ СИНТЕТИЧКИ ФИЛАМЕНТИ 
З а б е л е ш к и 
Во тарифата под поимот „вештачки или синтетички 

влакна“ се подразбираат сечени влакна и филаменти од 
органски полимери добиени со индустриски процеси, и 
тоа: 

1) со полимеризација на органски мономери, како 
што се полиамидите, полиестрите, полиуретаните и дери-
ватите на поливинил; 

2) со хемиска трансформација на природни органски 
полимер1Ј (на пример; целулоза, казеин, белтачини и ал-
ги), како што се вискозната свила, целулозниот ацетат, ба-
карниот ацетат и влакната од алги, 

Поимите „синтетички“ и „вештачки“ употребени во 
врска со влакна значат; синтетички влакна дефинирани 
под 1); вештачки влакна дефинирани под 2), 

Поимите „синтетички“ и „вештачки“ во иста смисла 
се применуваат кога се употребуваат во однос на текстил-
ните материјали. 

2. Tap. бр. 54.02 и 54.03 не ги опфаќаат каблите од 
синтетички или вештачки влакна, што се распоредуваат 
во глава 55. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

54.01 

54,02 

5401.10 
5401.20 

5402.10 

5402.101 
5402.102 
5402409 
5402.20 

5402.201 
5402.209 
5402.3 
5402.31 

5402.311 
5402.312 

Конец за шиење од вештачки 
или синтетички филаменти, не-
подготвен или подготвен за 
продажба на мало; 
- Од синтетички филаменти 
- Од вештачки филаменти 
предиво од синтетички фила-
менти (освен конец за шиење), 
неподготвено за продажба на 
мало, вклучувајќи синтетички 
монофиламенти со нумерација 
помала од 67 децитекси 
- Предиво со голема јачина (од 

најдени или други полиами-
ди): 

полиамидни 6 
- - - полиамидни 6,6 

друго 
- Предиво со голема јачина од 

полиестер: 
предимпрегнирани 

- - други 
- Текстурирано предиво: 
- - од најлон или други полиа-

миди со нумерација по една 
жица до 50 текси: 

- - - полиамидни 6 
полиамидни 6,6 

15s" 
15' 

15' 
15' 
15s" 

17' 
17s" 

14' 
15' 

1 2 3 - 4 

5402.319 - - - друго 15' 
5402.32 - - од најлон или други полиа-

миди со нумерација по една 
жица над 50 текси: 

5402.321 - - - полиамидни 6 14' 
5402.322 - - - полиамидни 6,6 15' 
5402.329 - - - друго 15', 
5402.33 - - од полиестер: 
5402.331 со нумерација до 50 текси 

17' по една жица 17' 
5402.339 со нумерација над 50 тек-

17' си по една жица 17' 
5402.39 - друго: 
5402,391 - - - од полипропилен 15' 
5402.399 - - - друго 15' 
5402.4 - Друго предиво, едножично, 

некончено или впредено до 
50 навои по метар: 

5402.41 - - од најлон или други подиа-
миди: 

5402.411 - - - полиамидни 6 15' 
5402,412 - - - полиамидни 6,6 15' 
5402.419 - - - друго 15' 
5402.42 - - од полиестер, делумно ори-

| 7 ' ентирани | 7 ' 
5402.43 - - од полиестер, други 15' 
5402,49 - - други: 
5402.491 - - - од полипропилен 15' 
5402.499 - - друго 15' 
5402,5 - Друго предиво, едножично, 

впредено со повеќе од 50 на-
вон по метар: 

5402,51 - - од најлон или други полиа-
миди: 

5402.511 - - - полиамидни 6 15' 
5402.512 - - - полиамидни 6,6 15' 
5402.519 - - друго 15' 
5402.52 - - од полиестер 17' 
5402.59 - w други: 
5402,591 - - - од полипропилен 15' 
5402.599 - - - друго 15' 
5402.6 - Други предива, повеќежични 

(дублирани) или каблирани: 
5402,61 - - од најлон или други полнат 

миди; 
5402,611 - - - полиамидни 6 15' 
5402.612 полиамидни 6,6 15' 
5402.619 - - друго 15' 
5402.62 - - од полиестер 17' 
5402.69 - други: 

15' 5402.691 - -? - од полипропилен 15' 

^ 5402.699 - - - друго 

54.03 Предиво од вештачки филамен- / 
ти (освен конец за шиење), не-
подготвено за продажба на ма-
ло, вклучувајќи вештачки моно-
филаменти со нумерација пома-
да од 67 децитекси: 

5403.10 - Предиво со голема јачина од 
вискозен рајон 15' 

5403,20 - Текстурирано предиво 15' 
5403.3 - Друго предиво, едножично: 
5403.31 - од вискозен рајон, без навои 

или со навои до 120 навои 
по метар 15' 
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5403.32 - - од вискозен рајон со повеќе 
од 120 навои по метар 

5403.33 - - од целулозен ацетат 
5403.39 - - други 

^ 5403.4 - Друго предиво, повеќежично 
' “ (дублирано) или каблирано: 

5403.41 - - о д вискозен рајон 
5403.42 - - од целулозен ацетат 
5403.49 - - други 

54.04 Синтетички монофиламенти, со 
нумерација од 67 децитекси или 
повеќе и чија димензија на на-
пречниот пресек не надминува 
1 mm; ленти и слично (на пр.: 
вештачка слама) од синтетички 
текстилни материјали со видли-
ва широчина до 5 mm: 

5404.10 - Монофиламенти 
5404.90 - Друго 

54.05 5405.00 Вештачки монофиламенти, со 
нумерација од 67 децитекси или 
повеќе и чија димензија на на-
пречниот пресек не надминува 
1 mm; ленти и слично (на пр.: 
вештачка слама) од вештачки 
текстилен материјал, со видли-
ва широчина до 5 mm 

54.06 Предиво од вештачки или син-
тетички филаменти (освен ко-
нец за шиење), подготвено за 
продажба на мало: 

5406.10 - Предиво од синтетички фила-
менти 

5406.20 - Предиво од вештачки фила-
менти 

54.07 Ткаенини од синтетички фила-
мент-предива, вклучувајќи ткае-
нини добиени од производите 
од тар. број 54.04: 

5407.10 - Ткаенини од предиво со голе-
ма јачина, од најлон или дру-
ги полиамиди или полиесте-
ри 

5407.20 - Ткаенини добиени од ленти 
или слични производи 

5407.30 - Ткаенини предвидени со забе-
лешката 9 кон оддел XI 

5407.4 - Други ткаенини, што по маса 
содржат 85% или повеќе фи-
ламенти, најлон или други 
полиамиди 

5407.41 - - небелени или белени 
5407.42 - - бојосани 
5407.43 - - о д предиво со различни бои 
5407.44 - - печатени 
5407.5 - Други ткаенини што по маса 

содржат 85% или повеќе тек-
стурирани полиестер фила-
менти: 

5407.51 - - небелени или белени 
5407.52 - - бојосани 
5407.53 - - од предиво со различни бои 
5407.54 — печатени 
5407.60 - Други ткаенини што по маса 

содржат 85% или повеќе не-
текстурирани полиестер-фи-
ламенти 

5407.7 - Други ткаенини што по маса 
содржат 85% или повеќе син-
тетички филаменти: 

15" 
15s" 
15" 

15s" 
15% 
\5Џ 

16 

16 

18 

18 

18 

16 
16 
16 
16 

16 
16 
16 
16 

16 

1 2 3 4 

5407.71 - - небелени или белени 16 
5407.72- - - бојосани 16 -
5407.73 - - од предиво со различни бои 16 
5407.74 — печатени 16 
5407.8 - Други ткаенини, што по маса 

содржат помалку од 85% син-
тетички филаменти, во меша-
ница претежно или само со 
памук: 

5407.81 - - небелени или белени 18 
5407.82 — бојосани 18 
5407.83 - - од предива со различни бои 18 
5407.84 — печатени 18 
5407.9 - Други ткаенини: 
5407.91 - - небелени или белени 18 
5407.92 - - бојосани 18 
5407.93 - - од предиво со различни бои 18 
5407.94 - - печатени 18 

54.08 Ткаенини од вештачко фила-
мент-предиво, вклучувајќи ткае-
нини добиени од производите 
од тар. број 54.05 

5408.10 - Ткаенини од предиво со голе-
ма јачина, од вискозен рајон 18 

5408.2 - Други ткаенини што по маса 
содржат 85% или повеќе веш-
тачки филаменти или ленти 
или слични производи: 

5408.21 - - небелени или белени 16 
5408.22 - - бојосани 16 
5408.23 - - од предиво со различни бои 16 
5408.24 — печатени 16 
5408.3 - Други ткаенини 
5408.31 - - небелени или белени 18 
5408.32 - - бојосани 18 
5408.33 - - од предиво со различни бои 18 
5408.34 — печатени 18 

Глава 55 
ВЕШТАЧКИ ИЛИ СИНТЕТИЧКИ ВЛАКНА, СЕЧЕНИ 

З а б е л е ш к а 
Под кабли од вештачки или синтетички филаменти 

од тар. бр. 55.01 и 55.02 се подразбираат производи што се 
состојат од паралелни филаменти со иста должина која е 
еднаква на должината на кабелот и кои ги исполнуваат 
следните услови: 

1) должината на кабелот да надминува 2 т ; 
2) впредувањето на каблите мора да биде помало од 5 

навои по метар; 
3) нумерацијата на поединечните филаменти мора да 

биде помала од 67 децитекси; 
4) само за кабли од синтетички филаменти; каблите 

мора да бидат развлечени т.е. да не можат да се развлечат 
повеќе од 100% од својата должина; 

5) вкупната нумерација на кабелот мора да биде над 
20.000 децитекси. 

Каблите со должина до 2 m се распоредуваат во тар. 
бр. 55.03 или 55.04. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

Кабли од синтетички филамен-
ти: 

5501.10 - Од најлон или други пол ца-
мили: 

55.01 

18 

6 
6 

6 
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55.02 

55:03 

55.04 

55.05 

55.06 

55.07 

55.08 

5 
15" 

17" 
17' 
17" 
17" 
17" 
17" 
17" 

5501.101 полиамидни 6 15" 
5501.102 полиамидни 6,6 15" 
5501.109 друго 15" 
5501.20 - Од полиестер 15" 
5501.30 - ,Од акрилни или модакрилни 15" 
5501.90 - Други: 
5501.901 од полипропилен 15" 
5501.909 друго 15" 

Кабли од вештачки филаменти: 
5502.001 целулозно-ацетатен кабел, 

^за филтер-стапчиња за ци-
гари 

5502.009 друго 
Синтетички влакна, сечени, не-
влачени, нечешлани, ниту пре-
работувани поинаку за преде-
ње: 

5503.10 - Од најлон или други полиа-
миди: 

5503.101 полиамидни 6 
5503.102 полиамидни 6,6 
5503.109 друго 
5503.20 - Од полиестер 
5503.30 - Од акрилни или модакрилни 
5503.40 - Од полипропилен 
5503.90 - Други 

Вештачки влакна, сечени, не-
влачени, нечешлани ниту пре-
работувани поинаку за преде-
ње: 

5504.10 - Од вискоза: 
5504.101 цел-влакна 
5504.109 модални 
5504.90 - Други 

Отпадоци (вклучувајќи кратки 
влакна добиени при чешлање, 
отпадоци од предиво и скубени 
текстилни отпадоци) од веш-
тачки или синтетички влакна: 

5505.10 - Од синтетички влакна 
5505.20 - Од вештачки влакна 

Синтетички влакна сечени, вла-
чеви, чешлани или преработу-
вани поинаку за предење: 

5506.10 - Од најлони или други полиа-
миди: 

5506.101 полиамидни 6 
5506.102 полиамидни 6,6 
5506.109 - - д р у г о 
5506.20 - Од полиестер 
5506.30 - Од акрилни или модакрилни 
5506.90 - Други: 
5506.901 од полипропилен 
5506.909 друго 

55.09 

17" 
17" 
17" 

15" 
15" 

15" 
15" 
15" 
15" 
15" 

15" 
15" 

Вештачки влакна, сечени, влаче-
ви, чешлани или преработувани 
поинаку за предење: 

5507.001 цел-влакна 15" 
5507.009 модални 15" 

Конец за шиење од вештачки 
или синтетички влакна сечени, 
подготвен или неподготвен за 
продажба на мало: 

5508.10 - Од синтетички влакна, сечени 15" 
5508.20 - Од вештачки влакна, сечени 15" 

55.10 

Предиво (освен конец за шие-
ње) од синтетички влакна сече-
ни, неподготвено за продажба 
на мало: 

5509.1 - Што по маса содржи 85% нај-
лон или други полиамидни 
влакна, сечени: 

5509.11 - - едножично предиво 
5509.12 - - повеќежично (дублирано) 

или каблирано предиво 
5509.2 - Што по маса содржи 85% или 

повеќе полиестерски влакна, 
сечени: 

5509.21 - - едножично предиво 
5509.22 - - повеќежично (дублирано) 

или каблирано предиво 
5509.3 - Што по маса содржи 85% или 

повеќе акрилни или модак-
рилни влакна, сечени: 

5509.31 - - едножично предиво 
5509.32 - - повеќежично (дублирано) 

или каблирано предиво 
5509.4 - Друго предиво, што по маса 

содржи 85% или повеќе син-
тетички влакна, сечени: 

5509.41 - - едножично предиво 
5509.42 - - повеќежично (дублирано) 

или каблирано предиво 
5509.5 - Други предива, од полиестер-

ски влакна сечени: 
5509.51 - - в о мешаница претежно или 

само со вештачки сечени 
влакна 

5509.52 - - во мешаница претежно или 
само со волна или со фина 
животинска длака 

5509.53 - - во мешаница претежно или 
само со памук 

5509.59 - - други 
5509.6 - Други предива од акрилни 

или модакрилни влакна: 
5509.61 - - в о мешаница претежно или 

само со волна или со фина 
животинска длака 

5509.62 - - во мешаница претежно или 
само со памук 

5509.69 - - други 
5509.9 - Други предива: 
5509.91 - - в о мешаница претежно или 

само со волна или со фина 
животинска длака 

5509.92 - - во мешаница претежно или 
само со памук 

5509.99 - - други 

Предиво (освен конец за шие-
ње) од вештачки влакна, сечени, 
неподготвено за продажба на 
мало: 

5510.1 - Што по маса содржи 85% или 
повеќе вештачки влакна, сече-
ни: 

5510.11 - - едножично предиво 15^ 
5510.12 - - повеќежично (дублирано) 

или каблирано предиво 1551, 

5510.20 - - друго предиво, во мешани-
ци претежно или само со 
волна или со фина животин-
ска длака 15" 

15" 

15" 

15" 

15" 

15" 

15" 

15" 

15" 

15" 

15" 

15" 
15" 

15" 

15" 
15" 

15" 

15" 
15" 
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5510.30 - - друго предиво, во мешани-
ца претежно или само со 
памук 

5510.90 - Друго 
55.11 Предиво (освен конец за шие-

ње) од вештачки или синтетич-
ки влакна, сечени, подготвено 
за продажба на мало: 

5511.10 - Од синтетички влакна сечени, 
со содржина 85% или повеќе 
по маса такви влакна 

5511.20. - Од синтетички влакна сечени, 
со содржина помалку од 85% 
по маса такви влакна 

5511.30 - Од вештачки влакна, сечени 
55.12 Ткаенини со содржина 85% или 

повеќе по маса синтетички 
влакна, сечени: 

5512.1 - Со содржина 85% или повеќе 
по маса полиестерски влакна, 
сечени: 

5512.11 - - небелени или белени 
5512.19 — други 
5512.2 - Со содржина 85% или повеќе 

по маса акрилни или модак-
рилни влакна: 

5512.21 - - небелени или белени 
5512.29 - - д р у г и 
5512.9 - Други: 
5512.91 - - небелени или белени 
5512.99 - - д р у г и 

55.13 Ткаенини од синтетички влакна 
сечени, со содржина помалку 
од 85% по маса такви влакна, 
во мешаница претежно или са-
мо со памук, со маса до 170 g-
/т2: 

5513.1 - Небелени или белени: 
5513.11 - - о д полиестерски влакна, се-

чени, во платнено преплету-
вање 

5513.12 - - трижичен или четирижичен 
кепер, вклучувајќи и крсто-
сан кепер од полиестерски 
влакна, сечени . 

5513.13 - - други ткаенини од полиес-
терски влакна, сечени 

5513.19 - - други ткаенини 
5513.2 - Бојосани: 
5513.21 - - од полиестерски влакна се-

чени, во платнено преплету-
вање 

5513.22 — трижичен или четирижичен 
кепер, вклучувајќи и крсто-
сан кепер од полиестерски 
влакна, сечени 

5513.23 — други ткаенини од полиес-
терски влакна, сечени 

5513.29 - - д р у г и ткаенини 
5513.3 - Од предива со различни бои: 
5513.31 - - од полиестерски влакна, се-

чени во платнено преплету-
вање 

5513.32 - - трижичен или четирижичен 
кепер вклучувајќи и крсто-
сан кепер од полиестерски 
влакна, сечени 

5513.33 - - други ткаенини од полиес-
терски влакна, сечени 

5513.39 - - други ткаенини 

15^ 
15+ 

15" 

15" 
15" 

18 
18 

18 
18 

18 
18 

18 

18 

18 
18 

18 

18 

18 
18 

18 

18 

18 
18 

55.14 

55.15 

5513.4 - Печатени: 
5513.41 - - о д полиестерски влакна се-

чени, во платнено преплету-
вање 

5513.42 — трижичен или четирижичен 
кепер вклучувајќи и крсто-
сан кепер од полиестерски 
влакна, сечени 

5513.43 - - други ткаенини од полиес-
терски влакна, сечени 

5513.49 - - д р у г и ткаенини 
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 g/m2 : 

5514. - јНебелени или белени: 
5514.11 - - о д полиестерски влакна, се-

чени во платнено преплету-
вање 

5514.12 - - трижичен или четирижичен 
кепер, вклучувајќи и крсто-
сан кепер од полиестерски 
влакна, сечени 

5514.13 - - други ткаенини од полиес-
терски влакна, сечени 

5514.19 - - д р у г и ткаенини 
5514.2 - Бојосани: 
5514.21 - - од полиестерски влакна се-

чени во платнено преплету-
вање 

5514.22 - - трижичен или четирижичен 
кепер вклучувајќи и крсто-

. сан кепер од полиестерски 
влакна, сечени 
други ткаенини од полиес-
терски влакна, сечени 

- - други ткаенини 
- Од предива со различни бои: 

5514.23 -
) 

5514.29 -
5514.3 
5514.31 - - од полиестерски влакна се-

чени, во платнено преплету-
вање 

5514.32 - - трижичен или четирижичен 
кепер, вклучувајќи и крсто-
сан кепер од полиестерски 
влакна, сечени 

5514.33 - - други ткаенини од полиес-
терски влакна, сечени 

5514.39 - - д р у г и ткаенини 
5514.4 - Печатени: 
5514.41 - - од полиестерски влакна, се-

чени во платнено преплету-
вање 

5514.42 - - трижичен или четирижичен 
кепер, вклучувајќи и крсто-
сан кепер од полиестерски 
влакна, сечени 

5514.43 - - други ткаенини од полиес-
терски влакна, сечени 

5514.49 - - д р у г и ткаенини 
Други ткаенини од синтетички 
влакна, сечени 

5515.1 - Од полиестерски влакна сече-
ни 

5515.11 - - в о мешаница, претежно или 
само со сечени влакна од 
вискозен рајон 

5515.12 - - во мешаница, претежно или 
само со вештачки или син-
тетички филаменти 4 

18 

18 

18 
18 

18 

18 

18 
18 
18 

18 

18 

18 
18 

18 

18 

18 
18 
18 

18 

18 

18 
18 

18 

18 
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5515.13 - - во мешаница, претежно или 
само со волна или со фина 
животинска длака 18 

5515.19 - - д р у г и 19 
5515.2 - Од акрилни или модакрилни 

влакна, сечени: 
5515.21 - - в о мешаница, претежно или 

само со вештачки или син-
“ тетички филаменти 18 

5515.22 - - во мешаница, претежно или 
само со волна или фина 
животинска длака 18 

5515.29 - - д р у г и 18 
5515.9 - Други ткаенини: 18 
5515.91 - - во мешаница, претежно или 

само со вештачки или син-
тетички филаменти 18 

5515.92 - - в о мешаница, претежно или 
само со волна или фина 
животинска длака 18 

5515.99 - - д р у г и 18 
55.16 Ткаенини од вештачки влакна, 

сечени: 
5516.1 - Со содржина 85% или повеќе 

по тежина вештачки влакна, 
сечени: 18 

5516.11 - - небелени или белени 18 
5516.12 - - бојосани 18 
5516.13 - - о д предива со различни бои 18 
5516.14 - - печатени 18 
5516.2 - Со содржина помалку од 85% 

по маса вештачки влакна, се-
чени, во мешаница претежно 
или само со вештачки или 
синтетички филаменти: 

5516.21 - - небелени или белени 18 
5516.22 - - бојосани 18 
5516.23 - - о д предива со различни бои 18 
5516.24 - - печатени 18 
5516.3 - Со содржина помалку од 85% 

по маса вештачки влакна, се-
чени, во мешаница претежно 
или само со волна или со фи-
на животинска длака: 

5516.31 ' г - небелени или белени 18 
5516.32 - - бојосани 18 
5516.33 - - од предива со различни бои 18 
5516.34 - - п е ч а т е н и 18 
5516.4 - Со содржина помалку од 85% 

по маса вештачки влакна, се-
чени, во мешаница претежно 
или само со памук: 

5516.41 - - небелени или белени 18 
5516.42 - - бојосани 18 
5516.43 - - о д предива со различни бои 18 
5516.44 - - печатени 18 
55Г6.9 - Други: 
5516.91 - - небелено или белени 18 
5516.92 - - бојосани 18 
5516.93 - - од предива со различни бои 18 
5516.94 - - печатени 18 

Глава 56 

ВАТА, ФИЛЦ И НЕТКАЕНИ МАТЕРИЈАЛИ; СПЕЦИ-
ЈАЛНИ ПРЕДИВА; КАНАЛИ, ЈАЖИЊА, ОРТОМИ И 

КАБЛИ И ПРОИЗВОДИ ОД НИВ 
З а б е л е ш к и 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) вата, филц, исткаени материјали, импрегнирани, 

Превлечени или прекриени со материи и препарати каде 
што текстилниот материјал е само како носечки медиум 
(на пр. парфимериски или козметички производи од глава 
39, сапуни или детергенти од тар. број 34.01, политура 
кремови или слични препарати од тар. број 34.05, смекну-
вачи за ткаенини од тар. број 38.09); 

2) текстилни производи од тар. број 58.11; 
3) природни или вештачки абразивни материјали во 

прав или во зрно, врз подлога од филц или неткаен тек-
стил (тар. број 68.05); 

4) агломериран или реконституриран лискун, врз 
подлога од филц или неткаен материјал (тар. број 68.14); 

5) метална фолија врз подлога од филц или исткаени 
материјали (оддел XV). 

2. Под поимот „филц“ се подразбира и и т е н филц и 
материи што се состојат од тантела од текстилни влакна, 
чијашто кохезија е зголемена со преплетување на влакна-
та од тантелата (stitch-bonded - постапка), користејќи ги 
влакната од самата тантела. 

3. Tap. бр. 56.02 и 56.03 опфаќаат филц и неткаени ма-
теријали, импрегнирани, Превлечени, прекриени или ла-
минирани со пластична маса, со каучук или со гума, без 
оглед на природата на самиот материјал (со компактна 
или целуларна структура). Tap. број 56.03 опфаќа и исткае-
ни материјали кај кои пластичната маса, каучукот или гу-
мата претставуваат врзовен материјал. Меѓутоа, тар. бр. 
56.02 и 56.03 не опфаќаат: 

1) филц импрегниран, превлечен, прекриен или лами-
ниран, со пластична маса, со гума или каучук, што 
содржат 50% или помалку по маса текстилен материјал 
или филц, целосно обложен со пластична маса, со каучук 
или гума (гл. 39 и 40); 

2) неткаени материјали, било да се целосно обложени 
со пластична маса, со каучук или гума или сосем Превлече-
ни или од обете страни прекриени со такви материјали, 
под услов превлекувањето или прекривањето да може да 
се види со голо око, при што не се зема предвид која и да 
било настаната промена на бојата (гл. 39 и 40); 

3) плочи, листови и ленти од целуларна пластична 
маса, каучук или гума, комбинирана со филц или со истка-
ен материјал, каде што текстилниот материјал е присутен 
само заради зајакнување (гл. 39 и 40). 

4. Tap. број 56.04 не опфаќа текстилно предиво, ленти 
и слично од тар. бр. 54.04 и 54.05 кај кои импрегнацијата, 
превлекувањето и прекривањето не можат да се видат со 
голо око (обично гл. 50 до 55). Во смисла на таа одредба 
не треба да се зема предвид која и да било настаната про-
мена на бојата. 

Тарифен Тарифна 
Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
6poj ознака Н а и м е н у в а њ е ска 6poj 

стапка 

1 2 3 4 

56.01 Вата од текстилни материјали 
и производи од вата; текстилни 
влакна со должина до 5 mm 
(флок); прав и нопи од тексти-
лен материјал: 

5601.10 - Санитарни пешкири и тампо-
ни, сервиети и пелени за бе-
биња и слични санитарни 

8 производи од вата 8 
560Ј.2 - Вата; други производи од ва-

та: 
5601.21 - - од памук: 
5601.211 — вата 10 
5601.219 - - производи од вата 8 
5601.22 — од вештачки или синтетич-

ки влакна: 
5601.221 вата 10 
5601.229 производи од вата 8 
5601,29 - - друго: 
5601.291 вата од свила 5 
5601.292 вата од други текстилни 

10 влакна 10 
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5601.299 - - - производи од вата 
5601.30 - Текстилен флок, прав и нопа -

56.02 Филц, вклучувајќи импрегни-
ран, превлечен или ламиниран: 

5602.10 - Иглен филц и ткаенини доби-
ени со преплетување на влак-
на од тантела (stitch-b?onded -
ткаенина) 

5602.2 - Друг филц, ^импрегниран, 
непревлечен, непрекиен или 
неламиниран: 

5602.21 - - о д волна или фини живо-
тински длаки 

5602-29 - - о д други текстилни матери-
јали 

5602.90 - Друго 
56.03 5603.00 Неткаен текстил, вклучувајќи 

импрегниран, превлечен или 
лам и н иран, 

56.04 Нишки и корд од гума, прекри-
ени со текстилен материјал; 
текстилно предиво, ленти и 
слично од тар. бр. 54.04 и 54.05, 
импрегнирани, Превлечени, об-
ложени со гума или со пластич-
на маса: 
- Нишки и корд од гума, пре-

криени со текстилен матери-
јал (40.07) 

- Полиестерски, најлон и други 
полиамидни предива и преди-
ва од вискозна свила, со голе-
ма јачина, импрегнирани или 
Превлечени 

- Друго 
56.05 5605.00 Метализирано предиво, вклучу-

вајќи обвиткано предиво, изра-
ботено од текстилно предиво, 
ленти и слично од тар. бр. 54.04 
или 54.05, и комбинирано со 
метал во форма на-нишки, лен-
ти или прав од метал или пре-
влечено со метал 

56.06 5606.00 Обвиткано предиво, ленти и 
слично од тар. бр. 54.04 или 
54.05, освен она од тарифниот 
број 56.05; жанила предиво 
(вклучувајќи флокирано жани-
ла-предиво); ефектно замчесто 
предиво 

56.07 Канали, јажиња, ортоми .и каб-
ли, вклучувајќи плетени, впле-
тени, импрегнирани, Превлече-
ни. прекриени, обложени со гу-
ма или со пластична маса: 

5607.10 - Од јута или од други влакна 
од лика од тар. број 53.03 

5607.2 - Од сисал и од други текстил-
ни влакна од родот агави: 

5607.21 - - канали за машинско врзува-
ње 

5607.29 - - друго 
5607.30 - Од абака (manila или Миѕа 

tehtilis Nee) ИЛИ други влакна 
добиени од лисја 

5607.4 - Од полиетилен или полипро-
пилен: 

5607.41 - - канали за машинско врзува-
ње или балирање 

5607.49 - - друго 
5607.50 - Од други синтетички влакна 

5604.10 

5604.20 

5604.90 
5605.00 

12 

12 

12 
12 

12 

13 

5607.90 - Друго 18 
56.08 Јазлирани мрежест производи 

од канап, јажиња или ортоми; 
готови рибарски мрежи и други 
готови мрежи од текстилен ма-
теријал : 

5608.1 - Од вештачки или синтетички 
текстилен материјал: 

5608.11 - - готови рибарски мрежи 12 
5608.19 - - друго 12 
5608.90 - Друго 12 

56.09 5609.00 Проиозводи од предиво, ленти 
и слично од тар. бр. 54.04 и 
54.05, канали, јажиња, ортоми и 
кабли, неспомнати и неопфате-
ни на друго место 17 

Глава 57 
ТЕПИСИ И ДРУГИ ПОДНИ ПОКРИВКИ 

З а б е л е ш к а 
1. Во смисла на оваа глава, под поимот „теписи и 

други текстилни подни покривки" се подразбираат подни 
покривки кај кои текстилниот материјал служи како лице 
на производот при употребата, а ги опфаќа исто така и 
производите што имаат карактеристики на текстилни под-
ни покривки наменети за други цели. 

2. Оваа глава не ги опфаќа подлогите на полните по-
кривка 

Тарифен Тарифна 
Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска 

6 станка 
6 1 2 3 4 

57.01 Теписи и други покривки за 
под, јазлирани, довршени или 
недовршени: 

5701.10 - Од волна или од фина живо-
20 тинска длака 20 

8 5701.90 - Од други текстилни матери-
20 јали 20 

57.02 Теписи и други подни покривки 
ткаени, но нетавтувани, нефло-
кирани, довршени или недо-
вршени, вклучувајќи „келим", 
„шумакс", „карамани“ и сличн 

16 
5702.10 

рачно ткаени простирка 
- „Келим", „шумакс", „карама-

ни“ и слични рачно ткаени 
20 простирки 20 

5702.20 -„Подни покривки од кокосово 
20 влакно 20 

18 
5702.3 - Други, со флор, недовршени: 

18 5702.31 — од волна или фина живо-
20 тинска длака 20 

5702.32 од вештачки или синтетич-

18 
ки текстилни материјали 20 

18 5702.39 - - од други текстилни матери-
18 

5702.4 
јали 

- Други, со флор, довршени: 
20 

18 
5702.41 — од волна или фина живо-

18 

5702.42 
тинска длака 

- - о д вештачки или синтетич-
ки текстилни материјали 

20 

20 

18 
5702.49 - - од други текстилни матери-

20 18 јали 20 
18 5702.5 - Други, без флор, недоврше-
18 ни: 

8 
6 
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57.03 

57.04 

57.05 

5702.51 

5702.52 

5702.59 

5702.9 

5702.91 

5702.92 

5702.99 

5703.10 

5703.20 

5703.30 

5703.90 

5704.10 

5704.90 
5705.00 

- - о д волна или фина живо-
тинска длака 20 

- од вештачки или синтетич-
ки текстилни материјали 20 

- - од други текстилни матери-
јали 

- Други, без флор, довршени: 
- - о д волна или фина живо-

тинска длака 20 
- - од вештачки или синтетич-

ки текстилни материјали 20 
- - од други текстилни матери-

јали 20 
Теписи и други подни покривки 
од текстил, тафтувани, доврше-
ни или недовршени: 
- Од волна или од фина живо-

тинска длака 20 
- Од најлон или од други по-

лиамиди 20 
- Од други вештачки или син-

тетички текстилни материја-
ли ' 20 

- Од други текстилни матери-
јали 20 

Теписи и други подни покривки 
од филци, што не се тафтувани 
ниту флокирани, довршени или 
недовршени: 
- Плочи, со површина до 0,3 

т 2 12 
- Друго 12 
Други теписи и други подн^ 
покривки од текстил, довршени 
или недовршени 20 

Глава 58 

7. Покрај производите од тар. број 58.09, оваа глава, 
исто така, ги опфаќа производите изработени со метални 
нишки, што се употребуваат за изработка на облека, изра-
ботка на мебел и за слични цели. 

20 Тарифен 
б р О Ј 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

СПЕЦИЈАЛНИ ТКАЕНИНИ; ТАФТУВАНИ ТКАЕНИ-
НИ; ТАНТЕЛИ; ТАПИСЕРИИ; ПОЗАМАНТЕРИИ; ВЕЗ 

З а б е л е ш к и : 
1. Оваа глава не ги опфаќа текстилните ткаенини од 

забелешката 1 кон глава 59, импрегнирани, Превлечени, 
прекриени или ламирани и други производи од таа глава. 

2. Tap. број 58.01 опфаќа и ткаенини со флор по јато-
кот, т.и. „јаток-плиш", кај кои структурните влакна не се 
расечени и немаат исправен флор. 

3. Во смисла на тар. број 58.03, под поимот „газа“ се 
подразбира ткаенина чија основа се состои во целост или 
делумно од издигната (флотирачка) темелна основа и 
крстосувачка или „лено" основа што се крстосува со фло-
тирачката или темелната основа, формирајќи полуобрт, 
цел обрт или повеќе, при што се формираат котелци низ 
кои минуваат нишките на јатокот. 

4. Tap. број 58.04 не ги опфаќа јазлираните мрежести 
ткаенини од канап, јажиња или ортоми од тар. број 56.08 

5. Во смисла на тар. број 58.06, под поимот „тесни 
ткаенини) се подразбираат: у 

1) ткаенини со широчина до 30 cm, ткаени или исече-
ни од широки парчиња, со пораб (ткаени, слепени или на 
друг начин изработени) од обета страни; 

2) цевчести ткаенини, со широчина до 30 cm; во плос-
ката состојба; 

3) коси ленти со свиткани рабови, со широчина во не-
свиткана состојба до 30 cm. 

Тесните ткаенини со ткаени рабови се распоредуваат 
во тар. број 58.08. 

6. Во тар. број 58.10 под поимот „вез“ се подразбира, 
покрај дугото, и вез работен со нишки од метал или од 
стакло врз подлога од текстилна ткаенина, која е видлива, 
и со нашиени мотиви, мониста ил^ украсни мотиви од 
текстил или од друг материјал. 

Овој тарифен број не ги ипфаќа таписериите работе-
ни со игла (тар. број 58.05). 

58.01 Ткаенини со флор и ткаенини 
од жанила-предиво, освен ткае-
нини од тар. бр. 58.02 и 58.06: 

5801.10 - Од волна или фина животин-
ска длака 

5801.2 - О д памук: 
5801.21 - - тканенини со неисечен флор 

по јатокот 
5801.22 - ребрест сомот (ткаенини со 

сечен флор по јатокот) 
5801.23 - - други ткаенини со сечен 

флор по јатокот 
5801.24 - - ткаенини со нерасечен флор 

по основата 
5801.25 - - ткаенини со сечен флор по 

основата 
5801.26 - - жанила-ткаенини 
5801.3 Од вештачки или синтетички 

влакна: 
5801.31 - - ткаенини со неисечен флор 

по јатокот 
5801.32 - - ребрест сомот (ткаенини со 

сечен флор по јатокот) 
5801.33 — други ткаенини со сечен 

флор по јатокот 
5801.34 - - ткаенини со нерасечен флор 

по основата 
5801.35 - - ткаенини со сечен флор по 

основата 
5801.36 - - жанила-ткаенини 
5801.90 - Од друг текстилен материјал 

58.02 Фротир-ткаенини за пешкири и 
слични замчести фротир-ткае-
нини, освен тесни ткаенини од 

^ тар. бр. 58.06; тафтинг текстил-
ни ткаенини, освен проивзоди 
од тар. број 57.03: 

5802.1 - Фротир-ткаенини за пешкири 
и слични фротир-ткаенини од 
памук: 

5802.11 - - небелени 
5802.19 - Други 
5802.20 - Фротир-ткаенини за пешкири 

и слични форотир-ткаенини, 
од друг текстилен материјал 

5802.30 - Тафтинг текстилни ткаенини 
58.03 Гази-ткаенини, освен тесни тка-

енини од тар. број 58.06: 
5803.10 - О д памук 

0 5803.90 - Од други текстилни матери-
јали 

58.04 Тил и други мрежести матери-
јали освен ткаенини, плетени 
или хеклувани; тантели во мет-
ража, ленти или мотиви: 

5804.10 - Тил и други мрежести мате-
ријали 

5804.2 - Чипка машински работена: 
5804.21 - - о д вештачки или синтетич-

ки влакна , 
5804.29 - - од други синтетички мате-

ријали 
5804.30 - Тантела рачно работена 

18 

18 

18 
1-8 

18 

18 

18 

18 

18 

18 
18 

18 

18 

18 

18 

18 
18 
18 

18 
18 

18 
18 

18 

18 
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58.05 Таписерии рачно ткаени (вид: 
гоблени, фландриски боби, оби-
сон и слични) и таписерии со 
игла работени (на пр. со ситен 
бод и со крстосан бод), вклучу-
вајќи и конфекционирани 20 

58.06 . Тесни ткаенини, освен произво-
дите од тар. број 58.07; тесни 
ткаенини изработени од пара-
лелно поставено и меѓусебно 
слепено предиво или влакна 
(болдук): 

5806.10 - Тесни ткаении од флор (вклу-
чувајќи фротир ткаенини за 
пешкири и слични фротир-
-ткаенини) и жанила-ткаени-
ни 16 

5806.20 - Други тесни ткаенини, со 
содржина 5% по маса или по-
веќе еластично предиво или 
нишки од гума 16 

5806.3 - Други тесни ткаенини: 
5806.31 - - о д памук 16 
5806.32 - - од вештачки или синтетич-

ки влакна 16 
5806.39 - - од други текстилни матеир-

јали 16 
5806.40 - Тесни ткаенини што се состо-

јат само од основа чиишто 
нишки се меѓусебно слепени 
(болдук) 13 

58.07 Етикети, значки и слични про-
изводи од текстилен материјал 
во метража, ленти или сечени 
со определени форми или голе-
мини, невезени: 

5807.10 - Ткаенини 15 
5807.90 - Д р у г и 18 

58.08 Плетеници во метража; украс-
на позамантерија и слични ук-
расни производи во метража, 
невезени, освен плетени или 
хеклувани, пискули, помпони и 
слични производи: 

5808.10 - Плетенини во метража 16 
58090 - Друго 16 

58.09 5809.00 Ткаенини од нишки од метал и 
ткаенини од метализирано 
предиво од тар. број 56.05, што 
се користат за изработка на об-
лека, декоративни ткаенини и 
слично, неспомнати ниту опфа-
тени на друго место 15 

58.10 Вез во метража, во лебити или 
во мотиви: 

5810.10 - Вез без видливи подлоги 18 
5810.9 - Д р у г вез: 
5810.91 - - о д памук 18 
5810.92 - - од вештачки или од синте-

тички влакна 18 
5810.99 - - о д други синтетички мате-

ријали 18 
58.11 5811.00 Проширени текстилни произво-

ди во метража, што се состојат 
од еден или од повеќе слоеви 
текстилни материјали, споени 
со материјалот за полнење, со 
п рош и ван и или4 на друг начин 
освен везот од тар. број 58.10 18 

Глава 59 
ТЕКСТИЛНИ ТКАЕНИНИ, ИМПРЕГНИРАНИ, ПРЕ-
МАЧКАНИ, ПРЕВЛЕЧЕНИ, ПРЕКРИЕНИ ИЛИ ЛАМИ-
НИРАНИ; ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ ПОГОДНИ ЗА 

ТЕХНИЧКИ ЦЕЛИ 
З а б е л е ш к и 
1. Во смисла на оваа глава, ако поинаку не е предви-

дено под поимот „тесктилни ткаенини“ се подразбираат 
ткаенините од глава 50 до 55 и од тар. број 58.03 и 58.06, 
плетениците и украсната позамантерија во метража од 
тар. број 58.08 и плетените или хеклуваните материјали од 
тар. број 60.02. 

2. Tap. број 59.03 опфаќа: 
1) текстилни ткаенини, импрегнирани, премачкани, 

Превлечени, прекриени или ламинирани со-пластични ма-
си, без оглед на тежината по квадратен метар и видот на 
пластичната маса (компактна или целуларна), освен: 

(1) ткаенините кај кои импрегнацијата, премачкува-
њето, превлекувањето или покривањето не може да се ви-
ди со голо око (обично гл. 50 до 55, 58 или 60); при приме-
ната на оваа одредба, не треба да се зема предвид која и да 
било настаната промена на бојата; 

(2) производите што на температура меѓу 150С и 500С 
не можат без кршење рачно да се свиткаат околу цилин-
дри со пречник од 7 mm (главно глава 39); 

(3) производите кај кои текстилните ткаенини се об-
. “ н и целосно со пластична маса или се целосно премач-
кани, Превлечени или од обете страни прекриени со таков 
материјал, под услов таквото премачкување, превлекува-
ње или прекривање да може да се види со голо око, при 
што не се зема предвид која и да било настаната промена 
на бојата (глава 39); 

(4) ткаенините делумно премачкани, Превлечени или 
делумно прекриени со пластична маса и со дезен и наста-
ната од овие постапки (обично гл. 50 до 55, 58 или 60); 

(5) плочите, листовите и лентите од целуларни плас-
тични маси,, комбинирани со текстилна ткаенина, каде 
што текстилната ткаенина служи само заради зајакнување 
(глава 39); 

(6) текстилните производи од тар. број 58.11. 
2) ткаенини изработени од предиво, ленти и слично, 

импрегнирани, премачкани, Превлечени, прекриени или 
обложени со пластична маса од тар. број 56.04. 

3. Во смисла на тарифниот број 59.05, под поимот 
„ѕидни тапети од текстил“ се опфатени производите во 
родни, со широчина од 45 cm и поголеми за украсување на 
ѕидови и тавани, чие што лице од текстил е врз подлога а 
во случај да нема подлога, задната страна од текстилот е 
импрегнирана, превлечена или премачкана, за да се овоз-
можи лепење. Меѓутоа, овој тарифен број не ги опфаќа 
„ѕидните тапети“ што се состојат од текстилен фолк или 
текстилен прав, фиксиран непосредно врз подлога од хар-
тија (тар. број 48.14) или врз текстилна подлога обично 
тар. број 59.07. 

4. Во смисла на тар. број 59.06, под поимот с у м и р а -
ни текстилни ткаенини“ се подразбираат: 

1) текстилни ткаенини импрегнирани, премачкани, 
Превлечени, прекриени или ламинирани со каучук или со 
гума: 

(i) со маса до 1.500 g/m2; 
(ii) со маса поголема од 1500 g/m2n со содржина пого-

лема од 50% ш по тежина текстилен материјал; 
2) ткаенини од тар. број 56.04 и изработени од преди-

во, ленти и слично, импрегнирани, премачкани, Превлече-
ни, прекриени или обложени со каучук или гума; 

3) ткаенини изработени од паралелни текстилни 
предива слепени со каучук или со гума, без оглед на маса-

.та по еден метар квадратен; 
4) плочи, листови и ленти, од целуларна гума, комби-

нирани со текстилна ткаенина каде што ткаенината не 
служи само заради зајакнување, освен текстилните произ-
води рд тар. број 58.11. 

5) Tap. број 59.07. не опфаќа: 
1) ткаенини кој кои импрегкацијата, премачкување^, 

превлекувањето или прекривањето не може да се види со 
голо око (обично гл. 50 до 55, 58 и 60); при примената на 
оваа одредба не треба да се зема предвид KOja и да било 
настаната промена на бојата; 
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2) ткаенини со сликани мотиви (освен платно слика-
но за театарски кулиси, ткаенини за ателјеа и сл.); 

3) ткаенини делумно прекриени со флок, со текстилен 
прав, со прав од плута и слично, со мотиви произлезени 
од оваа постапка. Меѓутоа, имитапиите на ткаенини со 
флор се распоредуваат во овој тарифен број; 

4) ткаенини доработени со обична апретура врз база 
на скробни или слични материјали; 

5) дрвен фурнир, врз подлога од текстилни ткаенини 
(тар. број 44.08); 

6) природен или вештачки абразивен прав или зрна, 
врз подлога од текстилна ткаенина (тар. број 68.05); 

7) агломериран или реконституиран лискун, врз под-
лога од текстилна ткаенина (тар. 6poj 68.14); 

8) фолија од метал, врз подлога од текстилна ткаени-
на (оддел XV), 

6. Tap. број 59.10 не опфаќа: 
1) трансмисиони и конвеерски ремени и ленти , со де-

белина помала од 3 шш; 
2) трансмисиони и конвеерски ремени и ленти од тек-

стилни ткаенини, импрегнирани, премачкани, Превлечени, 
прекриени или ламинирани со каучук или со гума или из-
работени од текстилно предиво или од корд, импрегнира-
ни, премачкани, Превлечени, прекриени или обложени со 
каучук или гума (тар. број 40.10). 

7. Tap. борј 59.11 ги опфаќа следните производи игѓо 
не се распоредуваат во ниеден тарифен број на Оддел XI: 

1) текстилни производи во метража, сечени на опре-
делена должина или едноставно сечени во правоаголна 
(вклучувајќи квадратна) форма (освен оние што имаат 
својство на производи од тар. бр, 59.08 до 59.10) и тоа са-
мо; 

(i) текстилни ткаенини, филц и ткаенини поставени со 
филц, премачкани, Превлечени, прекриени или ламинира-
ни со каучук или со гума, со кожа или со друг материјал, 
што се употребуваат за обложување на карди и слични 
ткаенини што се користат за други технички цели; 

(ii) ткаенини за сита; 
Qii) ткаенини за цедење и пресување што се употребу-

ваат во преси за масло и слично, од текстилен материјал 
или од човечка коса; 

(iv) рамно ткаени текстилни ткаенини со повеќекрат-
на основа или јаток, вклучувајќи филцувани, импрегнира-
ни, премачкани или Превлечени, што се употребуваат во 
машини или за други технички цели; 

(v) текстилни ткаенини зајакнати со метал, што се ко-
ристат за технички цели; 

(vi) коноп, плетенини и слично, вклучувајќи премач-
кани, Превлечени, импрегнирани или зајакнати со метал, 
што се употребуваат во индустријата како материјал за за-
тинање или подмачкување. 

2) текстилни производи (освен оние од тар. бр. 59.08 
до 59.10) што се користат за технички цели (на пр. тек-
стилни ткаенини и филц. бескрајни, или опремени со еле-
менти за спојување, ткаенини што се употребуваат во ма-
шини за производство на хартија или кај слични машини 
(на пр. за целулозна или азбестцемент), затиначи, подмет-
к а дискови за полирање и други делови за машини; 

59.02 

59.03 

59.04 

59.05 
59.06 

59.07 

59.01 

5901.10 

5901.90 

Текстилни ткаенини Превлечени 
со лепило ил со скробни мате-
рии, што се употребуваат за 
надворешно поврзување на кни-
ги и за слични цели; ткаенини 
за копирање; канафас подгот-
вен за сликање; крути ткаенини 
(буграм) и слични ткаенини 
што се користат за изработка 
на паларии: 
- Текстилни ткаенини Превле-

чени со лепило или со скроб-
но! материи, што се употребу-
ваат за надворешно поврзува-
ње на книги и слични цели 

- Друго 

59.10 

59.11 

5902,10 

5902.20 
5902.90 
5902.901 
5902.909 

5903.10 
5903,20 
5903.90 

5904.10 
5404.9 
5904.91 

5904.92-

5905.00 

5906.10 

5906.9 
5906.91 
5906.99 
5907.00 

59.08 5908.00 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 
59.09 5909,00 

1 2 3 4 

'5909.001 -

5909.009 
5910.00 

18 
5911,10 

Корд-ткаенини за надворешни 
пневматски гуми од предиво од 
најлон, полиестер и вискозен 
рајон, со голема јачина: 
- Од најлон и други полиами-

ди 
- Од полиестер 
- Други: 

од вискозен рајон 
друго 

Текстилни ткаенини импрегни-
рани, премачкани или прекрие-
ни со ламинирани пластични 
маси, освен оние од тар. број 
59.02: 
- Со поливинилхлорид 
- Со полиуретан 
- Друго 
Линолеум, вклучувајќи сечен во 
форми; подни покривки врз 
текстилна подлога, премачкана, 
превлечена или прекриена, 
вклучувајќи сечени во форми: 
- Линолеум 
- Друго 
- - врз подлога од иглен филц 

или неткаени текстил 
- - врз подлоги од други тек-

стилни материјали 
Ѕидни тапети од текстил 
Каучукувани или гумирани тек-
стилни ткаенини, освен оние од 
тар. број 59,02 
- Лепливи ленти широки до 20 

cm 
- Друго: 
- - плетени или хеклувани 
- - друго 
Текстилни ткаенини на друг на-
чин импрегнирани, премачкани, 
Превлечени или прекриени; 
платна сликани за театарски 
кулиси, ткаенини за ателјеа и 
слични цели 
Фитили од текстил, ткаени, 
преплетени или плетени, за 
ламби, печки, запалки, свеќи и 
сл.; чорапки за гасно осветле-
ние и цевчесто плетени ткаени-
ни за чорапки, импрегнирани 
или ^импрегнирани 
Цевки и црева за пумпи и слич-
ни цевки и црева од текстилен 
материјал, вклучувајќи об-
ложени и армирани, со или без 
прибор од друг материјал: 

огноотпорни црева и цев-
ки 
друго 

Трансмисиони или конвеерски 
ленти и ремени од текстилен 
материјал, зајакнати или неза-
јакнати со метал или со друг 
материјал 
Текстилни производи и предме-
ти, за технички цели, наведени 
во забелешка 7 кон оваа глава: 
- Текстилни ткаенини, филц и 

ткаенини поставени со филц, 
комбинирани со еден или по-

18 
18 

18 
18 

18 
18 
18 

18 

18 

18 

20 

18 

18 
18 

18 

10 

12 
12 

10 
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5911.20 

5911.3 

5911.31 
5911.32 

5911.40 

5911.90 

веќе слоеви од каучук или гу-
ма, кожа или друг материјал, 
што се користат за обложува-
ње на карди и слични ткаени-
ни за други технички цели 

- Ткаенини за сита, вклучува-
јќи конфекционирани за не-
посредна употреба 

- Текстилни ткаенини и филц, 
бескраен или снабден со еле-
менти за поврзување што се 
користат во машини за про-
изводство на хартија или кај 
слични машини (на пр. за це-
лулоза или азбестцемент): 

- - со маса помала од 650 g/m2 

- - со маса од 650 g/m2 или по-
голема 

- Ткаенини за цедење и пресу-
вање што се употребуваат во 
преси за масло и слично, 
вклучувајќи ги и оние ткаени-
ни изработени од човечка ко-
са 

- Друго 

10 

15 

10 

10 

10 
10 

Глава 60 
ПЛЕТЕНИ ИЛИ ХЕКЛАНИ МАТЕРИЈАЛИ 

З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) хеклани тантели од тар. број 58.04; 
2) етикети, значки и слични производи, плетени или 

хеклани, од тар. бр. 58.07; 
3) плетени или хеклани материјали, импрегнирани, 

премачкани, Превлечени, прекриени или ламинирани, од 
глава 59. Меѓутоа, плетени или хеклани материјали со 
флор, импрегнирани, премачкани, Превлечени, прекриени 
или ламинирани се распоредуваат во тар. број 60.01. 

2. Оваа глава, исто така, ги опфаќа ткаенините изра-
ботени од нишки од метал, што се употребуваат за облека, 
декоративни ткаенини и слично. 

3. Во Тарифата секое повикување на „плетени“ произ-
води се однесува и на производите добиени со преплетува-
ње на влакна од тантела (stitch bonded постапка) кај кои 
верижните шевови се формирани од текстилно предиво. 

Тарифен Тарифна Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска 

стапка 

1 2 3 4 

60.01 Сомот, штиш, вклучувајќи ма-
теријал со висок флор и букле-
-материјали, плетени или хек-
лани: 

6001.10 - Материјали со висок флор 18 
6001.2 - Букле-материјали: 
6 0 0 1 . 2 1 — од памук 18 
6001.22 - - од вештачки или синтетич-

ки влакна 18 
6001.29 - - од други текстилни матери-

јали 18 
6001.9 - Други: 
6001.91 — од памук 18 

6001.92 — од вештачки или синтетич-
ки влакна 18 

6001.99, - - од други текстилни матери-
јали 18 

60.02 Други плетени или хеклани ма-
теријали: 

6002.10 - Од широчина до 30 cm, со 
содржина од 5% или повеќе 
по маса еластомерно предиво 
или нишки од каучук или гу-
ма 18 

6002.20 - Други, со,, широчина до 30 cm 18 
6002.30 - Со широчина поголема од 30 

cm, со содржина од 5% или 
повеќе по маса еластомерно 
предиво или нишки од каучук 
или гума 18 

6002.4 - Други материјали со плетена 
основа (вклучувајќи ги и оние 
добиени на galloon - машини 
за плетење): 

6002.41 - - о д волна или фина живо-
тинска длака 18 

6002.42 - - о д памук 18 
6002.43 - - од вештачки или синтетич-

ки влакна 18 
6002.49 - - д р у г и 18 
6002.9 - Други: 
6002.91 - - о д волна или фина живо-

тинска длака 18 
6002.92 - - о д памук 18 
6002.93 - - од вештачки или синтетич-ки влакна 18 
6002.99 - - д р у г и 18 

Глава 61 
ОБЛЕКА И ПРИБОР ЗА ОБЛЕКА, ПЛЕТЕНИ ИЛИ 

ХЕКЛАНИ 

З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава опфаќа само готови плетени или хекла-

ни производи. 
2. Оваа глава не опфаќа: 
1) производи од тар. број 62.12; 
2) употребувана облека или други употребувани про-

изводи од тар. број 63.09; 
3) ортопедски справи, хируршки појаси, утеги и слич-

ни производи (тар. број 90.21). 
3. Во смисла на тар. број 61.03 и 61.04: 
1) под поимот „облекло или костум“, се подразбира 

облека од два или три дела, изработена од идентична ткае-
нина, што ја сочинуваат: 

- еден предмет за облекување наменет за долниот дел 
на телото кој се состои од панталони, бриц-панталони или 
шорц (освен гаќи за капење или костим), здолница или 
здолница-панталони, без прерамки и пластрони; 

- еден сако или жакет чие лице, исклучувајќи ги рака-
вите, се состои од четири или повеќе скроени делови, на-
менет за горниот дел на телото и, понекогаш, елек. 

4 Сите предмети за облека, што влегуваат во составот 
на облекло, мораат да бидат од ист материјал по изработ-
ката, моделот, бојата и составот; мораат, исто така, да би-
дат со соодветни или усогласени големини. Ако заедно со 
облеклото се испорачуваат повеќе поединечни предмети 
за облекување за долниот дел на телото (на пр. панталони 
и шорц, или здолница-панталони и панталони), како пред-
мети за облекување што влегуваат во составот на облекло-
то или костумот ќе се сметаат панталоните или, кај жен-
ски костими, здолницата или здолница-панталоните, а 
другите предмети за облекување ќе се распоредат во соод-
ветни тарифни броеви. 

Поимот „облекла“ ја опфаќа следната облека, било 
да ги исполнува или да не ги исполнува сите претходни 
услови: 
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- свечено дневно облекло што се состои од обично са-
ко (жакет), со заоблени предни рабови и со продолжен ip6 
п пругави панталони; 

- вечерно облекло (фрак) изработено главно од црн 
материјал, чие сако однапред е релативно кусо, не се за-
копчува, или има тесен преден дел скратен до појасот и со 
продолжен грб; 

- смокинг, чие сако има сличен крој како и обичноiо 
сако (со поголем отвор на градите), но реверите се од сјај-
на природна свила или од имитација на свила. 

2) Под поимот „комплет“ се подразбира облека (ос-
вен производите од тар.бр. 61.07, 61.08 и 61.09) од повеќе 
предмети за облекување изработени од идентичен матери-
јал, подготвени за продажба на мало, што се состои од: 

- само еден предмет за облекување наменет за горни-
от дел на телото, а во исклучителни случаи од два предме-
та за облекување од кои вториот предмет за облекување е 
пуловер или елек, кога се во комплет; 

- еден или два различни предмети за облекување, на-
менети за долниот дел на телото, што се состои од панта-
лони, работен комбинезон, бриџ-панталони, шорц (освен 
гаќи за капење или костими), здолница или здолница-пан-
талони. 

Сите предмети за облекување што влегуваат во сос-
тав на комплетот мораат да бидат од ист материјал по из-
работката, моделот, бојата и составот; мораат, исто така, 
да бидат во соодветни или усогласени големини. Поимот 
„комплет“ не опфаќа тренерки и скијачку облека од тар. 
број 61.12. 

4. Tap. бр. 61.05 и 61.06 не ја опфаќаат облеката со џе-
бови под појасот, со набрчкан појас или со други средства 
за затегнување на работ од облеката или облека што во 
просек има помалку од 10 котелци (окциња), сметајќи по-
вршина со големина од најмалку 10 х 10 cm. Tap. број 
61.05 не ја опфаќа облеката без ракави. 

5. Во смисла на тар. број 61.11: 
1) под поимот „облека и прибор за облека, за бебиња“ 

се подразбираат предметите за облекување за мали деца 
чија телесна височина не преминува 86 cm. Во овој тари-
фен број се распоредуваат и пелените за бебиња; 

2) предметите за облекување што можат да се распо-
редат во тар. број 61.11 и во други тарифни броеви на оваа 
глава се распоредуваат во тар. број 61.11. 

6. Во смисла на тар. број 61.12, под поимот „скијачка 
облека“ се подразбираат предметите за облекување или 
комплетите за кои, според нивниот општ изглед и состав, 
може да се утврди дека се главно наменети за скијање. Тие 
се состојат од: 

1) „скијачки комбинезон“ т. е. едноделен предмет за 
облекување наменет за горниот и долниот дел на телото; 
обемот на ракавите и околувратникот; скијачкиот комби-
незон може да има цебови и ленти за стапалките; или 

2) „скијачки комплет“ т. е. комплет од два или повеќе 
предмети за облекување подготвен за продажба на мало, 
кој се состои од: 

- еден предмет за облекување, како што е ветровка со 
качулка „анорак", ветровка со или без постава или влошка 
или сличен производ што се закачува со помош на патент-
-затворач и, понекогаш, елек; 

- панталони, било да го поминуваат или не го поми-
нуваат појасот, бриџ-панталони или работен комбинезон. 

„Скијачки комплет“, исто така, може да се состои од 
комбинезон сличен на оној од претходниот став 1) и по-
лнета јакна без ракави, што се носи преку тој комбинезон. 

Сите предмети за облекување што влегуваат во сос-
тав на „скијачки комплет“ мораат да бидат од ист матери-
јал по изработка, модел и состав, без оглед на бојата; исто 
така, мораат да бидат со соодветни и усогласени големи-
ни. 

7. Облеката што може да се распореди во тар. број 
61.13 и во други тарифни броеви на оваа глава, исклучува- -
јќи го тар. број 61.11, се распоредува во тар. број 61.13. 

8. Производите од оваа глава за кои не може да се ут-
врди дали се облека за мажи или момчиња односно облека 
за жени или девојчиња ќе се распоредат во тарифните бро-
еви што ја опфаќаат облеката за жени или девојчиња. 

9. Производите од оваа глава можат да бидат израбо-
тени од метални нишки. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

Ца р нн-
сќа 

' “ С!анка 

1 2 3 4 

61.01 

61.02 

61.03 

. 6101.10 

6101.20 
6101.30 

6101.90 

6102.10 

6102.20 
6102.30 

6102.90 

6103.1 
'6103.11 

М03.12 
6103.19 

6103.2 
6103.21 

6103.22 
6103.23 
6103.29 

6103.3 
6103.31 

6103.32 
6103.33 
6103.39 

6103.4 

6103.41 

6103.42 
6103.43 
6103.49 

61.04 

Палта, наметки, пелерини, вет-
ровки со качулка од типот ано-
рак (вклучувајќи скијачки јак-
ни), ветровки со или без поста-
ва или влошки и слични произ-
води за мажи и момчиња, пле-
тени или хеклани, освен произ-
водите од тар. број 61.03: 
- Од волна или од фина живо-

тинска длака 
- Од памук 
- Од вештачки или синтетички 

влакна 
- Од други текстилни матери-

јали 
Палта, наметки, пелерини, вет-
ровки со качулка од типот ано-
рак (вклучувајќи скијачки јак-
ни), ветровки со или без поста-
ва или влошка и слични произ-:. 
води за жени и девојчиња, пле-
тени или хеклани, освен п р о р -
едите од тар. број 61.04 
- Од волна или фина животин-

ска длака 
- Од памук 
- Од вештачки или синтетички 

влакна 
- Од други текстилни матери-

јали 
Облека, комплети, јакни, панта-
лони, работни комбинезон^ 
бриц-панталони и шорцеви (ос-
вен гаќи за капење) за мажи и 
момчиња, плетени или хеклани:. 
- Облекла: 
- - од волна или од фина живо-

тинска длака 
- - о д синтетички влакна 
- - од други текстилни матери-

јали 
- Комплети: 
- - од волна или од фина живо-тинска длака 
- - од памук 
- - од синтетички влакна 
- - од други текстилни матери-

јали 
- Јакни: 
- - од волна или од фина живо-

тинска длака 
- - од памук 
- - од синтетички влакна 
- од други текстилни матери-

јали 
- Панталони, работни комбине-

з о н ^ бриџ-панталони и шор-
цеви: 

- од волна или фина живо-
тинска длака 

- - од памук 
- - од синтетички влакна 
- од други текстилни матери-

јали 
Костими, комплети, јакни, фус-
тани, здолници, здолници-пан-
талони, панталони, работни 

20 
20 

20 

20 

20 

20 
20 

20 

20 

20 
20 

20 

20 
20 
20 

20 

20 
20 
20 

20 

20 
20 
20 

20 
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61,05 

61.06 

61.08 

61.07 

комбинезон^ бриц-панталони и 
шорцеви (освен гаќи за капење 
и костими), за жени и девојчи-
ња, плетени или хеклани: 

6104.1 - Костими: 
6104. П - - од волна или фина живо-

тинска длака 20 
6104.12 - - о д памук 20 
6104.13 - - од синтетички влакна 20 
6104.19 - - о д други текстилни матери-

јали 20 
6104.2 - Комплети: 
6104.21 - - о д волна или фина живо-

тинска длака 20 
6104.22 - - о д памук 20 
6104.23 - - од синтетички влакна 20 
6104,29 - - о д други текстилни матери-

јали 20 
6104.3 - Јакни: 
6104.31 - - о д волна или од фина живо-

тинска длака 20 
6104.32 - - о д памук 20 
6104.33 - - од синтетички влакна 20 
6104.39 - - о д други текстилни матери-

јали ^ 20 
6104.4 - Фустани: 
6104.41 - - од волна или од фина живо-

тинска длака 20 
6104.42 - - о д памук 20 
6104.43 - - о д Синтетички влакна 20 
6104.44 - - од вештачки влакна 20 
6104.49 - - о д други текстилни матери-

јали 20 
6104.5 , - Здолници и здолници-панта-

лони: 
6104.51 - - о д волна или од фина живо-

тинска длака 20 
6104.52 - - о д памук 20 
6104.53 - - о д синтетички влакна 20 
6104.59 - - о д други текстилни матери-

јали 20 
6104.6 - Панталони, работни комбине-

зони бриџ-панталони и т е р -
иеви: 

6104.61 - - од волна или од фина живо-
тинска длака 20 

6104.62 - - о д памук 20 
6104.63 - - од синтетички влакна 20 
6104,69 - - о д други текстилни матери-

јали 20 
Кошули за мажи и момчиња, 
плетени или хеклани: 61.09 

0105.10 - О д памук . 20 
.6105.20 - Од вештачки или од синте-

тички влакна 20 
6105.90 - Од други текстилни матери-

јали 20 61.10 
Блузи, кошули и кбшули-блузи, 
за жени и девојчиња, плетени 
или хеклани: 

6106.10 - О д памук 20 
6106.20 - Од вештачки или синтетички 

влакна 20 
6106.90 - Од други текстилни матери-

јали 20 
Гаќи, кошници, пижами, намет-
ки за капење, домашни наметки 

6107.1 
6107.11 
6107.12 

6107.19 

6107.2 
6107.21 
6107.22 

6107.29 

6107.9 
6107.91 
6107.92 

6107.99 

6108.1 
6108.11 

6108.19 

6108.191 
6108,199 
6108.2 
6108.21 
6108.22 

6108.29 

6108.3 
6108.31 
610Ѕ.32 

6108.39 

6108.9 
6108.91 
6108.92 

6108.99 

6109.10 
6109.90 

6110.10 

6110.101 
6110.102 
6110.109 
6116.20 
6110.201 

и слични производи за мажи и 
момчиња, плетени или хеклани: 
- Гаќи: 
^ - од памук , 20 
- - од вештачки или синтетич-

ки влакна 20 
- - од други текстилни матери-

јали 20 
- Ношници и пижами: 
- - од памук 20 
- - од вештачки или синтетич-

ки влакна 20 
- - од други текстилни матери-

јали 20 
- Друго: 
- - од памук 20 
- - од вештачки или синтетич-

ки влакна 20 
- - од други текстилни матери-

јали 20 
Комбинезони, подздолници, га-
ќички, ношници, пижами, ут-
рински фустани, наметки за ка-
пење, роби и слични производи 
за жени и девојчиња, плетени 
или хеклани: 
- Комбинезони и, подздолници: 
- - од вештачки или синтетич-

ки влакна 20 
- - од други текстилни матери-

јали: 
од памук 20 
друго 20 

- Гаќички: 
- - од памук 20 
- - од вештачки или синтетич-

ки влакна 20 
- - од други текстилни матери-

јали 20 
- Ношници и пижами: 
- - од памук 20 
- - о д вештачки или синтетич-, 

ки влакна 20 
- - од други текстилни матери-

јали 20 
- Друго: 
- - од памук 20 
- - од вештачки или синтетич-

ки влакна 20 
- - од други текстилни матери-

јали ' 20 
Поткошули и маици, плетени 
или хеклани: 
- Од памук 20 
- Од други текстилни матери-

јали 20 
Џемпери со или без закопчува-
ње, пуловери, елеци и слични 
производи, плетени или хекла-
ни: 
- Од волна или од фина живо-

т и н е ^ длака: 
со рендер 20 

- - - без рендер 20 
друго \20 

- Од памук: 
со рендер 20 
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6110.202 без рендер " 2 0 
6110.209 друго 20 
6110.30 - Од вештачки или синтетички 

влакна: 
6110.301 - - - со реидер 20 
6110.302 без рендер 20 
6110.309 друго 20 
6110.90 - Од други текстилни матери-

јали 20 
61.1! Облека и прибор за облека, за 

бебиња, плетени или хеклани: 
61 П. 10 - Од волна или од фина живо-

тинска длака 20 
6111.20 - О д памук 20 
6111.30 - Од синтетички влакна 20 
6111.90 - Од други текстилни матери-

јали 20 
61.12 Тренерки, скијачка облека и га-

ќи за капење или костими, пле-
тени или хеклани: 

6121.1 - Тренерки: 
6121.11 - - о д памук 20 
6111.12 - - од синтетички влакна 20 
6111.19 - - од други текстилни матери-

јали 20 
6111.20 - Скијачка облека 20 
6111.9 - Гаќи за капеше за мажи и 

^момчиња: 
6111.31 - - од синтетички влакна 20 
6111.39 - - од други текстилни матери-

јали 20 
6111.4 - Гаќи за капење и костими за 

жени и девојчиња: 
6111.41 - - од синтетички влакна 20 
6111.49 - - од други текстилни матери-

јали 20 
61.13 6113.00 Облека изработена од плетени 

или хеклани материјала!! од 
тар. бр. 59.03, 59.06 и 59.07 20 

61.14 Друга облека, плетена или хек-
лана: 

6114.10 - Од волна или фина животин-
ска длака 20 

6114.20 - О д памук 20 
6114.30 - Од вештачки или синтетички 

влакна 20 
6114.90 - Од други текстилни матери-

јали 20 
61.15 Хула-хоп чорапи, чорапи, вклу-

чувајќи чорапи за вени и калци 
без ѓонови, плетени или хекла-
ни: 

6115.1 - Хула-хоп чорапи: 
6115.11 — од синтетички влакна, со 

нумерација на едножично 
предиво помало од 67 деци-
текси 20 

6115.12 - - о д синтетички влакна, со 
нумерација на едножично 
предиво од 67 децитекси 
или поголема - 20 

6115.19 - - о д други текстилни матери-
јали 20 

6115.20 - Женски долги чорапи или до-
селеници, со нумерација на 
едножично предиво помала 
од 67 децитекси 20 

6115.9 - Д р у г о : 

6115.91 - - о д волна или фина живо-
тинска длака 

6115.92 - - од памук 
6115.93 - - од синтетички влакна 
6115.99 - - од други текстилни матери-

јали 
61.16 Нараквици од сите видови, пле-

тени или хеклани: 
6116.10 - Нараквици импрегнирани, 

Превлечени или прекриени со 
пластична маса или со гу.ма 

6116.9 - Д р у г о : 
6116.91 - - о д волна иди фина живо-

тинска длака 
6116.92 - - о д памук 
6116.93 - - од синтетички влакна 
6116.99 - - о д други текстилни матери-

јали 
61.17 Друг готов прибор за облека, 

плетен или хеклан; плетени 
или хеклани делови на облека 
или прибор за облека: 

6117.10 - Шалови, ешарпи, марами, 
шамии, зарови и слични про-
изводи 

6117.20 - Врски, пеперудести врски и 
кравати 

6117.80 - Друг прибор 
6117.90 - Делови 

20 
20 
20 

20 

18 

18 
18 
18 

18 

20 

20 
20 
20 

Глава 62 
ОБЛЕКА И ПРИБОР ЗА ОБЛЕКА, ОСВЕН ПЛЕТЕНИ И 

ХЕКЛАНИ ПРОИЗВОДИ 
З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава опфаќа само готови производи од кој и 
да било текстилен материјал, освен од вата. Меѓутоа, од 
оваа глава се исклучени производите од плетени или хек-
лани материјали, освен производите од тар. бр. 62.12. 

2. Оваа глава не опфаќа: 
1) употребувана облека и други употребувани произ-

води од тарифниот број 63.09; 
2) ортопедски направи, хируршки појаси, утеги и 

слични производи (тар, број 90.21). 
3. Во смисла на тар. бр. 62.03 и 62.04: 
1) под поимот „облекло или костим“ се подразбира 

облека од два или три дела, изработена од идентична ткае-
нина што ја сочинуваат: 

- еден предмет за облекување наменет за долниот дел 
на телото, кој се состои од панталони, бриџ-панталони 
или шорц (освен гаќи за капење или костим), здолница 
или здолница-панталони, без прерамки и пластрони; 

- едно сако или жакет чие лице, исклучувајќи ги рака-
вите, се состои од четири или повеќе скроени делови, на-
менет за горниот дел на телото, и, понекогаш, елек. 

Сите предмети за облекување што влегуваат во сос-
тавот на облекло или костим мораат да бидат од ист мате-
ријал по изработката, моделот, бојата и составот; мораат, 
исто така, да бидат во соодветни или усогласени големи-
ни. Ако заедно со облеклото или костимот се испорачува-
ат повеќе поединечни предмети за облекување за долниот 
дел на телото (на пр: панталони и шорц, или здолница 
или здолница-панталони и панталони), како предмети за 
облекување што влегуваат во составот на облеклото или 
костимот ќе се сметаат панталоните или, кај женските кос-
тими, здолницата или здолница-панталоните, а другите 
предмети за облекување ќе се распоредат посебно во соод-
ветни тарифни броеви. 

Поимот „облекло“ ја опфаќа следната облека, било 
да ги исполнува, или да не ги исполнува претходните ус^ 
лови: 
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- свечено дневно облекло што се состои од обично са-
ко (жакет) со заоблени предни рабови и со продолжен грб 
и пругави панталони; 

- вечерно облекло (фрак) изработено главно од црн 
материјал чие сако однапред е релативно кусо, не се закоп-
чува, има тесен преден дел скратен во појасот и про-
должен грб; 

- смокинг, чие сако има сличен крој како и обичното 
сако со голем отвор на градите, но реверите се од сјајна 
природна свила или од имитација на свила; 

2) под поимот „комплет“ се подразбира облека (освен 
производите од тар. бр. 62.07 и 62.08) од повеќе предмети 
за облекување изработени од идентичен материјал, под-
готвена за продажба на мало, што се состои од: 

- само еден предмет за облекување наменет за горни-
от дел на телото, а во исклучителни случаи од два предме-
та за облекување, од кои вториот предмет за облекување е 
елек, кога се во комплет; 

; - еден или два различни предмети за облекување на-
менети за долниот дел на телото, што се состои од панта-
лони, работен комбинезон, бриџ-панталони, шорц (освен 
гаќи за капење или костими), здолница или здо л ница-пан-
талони. 

Сите предмети за облекување што влегуваат во сос-
тав на комплетот мораат да бидат од ист материјал по из-
работка, боја и состав; исто така, мораат да бидат во соод-
ветни или усогласени големини. Поимот „комплет“ не ги 
опфаќа тренерките и скијачката облека од тарифниот број 
62.11. 

4. Во смисла на тар. број 62.09: 
1) под поимот „облека и прибор за облека за бебиња“ 

се подразбираат предмети за облекување за мали деца чи-
ја телесна височина не подминува 86 cm; во овој тарифен 
број се распоредуваат и пелени за бебиња; 

2) предметите за облекување што можат да се распо-
редат во тар. број 62.09 и во други тарифни броеви на оваа 
глава, ќе се распоредат во тар. број 62.09. 

5. Облека што може да се распореди во тар. број 62.10 
и во други тарифни броеви на оваа глава, исклучуваќи го 
тар. број 62.09, ќе се распореди во тар. број 62.10. 

^ 6. Во смисла на тар. број 62.11, под поимот „скијачка 
облека“ се подразбираат предмети за облека или компле-
ти за кои, според нивниот општ изглед и состав, може да 
се утврди дека, главно, се наменети за скијање. Тие се сос-
тојат од: 

1) „скијачки комбинезон“ т. е. едноделен предмет за 
облекување наменет за горниот и долниот дел на телото; 
освен ракави и јака, скијачкиот комбинезон може да има 
џебови и ленти за стапалата; или 

2) „скијачки комплет“ т. е. комплет од два или три 
предмети за облекување, подготвен за продажба на мало, 
што се состои од: 

- еден предмет за облекување како што е ветровка со 
качулка „анорак", ветровка со или без постава или влошка 
или сличен производ што се закопчува со помошта на па-
тент-затворач, и понекогаш, елек; 

^ - панталони, било да го поминуваат или да не го по-
минуваат појасот, бриџ-панталони или работен комбине-
зон. 

Сите предмети за облекување што влегуваат во сос-
тав на „скијачкиот комплет“ мораат да бидат од ист мате-
ријал по изработка, модел и состав, без оглед на бојата; 
исто така, мораат да бидат во соодветни или усогласени 
големини. 

7. Марами и производи од типот марами, во квадрат-
на или приближно квадратна форма, чија ни една страна 
не надминува 60 cm, се распоредуваат како шамичиња 
(тар. број 62.13). Шамичињата, чија која и да било страна 
поминува 60 cm, се распоредуваат во тар. број 62.14. 

8. Производите од оваа глава за кои не може да се ут-
врди дали се облека за мажи или момчиња односно облека 
за жени или девојчиња се распоредуваат во тарифните 
броеви што опфаќаат облека за жени или девојчиња. 

9. Производите од оваа глава можат да бидат израбо-
тени од метални нишки. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

Царин 
ска 

стапка 

1 2 3 4 

62.01 Капути, наметала, пелерини, 
ветровки со качулка од типот 
,,анорак" (вклучувајќи скијачки 
јакни), ветровки со или без по-
става или влошка или слични 
производи за мажи и момчиња, 
освен производите од тар. број 
62.03: 

6201.1 - Капути, мантили за дожд, на-
метала, пелерини и слични 
производи: 

6201.11 - - о д волна или од фина живо-
тинска длака 22 

6201.12 - - о д памук 22 
6201.13 - - о д вештачки или синтетич-

ки влакна 22 
6201.19 - - о д други текстилни матери-

јали 22 
6201.9 - Друго: 
6201.91 - - од волна или од фина живо-

тинска длака 22 
6201.92 - - о д памук 22 
6201.93 - - о д вештачки или синтетич-

ки влакна 22 
6201.99 - - од други текстилни матери-јалаи 22 

62.02 Капути, наметала, пелерини, 
ветровки со качулка од типот 
,,анорак" (вклучувајќи скијачки 
јакни), ветровки со или без по-
става или влошка и слични 
производи за жени и за девојчи-
ња, освен производите од тар. 
број 62.04: 

6202.1 - Капути, мантили за дожд, на-
метала, пелерини и слични 
производи: 

6202.11 - - од волна или фина живо-
тинска длака 22 

6202.12 - - о д памук 22 
6202.13 - - о д вештачки или синтетич-

ки материјали 22 
6202.19 - - од други текстилни матери-

јали 22 
6202.9 - Друго: 
6202.91 - - о д волна или фина живо-тинска длака 22 
6202.92 - - од памук 22 
6202.93 - - од вештачки или синтетич-

ки влакна 22 
6202.99 - - од други текстилни матери-

јали 22 
.62.03 Облекла, комплети, јакни, сакоа 

(блејзери), панталони, работни 
комбинезон^ бриџ-панталони и. 
шорцеви (освен таќи за капење), 
за мажи и момчиња: 

6203.1 - Облекла: 
6203.11 - - о д волна или фина живо-

тинска длака 22 
6203.12 - - о д синтетички влакна: 
6203.121 работни облекла 22 
6203.129 друго 22 
6203.19 - - о д други текстилни матери-

јали: 
6203.191 - - од памук, работни 22 
6203.192 - - од памук, други 22 
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6203.199 - други 22 
6203.2 - Комплети: 
6203.21 - - од волна или фина живо-

тинска длака 22 
6203.22 - - о д памук: 
6203.221 работни 22 
6203.229 други 22 
6203.23 - - о д синтетички влакна: 
6203.231 работни 22 
6203.239 - - други 22 
6203.29 - - од други текстилни матери-

јали: 
6203.291 - - работни 22 
6203.299 - - други 22 
6203.3 - Јакни и сакоа (блејзери): 
6203.31 - - од волна или фина живо-

22 тинска длака 22 
6203.32 - - о д памук: 
6203.321 работни 22 
6203.329 други 22 
6203.33 - - о д синтетички влакна: 
6203.331 работни 22 
6203.339 - - - други 22 
6203.39 - - од други текстилни матери-

јали: 
6203.391 работни 22 
6203.399 други 22 
6203.4 - Панталони, работни комбине-

з о н ^ бриц-панталони и шор-
цеви: 

6203.41 - - од волна или фина живо-
22 тинска длака 22 

6203.42 - - о д памук: , 
6203,421 работни панталони и ком-6203,421 

бинезон!! 22 
6203.429 други 22 
6203.43 - - о д синтетички влакна: 
6203.431 работни панталони и ком-

бинезони 22 
6203.439 други 22 
6203.49 - - од други текстилни матери-6203.49 

јали: 
6203.491 работни панталони и ком-

22 бинезони 22 
6203.499 други 22 

62.04 Костими, комплети, јакни, фус-
тани, здолници, здолници-пан-
талони, панталони, работни 
комбинезонии шорцеви (освен 
талони, панталони, работни 
комбинезонии шорцеви (освен 
гаќи за капење и костими), за 
жени и девојчиња: 

6204.1 - Костими:, 
6204.11 - - од волна или фина живо-

22 тинска длака 22 
6204.12 - - од памук 22 
6204.13 - - од синтетички влакна 22 
6204.19 - - од други текстилни матери-

22 јали 22 
6204.2 - Комплети: 
6204.21 - - од волна или фина живо-

22 тинска длака 22 
6204.22 - - од памук: 
6204.221 работни 22 
6204.229 други 22 
6204.23 - - о д синтетички влакна: 
6204.231 работни 22 

1 2 3 4 

6204.239 други 22 
6204.29 - - од други текстилни матери-

јали: 
6204.291 работни 22 
6204.299 други 22 
6204.3 - Јакни: 
6204.31 - - од волна или фина живо-

22 тинска длака 22 
6204.32 - - о д памук: 
6204.321 работни 22 
6204.329 друга 22 
6204.33 - - од синтетички влакна: 
6204.331 работни 22 
6204.339 други 22 
6204.39 - - од други текстилни матери-

јали: 
6204.391 работни 22 
6204.399 други 22 
6204.4 - Фустани: 
6204.41 - - од волна или фина живо-

22 тинска длака 22 
6204.42 - - о д памук 22 
6204.43 - - о д синтетички влакна 22 
6204.44 - - од вештачки влакна 2-
6204,49 - - од други текстилни матери-

22 јали 22 

6204.5 - Здолници и здолници-панта-
лони: 

6204.51 - - од волна или фина живо-
22 тинска длака 22 

6204.52 - - од памук 22 
6204.53 - - од синтетички влакна 22 

6204.59 - - од други текстилни матери-
22 јали 22 

6204.6 - Панталони, работни комбине-
зони брич-панталони и шор-

цеви : 

6204.61 - - од волна или фина живо-
22: тинска длака 22: 

6204.62 - - о д памук: 
6204.621 работни панталони и ком-

бинезони 22 
6204.629 други 22 
6204.63 - - о д синтетички влакна: 
6204.631 работни панталони и ком-

22 бинезони 22 
6204.639 други 22 
6204.69 - - од други текстилни матери-

јали: 
6204.691 - - работни панталони и ком-

22 оинезони 22 
6504.699 други 22 

62.05 Кошули за мажи и момчиња: 
6205.10 - Од волна или фина животин-

22 ска длака 22 
6205.20 - Од памук 22 
6205.30 - Од вештачки или синтетички . 

22 влакна 22 
6205.90 - Од други текстилни матери-

јали 22 

62.06 

6206.10 

Блузи, кошули и кошули-блузи, 
за жени и девојчиња: 

Од свила или од отпадоци од 
свила 22 
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6206.20 - Од волна или од фина живо-
' тинска длака 22 

6206.30 - Од памук 22 
6206.40 - Од вештачки или синтетички 

влакна 22 
6206.90 - Од други текстилни матери-

јали 22 
62.07 Поткошули и други маици, га-

ќи, кошници, пижами, наметала 
за капење, домашни наметала и 
слични производи, за мажи и 
момчиња: 

6207.1 - Гаќи: 
6207.11 - - о д памук 22 
6207.19 - - о д други текстилни матери-

јали 22 
6207.2 - Ношници и пижами: 
6207.21 - - о д памук 22 
6207.22 - - од вештачки или синтетич-

ки влакна 22 
6207.29 - - од други текстилни матери-

јали 22 
. 6207.9 - Друго: 

6207.91 - - о д памук 22 
6207.92 - - од вештачки или синтетич-

ки влакна 22 
6207.99 - - од други текстилни матери-

јали 22 
62.08 Поткошули и други маици, 

комбинезони, здолници, гаќич-
ки, килоти, ношници, пижами, 
утрински фустани, наметала за 
капење, роби и слични произво-
ди, за жени и девојчиња: 

6208.1 - Комбинезони и здолници: 
6208.11 - - о д вештачки или синтетич-

ки влакна 22 
6208.19 - - о д други текстилни матери-

јали: 
6208.191 од памук 22 
6208.199 друго 22 
6208.2 - Ношници и пижами: 
6208.21 - - о д памук 22 
6208.22 - - од вештачки или синтетич-

ки влакна 22 
6208.29 - - од други текстилни матери-

јали 22 
6208.9 - Друго: 
6208.91 - - о д памук 22 
6208.92 - - од вештачки или синтетич-

ки влакна 22“ 
6208.99 - - од други текстилни матери-

јали 22 
62.09 Облека и прибор за облека, за 

бебиња: 
6209.10 - Од волна или фина животин-

ска длака 22 
6209.20 - Од памук 22 
6209.30 - Од синтетички влакна 22 
62.09.90 - Од други текстилни матери-

јали 22 
Облека изработена од ткаенини 
од тар. бр. 56.02, 56.03, 59.03, 
59.06 и 59.07: 

6210.10 - Од такенини од тар. бр. 56.02 
и 56.03 22 

6210.20 - Друга облека, опишана во 
тар. под броеви 6201.11 до 
6201.19 22 

6210.30 - Друга облека, опишана во 
тар. подброеви 6202.11 до 
6202.19 22 

6210.40 - Друга облека за мажи и мом-
чиња 22 

6216.50 - Друга облека за жени и девој-
чиња 22 

62.11 Тренерки, скијачка облека и га-
ќи за капење или костими; дру-
га облека: 

6211.1 - Гаќи и костими за капење: 
6211.11 - - з а мажи и момчиња 22 
6211.12 — з а жени и девојчиња 22 
6211.20 - Скијачка облека 22 
6211.3 - Друга облека за мажи и мом-

чиња: 
6211.31 — од волна или фина живо-

тинска длака 22 
6211.32 - - од памук: 
6211.321 тренерки 22 
6211.329 друго 22 
6211.33 - - од вештачки или синтетич-

ки влакна 22 
6211.39 - - од други текстилни матери-

јали 22 
6211.4 - Друга облека за жени и девој-

чиња: 
6211.41 — од волна или фина живо-

тинска длака 22 
6211.42 - - о д памук: 
6211.421 тренерки 22 
6211.429 друго 22 
6211.43 - - од вештачки или синтетич-

ки влакна 22 
6211.49 - - о д други текстилни матери- , 

јади 22 
62.12 Градници, мидери, стезници, 

прерамки, држачи за чорапи, 
подврски и слични производи, 
како и нивни делови, вклучува-
јќи плетени или хеклани: 

6212.10 - Градници 22 
6212.20 - Мидери и мидер-гаќички 22 
6212.30 - Стезници (корсети) 22 
6212.90 - Други 22 

62.13 Шамивчиња: 
6213.10 - Од свила или од отпадоци од 

свила 20 
6213.20 - Од памук 20 
6213.90 - Од други текстилни матери-

јали 20 
62.14 Шалови, ешарпи, марами, ша-

мил, велови и слични произво-
ди: 

6214.10 - Од свила или од отпадоци од 
свила 20 

6214.20 - Од волна или фина животин-
ска длака 20 

6214.30 - Од синтетички влакна 20 
6214.40 - Од вештачки влакна 20 
6214;90 - Од други текстилни матери-

јали 20 
62.15 Врски, пеперудести врски и кра-

вата: 
6215.10 - Од свила или од отпадоци од 

свила 20 
6215.20 - Од вештачки или синтетички 

влакна 20 
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62.16 
62.17 

6215.90 

6216.00 

6217.10 
6217.90 

- Од други текстилни матери-
јали 

Нараквици од сите видови 
Друг готов прибор за облека; . 
делови на облека или на при-
бор за облека, освен оние од 
тар. број 62.12 
- Прибор 
- Делови 

20 
20 

20 
20 

Глава 63 
ДРУГИ ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ ОД ТЕКСТИЛ; СЕТО-
ВИ; УПОТРЕБУВАНА ОБЛЕКА И УПОТРЕБУВАНИ 

ПРОИЗВОДИ ОД ТЕКСТИЛ; КРПИ 
З а б е л е ш к и 
1. Разделот I од оваа глави ги опфаќа само готивоте 

производи од кој и да било текстилен материјал. 
2. Разделот I од оваа глава не опфаќа: 
1) производи од гл. 56. до 62; 
2) употребувана обелка или други употребувани про-

б о д и од тар.број 63.09. 
3. Tap. број 63.09 ги опфаќа само следните стоки: 
1) производи од текстилен материјал: 
(i) облека и прибор за облека и нивни делови; 
(ii) ќебиња и слични покривки; 
(iii) рубелина за постела, за маса, за тоалет и за кујна; 
(iv) производи за внатрешно спремање, освен теписи 

од тар. бр. 57.01 до 57.05 и таписерии од тар. број 58.05; 
2) обувки и покривки за глава од кој и да било мате-

ријал, освен од азбест. 
За да бидат распоредени во овој тарифен број, наведе-

ните производи мораат да ги исполнуваат следните усло-
ви: 

(i) да имаат видни знаци на употреба, 
(ii) да се испорачини во растурена состојба, или во ба-

ли, вреќи или слично пакување. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

/. ДРУГИ ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ ОД ТЕКСТИЛ 

63.01 Ќебиња и слични покривки: 
6301.10 - Електрични ќебиња 20 
6301.20 - Ќебиња (освен електрични ќе-

биња) и слични покривки, од 
волна или фина животинска 
длака 20 

6301.30 - Ќебиња (освен електрични ќе-
биња) и слични покривки од 
памук 20 

6301.40 - Ќебиња (освен електрични ќе-
биња) и слични покривки од 
синтетички влакна 20 

6301.90 - Други ќебиња и слични по-
криени 20 

63.02 Рубелина за постела, за маса, 
тоалетна и за кујна: 

6302.10 - Рубелина за постела, плетена 
или хеклана 20 

6302.2 - Друга рубелина за постела, 
печатена: 

6302.21 — од памук 20 
6302.22 - - од вештачки или синтетич-

ки влакна 20 

63.03 

63.04 

63.05 

6302.29 - - од други текстилни матери-
јали 

6302.3 - Друга рубелина за постела: 
6302.31 - - о д памук: 
6302.311 - - - од фротир и слични ткае-

нини 
6302.319 друга 
6302.32 - од вештачки или синтетич-

ки влакна 
6302.39 - - од други текстилни матери-

јали 
6302.40 - Рубелина за маса, плетена 

или хеклана 
6302.5 - Друга рубелина за маса: 
6302.51 - - о д памук 
6302.52 - - од лен , 
6302.53 - - од вештачки или синетички 

влакна 
6302.59 - - од други текстилни матери-

јали 
6302.60 - Тоалетна или кујнска рубели-

на, од фротир или слични 
ткаенини, од памук 

6302.9 - Друго: 
6302.91 - - о д памук 
6302.92 - - о д лен 
6302.93 - - од вештачки или синтетич-

ки влакна 
6302.99 - - од други текстилни матери-

јали 

Завеси (вклучувајќи драперии) 
и внатрешни платнени ролетни, 
кратки украсни драперии за 
прозорци или кревети: 
- Плетени или хеклани: 
- од памук 
- - од синтетички влакна 
- од други текстилни матери-

јали 
- Друго: 
- - од памук 
- - од синтетички влакна 
- - од други текстилни матери-

јали 

6303.1 
6303.11 
6303.12 
6303.19 

6303.9 
6303.91 
6303.92 
6303.99 

6304.1 
6304.11 
6304.19 
6304.9 
6304.91 
63/34.92 

6304.93 

6304.99 

6305.10 

20 

20 
20 

20 

20 

20 

20 
20 

20 

20 

20 

20 
20 

20 

20 

20 
20 

20 

20 
20 

20 

Други производи за внатрешно 
спремање, исклучувајќи ги про-
изводите од тар. број 94.04: 
- Покривки за кревети: 
- - плетени или хеклани . 20 
- - други i 20 
- Други: 
- плетени или хеклани 20 
- од памук, обвен плетени 

или хеклани 20 
од синтетички влакна, освен 
плетени или хеклани 20 

- - од други текстилни матери-
јали, освен плетени или хек-
лани 20 

Вреќи и вреќички за пакување 
на стоки: 
- од јута и други текстилни 

влакна од лика од тар. број 
53.03 

6305.20 - Од памук 
20 
20 



Страна 1978 - Број 81 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 4 декември 1987 

63.06 

63.07 

6305.3 

6305.31 

6305.39 
6305.90 

- Од вештачки или синтетички 
текстилен материјал : 

- - од полиетиленски или по-
липропиленски ленти или 
слични форми 20 

- - друго 20 
- Од други текстилни матери-

јали 20 
Церади, едра за пловила, шти-
ци или сувоземни возила; плат-
нени покриви; надворешни 
платнени ролетни (тенди); ча-
дори и производи за кампува-
ње: 
- Церади; платнени покриви и 

надворешни платнени ролет-
ни (тенди и сл): 

- - од памук 
- - од синтетички влакна 
- - од други текстилни матери-

јали 
- Шатори: 
- - од памук 
- - од синтетички влакна 
- - од други текстилни матери-

јали 
- Едра: 
- - од синтетички влакна 
- - од други текстилни матери-

јали 
- Душеци на надувување: 
- - од памук 
- - од други текстилни матери-

јали 
- Друго: 
- - од памук 
- - од други текстилни матери-јали 
Други готови производи, вклу-
чувајќи модни кроеви за обле-
ка: 
- Крпи за под, за садови, прав 

и слични крпи за одржување 
- Елеци и појаси за спасување 
- Друго 

II. СЕТОВИ 

Сетови што се состојат од пар-
чиња ткаенини и предива, со 
прибор или без прибор, за пра-
вење крпари, таписерии, везени 
чаршави и салвети или слични 
производи од текстил, подгот-
вени во пакувања за продажба 
на мало - 10 

/ / / . УПОТРЕБУВАНА ОБЛЕКА И УПОТРЕБУВАНИ 
ПРОИЗВОДИ ОД ТЕКСТИЛ; КРПИ 

63.09 6309.00 Употребувана облека и други 
употребувани производи од 
текстил 

63.10 Крпи, канали, јажиња, ортоми 
и кабли во форма на отпадоци 
или неупотребливи производи, 
од текстилен материјал: 

6310.10 - Сортирани 
6310.90 - Друго 

6306.1 

6306.11 
6306.12 
6306.19 

6306.2 
6306.21 
6306.22 
6306.29 

6306.3 
6306.31 
6306.39 

6306.4 
6306.41 
6306.49 

6306.9 
6306.91 
6306.99 

6307.10 

6307.20 
6307.90 

63.08 6308.00 

20 
20 

20 

20 
20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 
20 
20 

10 

ОДДЕЛ XII 

ОБУВКИ; ШЕШИРИ, КАПИ И ДРУГИ ПОКРИВКИ ЗА 
ГЛАВА; ЧАДОРИ, СОНЦОБРАНИ, СТАПОВИ, КАМ-
ШИЦИ, КОРБАЧ И И НИВНИ ДЕЛОВИ; ПРЕПАРИРА-
НИ ПЕРДУВИ И ПРОИЗВОДИ ОД ПЕРДУВИ; ВЕШ-

ТАЧКО ЦВЕЌЕ, ПРОИЗВОДИ ОД ЧОВЕЧКА КОСА 

Глава 64 
ОБУВКИ, ГАМАШНИ И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ; ДЕ-

ЛОВИ ОД ТИЕ ПРОИЗВОДИ 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не офпаќа: 
1) обувки без ѓонови, од текстилни материјали (глави 

61 и 62); 
2) употребувани обувки од тар. број 63.09; 
3) производи од азбест (тар. број 68.12); 
4) ортопедски обувки или други ортопедски направи 

или нивни делови (тар. број 90.21;; 
5) обувки за играчки и обувки за лизгање, со при-

цврстени лизгалки или тркалца; штитници за потколени-
ци и слични заштитни производи за спорт (глава 95). 

2. Во смисла на тар. број 64.06, под поимот ^делови“ 
не се подразбираат клинови, блокеи, окца, колци, шноли, 
украси, гајтани, врвки, помпони или други додатоци (што 
се распоредуваат во соодветни тарифни броеви), како и 
копчиња или други производи од тар. број 96.06. 

3. Во смисла на оваа глава, по поимот „каучук, гума 
или пластична маса“ се подразбира секој текстилен мате-
ријал видливо превлечен или прекриен однадвор со еден 
или со повеќе од овие материјали. 

4. Сообразно со забелешката 3 кон оваа глава: 
1) под поимот „лице“ („горниште") се подразбира 

оној составен материјал што има најголема надворешна 
површина, не сметајќи ги приборот или зајакнувањата, ка-
ко што се вметки околу глуждот, опшивка, украси, шноли, 
ремени, основи за окца и слични додатоци; 

2) под поимот „ѓон“ се подразбира материјал што , 
има најголема површина во допир со почвата, не сметајќи' 
ги приборот или зајакнувањата, како што се крампони, 
прачки, шајќи, блокеи и слични производи. 

Забелешка кон тарифните подброеви: 
1. Во смисла на тар. подброеви 6402.11, 6402.19, 

6403.11, 6403.19 и 6404.15, под поимот „спортски обувки“ 
се подразбираат само: 

1) обувки наменети за спортски активности, што има-
ат или на кои можат да се постават: крампони, шајќи, ку-
ки, прачќи или слични производи; 

2) чевли за лизгање, скијање, бокс, борење и велосипе-
дизам. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

64.01 

64.02 

6401.10 
6401.9 
6401.91 
6401.92 

6401.99 

6402.1 
6402.11 
6402.19 

Водонепропусливи обувки со 
ѓонови и со лице ( трниште) од 
каучук, гума или пластична ма-
са, чиешто лице не е привцрсте-
но за ѓонот ниту споено со него 
со шиење, ковење со заковки 
или шајќи, со помош на шра-
фови, чепови или со слични по-
стапки: 
- Обувки со кална од метал 
- Други обувки: 
- - што ги покриваат колената 
- - што го покриваат глуждот, 

но не и колената 
- - друго 
Други обувки со ѓонови и со 
лице (горниште) од каучук, гу-
ма или пластична маса: 
- Спортски обувки: 
- - за скијање 
- - друго 

20 

20 

20 
20 

20 
20 
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6402.20 - Обувки со лице (горниш-
те) од ленти или ремени 
споени со ѓонот со ковење 
на чепови 20 

6402.30 - Други обувки со кална од 
метал 20 

6402.9 - Други обувки: 
6402.91 - - што го покриваат 

глуждот 20 
6402.99 - - други 20 

64.03 Обувки со ѓонови од каучук, 
гума, пластична маса, кожа 
или вештачка кожа и со ли-
це (горниште) од кожа: 

6403.1 - Спортски обувки: 
6403.11 - - за скијање 20 
6403.19 - - д р у г и 20 
6403.20 - Обувки со ѓонови од кожа 

или со лице (горниште) од 
кожни ремени, што одат 
преку рисот и околу пале-
цот 

6403.30 - Обувки изработени од 
дрвен ѓон и без табаница 
и без кална од метал 20 

6403.40 - Други обувки со кална од 
метал 20 

6403.5 - Други обувки со ѓонови 
од кожа: 

6403.51 - - што го покриваат 
глуждот 20 

6403.59 - - д р у г и 20 
6403.9 - Други обувки: 
6403.91 - - што го поркиваат 

глуждот 20 
6403.99 - - други 20 

64.04 Обувки со ѓонови од каучук, 
гума, пластична маса, од 
кожа или вештачка кожа и 
со лице (горниште) од тек-
стилни материјали: 

6404.1 - Обувки со ѓонови од кау-
чук, гума или пластична 
маса: 

6404.11 - - с п о р т с к и обувки; патики 
за тенис, кошарка, гим-
настика и слично 

6404.19 — други 
6404.20. - Обувки со ѓонови од кожа 

или вештачка кожа 
64.05 Други обувки: 

6405.10 - Со лице (горниште) од 
кожа или вештачка кожа 

6405.20 - Со лице (горниште) од 
текстилни материјали 

6405.90 - Други 
64.06 Делови на обувки; влошки 

за обувки, вметки за пети и 
слични производи; гамаш-
ни, увиткувачи и слични 
производи и нивни делови 

6406.10 - Лице (горниште) и делови 
на лицето (горништето), 
освен вметката за зајакну-
вање 18 

6406.20 - Ѓонови и топуци, од кау-
чук, гума или пластична 
маса ' 18 

6406.9 - Друго: 

6406.91 
6406.99 

20 
20 

20 

20 

20 
20 

- - од дрво 
- - од други материјали 

Глава 65 

18 
18 

ШЕШИРИ, КАПИ И ДРУГИ ПОКРИВКИ ЗА ГЛАВА И 
НИВНИ ДЕЛОВИ 

З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава опфаќа: 
1) употребувани шешири, капи и други покривки за 

глава од тар. број 63.09; 
2) шешири, капи и други покривки за глава од азбест 

(тар. број 68.12); 
3) шешири за кукли или шешири за други играчки и 

карневалски производи од глава 95. 
2. Tap. број 65.02 не опфаќа тулци изработени со шие-

ње, освен тулци изработени со спирално шиење на ленти. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

20 1 2 3 4 

65.01 6501.00 Тулци, конуси и слични произ-
води од филц, невообличени и 
без обод; кругови и цилиндри 
(вкучувајќи сечени цилиндри) 
од филц 15 

65.02 6502.00 Тулци, конуси и слични произ-
води плетени или изработени 
со составување на ленти од ка-
ков и да било материјал, не во-
обличени и без обод, непоставе-
ни и неукрасени 15 

65.03 6503.00 Шешири и други покривки за 
глава, од филц, изработени од 
тулци, конуси и други произво-
ди од тар. број 65.01, вклучува-
јќи и поставени или украсени: 

6503.001 од фина длака 17 
6503.009 од други материјали 18 

65.04 6504.00 Шешири и други покривки за 
глава, плетени или изработени 
со составување на ленти од кој 
и да било материјал, вклучува-
јќи и поставени или украсени 18 

65.05 Шешири и други покривка за 
глава, плетени или хеклани, 
или изработени од тантела, 
филц или други текстилни мет-
ражни материјали (освен од 
ленти), вклучувајќи поставени 
или украсени; мрежи за коса од 
кој и да било материјал, вклу-
чувајќи поставени украсени: 

6505.10 - Мрежи за коса 18 
6505.90 - Друго 18 

65.06 Други покривки за глава, вклу-
9 чувајќи поставени или украсе-

ни: 
6506.10 - Заштитни (кациги, шлемови 

и сл.) 18 
6506.9 - Друго: 
6506.91 - - о д каучук, гума или плас-

тична маса 18 
6506.92 - - о д крзно 18 
6506.99 - - од други материјали 18 

65.07 6507.00 Ленти за внатрешно опшивање; 
постави, навлаки, основи и ске-
лети, штитници и подбрадници, 
за покривки за глава 16 
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Глава бб 
ЧАДОРИ, СОНЦОБРАНИ, СТАПОВИ, КАМШИЦИ, 

КОРБАЧИ И НИВНИ ДЕЛОВИ 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) стапови за мерење и слично (тар. број 90.17); 
2) стапови со сокриено оружје, стапови со сокриени 

мечеви, стапови со набој и слично (глава 93); 
3) производи од глава 95 (на пр. чадори-играчки, сон' 

цобрани-играчки). 
2. Tap. број 66.03 не опфаќа делови, украси и прибор 

од текстилен материјал, навлаки, пискули, ремени, футро-
ли, за чадори и слично, од кој и да било материјал. Овие 
производи, кога се пријавени за царинење со предметите 
од тар. бр. 66.01 и 66.02 а не се монтирани на нив, се распО' 
радуваат одвоено и нема да се сметаат како составни дело-
ви на овие производи. 

стапка или што се состои од делови составени на друг на-
чин, освен врзување, лепење, вметнување на еден дел во 
друг или слични методи. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
ска 

стапка 

3 

66.0! 

66.02 

66.03 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

Чадори и сонцобрани (вклучу-
вајќи стапови-чадори, градин-
к и чадори и слични чадори): 

6601.10 - Градински чадори и слични 
чадори-сонцобрани 18 

6601.9 - Друго: 
6601.91 - - телескопски 18 
6601.99 — друго 18 
6602.00 Стапови, стапови-столови, кам-

шиии, корбачи и слично 16 
Делови, украси и прибор за 
производи од тар, бр. 66.01 и 
66.02: 

6603.10 - Рачки 15 
6603.20 - Костури за чадори, вклучува-

јќи монтирани костури на 
прачки (стапови) 15 

6603,90 - Друго 15 

Глава 67 
ПЕРЈЕ И ПЕРДУВ; ПРЕПАРИРАНИ И ПРОИЗВОДИ 
ИЗРАБОТЕНИ ОД ПЕРЈЕ И ПЕРДУВ; ВЕШТАЧКО 

ЦВЕЌЕ; ПРОИЗВОДИ ОД ЧОВЕЧКА КОСА 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) ткаенини за цедење од човечка коса (тар. број 

59.11); 
2) цветни мотиви од тантели, вез или други текстил-

ни материјали (оддел XI); 
3) обувки (глава 64); 
4) покривки за глава и мрежи за коса (глава 65); 
5) играчки, спортски реквизити и карневалски произ-

води (глава 95); 
6) пафтала за прав од перје, пуфни за пудрење и сита 

од човечка коса (глава 96). 
2. Tap. број 67.01 не опфаќа: 
1) производи во кои перјето и пердувот се застапени 

само како материјал за полнење или поставување (нпр. по-
стелнина од тар. број 94.04); 

2) предмети за облекување и. прибор за облека во кои 
перјето и пердуврт претставуваат само украс или постава 
односно исполување; 

3) вештачко цвеќе, вештачки лисја и нивни делови и 
производи изработени од нив од тар. број 67.02. 

3. Tap. број 67.02 не опфаќа: 
1) производи од стакло (глава 70); 
2) вештачко цвеќе, лисја и овојџјс од керамика, камен, 

метал, дрво или други материјали, добиено во едно парче 
со леење, ковање, резбарење, пресување или по друга по-

67.01 6701.00 

6701,001 

6701.003 

6701.009 
67.02 

6702.10 
6702.90 

67.03 6703.00 

67.04 

6704.1 

6704.11 
6704.19 
6704.20 
6704.90 

Кожи и други делови од птици 
со нивното перје и пердув, пер-
је, делови од перје, пердув и 
производи од нив (освен произ-
водите од тар. број 05.05 и об-
работените рачки од перје): 

Перје, делови од перје и 
пердуви 16 
Кожи и други делови на 
птици со перје 16 
Друго 18 

Вештачко цвеќе, лисје и овошје 
и нивни делови; производи из-
работени од вештачко цвеќе, 
лисје или овошје: 
- Од пластични маси 18 
- Од други материјали 18 
Човечка коса, уредена, истенче-
на, белева или поинаку обрабо-
тена; волна, длака или друг 
текстилен материјал, подготве-
ни за употреба во изработката 
на перики и слични производи 12 
Перики, лажни бради, веѓи, 
трепки, плетенки и слично од 
чевечка коса, животинска длака 
или до текстилни материјали; 
производи од човечка коса на 
друго место неспомнати ниту 
вклучени: 
- Од синтетички текстилни ма-

теријали: 
“ перики 13 
- - друго 13 
- Од човечка коса 13 
- Од други материјали 13 

оддел х ш 
ПРОИЗВОДИ ОД КАМЕН, ОД ГИПС, ОД ЦЕМЕНТ, 
ОД АЗБЕСТ, ОД ЛИСКУН ИЈВД ОД СЛИЧНИ МАТЕ-
РИЈ АЛИ; КЕРАМИЧКИ ПРОИЗВОДИ; СТАКЛО И 

ПРОИЗВОДИ ОД СТАКЛО 

Глава 68 
ПРОИЗВОДИ ОД КАМЕН, ОД ГИПС, ОД ЦЕМЕНТ, ОД 
БЕТОН, ОД АЗБЕСТ, ОД ЛИСКУН И ОД СЛИЧНИ МА-

ТЕРИЈАЛИ 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) производи од глава 25; 
2) хартија, премачкана, провлечена, импрегнирана 

или прекриена од тар. бр. 48.10 и 48.11 (на пр.: хартија 
превлечена со прав од лискун или графит, хартија пјревле-
чена или премачкана со битумен и хартија превлечена или 
премачкана со асфалт); 

3) премачкани, Превлечени, импрегнирани или пре-
криени текстилни ткаенини од глави 56 или 59 (на пр.: тка-
енини, Превлечени, премачкани или прекриени со прав од 
лискун, со битумен или со асфалт); 

4) производи од глава 71; 
5) алати и делови од алати од глава 82; 
6) литографски камења од тар. број 84.42; 
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7) електрични изолатори (тар. број 85.46) и делови 
(фитинзи) од изолирачки материјали за електрика од та-
рифниот број 85.47; 

8) забарски точила (тар. број 90.18); 
9) производи од глава 91 (на пр.: часовници и Куќиш-

та за часовници); 
10) производи од глава 94 (на пр.: мебел, ламби и 

светлечки тела, монтажни згради); 
11) производи од глава 95 (на пр.: играчки, реквизити 

за спорт и игри); 
12) производи од тар. број 96.02 ако се изработени од 

материјал наведен во забелешката 2 под 2) кон глава 96 
или од тар. број 96.06 (на пр: копчиња), тар. број 96.09 (на 
пр.: моливи од шкрилци) и од тар. број 96Л0 (на пр.: таб-
лици за пишување и цртање од шкрилци); 

13) предмети од глава 97 (на пр.: уметнички предме-
ти). 

2. Во тар. број 68.02, под поимот „обработен камен за 
споменици и градби“ се подразбира не само каменот наве-
ден во тар. бр. 25.15 и 25.16, туку и сите други видови при-
роден камен (на пр.: кварцит, кремен, доломит и стеатит) 
слично обработени, освен шкрилци. 

2 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

68.01 6801.00 

68.02 

6802.10 

. 68.03 

68.04 

6802.2 

6802.21 -

6802.22 -
6802.23 -
6802.29 -
6802.9 -
6802.91 -

6802.92 -
6802.93 
6802.99 
6803.00 

Коцки за калдрма, рабници и 
плочи за тротоари од природен 
камен (освен од шкрилци) 
Обработен камен за споменици 
и градби (освен шкрилци) и 
производи од нив, освен произ-
води од тар. број 68.01; коцки 
за мозаик и слично од приро-
ден камен (вклучувајќи и од 
шкрилци), врз подлога или без 
подлога; вештачки бојосани 
гранули, лушпи и прав од при-
роден камен (вклучувајќи од 
шкрилци): 
- Плочи, коцки и слични про-

изводи со правоаголни стра-
ни или не, кога најголемата 
површина на страната може 
да се вклопи во квадрат со 
страница помала о д / е т ; 
вештачки бојосани гранули, 
лушпи и прав 

- Други камења за споменици 
и градби и производи од нив, 
просто сечени и бичени со 
пила во рамна израмнета по-
вршина: 

мермер, травертин и ала-
бастер 

- - друг варовнички камен 
- - гранит 
- - друг камен 
- Друго: 
- - мермер, травертин и ала-

бастер 
- - друг варовнички камен 
- гранит 
- - друг камен 
Шкрилец, обработен, произво-
ди од шкрилци или од агломе-
риран шкрилец 
Мелнички камања, точила, то-
чилни плочи и слично, без по-
стамент, за мелење, точење, ос-
трење, полирање, израмнување 
или сечење, точила за рачно ос-
трење или полирање и нивни 
делови од природен камен од 
агломериран природен или 

10 

10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 

68.05 

68.06 

68.07 

6804.10 

6804.2 
6804.21 

6804.22 

6804.23 
6804.30 

6804.301 
6804.309 

6805.10 

6805.20 

6805.30 

6806Л О 

6806.1 

6806,20 

6806.90 

6807.10 
6807.90 

68.08 

68.09 

6809.1 

вештачки абразивен материјал 
или од керамика, со или без де-
лови од други материјали: 
- Мелнички камења и камења 

за развлакнување 
- Друго: 
- - од агломериран синтетички 

или природен дијамант 
- - од други агломерирани аб-

разивни материјали или од 
керамика 

- - од природен камен 
- Точила за рачно острење или 

полирање: 
од природни материјали 
од вештачки материјали 

Абразивни материјали, природ-
ни или вештачки, во форма на 
прав или зрна нанесени врз 
подлога од текстил, хартија, 
картон или од другр материја-
ли, вклучувајќи исечени во оп-
ределени форми, прошиени или 
поинаку составени: 
- Врз подлога од текстилни 

ткаенини 
- Врз подлога од хартија или 

картон 
- Врз подлога од други мате-

ријали 
Волна од згура - волна од ка-
мен и слична минерална волна; 
експандиран или листовиден 
вермикулит, експандирана гли-
на, пенлива згура и слични ек-
спандирани минерални матери-
јали; мешаници и производи од 
минерални материјали за тер-
мичка или, звучна изолација 
или за апсорбиран^ на звук, ос-
вен оние од тар. бр. 68.11, 68.12 
или од глава 69: 
- Волна од згура, волна од ка-

мен и слична минерална вол-
на (вклучувајќи меѓусебни ме-
ш а н и ц а , во растурена состој-7 

ба, листови, плочи или родни 
- Експандиран или листоводен 

вермикулит експандирана 
глина, пенлива згура и слич-
ни минерални материјали 
(вклучувајќи меѓусебни меша-
н и ц а 

- Друго 
Производи од асфалт или од 
слични материјали (на пр.: од 
битумен, од нафта или до смола 
на катран од камен јаглен): 
- Во родни 
- Друго 
Плочи, плочки, блокови и слич-
но од растителни влакна, од 
слама, шушки, отпадоци, стру-
ганици или други отпадаци од 
дрво, агломериран со цемент, 
гипс или со други минерални 
средства за врзување 
Производи од гипс или од ме-
шаница врз база на гипс: 
- Табли, Листови, плочи, плоч-

ки и слични производи, неук-
расени: 

17 

12 
7 

7 
12 

10 

10 
10 

10 
10 
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68.10 

68.11 

68.12 

68.13 

68.14 

6809.11 

6809.19 
6809.90 

6810.1 

6810.11 
6810.19 
6810.20 
6810.9 
6810.91 

6810.99 

6811.10 
6811.20 

6811.30 
6811.90 

6812.10 

6812.20 
6812.30 

6812.40 

6812.50 

6812.60 
6812.70 

6812.90 

6813.10 
6813.90 

10 
10 
10 

10 
10 

15 

15 
15 
15 

6814.10 

- - Превлечени или зајакнати 
со хартија или картон 7 

друго 7 
- Други производи 7 
Производи од цемент, бетон 
или вештачки камен, армирани 
или неармирани: 
- Ќерамиди, плочи, тули и 

слични производи: 
- - блокови и тули, градежни 
- - друго 
- Цевки 
- Други производи: 
- - монтажни елементи, гра-

дежни 
- - друго 
Азбестно-цементни производи, 
производи од цемент со целу-
лозни влакна и слично: 
- Брановити плочи 
- Други плочи, ќерамиди, плоч-

ки и слични производи 
- Цевки и прибор за цевки 
- Други производи 
Преработени азбестни влакна; 
мешаници врз база на азбест 
или врз база на азбест и магне-
зиумкарбонат; производи од 
тие мешаници или од азбест 
(на пр.: предиво, ткаенини, об-
лека, покривки за глава, обувки, 
затиначи), зајакнати или ^ з а -
јакнати, освен производите од 
тар. бр. 68.11 и 68.13: 
- Праработени азбестни влак-

на; мешаници врз база на аз-
бест или врз база на азбест со 

- магнезиумкарбонат 
- Предива 
- Јажиња и канали, плетени 

или неплетени 
- Ткаени или плетени материја-

ли 
- Облека, прибор за облека, 

обувки и покривки за глава 
- Хартија, картон и филц 
- Затиначки материјали од пре-

сувани азбестни влакна во ' 
форма на листови, плочи или 
родни 

- Друго 
Фрикциони материјали и про? 
изводи од фрикциони материја-
ли (на пр.: плочи, валјаци, лен-
ти, сегменти, дискови, подмет-
к а облоги), немонтирани за 
кочници, спојки или слично, 
врз база на азбест, други мине-
рални материјали или целуло-
за, па и комбинирани со тек-
стил или со други материјали: 
- Облоги и плочки за кочници 12 
- Друго 12 
Лискун обработен и производи 
од лискун, вклучувајќи агломе-
риран или реконституиран лис-
кун врз подлога или без подло-
га од хартија, картон или други 
материјали: 
- Плочи, листови и ленти од 

агломериран или реконститу-

12 
12 

12 

12 

12 
12 

12 
12 

иран лискун, врз подлога или 
без подлога 6 

6814.90 - Друго 6 
68.15 Производи од камен или од 

други минерални материјали 
(вклучувајќи производи од тре-
сет), на друго место неспомна-
ти или опфатени: 

6815.10 - Производи од графит или 
друг јаглерод, што не се за 
електротехнички цели 10 

6815.20 - Производи од тресет 10 
6815.9 - Други производи: 
6815.91 - - со содржина на магнезит, 

доломит или хромит: 
6815.91 1 од симултан синтер или 

од електростопен матери-
јал 5 

6815.91 2 од доломит 10 
6815.91 3 од магнезит 10 
6815.919 друго 10 
6815.99 - - д р у г о : 
6815.991 од силициумдиоксид (си-

лика или динас) 10 
6815.992 од шамот 10 
6815.999 друго 10 

Глава 69 
КЕРАМИЧКИ ПРОИЗВОДИ 

З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава ги опфаќа само керамичките производи 

што се печени по обликувањето. Tap. бр. 69.04 до 69.14 ги 
опфаќаат само таквите производи, освен оние што се рас-
поредуваат во тар. бр. 69.01 до 69.03. 

2. Оваа глава не опфаќа: 
1) производи од тар. број 28.44; 
2) производи од глава 71 (на пр.: имитација на на-

кит); 
3) кермети од тар. број 81.13; 
4) производи од глава 82; 
5) електрични изолатори (тар. број 85.46) и делови 

од изолирачки материјали (тар. број 85.47); 
61 вештачки заби (тар. број 90.21); 
7) производи од глава 91 (на пр.: часовници и Куќиш-

та за часцвници); 
8) производи од глава 94 (на пр.: мебел, ламби, свет-

лечки тела, монтажни згради); 
9) производи од глава 95 (на пр.: играчки, реквизити 

за игри и спортови); 
10) производи од тар. број 96.06 (на пр.: копчиња) и 

од тар. број 96.14 (на пр.: лулиња за пушење); 
11) производи од глава 97 (на пр.: уметнички предме-

ти). 

/. ПРОИЗВОДИ ОД СИЛИКЛТНО ФОСИЛНО БРАШНО 
ИЛИ ОД СЛИЧНИ СИЛИКА ТНИ ЗЕМЈИ И ОГНООТ-

ПОРНИ ПРОИЗВОДИ 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

69.01 6901.00 Тули, блокови, плочки и други 
керамички производи од сили-
катно фосилно брашно (на пр.: 
од киселгур, триполит) или од 
слични силикатни земји 12^ 

69.02 Огноотпорни тули, блокови, 
плочки и слични огноотпорни 
керамички производи за вграду-

, вање, освен оние од силикатно 
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69.03 

фосилно брашно или од слични 
силикатни земји: 

6902.10 - Со содржина по маса над 
50% елементи Mg, Са и/или 
Сг, изразени како MgO, СаО 
и СпОз, поединечно или заед-
но: 

6902.101 магнезитни тули 12“ 
6902.102 магнезитхромитни и 

хроммагнезитни тули 12" 
6902.103 доломитни тули 12" 
6902.104 блокови за стакларски 

печки 12s" 
6902.109 друго 12" 
6902.20 - Со содржина по маса над 

50% алуминиумоксид, сили-
циумдиоксид (SiO:) или ме-
шаница или комбинација на 
тие производи: 

6902.201 - -i - сид ика или динас-тули 12" 
6902.202 - - - лесни шамотни и лесни 

високо-алумииозни тули 
(со зафатнинска маса до 
0,8 kg/dm3) 

6902.203 шамотни тули 12 
6902.204 високоалуминозни тули 

(над 45% AhOj) 12" 
6902.205 блокови за стакларски 

печки 12" 
6902.90 - Друго: 
69Q2.901 тули врз база на јаглен 12" 
6902.902 блокови врз база на јаглен 12" 
6902.903 тули врз база на циркон 12" 
6902.904 блокови врз база на цир-

кон 12" 
6902.909 друго 12 

Други огноотпорни керамички 
производи (на пр.: реторти, тО-
пилнички лонци, тави, млазни-
ци-изливници, чепови, подлоги, 
купели, цевки, облоги и прач-
ки), освен од силикатно фосил-
но брашно или од слична сили-
катна земја: 

6903.10 - Со содржина по маса над 
50% графит или други форми 
на јаглен или од мешаници 
од овие производи: 

6903.101 леарски лонци и друг при-
бор за леење на метали 12" 

6903.109 друго 12 
6903.20 - Со содржина по маса над 

50% алуминиумоксид (AI2O3) 
или мешаница или комбина-
ции на алуминиумоксид и си-
лициумдиоксид (SiOг): 

6903.201 стакларски лонци и друг 
прибор за топење и леење 
стакло 6 

6903.202 леарски лонци и друг при-
бор за леење метали 12" 

6903.203 цевки за чепни. стапови, 
школки, срца и канали за 
леење челик 12" 

6903.204 изливници 6 
6903.205 чепови 6 
6903.206 за лизгави затвбрачи 5 
6903.207 касети и сличен помошен 

прибор 12 

1 2 3 4 

6903.208 капсли и Сличен помошен 
прибор, за печење 12 

6903.209 друго 12 
6903.90 - Друго: 

' 6903.901 леарски лонци и друг при-
12" бор за леење метали 12" 

6903.902 изливници 6 
6903.903 чепови 6 
6903.904' за лизгави затворачи 5 
6903.905 касети и сличен помошен 

прибор 12 
6903.906 капсли и сличен помошен 

прибор за печење 12 
6903.909 друго 12 

II. ДРУГИ КЕРАМИЧКИ ПРОИЗВОДИ 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

5 1 2 3 4 

69.04 

69.05 

69.06 

69.07 

6904.10 
6904.90 

6905.10 
6905.90 

. 6906.00 

6905.10 

69.08 
6907.90 

6908.10 

6908.90 
69.09 

Керамички ѕидарски тули, бло-
кови за подови, блокови носачи 
и слично: 
- Ѕидарски тули 
- Друго 
Ќерамиди, делови на оџаци/ук-
раси и други производи за гра-
дежништво, од керамика: 
- Ќерамиди 
- Друго 
Керамички цевки, одводи, олу-
ци и прибор за цевки 
Неглазирани керамички плочки 
за поплочување и обложување; 
неглазирани керамички коцки 
за мозаик и слично, врз подло-
га или без подлога: 
- Плочки, коцкички и слични 

производи со правоаголни 
или други форми, кај кои по-
вршината на најголемата 
страна може да се вклопи во 
квадрат со страница помала 
од 7 cm 

- Друго 
Глазирани керамички плочки за 
поплочување и обложување, 
глазирани керамички коцкички 
и слично, за мозаик врз подло-
га или без подлога: 
- Плочки, коцкички и слични 

производи со правоаголни 
или други форми, кај кои по-
вршината на најголемата 
страна може да се вклопи во 
квадрат со страница помала 
од 7 cm 

- Друго 
Керамички производи за лабо-
раториска, хемиска, и друга 
техничка употреба; корита, ка-
ди и слични садови, што се 
употребуваат во земјоделство-
то; керамички лонци, тегли и 
слични производи што се упот-
ребуваат за транспорт или за 
пакување на стоки: 

10 
10 

10 
10 

10 

20 
20 

12 
20 



Страна 1962 - Број 81 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 4 декември 4987 

6909.1 - Керамички производи за ла-
бораториска, хемиска и друга 
техничка употреба: 

6909.11 - - о д порцелан ' 12 
6909.19 - - . д р у г о 12 
6909.90 - Друго 12 

^69.10 Мијалници, лавабоа, столбови 
за лавабоа, кади, бидеа, клозет-
ски шолји, котлиња за вода, пи-
соари и слични санитарни про-
изводи: 

6910.10 - Од порцелан 20 
6910.90 - Друго 22 

69.11 Трпезни садови, кујнски садови, 
други предмети за домаќинство 
или за тоалетна употреба, од 
порцелан: 

6911.10 - Трпезни садови и кујнски са-
дови 22 

6911.90 - Д р у г о : 
6911.901 тоалетни производи 22 
6911.909 друго 18 

69.12 Керамички трпезни садови и 
кујнски садови, други предмети 
за домаќинство и за тоалетна 
употреба, освен од порцелан: 

6912.001 - - - т р п е з н и и кујнски садови 22 
6912.002 тоалетни производи 22 
6912.009 друго 18 

69.13 Статуети и други украсни про-
изводи од керамика: 

6913.10 - Од порцелан 20 
6913.90 - Друго: 
6913.901 од фајанс 20 
6913.909 од друга керамика 18 

69.14 Други производи од керамика: 
6914.10 - Од порцелан 18 
6914.90 - Друго 18 

Глава 70 
СТАКЛО И ПРОИЗВОДИ ОД СТАКЛО 

З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) производи од тар. број 32.07 (на пр.: стаклести 

е мај л и и глазура, стаклена фрита, друго стакло во форма 
на прав, гранули или лушпи); 

2) производи од глава 71 (на пр.: имитација на на-
кит); 

3) кабли од оптички влакна од тар. број 85.44, елек-
трични изолатори (тар. број 85.46) и делови од изолацио-
нен материјал за електротехника (тар. број 85.47); 

4) оптички влакна, оптички обработени оптички де-
лови, шприцеви за инјекции, вештачки очи, термометри, 
барометри, хидрометри и други производи од глава 90; 

5) ламби и други светлечки тела, светлечки значки и 
реклами, светлечки плочки со имиња и слично, што имаат 
фиксиран постојан извор на светлина и нивни делови од 
тар. број 94.05; 

6) играчки, реквизити за игра и спортови, украси за 
новогодишни елки и други производи од глава 95 (исклу-
чувајќи стаклени очи без механизам за кукли или за други 
производи од глава 95); 

7) копчиња, термос-шишиња, прскалки за мирис и сл. 
и други производи од глава 96. 

2. Во смисла на тар. бр. 70.03, 70.04 и 70.05: 
1) стакло што е подложено на која и да било постапка 

пред калењето не се смета како обработено; 

2) исечувањето на стаклото во определени форми не 
. влијае врз распоредувањето на стаклото во форма на пло-
чи или листови; 

3) под поимот „апсорбирачки или рефлектирачки 
слој“ се подразбира микроскопски тенок премаз-превлека 
од соединение на метали или хемиско соединение (на пр.: 
метален оксид), што ја апсорбира, на пример, инфрацрве-
ната светлост или го подобрува рефлектирачкиот квали-
тет на стаклото, при задржување на степенот на проѕир-
ност или прозрачност. 

3. Производите наведени во тарифниот број 70.06 се 
распоредуваат во тој тарифен број, без оглед на тоа дали 
имаат или немаат карактер на готов производ. 

4. Во смисла на тар. број 70.19, под поимот „стаклена 
волна“ се подразбира: 

1) минерална вода со содржина на силициумдиоксид 
(Si02) 60% или повеќе по маса; 

2) минерална волна со содржина на силициумдиок-
сид (Si02) помалку од 60% или повеќе по маса, но со 
содржина на некој алкален оксид (К2О или Na20) над 5% 
по маса или со содржина на бороксид (В2О3) над 2% по ма-
са. 

Минералната волна што не ги исполнува претходни-
те услови се распоредува во тар. број 68.06. 

5. Под поимот „стакло“ во оваа тарифа се подразби-
ра и топен кварц и друг топен силициумдиоксид. 

Забелешка кон тарифните подброеви: 
1. Во смисла на тар. подброеви 7013.21, 7013.31 и 

7013.91, под поимот „оловно кристално стакло“ се подраз-
бира само стаклото кое има најмалку 24% или повеќе ок-
сид на олово (PbO). 

Тарифен 
,број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 а 4 

5 
8^ 

70.01 7001.00 Стаклен крш и други отпадоци 
од стакло; стакло во Маса: 

7001.001 оптичко стакло 
7001.002 друго стакло во маса 
7001.009 друго 

70.02 Стакло во форма на топки (ос-
вен топкичките од тар. број 
70.18), прачки или цевки, необ-
работени: 

7002.10 - Топки 
7002.20 - Прачки: 
7002.201 од „емајлирано“ стакло 
7002.209 други 
7002.3 - Цевки: 
7002.31 - - о д топен кварц или друг си-

лициумдиоксид 
7002.32 — од друго стакло што има 

линеарен коефициент на 
ширење - дилатација до 5 
х 10-6 според Келвин, на 

температура помеѓу 00С и 
3000С 

7002.39 - - д р у г о : 
7002.391 од неутро-стакло 
7002.392 од „емајлирано“ стакло 
7002.399 од друго стакло 

70.03 Леано или валано стакло, во 
форма на листови, плочи или 
профили, со или без слој за ап-

. сорпција или рефлексија, но ,по-
инаку необработено: 

7003.1 - Неармирани листови и пло-
чи: 

7003.11 - - бојосани во маса,,непроѕир-
ни, лакирани или со слој за 
апсорпција или рефлексија 

7003.19 - - друго: 
7003.191 оптичко 

18 

3 
5 
5 

8 

8 

8 
5 
8 

3 
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3 

7004ЛО 

7004.101 
7004.109 
7004.90 
7004.901 
7004.902 
7004.909 

12 

8 
3 
12 

7003.199 друго 18 
7003.20 - Армирани листови и плочи 18 
7003.30 - Профили 18 

70.04 Влечено или дувано стакло, во 
форма на листови или плочи, 
со или без слој за апсорпција 
или рефлексија, но поинаку не-
обработено: 
- Бојосани во маса непроѕирни, 

плакирани или со слој за ап-
сорпција или рефлексија: 

прозорско влечено 8 
друго 

- друго стакло: 
прозорско влечено 
оптичко 
друго 

70.05 Флоат-стакло и површински 
брусено или полирано стакло, 
во форма на листови или пло-
чи, со или без слој за апсорпци-
ја или рефлексија, но поинаку 
необработено: 

7005.10 - Неармирано стакло со слој за 
апсорпција или рефлексија 

7005.2 - Друго неармирано стакло: 
7005.21 - - бојосано во маса, непроѕир-

но, лакирано или само по-
вршински брусено 

7005.29 - друго: 
7005.291 флорат-стакло за автомо-

билската индустрија 
7005.299 друго 
7005.30 - Армирано стакло 

70.06 7006.00 Стакло од тар. бр. 70.03, 70.04 и 
70.05, свиткано, со обработени 
рабови, гравирано, дупчено, 
емајлирано или поинаку обра-
ботено, неврамено ниту споено 
со други материјали 

70.07 Сигурново стакло, од кале-
но или слоевито стакло: 

7007.1 - Калено сигурносно стак-
ло: 

7007.11 - - со големина и форма по-
годна за вградување во 
возила, воздухоплови, 
вселенски бродови или 
пловила 15 

7007.19 - - д р у г о 15 

7007.2 - Слоевито сигурносно 
стакло: 

7007.21 - - с о големина и форма по-
годна за вградување во 
возила, воздухоплови, 
вселенски бродови или 
пловила 15 

7007.29 - - друго 15 
70.08 7008.00 Повеќеѕидни панел-елемен-

ти за изолација, од стакло 15 
70.09 Огледала од стакло, враме-

ни или неврамени, вклучува-
јќи и ретровизори: 

7009.10 - Ретровизори (огледала за 
возила) 15 

7009.9 - Друго: 
7009.91 - - неврамени 15 
7009.92 - - врамени 15 

18 

18 

15 
18 
18 

15 

15' 
15' 
15' 

15 

70.10 Балони, шишиња, шишенца, 
тегли, лонци, фиоли, ампули 
и други контејнери од стак-
ло, за транспорт или пакува-
ње на стоки; тегли од стак-
ло за конзерви, затки, по-
к л о п и и други затворани 
од стакло: 

7010.10 - Ампули 15" 
7010.90 - Друго: 
7010.901 шишиња 22 
7010.909 друго 15 

70.11 Стаклени обвивки (вклучува-
јќи балони и цевки), отворе-
ни и нивни СТР елени делови 
без фитинзи, за електрични 
сијалици, катодни цевки и 
слично: 

7011.10 - За електрично осветление 
7011.20 - За катодни цевки 
7011.90 - Д р у г о 

70.12 7012.00 Влошки за термос-шишиња 
или за други вакуум-садови 

70.13 Производи од стакло од ви-
дови што се употребуваат за 
на маса, во кујна, за тоалет-
ни цели, во канцеларии, 
производи за внатрешна де-
корација и за слични цели 
(освен оние од тар. бр. 70.10 
и 70.18): 

7013.10 - Од стаклокерамика 
7013.2 - Чаши за пиење, освен од 

стаклокерамика: 
7013.21 — од оловно кристално 

стакло 
7013.29 - - д р у г и 
7013.3 - Производи од стакло што 

се употребуваат за на ма-
са (освен чаши за пиења) 
или за кухински цели, ос-

I вен од стакло-керамика: 
7013.31 - - од оловно кристално 

стакло 25 
7013.32 - - о д стакло што има лине-

арен коефициент на ши-
рење - дилатација до 5 -
10-6 според Келвин, на 
температура помеѓу 00С 
и 300 0С 25 

7013.39 - - д р у г о 25 
7013.9 - Други производи од стак-

ло: 
7013.91 - - о д оловно кристално 

стакло 25 
7013.99 - - д р у г о 25 

70.14 7014.00 Производи од стакло за сиг-
нализација и оптички дело-
ви од стакло (освен оние од 
тар. број 70.15), оптички не-
обработени 16 

70.15 Стакло за часовници и слич-
ни стакла, стакла за неко-
рективни и корективни очи-
ла, искривени, свиткани, из-
длабени и слично обработе-
ни, оптички необработени; 
издлабени сферни стакла и 
сегменти за производство на 
такви стакла: 

7015.10 - Стакло за корективни очи-
ла 3 

25 

25 
25 
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7015.90 - Друго 15* 
70.16 Блокови, тули, коцки, плоч-

ки, и други производи од 
пресувано или леано стакло, 
армирани или неармиран!!, 
што се употребуваат во гра-
дежништвото; стаклени коц-
ки и други ситни стаклени 
стоки врз подлога или без 
подлога за мозаик или слич-
ни украсни цели; со олово 
врамени прозорски окна во 
боја („витражно", „катедрал-
но", „уметничко“) и слично; 
мултицелуларно или пенес-
то стакло во форма на бло-
кови, панели, плочи или 
слични форми: 

7016.10 - Стаклени коцкички и дру-
ги ситни стаклени стоки 
врз подлога или без под-
лога, за мозаици или 
слични декоративни цели 20 

7016.90 - Друго: 
7016.901 блокови, тули, коцки, 

плочки и други произ-
води од пресување или 
леано стакло 8 

7016.902 мултицелуларно или 
пенесто стакло 8 

7016.909 друго 15 
70.17 Производи од стакло за ла-

бораториски, хигиенски или 
фармацевтски цели, градуи-
рани или неградуирани, 
баждарени или небаждаре-
ни: 

7017.10 - Од топен кварц или од 
друг топен силициумдиок-
сид 15* 

7017.20 - Од друго стакло, што има 
линеарен коефициент на 
ширење или дилатација 
до 5 -10^ според Келвин, 
на температура помеѓу 
0 0 С и 300 0С 15* 

7017.90 - Друго 15* 
70.18 Перл и од стакло, имитации 

на бисер, имитации на бес-
ц е н е т или полубесценети 
камења и слични ситни стак-
лени стоки и предмети и од 
тие производи, освен имита-
ција на накит; очи од стак-
ло, освен протетички пред-
мети; статуети и други ук-
раси од стакло изработени 
на дувалки, освен имитации 
на накит, стаклени лоптички 
со пречник до 1 mm: 

7018.10 - Перли од стакло, имита-
ции на бисер, имитации 
на бесценети или полубес-
ценети камења и слични 
ситни стаклени стоки: 

7018.101 перли од синтетизира-
но стакло за електро-
индустријата 15 

7018.109 друго 1 20 
7018.20 - Стаклени лоптички со 

пречник до 1 mm 20 
7018.90 - Друго: 
7018.901 очи од стакло, освен 

протетички 15ѕ 

70.19 

70.20 

7018.909 друго 20 
Стаклени влакна (вклучува-
јќи стаклена волна) и произ-
води од нив (на пр. предиво, 
ткаенина): 

7019.10 - Тракови на стаклени влак-
на, ровинг-предиво и сече-
ни нишки: 

7019.10 1 од безалкално влакно 15 
7019.102 од друго влакно 15 
7019.20 - Ткаенин, вклучувајќи лен-

ти: . 
7019.201 - - - од безалкално влакно 

или предиво 15 
7019.209 од друго влакно или 

предиво 15 
7019.3 - Копрени (воал), мрежи, 

мат, асури, плочи и слич-
ни неткаени производи: 

7019.31 - - м а т 15 
7019.32 - - копрени (воал) 15 
7019.22 - - д р у г о 15 
7019.90 - Друго 15 
7020.00 . Други производи од стакло 15 

ОДДЕЛ XIV 

ПРИРОДНИ И ОДГЛЕДУВАНИ БИСЕРИ, БЕСЦЕНЕ-
ТИ И ПОЛУБЕСЦЕНЕТИ КАМЕЊА, БЛАГОРОДНИ, 
МЕТАЛИ ПЛАТИРАНИ СО БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ 
И ПРОИЗВОДИ ОД НИВ; ИМИТАЦИИ НА НАКИТ; 

МЕТАЛНИ ПАРИ 

Глава 71 
ПРИРОДНИ И ОДГЛЕДУВАНИ БИСЕРИ, БЕСЦЕНЕ-
ТИ И ПОЛУБЕСЦЕНЕТИ КАМЕЊА, БЛАГОРОДНИ 
МЕТАЛИ, МЕТАЛИ ПЛАТИРАНИ СО БЛАГОРОДНИ 
МЕТАЛИ И ПРОИЗВОДИ ОД НИВ; ИМИТАЦИИ НА 

НАКИТ; МЕТАЛНИ ПАРИ 
З а б е л е ш к и 
1. Согласно со забелешката 1 под (1) кон оддел VI и 

исклучоците предвидени во следните забелешки, во глава 
71 се распоредуваат сите производи што во целост или де-
лумно, се состојат од: 

. 1) природни или култивирани бисери или од бесцене-
ти или полубесценети камења (природни, синтетички или 
реконструирани метали: 

2.1) Tap. бр. 71ЛЗ, 71.14 и 71.15 не ги опфаќаат произ-
водите во кои благородниот метал или металот платини-
ран со благородни метали се наоѓа само како незначите-
лен составен дел, како што се помали делови или помали 
орнаменти (на пр.: монограми, алки и рамки). 

2) Tap. број 71.16 не ги опфаќа производите што се 
состојат од благородни метали или од метали платинира-
ни со благороден метал (освен како незначителни состав-
ни делови). 

3. Оваа глава не опфаќа: 
1) амалгами на благородни метали и благородни ме-

тали во колоидна состојба (тар. број 28.43); 
2) стерилен хирушки материјал за зашивање, забар-

ски материјал за исполнување и други производи од глава 
30; 

3) производи од глава 32 (на пр. течни средства за 
пеглање); 

4) рачни торби и други производи од тар. број 42.02 и 
производи од тар. број 42.03; 

5) производи од тар. бр. 43.03 и 43.04; 
6) производи од оддел XI (текстил и производи од 

текстил); 
7) обувки, покривка за глава и други производи од 

глави 64 и 65; 
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8) чадори, бастуни и други производи од глава 66; 
9) производи од абразивни материјали од тар. бр. 

68.04 и 68.05 и од глава 82, кои содржат прав од бесценети 
или полубесценети камења (природни или синтетички); 
производи од глава 82, со работен дел од бесценети или 
полубесценети камења (природни, синтетички или рекон-
ституирани); машини, апарати или електрична' опрема и 
нивни делови од оддел XVI. Меѓутоа, производите и ни-
вните делови изработени во целина од бесценети или по-
лубесценети камења (прирдни, синтетички или реконсти-
туирани) се распоредуваат во оваа глава, освен обработе-
ните сафири и дијаманти, немонтирани, за грамофонски 
игли (тар. број 85.22); 

10) производи од гл. 90,91 и 92 (научни инструменти, 
часовници и музички инструменти); 

И) оружје и негови делови (глава 93); 
12) производи опфатени со забелешката 2 кон глава 

95; 
13) производи од глава 96, освен оние од тар. бр. 96.01 

до 96.06 и 96.15; 
14) оригинални скулптури и други скулпторски дела 

(тарифен број 97.03), колекциски предмети (тар. бр. 97.05) 
и предмети на старини постари од 100 години (тар. бр. 
97.06), освен од природен или одгледуван бисер или од 
бесценети или полубесценети камења. 

4.1) Под поимот „благородни метали“ се подразбира-
ат сребро, злато и платина. 

2) Под поимот „платина“ се подразбираат платина, 
иридиум, осмиум, паладиум, родиум и рутениум. 

3) Под поимот „бесценети или полубесценети каме-
ња“ не се подразбираат материите наведени во забелешка-
та 2 под (2) кон глава 96. 

5. Во смисла на оваа глава, под поимот „легури на 
благородни метали“ се подразбираат легурите (вклучува-
јќи синтерување мешаници и интерметални соединенија) 
што содржат еден или повеќе благородни метали, под ус-
лов кој и да било од благородните метали или повеќе бла-
городни метали заедно да сочинуваат 2% или повеќе по 
маса од легурата. Легурите на благородни метали се рас-
поредуваат според следните правила; 

1) легура која по маса има 2% или повеќе платина се 
смета како легура на платина; 

2) легура која по маса има 2% или повеќе злато, но не-
ма платина, или која по маса има помалку од 2% платина 
се смета како легура на злато; 

3) другите легури кои по маса имаат 2% или повеќе 
сребро се сметаат како легура на сребро. 

6. Освен ако тоа со одредбите не е предвидено поина-
ку, која и да било одредба што се однесува на благородите 
метали или на кој било поединечен благороден метал ги 
вклучува и одредбите што се однесуваат на легурите на 
благородни метали или на поединечен благороден метал, 
согласно со правилата од забелешката 5 кон оваа глава, 
но не и на металите платинирани со благородни метали 
или на простите метали или неметалите платинирани со 
благородни метали. 

7. Во тарифата под поимот „метал платиран со бла-
городни метали“ се подразбира метал изработен врз под-
лога од метал на која, од едната или од повеќе страни, е 
прицврстен слој од благороден метал со меко или тврдо 
лемење, со заварување, топло валање или со сличен меха-
нички процес. Ако со одредба не е предвидено поинаку, 
овој поим го опфаќа и простиот метал со вметнат благо-
роден мет,ал. 

8. Во смисла на тар. број 71.13, под поимот „предме-
ти на накит“ се подразбираат: 

1) мали предмети за лично украсување со вградени 
бесценети камења или без нив (на пр.: прстење, бразлетни, 
ѓердани, брошеви, обетки, синџири за часовници, украси 
за синџири, приврски, игли за кравата, копчиња за 
манжетни, украсни „копчиња“, религиозни и други меда-
ли и ознаки); 

2) предмети за лична употреба што обично се носат 
во џеб, во ташна или на себе (како што се кутии за цигари, 
пудриера кутии за ситни пари, кутии за пилули и сл). 

9. Во смисла на тар. број 71.14, под поимот „предме-
ти на златарството или кујунџиството" се подразбираат 
производи како што се: предмети за украсување, предмети 
за служење за на маса - трпезен прибор, прибор за тоалет-
ни потреби, прибор за пушење и други предмети за домаќ-' 
инство, канцеларии или за религиозни потреби. 

10. Во смисла на тар. број 71.17, под поимот^имита-
ции на накит“ се подразбираат производите од став 1) на 
забелешката 8 кон оваа глава (исклучувајќи ги колчињата 
и другите предмети од тар. број 96.06 или чешлите,: шко-
лите и слично и иглите за коса од тар. број 96.15), без вгра-
дени природни или вештачки бисери, бесценети или полу-
бесценети камења (природни, синтетички или реконститу-
ирани), како и без благороден метал или метал "платиран 
со благороден метал, освен каде што превлекувањето или 
состојката на благороден метал е незначителна. 

З а б е л е ш к и кон тарифните подброеви: 
1. Во смисла на тар. подброеви 7106.10, 7108,11, 

7110.11, 7110.21, 7110.31 и 71104.41, под поимите „прав“ и 
„во форма на прав“ се подразбираат производи од кои 
90% по маса или повеќе минуваат низ сито со отвор од 0,5 
mm. 

2. Наспорти одредбите на забелешката 4 под 2) кон 
оваа глава, во смисла на тар. подброени 7110.11 и 7110.19 
поимот „платина“ не опфаќа иридиум, осмиум, паладиум, 
родиум и рутениум. 

3. Распоредувањето на легурите во подброевите од 
тар. број 71.10 ќе се врши според металот што преовладу-
ва по маса во однос на секој од тие метали т. е. како лла-
тина, паладиум, родиум, иридиум, осмиум или рутениум. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

I. ПРИРОДНИ ИЛИ ОДГЛЕДУВАНИ БИСЕРИ И БЕС-
ЦЕНЕТИ И ПОЛУБЕСЦЕНЕТИ КАМЕЊА 

71.01 Бисери, природни или одгледу-
вани, обработени или необрабо-
тени, несортирани, сортирани 
но ненанижани, немонтирани 
или невглавени; бисери несор-
тирани, природни или одгледу-
вани, привремено нанижани за-
ради полесен транспорт: 

7101.10 - Бисери, природни 20 
7101.2 Бисери, одгледувани: 
7101.21 - - необработени 20 
71CU .22 - - обработени 20 

71.02 Дијаманти, необработени или 
обработени, но немонтирани 
ниту вглавени: 

7102.10 - Несортирани 5 
7102.2 - Индустриски: 
7102.21 — необработени или само се-

чени со пила, цепени или 
делкани Сл 

7102.29 - - други Сл 
7102.3 - Неиндустриски: 
7102.31 - - необработени или само се-

чени со пила, цепени или 
делкани 20 

7102.39 - - д р у г и 20 
71.03 Бесценети камења (освен дија-

манти) и полубесценети каме-
ња, необработени или обработе-
ни, несортирани или сортирани 
но ненанижани, немонтирани 
ниту вглавени; несортирани 
бесценети камења (освен дија-
манти) и полубесценети камења 
привремено нанижани заради 
полесен транспорт: 

7103.10 - Необработени или само сече-
ни со пила или грубо облику-
вани 20 

7103.9 - Поинаку обработени: 
7103.91 - - рубини, сафири и смарагди 20 
7103.99 - - д р у г о 20 
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I 

71.04 Синтетички или р е к о н с т р у и р а -
ни бесценети или полубесцене-
ти камења, обработени или не-
обработени, несортирани или 
сортирани но ненанижани, не-
монтирани, невглавени; несор-
тирани синтетички или некон-
ституирани бесценети или по-
лубесценети камења, привреме-
но нанижани заради полесен 
транспорт ; 

7104.10 - Кварц, пиезоелектричен 
7104.20 - Други, необработени или са-

мо сечени со пила или грубо 
обликувани; 

7104.201 - - - за индустриски цели 
7104.209 друго 
7104.90 - Друго: 
7104.901 за индустриски цели 
7104.909 - - - д р у г о 

71.05 Прашина и прав од природни 
- : - или синтетички бесценети или 

^ полбесценети камења: 
7105.10 - Од дијаманти 
7105.90 - Други 

71.11 7111.00 

5 
20 

5 
20 

71.06 

71.07 

71.08 

7106.10 
7106.9 
7106.91 
7106.92 
7107.00 

71.09 

71.10 

7108.1 
7108.11 
7108.12 
7108.13 
7108.20 
7109.00 

7110.1 
7110.11 
7110.19 
7110.2 
7110.21 
7110.29 
7110.3 
7110.31 
7110.39 
7110.4 

7110.41 
7110.49 

Сребро (вклучувајќи сребро по-
златено или платирано) необра-
ботено - сурово или во форма 
на полу производи или прав: 
- Прав 
- Друго: 
- - необработено 
- - полупроизводи 
Прости метали платирани со 
сребро, натаму необработени, 
освен полупроизводи 
Злато (вклучувајќи злато плати-
рано со платина), необработено 
или во форма на полупроизво-
ди или во форма на прав: 
- Немонетарно: 
- - прав 
- - необработено 
- - полупроизводи 
- Монетарно 
Прости метали или сребро, 
платирани со злато, натаму не-
обработени, освен како полупр-
оизводи 
Платина, необработена, 

. полупроизводи или во прав: 
- Платина : 
- - необработена или во прав 
- - друго 
- Паладиум: 
- - необработен или во прав 
- - друго 
- Родиум: 
- - необработен или во прав 
- - друго. 
- Иридиум, осмиум и рутени-

ум: 
- - необработени или во прав 
- - друго 

10 

10* 
10 

20 

5* 

5* 

12 

71.12 

7112.10 

7112.20 

7112.90 

Прости метали, сребро или зла-
то, платинирани со платина, 
понатаму необработени, освен 
во форма на полу производи 12 
Отпадоци и остатоци од благо-
родни метали од. метали плати-
нирани со благороден метал: 
- Од злато, вкучувајќи и од 

метал платиран со злато, 
искучувајќи отпадоци што 
содржат други благород-
ни метали 5 

- Од платина, вклучувајќи 
од метали платирани со 
платина, но исклучувајќи 
отпадоци што содржат 
други благородни метали 5 

- Друго 5 , 

Д БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И МЕТАЛИ ПЛАТИРАНИ 
СО БЛАГОРОДЕН МЕТАЛ . 

20 

20 
20 

/ / / . НАКИТ, ЗЛАТАРСКИ, КУЈУНЏИСКИ И ДРУГИ 
ПРЕДМЕТИ 

71.13 Накит и делови од накит; 
од благородни метали или 
од метали платирани со 
благородни метали: 

7113.1 - Од благородни метали, 
вклучувајќи ги и оние што 
се Превлечени или плати-
рани со благородни мета-
л и : 

7113.11 - - од сребро, вклучувајќи 
ги и оние што се Превле-
чени или платирани со 
благородни метали 

7113.19 - - о д други благородни ме-
тали вклучувајќи ги и 
оние што се Превлечени 
или платирани со благо-
родни метали 

7113.20 - Од прости метали 
71.14 Предмети на златарството 

или кујунџиството и нивни 
делови, од благородни мета-
ли или о д метали платира-
ни со благородни метали: 

7114.1 - Од благородни метали 
вклучувајќи ги и оние што 
се Превлечени или плати-
рани со благородни мета-
л и : 

7114.11 - - о д сребро вклучувајќи ги 
и оние што се Превлече-
ни или платирани со 
благородни метали 

7114.19 - - о д други благородни ме-
тали, вклучувајќи ги и 
оние што се Превлечени 
или платирани со благо-
родни метали 

7114.20 - Од прости метали, плати-
рани со благородни мета-
ли 

71.15 Други предмети од благо-
родни метали или од мета-
ли платирани со благородни 
метали: 

7115.10 - Катализатори, во форма 
на жичена ткаенина, ре-
шетка или мрежа од пла-
тина 

.7115.90 - Д р у г о : 

20 

20 

20 

18' 
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7115.901 за лаборатории 18 ' 
7115.909 - - - друго 

71.16 Предмети од природни или 
одгледувани бисери, од бес-
ц е н е т или полубесценити 
камења (природни, синте-
тички или реконструирани): 

7116.10 - Од природни или одгледу-
вани бисери 20 

7116.20 - Од бесценети или полу бес-
ц е н е т камења (природни, 
синтетички или рекон-
струирани): 

7116.201 за индустриски цели 18^ 
7116.209 друго 20 

71.17 Имитации на накит: 
7117.1 - Од прости метали, вклучу-

вајќи ги и оние што се 
Превлечени со благородни 
метали: 

7117.11 - - копчиња за манжетни и 
слични копчиња 15 

7117.19 - - друго 20 
7117.90 - Д р у г о 20 

71.18 Метални пари: 
7118.10 - Метални пари (освен злат-

ни и метални пари) кои не 
се законско средство за 
плаќање Сл 

7118.90 - Друго Сл 

ОДДЕЛ XV 

ПРОСТИ МЕТАЛИ И ПРОИЗВОДИ ОД ПРОСТИ 
МЕТАЛИ 

З а б е л е ш к и 
1. Овој оддел не опфаќа: 
1) подготвени премачкувачки средства, печатарски 

бои и мастила или.дуги производи врз база на лушпи или 
прав од метал (тар. бр. 32.07 до 32.10, 32.12, 32.13 и 32.15); 

2) фероцериум и други пирофорни легури (тар. број 
36.06); 

3) шешири и други покривки за глава и. нивни делови 
од тар. бр. 65.06 и 65.07; 

4) костури за чадори и други производи од тар. број 
66.03; 

5) производи од глава 71 (на пр. легура на благород-
ни метали, прости метали платирани со благороден ме-
тал, имитации на накит); 

6) производи од оддел XVI (машини, механички уре-
ди и електрични стоки); 

7) составени железнички трамвајски шини (тар. број 
86.08) или други производи од оддел XVII (возила, бродо-
ви и чамци, воздухоплови); 

8) инструменти или апарати што спаѓаат во оддел 
XVIII, вклучувајаќи и пружини и часовници; 

9) оловна сачма подготвена за муниција (тар. број 
93.06) и други производи од оддел XIX (оружје и муници-
ја); 

10) производи од глава 94 (на пр. мебел, носачи на 
мадраци, ламби и светлечки тела, осветлени знаци, мон-
тажни згради); 

И) производи што спаѓаат во глава 95 (на пр. играч-
ки, реквизити за игра и спорт); 

12) рачни сита, копчиња, пенкала, држачи за моливи, 
перца и други производи од глава 96 (разни производи); 

13) предмети од глава 97 (на пр. уметнички предме-
ти). 

2. Во оваа тарифа, под поимот „делови за опша упот-
реба“ се подразбираат: 

1) производите од трр. бр. 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 и 
73.18 и слични производи од други прости метали; 

2) пружини и листови за пружини, од прости метали, 
освен пружини за часовници (тар. број 91.14); 

3) производи од тар. бр. 83.01. 83.02, 83.08, 83.10 и 
рамки и огледала од прости метали од тар. број 83.06; 

Во гл. 73 до 76 и 78 до 82 (освен тар. број 73.15) одред-
бите за „делови на производите“ не се однесуваат на „де-
ловите за општа употреба“. 

Согласно со претходниот став. и забелешката 1 кон 
глава 83, производите од галава 82 или 83 се исклучуваат-
од главите 72 до 76 и 78 до 81. 

3. Распоредување на легурите (освен феролегури и 
предлегури, дефинирани во главите 72 и 74): 

1) легурата од прост метал се распоредува како легу-
ра од метал што преовладува по маса над секој друг ме-
тал; 

2) легурата составена од прости метали од овој од-
дел, како и од елементи што не спаѓаат во тој оддел, се 
смета како легура од прости метали од овој оддел, ако 
вкупната маса на таквите метали е еднаква или поголема 
од вкупната маса на другите застапени елементи; 

3) во овој оддел поимот „легура“ ги опфаќа и синте-
рираните мешананици на метален прав, хомогени (фини) 
мешаници на хетерогени состојки (освен кермет), добиени 
со топеле и меѓуметалните соединенија. 

4. Легурите од прости метали во Тарифата, освен ак-
ко тоа не е поинаку регулирано, се распоредуваат како 
прости метали, согласно со одредбите од забелешката 3.. 

5. Ако од тарифните броеви не произлегува поинаку, 
производите од прости метали (вклучувајќи ги и произи-
водите од различни материјали што се распоредуваат ка-
ко производи од прости метали според основите правила) 
што се состојат од два или повеќе прости метали, ќе се 
распоредат како производи од оној прост метал кој преов-
ладува по маса над секој друг метал. За примена на овие 
одредби: 

1) железо и челик или разни видови железо или челик 
се сметаат како еден ист метал; 

2) легура се смета како да е во целост составена од 
оној метал за чија легура се смета врз основа на забелеш-
ката 3; 

3) кермет од тар. број 81.13 се смета како прост ме-
тал. 

6. Во овој оддел, под следните поими се подразбира-
ат: 

1) отпадоци и остатоци 
Метални отпатоци и остатоци од производството 

или од механичката обработка на метали и метални сто-
ки, видно неупотребливи поради кршење, режење, истро-
шеност или од други причини. 

2) прав 
Производи кои 90% или повеќе, по маса, поминуваат 

низ сито со отвори од 1 mm. 

Глава 72 
ЖЕЛЕЗО И ЧЕЛИК 

З а б е л е ш к и 

1. Во оваа глава, како и во случаите што се наведени 
во оваа забелешка под одредбите 4), 5) и 6), под следните 
поими во оваа тарифа се подразбираат: 

1) Сурово железо 
Легури на железо и јаглерод што не можат да се ко-

ват, со содржина над 2% по маса јаглерод и кои можат да 
содржат еден или повеќе, други елементи во следните гра-
ници: 

- до 10% хром 
- до 6% магнан 
- до 3% фосфор 
- до 8% силициум 
- вкупно до 10% на други елементи 
2) Манганово (огледално железо) 
Легури на железо и јаглерод што по маса содржат 

над 6% до 30% по маса манган, а другите карактеристики 
им одговараат на одредбите под 1) на оваа забелешка. 



/ 

Страна 1990 - Број 81 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 4 декември 1987 

3) Феролегури -
Легури во блокови, парчиња или слични примарни 

фарми, во форми добиени со континуирано леење и во 
форма на гранули или прав, вклучувајќи ги агломерирани-
те што се користат како додатоци во производството на 
други легури или како дезоксиденти, средства за отсулфу-
рирање или за слични употреби во црната металургија и 
кои не можат да се коват, а по маса содржат 4% или повеќе 
железо по маса и еден или повеќе од следните елементи: 

- над 10% хром 
^ - над 30% манган 

- над 30% фосфор 
^ - над 8% силицијум 

- повеќе од 10% други елементи вкупно, освен јагле-
род, при што содржината на бакар не може да биде пого-
лема од 10%. 

4) Челик 
Производите од железо освен оние од тар. број 72.03, 

кои (изземајќи ги извесните видови произведени во форма 
на одливки) можат пластично да се обликуваат и кои 
содржат до 2% по маса јаглерод. Меѓутоа, хромните чели-
чи можат да имаат поголем процент на јаглерод. 

5) Не'рѓосувачки челик 
Легирани челици со содржина до 1,2% по маса јагле-

род и 10,5% или повеќе хром, со или без други елементи. 

“ 6) Други легирани челици 
Челици што не одговараат на дефиницијата на не'рѓ-

осувачки челичи и содржат еден или повеќе елементи во 
следните граници: 

- 0,3% или повеќе алуминиум; 
- 0,0008% или повеќе бор; 
- 0,3% или повеќе хром; 4 
- 0,3% или повеќе кобалт; 
- 0,4% или повеќе бакар; 
- 0,4% или повеќе олово; 
- 1,65% или повеќе манган; 
- 0,08% или повеќе молибден; 
- 0,3% или повеќе никел; 
- 0,06% или повеќе ниобиум; 
- 0,6% или повеќе силициум; 
- 0,05% или повеќе титан; 
- 0,3% или повеќе волфрам (тунгстен); 
- 0,1% или повеќе ванадиум; 
- 0,05% или повеќе циркониум; 
- 0,1% или повеќке поединечно други елементи (освен 

сулфур, фосфор, јаглерод и азот). 

7) Отпадни инготи од железо или челик предвидени 
за претопување 

л Производи грубо одлеани во форма на инготи без ко-
килно продолжение (глава на ингот), со очигледни по-
вршински грешки, а не одговараат на хемскиот состав на 
сурово железо, манганово железо или феролегури. 

8) Гранули 
Производи од кои помалку од 90% по маса поминува 

низ сито со отвори од .1 mm, а 90% или повеќе по маса по-
минува низ сито со отвори од 5 мм. 

9) Полоупроизводи 
Производи со полн пресек добиени со континуирано 

леење, вклучувајќи ги оние изложени на примарно топло 
валање. Други производи, освен производите добиени со 
континуирано леење, со полн пресек, што се топло валани 
или грубо обликувани со ковање, вклучувајќи и грубо об-
ликувани полу производи за профили. Тие производи не 
доаѓаат во макари. 

10) Плоснати валани производи 
Валани производи со правоаголен полн напречен 

пресек (освен квадратен), кои не и одговараат на претход-
ната дефиниција под 9), во форма: 

- на цврсто намотани макари (слоевите лежат еден 
врз друг); 

- на прави должини (ненамотани), кои, ако дебелина-
та им е помала од 4,75 mm имаат широчина еднаква на 
најмалата десеткратна дебелина, или ако дебелината им е 
4,75 mm или поголема, имаат широчина поголема од 150 
mm и најмалку двапати поголема од дебелината. 

Под плоснати валани производи се подразбираат и 
производите со релјефна површина која потекнува дирек-
тно од валањето (на пример, жлебови, ребра, потоа во 
форма на солзи и др.) и оние што се дупчени, набрани или 
полирани, под услов со тоа да не добијат карактер на 
предмети или производи од други тарифни бореви. 

Плоснатите валани производи во форма која се раз-
ликува од правоаголната или квадратната форма, со која 
и да било големина, се распоредуваат како производи со 
широчина од 600 mm или повеќе, под услов да немаат 
својство на предмети или производи од други тарифни 
броеви. 

11) Топло валана жица, во макари 
Топло валани производи во форма на лабаво намота-

ни макари, со полн напречен пресек во форма на круг, сег-
мент на круг, валчеста форма, правоаголник (вклучувајќи 
квадрат), триаголник или други испупчени многуаголни-
ци. Тие производи можат да имаат вдлабнатини, ребра, 
жлебови или други деформациии добиени за време на ва-
лањето (за армирање на бетон). 

12) Прачки 
Производи што не одговараат ниту на една од дефи-

нициите под 9), 10) или И) или на дефиницијата за ладно 
добиена жица, а по целата своја должина имаат ист напре-
чен пресек во форма на круг, сегмент на круг, валчеста 
форма, правоаголник (вклучувајќи квадрат), триаголник 
или други испупчени многуаголници. Тие производи 
можат: 

- да имаат вдлабнатини, ребра, жлебови или други 
деформации добиени за време на валањето (прачки за ар-
миран^ на бетон); 

- да бидат усукани по валањето. 

13) Профили 
Производи кои по целата своја должина имаат ист 

полн напречен пресек, а кои не им одговараат на претход-
ните дефиниции под 9), 10), 11) или 12), или на дефиниција-
та за ладно добиена жица. 

Главата 72 не 14 ги опфаќа производите од тар. бр. 
73.01 и 73.02. 

14) Ладно добиена жица 
Ладно добиени производи во макари, кои по целата 

своја должина имаат ист полн напречен пресек, а не одго-
вараат на дефиницијата за плоснати валани производи. 

15. Шупливи прачки за бургии 
Шупливи прачки од кој и да било напречен пресек 

(подобни за производство на бургии), чија најголема над-
ворешна димензија на напречниот пресек е над 15 mm до 
52 mm, а најголемата внатрешна димензија не ја надмину-
ва половината од најголемата надворешна димензија. 
Шупливите прачки од железо или челик што не и одгова-
раат на оваа дефивиција се распоредуваат во тар. број 
73.04. 

2. Производите од железо или челик, платинирани со 
друг вид железо или челик, се распоредуваат според про-
изводот од железо или челик кој преовладува по тежина. 

3. Производите од железо или челик добиени со елек-
тролитичко нанесување, со леење под притисок или со 
синтерирање, се распоредуваат според формата, состав и 
изглед, во тар. броеви на оваа глава, спрема сличните топ-
ло валани производи. Забелешки кон тарифните подборе-
ви: 

1. Во оваа глава, под следните поими се подразбира-
ат: 

1) Легирано сурово железо 
Сурово железо кое, по тежина поединечно или заедно 

содржи: 
- над 0,2% хром 
- над 0,3% бакар 
- над п,3% никел 
- над ј, 1% кој и да било од следните елементи: алу-

миниум, молибден, титан, волфрам (тунгстен), ванадиум. 
2) Нелегиран челик за автомати 
Нелегиран челик кој, по маса, содржи еден или пове-

ќе од елементите во следните грници: 
- 0,08% или повеќе сулфур; 
- 0,1% или повеќе олово; 
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- над 0,05% селен; 
- над 0,01% телур; 
- над 0,05% бизмут; 
3) Силициум електрочелици 
Легирани челици со содржина од 0,6% до 6% по маса 

силициум и не повеќе од 0,08% јаглерод. Тие, исто така, 
можат да содржат најмногу 1% по маса алуминиум, но не 
други елементи во количество кое на челикот би му дало 
карактеристика на друг легиран челик. 

4) Брзорезни челици 
Легирани челици кои содржат најмалку два од след-

ните три легирачки елементи: молибден, волфрам (тун-
гстен) и ванадиум (заедно 7% или повеќе по маса), како и 
0,6% или повеќе јаглерод и 3 до 6% хром, вез оглед на тоа 
дали содржат или не содржат други легирачки елементи. 

5) Силициуммангански челици 
Легирани челици кои по маса содржат: 
- од 0,35% до 0,7% јаглерод; 
- од 0,5% до 1,2% манган; 
- од 0,6% до 2,3% силициум, но кои не содржат кој и 

да било друг елемент во количество кое на челикот би му 
дало карактеристики на друг легиран челик. 

2. При распоредувањето на феролегурите во подброе-
вите на тар. број 72.02 треба да се почитуваат следните 
правила: 

Феролегурата се смета како двојна (бинарна) и се рас-
поредува во соодветен подброј (ако таков постои), ако са-
мо еден од легирачките елементи го надминува минимал-
ниот процентен износ даден во забелешката 1 под 3) од 
оваа глава. Слично на тоа, ќе се смета како тројна (тернар-
на) односно четворка (кватернарна) ако два односно три 
легирачки елементи го надминуваат спомнатиот минима-
лен процентен износ. 

За примената на овие правила, содржината на „други 
елементи“ од забелешката 1 под 3) кон оваа глава (кои не 
се изрично спомнати) мора да изнесува поединечно над 
10% по маса. 

Глава 72 
/. ПРОИЗВОДИ ВО ПРИМАРНИ ФОРМИ, ГРАНУЛИ 

ИЛИ ВО ПРАВ 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

72.01 Сурово железо и манганово (ог-
ледално) железо, во блокови и 
други примарни форми 
ледално) железо, во блокови и 
други примарни форми 

7201.10 - Нелегирано сурово железо со 
содржина до 0,5% по маса 
фосфор: 

7201.101 сиво 10 
7201.109 бело 8 
7201.20 - Нелегирано сурово железо со 

содржина над 0,5% по маса 
форсфор 10 

7201.30 - Легирано сурово железо 5 
7201.40 - Манганово (огледално) желе-

зо 5 
72.02 

7202.1 
Феролегури: 
- Фероманган: 

7202.11 - - со содржина над 2% по маса 
15* јаглерод 15* 

7202.19 - - други 15* 
7202.2 - Феросилициум: 
7202.21 - - со содржина над 55% по ма-

15* са силициум 15* 
7202.29 - - други: 
7202.291 до 16% Si 7* 
7202.299 други 15* 
7202.30 - Феросиликоманган 15* 
7202.4 - Ферохром: 
7202.41 - - со содржина над 4% по маса 

јаглерод 15* 

72.03 

72.04 

72.05 

72.06 

7202.49 
7202.50 
7202.60 
7202.70 
7202.80 

7202801 
7202.809 

7202.9 
7202.91 

7202.911 
7202.919 
7202.92 
7202.93 
7202.99 
7202.991 
7202.992 
7202.993 
7202.999 

7203.10 

7203.90 

7204.10 

7204.2 

7204.21 
7204.29 
7204.30 

7204.4 
7204.41 

7204.49 
7204.50 

7205.10 
7205.2 
7205.21 
7205.29 

- - други 
- Феросиликохром 
- Фероникл 
- Феромолибден 
- Фероволфрам (тунгстен) и 

феросиликоволфрам (тун-
и т е н) 

Фероволфрам (тунгстен) 
Феросиликоволфрам (тун-
гстен) 

- Други: 
- - феротитан и феросиликоти-

тан: 
феротитан 
феросиликотитан 

- - ферованадиум 
- ферониобиум 
- - други: 

феробор 
ферофосфор 
феротантал 
други 

Производи од железо добиени 
со директна редукција на желез-
на руда и други сунѓерести про-
изводи од железо, во парчиња, 
пелети или слични форми; 
железо со минимална чистота 
99,94% по маса во парчиња, пе-
лети или слични форми: 
- Производи од железо добие-

ни со директна редукција на 
железна руда 

- Други 
Отпадоци и остатоци од железо 
или челик; отпадни инготи, 
слабови и др. од железо или че-
лик, за претопување: 
- Отпадоци и остатоци од леа-

но железо 
- Отпадоци и остатоци од ле-

гиран челик: 
- - од не“рѓосувачки челик 
- - други 
- Отпадоци и остатоци од ка-

лаисано железо или челик 
- Други отпадоци и остатоци: 
- - струганици, опилки, отсече-

ни и исечоци и слично, 
вклучувајќи ги и оние во ба-
ли 

- - други 
- Отпадни инготи, слабови и 

др. за претопување 
Гранули и прав, од сурово 
железо, манганово огледално 
железо, железо или челик: 
- Гранули 
- Прав: 
- - од легиран челик 
- - други 

//. ЖЕЛЕЗО И НЕЛЕГИРАН ЧЕЛИК 
Железо и нелегиран челик, во 
инготи или други примарни 
форми (исклучувајќи железото 
од тар. број 72.03): 

7206.10 - Инготи 

15* 
15* 
15* 
5* 

5* 

15*" 

5* 
15* 5* 

5'* 

15* 
15* 

Сл 
Сл 

Сл 

Сл 
Сл 

Сл 

Сл 
Сл 

Сл 

Сл 
Сл 

11 
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7206.90 - Друго 
72.07 Полупроизводи од железо или 

нелегиран челик: 
7207.1 - Со содржина помала од 

0,25% по маса јаглерод: 
7207.11 - - со правоаголен (вклучувајќи 

квадратен) напречен пресек 
со широчина помала од 
двојната дебелина 

7207.12 - - друг, со правоаголен (освен 
квадратен) напречен пресек 

7207.19 - - други . 
7207.20 - Со содржина 0,25% по маса 

или повеќе јаглерод 
72.08 Топло валани плоснати произ-

води, од железо или нелегиран 
челик, со широчина 600 mm 
или поголема, неплатирани и 
непревлечени: 

7208.1 - Во макари, само топло Бала-
жи, со дебелина помала од 3 

- mm и минимална граница на 
развлекување од 275 МРа, 
или со дебелина 3 mm и пове-
ќе и минимална граница на 
развлекување од 355 МРа: 

7208.11 - - со дебелина поголема од 10 
mm 

7208.12 - - со дебелина од 4,75 до 10 
mm 

7208.121 за валање и производство 
на цевки 

7208.129 други 
7208.13 - - со цебелина од 4 mm и по-

голема, но помала од 4,75 
mm: 

7208.131 за валање и производство 
на цевки 

7208.139 други 
7208.14 - - со дебелина помала од 3 

mm: 
7208.141 за валање и произведе i во 

на цевки 
7208.149 други 
7208.2 - Други, во макари, само топ-

ло валани: 
7208.21 - , - со дебелина поголема од 10 

mm 
7208.22 - - со дебелина од 4,75 до 10 

mm: 
7208.221 за валање и производство 

на цевки 
7208.229 - - - други 
7208.23 - - со дебелина од 3 mm и по-

голема, но помала од 4,75 
mm: 

7208.231 за валање и производство 
на цевки 

7208.239 други 
7208.24 - - с о дебелина помала од 3 

mm: 
7208.241 за валање и производство 

на цевки 
7208.249 други 
7208.3 - Ненамотани (табли), само 

топло валани, со дебелина 
помала од 3 mm и минимал-
на граница на развлекување 
од 275 МРа или со дебелина 
поголема од 3 mm и мини-

8* 

8" 

мадна граница на развлекува-
ње од 355 МРа: 

7208.31 - - валани на четири бочни 
страни или во затворен ка-
либар, со широчина до 1250 
mm и со дебелина 4 mm или 
поголема, без шари во ре-
лјеф 

7208.32 - - други, со дебелина над 10 
mm 

7208.33 - - други, со дебелина 4,75 до 
10 mm 

7208.34 - - други, со дебелина 3 mm и 
поголема, но помала од 
4,75 mm 

7208.35 - - други, со дебелина помала 
од 3 mm 

7208.4 - Други, ненамотани (табли), 
само топло валани: 

7208.41 - - валани на четири бочни 
страни или во затворен ка-
либар со широчина до 1250 

( mm и дебелина 4 mm и по-
ч- голема, без шари во релјеф 

7208.42 - - други, со дебелина над 10 
mm 1 

7208.43 - - други, со дебелина од 4,75 
5" до 10 mm 

7208.44 - - други, со дебелина 3 mm и 
5" - поголема, но помала од 

4,75 mm 
5" 7208.45 - - други, со дебелина помала 

15" од 3 mm 15" 
7208.90 - Други 

72.09 Плоснати валани производи, од 
железо или нелегиран челик, со 

5" широчина 600 mm или поголе-
15" 

V ма, ладно валани (ладно реду-15" цирани) неплатирани и непрев-
лечени: 

7209.1 - Во макари, само ладно вала-
ни, со дебелина помала од 3 Ј mm и минимална граница на 

15" развлекување од 275 МРа или 
дебелина од 3 mm и поголема 
и минимална граница на раз-
влекување од 355 МРа: 

15" 7209.11 - - с о дебелина од 3 mm и по-
голема 

7209.12 - - со дебелина над 1 mm, но 
помала од 3 mm 

7209.13 - - со дебелина од 0,5 до 1 mm 
15" 7209.14 - - со дебелина помала од 0,5 

mm: 
7209.141 за електролитичко калаи-

сување 
7209.149 други 

Ј 
15" 7209.2 - Други, во макари, само лад-
Ј 
15" но валани: 

7209.21 - - со дебелина 3 mm и поголе-
ма 

5" ' 7209.22 - - со дебелина поголема од 1 
mm но помала од 3 mm 

15" 7209.23 - - со дебелина од 0,5 до 1 mm 
7209.24 - - со дебелина помала од 0,5 

mm: 
7209.241 — за електролитичко калаису-

вање 
7209.249 други 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 
14 

14 

14 
14 

12 
14 

14 

14 
12 

12 
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1 2 3 4 

7209.3 - Ненамотани (во табли), само 
ладно валани, со дебелина 
помала од 3 mm и минимал-
на граница на развлекување 
од 275 МРа или со дебелина 
од 3 mm и поголема и мини-
мална граница на развлекува-
ње од 355 МРа: 

7209.31 - - со дебелина од 3 m m и по-
голема 14 

7209.32 - - со дебелина поголема од 1 
jnm, но помала од 3 mm 14 

7209.33 — со дебелина од 0,5 до 1 mm 14 
7209.34 - - со дебелина помала од 0,5 

mm 14 
7209.4 - Други, ненамотани, (во таб-

ли) само ладно валани: 
7209.41 - - со дебелина 3 mm и поголе-

ма 14 
7209.42 - - со дебелина поголема од 1 

mm, но помала од 3 mm 14 
7209.43 ф - - со дебелина од 0,5 до 1 mm 14 
7209.44 -т - со дебелина помала од 0,5 

mm 14 
7209.90 - Други 14 

72.10 Плоснати валани производи од 
железо или нелегиран челик, со 
широчина 600 mm или поголе-
ма, платинирани или Превлече-
ни 

7210.1 - Превлечени со калај : 
7210.11 - - со дебелина од 0,5 mm или 

поголема 8" 
7210.12 - - со дебелина помала од 0,5 

mm 8" 
7210.20 - Превлечени со олово, вклучу-

13 вајќи и мат-л им 13 
7210.3 - Електролитички Превлечени 

со цинк: 
7210.31 - - од челик со дебелина пома-

ла од 3 mm и минимална 
граница на развлекување од 
275 МРа или со дебелина од 
3 mm и поголема и мини-
мална граница на развлеку-
вање од 355 МРа 13 

7210.39 - - други 13 
7210.4 - На друг начин Превлечени со 

цинк: 
7210.41 - - брановидни 13 
7210.49 - - други 13 
7210.50 - Превлечени со оксиди на 

хром или со хром и оксиди 
10" на хром 10" 

7210.60 - Превлечени со алуминиум 13 
7210.70 - Премачкани, лакирани или 

Превлечени со пластична ма-
са 13 

7210.90 - Други: 
7210.901 платинирани 13 
7210.909 други 13 

72.11 Плоснати валани производи од 
железо или нелегиран челик со 
широчина помала од 600 mm, 
неплатинирани и непревлечени: 

7211.1 - Само топло валани, со дебе-
лина помала од 3 mm и ми-
нимална граница на развле-
кување од 275 МРа или со де-
белина од 3 mm и поголема и 

72.12 

3 

минимална граница на раз 
влекување од 355 МРа: 

7211.11 - - валани. на четири бочни 
страни или во затворен ка-
либар, со широчина над 150 
mm и со дебелина 4 mm и 
поголема, ненамотани (во 
табли) и без рељефни по-
вршини (мазни) ' 12 

7211.12 - - други, со дебелина од 4,75 
mm и поголема: 

7211.12 1 за ладно васање и произ-
водство на цевки 5 

7211.122 квалитет JUS С-0261 до 
0745 С-1120 и С-1220 5. 

7211.129 други 14* 
7211.19 - - други: 
7211.19 1 квалитет JUS С-1730 и С-

-1837 - Сл 
7211.192 квалитет JUS С-0261 до 

0745, С-1120 и С-1220 5 
7211.193 за ладно валање и произ-

водство на цевки 5 
7211.199 други 14* 
7211.2 - Други, само топло валани: 
7211.21 - - валани на четири бочни 

страни или во затворен ка-
либар со широчина над 150 
mm и со дебелина 4 mm и 
поголема, ненамотани и без 
шари во релејфот 12 

7211.22 - - други, со дебелина 4,75 и 
повеќе: 

7211.221 за ладно валање и произ-
водство на цевки 5 

7211.222 квалитет JUS 4-0261 до 
0745, Ч-1120 и Ч-1220 5 

7211.229 други 14* 
7211.29 - - д р у г и : 
7211.291 квалитет JUS 4-1730 и 

1837 Сл 
7211.292 квалитет JUS 4-0261 до 

4-0745, 4-1120 и 4-1220 5 
7211.293 за ладно валање и произ-

водство на цевки 5 
7211.299 други 14 
7211.30 - С а м о ладно валани со дебе-

лина помала од 3 mm и ми-
нимална граница на развле-
кување од 275 МРа или со де-, 

у белина 3 mm и поголема и 
^ минимална граница на раз-

ввлекување од 355 МРа: 
7211.301 квалитет JUS 4-1120 и 

1220, 4-1430 и 4-1530 
7211.302 квалитет JUS 4-1730 и Ч-

-1837 Сл 
7211.309 други 12 
7211.4 - Други само ладно валани: 
7211.41 - - с о содржина помала од 

0,25% по маса јаглерод: 
7211.411 квалитет JUS 4-1120 и Ч-

-1220 8^ 
7211.429 други 12 
7211.49 - - други 12 
7211.90 - Д р у г и 12 

Плоснати валани производи од 
железо или нелегиран челик, со 
широчина помала од 600 mm, 
платирани или Превлечени: 
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7212.10 - Превлечени со калај 16 
7212.2 - Електролитички Превлечени 

со цинк: 
7212.21 - - од челик со дебелина пома-

ла од 3 mm и минимална 
граница на развлекување од 
275 МРа или со дебелина 3 
mm и поголема и минимал-
на граница на развлекување 
од 355 МРа 13 

7212.29 - - други 13 
7212.30 - Превлечени со цинк на друг 

начин 13 
7212.40 - Премачкани, лакирани или 

Превлечени со пластична ма-
са 13 

7212.50 - Превлечени на друг начин 13 
7212.60 - Платирани 14" 

72.13 Топло валана жица, во макари, 
од железо или нелегиран челик: 

7213.10 - Со вдлабнатини, ребра, жле-
бови или други деформации 
добиени во процесот на вала-
ње 13 

7213.20 - Од челик за автомати 14 
7213.3 - Други, со содржина помала 

од 0,25% по маса јаглерод: 
7213.31 - - с о кружен напречен пресек 

со пречник помал од 14 
mm: 

7213.311 со пречник 6 mm или по-
голем ' 13 

7213.319 други 13 
7213.39 - - д р у г и 13 
7213.4 - Други, со содржина од 0,25% 

и поголема, но помала од 
0,6% по маса јаглерод: 

7213.41 - - со кружен напречен пресек 
со пречник помал од 14 mm: 

7213.411 со пречник 6 mm или по-
голем 13 

7213.419 други 13 
7213.49 - - д р у г и 13 
7213.50 - Други, со содржина 0,6% или 

повеќе по маса јаглерод: 
7213.501 со пречник 6 mm или по-

голем 13 
7213.509 други ' 16' 

72.14 Прачки од железо или нелеги-
ран челик, само ковани, топло 
валани, топло влечени или топ-
ло екструдирани, вклучувајќи 
ги оние што се усученн по вала-
њето: 

7214.10 - Ковани 12 
7214.20 - Со вдлабнатини, ребра, жле-

бови или други деформации 
добиени во процесот на вала-
ње 12 

7214.30 - Од челик за автомати 14 
7214.40 - Други, со содржина помала 

од 0,25% по маса јаглерод: 
7214.401 бетонско железо и челик 12 
7214.409 други 13" 
7214.50 - Други, со содржина од 0,25% 

и поголема, но помала од 
0,6% по маса јаглерод: 

7214.501 бетонско железо и челик 12 

7214.509 други 13* 
7214.60 - Други, со содржина 0,6% или 

поголема по маса јаглерод 14" 
72.15 Други прачки од железо или не-

легиран челик: 
7215.10 - Од челик за автомати, само 

ладно добиени или ладно до-
вршени 14 

7215.20 - Други, само ладно добиени 
или ладно довршени, со 
содржина Помала од 0,25% по 
маса јаглерод 13 

7215.30 - Други, само ладно добиени 
или ладно довршени, со 
содржина 0,25% или поголе-
ма, но помала од 0,6% по ма-
са јаглерод 13 

7215.40 - Други, само ладно добиени 
или ладно довршени, со 
содржина 0,6% или поголема 
по маса јаглерод 14" 

7215.90 - Други 14" 
72.16 Профили од железорили нелеги-

ран челик: 
7216.10 - U, I или Н профили, само 

топло валани и топло влече-
ни или ексгрудирани, со висо-
чина помала од 80 mm 14 

7216.2 - L или Т профили, само топло 
валани, топло влечени или 
ектрудирани со височина по-
мала од 80 mm: 

7216.21 - - L профили 15* 
7216.22 - - Т профили 15* 
7216.3 - U, I или Н профили, само 

топло валани, топло влечени 
или екструдирани, со височи-
на од 80 mm и поголеми: 

7216.31 - - U профили 15" 
7216.32 - - I профили 15" 
7216.33 - - Н профили 15" 
7216.40 - L или Т профили, само топло 

валани, топло влечени или 
екструдирани, со височина од 
80 mm и поголеми 15* 

7216.50 - Други профили, само топло 
валани, топло влечени или 
екструдирани 15* 

7216.60 - Профили, само ладно добие-
ни или ладно довршени 15* 

7216.90 - Други 15" 
72.17 Ладно добиена жица, од железо 

или нелегиран челик: 
7217.1 - Со содржина помала од 

0,25% по маса јаглерод: 
7217.11 - - непревлечена, полирана или 

неполирана: 
7217.111 плосната со квалитет JUS 

4-1120 и 4-1220 8* 
7217.119 друга 14 
7217.12 - - превлечена со цинк 16 
7217.13 - - превлечена со други прости 

метали 16 
7217.19 - - друга 14 
7217.2 - Со содржина 0,25% или пове-

ќе, но помалку од 0,6% по ма-
са јаглерод: 

7217.21 - - непревлечена, полирана или неполирана 14 
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7217.22 - - превлечена со цинк 16 7220.12 - - со дебелина помала од 4,75 
16" 7217.23 - - превлечена со други прости 

16 
mm 16" 

метали 16 7220.20 - - само ладно валани 16" 
7217.29 - - друга 15 7220.90 - Други 16" 
7217.3 - Со содржина 0,6% по маса 72.21 7221.00 Топло валана жица, во калеми, 

16" или повеќе јаглерод: од не'рѓосувачки челик 16" 
7217.31 - - непревлечена, полирана или 

16" 
72.22 Прачки и профили од не'рѓосу-

неполирана. 16" вачки челик: 
7217.32 - - превлечена со цинк 16" 7222.10 - Прачки, само топло валани, 
7217.33 - - превлечена со други прости топло влечени или екструди-

16" метали: ,рани ' 16" 
7217.331 тркалезна, превлечена со 7222.20 - Прачки, само ладно добиени 

16" месинг, за зајакнување на или ладно довршени 16" 
гумени црева 16" 7222.30 - Други прачки 16" 

7217.339 друга 16" 7222.40 - Профили 16" 
7217.39 - - друга 15 72.23 7223.00 Ладно добиена жица од не'рѓо-

16" 
- - друга 

сувачки челик 16" 

III. НЕ'РЃОСУВА ЧКИ ЧЕЛИК 

72.18 Не'рѓосувачки челик во инготи 
или други примарни форми; 
полупроизводи од не'рѓосувач-
ки челик: 

7218.10 - Инготи и други примарни 
форми 9* 

7218.90 - Други , 9* 
7^2.19 Плоснати валани производи од 

не'рѓосувачки челик, со широ-
чина од 600 mm и поголема: 

7219.1 - Само топло валани, во мака-
ри: 

7219.11 - - со дебелина поголема од 10 
mm 15* 

7219.12 - - со дебелина од 4,75 до 10 
mm 15* 

7219.13 - - со дебелина од 3 mm и по-
голема, но помала од 4,75 
mm 14" 

7219.14 - - со дебелина помала од 3 
mm 14" 

7219.2 - Само топло валани, во таб-
ли: 

7219.21 - - со дебелина поголема од 10 
mm 16" 

7219.22 - - со дебелина од 4,75 до 10 
mm 16" 

7219.23 - - со дебелина од 3 mm и по-
голема, но помала од 4,75 
mm 16" 

7219.24 - - с о дебелина помала од 3 
mm 16" 

7219.3 - Само ладно валани: 
7219.31 - - со дебелина 4,75 mm и пого-

лема 16" 
7219.32 - - с о дебелина 3 mm и поголе-

ма, но помала од 4,75 mm 16" 
7219.33 - - с о дебелина поголема од 1 

mm, но помала од 3 mm 16" 
7219.34 - - с о дебелина од 0,5 до 1 mm 16" 
7219.35 - - со дебелина помала од 0,5 

mm 16" 
7219.90 - - д р у г и 16" 

72.20 Плоснати валани производи од 
не'рѓосувачки челик, со широ-
чина помала од 600 mm: 

7220.1 - Само топло валани: 
7210.11 - - со дебелина 4,75 mm и пого-

лема 16" 

IV. ДРУГИ ЛЕГИРАНИ ЧЕЛИЦИ; ШУПЛИВИ ПРАЧ-
КИ ЗА БУРГИИ, ОД ЛЕГИРАН ИЛИ НЕЛЕГИРАН 

ЧЕЛИК 
72.24 Други легирани челичи во ин-

готи или други примарни фор-
ми; полупроизводи од други 
легирани челици: 

7224.10 - Инготи и други примарни 
форми 9" 

7224.90 - Друго 9" 
72.25 Плоснати валани производи од 

други легирани челици, со ши-
рочина 600 mm и повеќе: 

7225.10 - Од силициум електрочелик 16" 
7225.20 - Од брзорезен челик 16" 
7225.30 - Други, само топло валани, во 

макари 16" 
7225.40 - Други, само топло валани, во 

табли 16" 
7225.50 - Други, само ладно валани 16" 
7225.90 - Други 16" 

72.26 Плоснати валани производи од 
други легирани челици, со ши-
рочина помала од 600 mm: 

7226.10 - Од силициум електрочелик 16" 
7226.20 - Од брзорезен челик 16" 
7226.9 - Други: 
7226.91 - - само топло валани 16" 
7226.92 - - само ладно валани 16" 
7226.99 - други 16" 

72.27 Топло валана жица, во макари, 
од други легирани челици: 

7227.10 - Од брзорезен челик 16" 
7227.20 - Од силициуммангански чели-

ци 16" 
7227.90 - Други 16" 

72.28 Прачки и профили, од други 
легирани челици; шупливи 
прачки за бургии од легирани 
или нелегирани челици: 

7228.10 - Прачки од брзорезен челик 16" 
7228.20 - Прачки од силициумманган-

ски челик 16" 
7228.30 - Други прачки, само топло ва-

лани, топло влечени или ек-
струдирани 16" 

7228.40 - Прачки, само ковани 16" 
7228.50 - Прачки, само ладно добиени 

или ладно довршени 16" 
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72.29 

7228.60 
7228.70 
7228.80 
7228.801 
7228.809 

7229.10 
7229.20 
7229.90 

- Други прачки 
- Профили 
- Шупливи прачки за бургии: 

од нелегиран челик 
од легиран челик 

Ладно добиена жица од други 
легирани челици: 
- Од брзорезен челик 
- Од силициуммангански челик 
- Други 

16' 
16' 

12' 
16' 

16' 
16' 
16' 

Глава 73 
ПРОИЗВОДИ ОД ЖЕЛЕЗО И ЧЕЛИК 

^ З а б е л е ш к и 
1. Во оваа глава, под поимот „леано железо“ се под-

разбираат производи добиени со леење во кои железото 
преовладува по маса над секој од другите елементи и кои 
не одговараат на хемискиот состав на челикот дефиниран 
во забелешка 1 под 4) кон глава 72. 

2. Во оваа глава, под поимот „жица“ се подразбираат 
топло или ладно обликувани производи во која и да било 
форма со напречен пресек, чија ни една димензија на на-
пречниот пресек не надминува 16 mm. 

Тарифен Тарифна 
Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска 

стапка 

1 2 3 4 

73.01 

7301.10 
7301.101 
7301.109 
7301.20 

73.02 

73.03 

73.04 

7302.10 
7302.20 
7302.30 

7302.40 
7302.90 
7303.00 

7304Л О 

Талпи од железо или челик, 
вклучувајќи дупчени, пробиени 
или изработени од составени 
елементи; заварени профили, 
од железо или челик: 
- Талпи: 

за рудници 
други 

- Профили 
Делови за изградба на желез-
нички и трамвајски колосеци, 
од железо или челик: шини, 
шини водилки и запчести ши-
ни, свртнички јазичиња, срциш-
та, потегачки стапови и други 
делови од свртница, прагови, 
врскички, шински столици, кли-
нови на шински столици, под-
ложни плочки, прицврсни плоч-
ки, дистантни прачки и стапо-
ви, други делови специјално 
конструирани за поставување, 
спојување и прицврстување на 
шини: 
- Шини 
- Прагови 
- Свртнички јазичиња, срциш-

та, потегачки стапови и дру-
ги делови на свртници 

- Врскички и подложни плочки 
- Друго 
Цевки и шупливи профили, од 
леано железо 
Цевки и шупливи профили, без-
рабни, од железо (освен од леа-
но железо) или челик: 
- Цевки за нафтоводи или гасо-

води 

Сл 
14 

12' 

15 
15 

15 
15 
15 

15 

16' 

73.05 

7304.20 - Заштитни цевки („casing"), 
производствени цевки („tu-
bing") и прачки за дупчење 
што се користат при дупчење 
за добивање на нафта или 
гас: 

7304.201 заштитни цевки со надво-
решен промер 4 1/2" „До 
24" од не'рѓосувачки че-
лик 

7304.202 заштитни цевки од други 
челици, со надворешен 
промер помал од 16" 

7304.203 заштитни цевки од други 
челици, со надворешен 
промер од 16" или пого-
лем 

7304.204 производи цевки со „над-
ворешен промер 3/4" до 
З1^2", од не'рѓосувачки че-
лик 

7304.205 производи цевки и други, 
од други челиди 

7304.206 дупчачки прачки за дупчо-
тини над 1000 mm за неса-
моодни машини 

7304.209 дупчачки прачки за дупчо-
тини до 1000 mm 

7304.3 - Друго, со кружен напречен 
1 пресек, од железо или нелеги-

ран челик: 
7304.31 - - ладно влечени или ладно 

валани: 
7304.311 прецизно влечени цевки 
7304.319 други 
7304.39 - - друго 
7304.4 - Други, со кружен напречен 

пресек, од не'рѓосувачки че-
лик: 

7304.41 - - ладно влечени или ладно 
валани: 

7304.411 прецизно влечени цевки 
7304.419 други 
7304.49 друго 
7304.5 - Други, со кружен напречен 

пресек, од други легирани че-
лици: 

7304.51 - - ладно влечени или ладно 
валани: 

7304.511 прецизно влечени цевки 
7304.519 други 
7304.59 друго: 
7304.591 дупчачки прачки за неса-

моодни машини во „Ѕ" из-
работка 

7304.599 други 
7304.90 - Други: 
7304.901 дупчачки прачки за неса-

моодни машини во „Ѕ" из-
работка 

7304.909 други 
Други цевки (на пример, зава-
рени, заковани или затворени 
на сличен начин) со внатрешен 
и надворешен кружен напречен 
пресек, чиј надворешен пречник 
надминува 406,4 mm, од железо 
или челик: 

7305.1 - Цевки за нафтоводи или гасо-
води: 

Сл 

16' 

16' 

Сл 

16' 

Сл 

12 

1 2 ' 
16' 
16' 

16' 
16' 
16' 

12' 
16' 

Сл 
16' 

Сл 
16' 
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7305 Л1 - - заварени надолжно, елек-
тролачно, под заштитен 
слој 16' 

' 7305.12 - - други, надолжно заварени 16' 
7305.19 - - други 16' 
7305.20 - Заштитни цевки (casing), што 

се користат при дупчење за 
добивање на нафта или гас: 

7305.201 со надворешен промер 
над 16" до 24" 16*' 

7305.209 други 16' 
7305.3 - Други, заварени: 
7305.31 - - надолжно заварени 1Ѕ' 
7305.39 - - други 16' 
7305.90 - Други 16' 

73.06 Други цевки и шупливи профи-
ли (на пример: со отворени 
споеви, заварени, заковани или 
затворени на сличен начин), од 
железо или челик: 

7306.10 - Цевки за нафтоводи или гасо-
води 16' 

7306.20 - Заштитни цевки (casing) и 
производствени цевки (tu-
bing) што се користат при 
дупчење за добивање на на-
фта или гас: 

7306.201 заштитни цевки со надво-
решен промер помал од 
16" 16' 

7306.202 производствени цевки со 
надворешен промер по-
мал од 3 1 / 2 16' 

7306.209 . друго 16' 
7306.3Q - Други, заварени, ср кружен 

напречен пресек, од железо 
16' или нелегиран челик 16' 

7306.40 - Други, заварени, со кружен 
напречен пресек, од не'рѓосу-

16' вачки челик 16' 
7306.50 - Други, заварени, со кружен 

напречен пресек, од други ле-
16' гирани челици 16' 

7306.60 - Други, заварени што не се со 
16' кружен напречен пресек 16' 

730^.90 - Друго 16' 
73.07 Прибор за цевки (на пример: 

спојници, колена, муфови), од 
железо или челик: 

7307.1 - Леан прибор: 
7307.11 - - од нетемперирано леано 

железо 16' 
7307.19 - - други 16' 
7307.2 - Други, од не'рѓосувачки че-

лик: 
7307.21 - - прирабници 16' 
7307.22 - - колена, лакови и муфови, со 

16' завојница 16' 
7307.23 - - челно заварен прибор 16' 
7307.29 - - друго 16' 
7307.9 - Друго: 
7307.91 - - прирабници 16' 
7307.92 - - колена, лакови и муфови, со 

16' за војни ца 16' 
7307.93 - - челно заварен прибор 16' 
7307.99 - - друго 16' 

73.08 Конструкции (освен монтажни 
згради од тар. број 94.06) и де-
лови од конструкции (на при-

3 

мер: мосови и секции на мосто-
ви, врати за брани, кули, ре-
шеткасти столбови, покриви, 
покриени скелети, врати и про-
зорци и рамки за нив, прагови 
за врати, родон, огради и стол-
бови), од железо или челик; ли-
мови, прачки, профили, цевки и 
слично, подготвени за употреба 
во конструкции, од железо или 
челик: 

73Q8.10 - Мостови и секции на мосто-
ви 12' 

7308.20 - Кули и решеткаста столбови 12' 
7308.30 - Врати, прозорци и рамки за 

нив и прагови за врати 12' 
7308.40 - Потпирачи и други елементи 

за скелиња и оплата и потпи-
рачи за јамски окна: 

7308.401 потпирачи за рудници Сл 
7308.409 друго 12' 
7308.90 - Друго 12' 

73.09 Резервоари, танкови, бочви и 
слични контејнери за кој и да 
било материјал (освен компри- -
мирани или течни гасови), од 
железо или челик, со зафатнина 
поголема од 300 литри, со или 
без облога или топлотна изола-
ција, но неопремени со меха-
нички или термички уреди: 

7309.001 контејнери за превоз на 
стоки 13' 

7309.009 друго 14' 
73.10 Танкови, буриња, бочви, лиме-

ни кутии и слични контејнери 
за кој и да било материјал (ос-
вен компримирани или течни 
гасови), од железо или челик, 
со зафатнина до 300 литри, со 
или без облога или топлотна 
изолација, но неопремени со 
механички или термички уреди: 

7310.10 - Со зафатнина 50 1 и поголема 15 
7310.2 - Со зафатнина помала од 50 

литри: 
7310.21 - - л именки што ќе се затворат 

со лемење или пертлирање 15 
^ 7310.29 — друго 15 

73.11 7311.00 Контејнери за компримирани 
или течни гасови, од железо 
или челик 16' 

73.12 Впредена жица, јажиња, кабли, 
плетени ленти и слично од 
железо или челик, електрично 
изолирани: 

7312.10 - Впредена жица, јажиња и каб-
ли: 

7312.101 челичен автокорд 12' 
7312.109 друго 13" 
7312.90 - Друго 13' 

73.13 7313.00 Бодлива жица од железо или 
челик; впредена лента или ед-
нократна плосната жица, со 
боцки или без нив, и лесно 
предена дупла жица што се 
употребува за огради, од желе-
зо или челик 15 

73.14 Ткаенини (вклучувајќи беско-
нечни ленти), решетки, мрежи и 
огради, од железна ли челична 
жица; решетки добиени со пре-
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секување и развлекување на ед-
но парче лим или лента, од 
железо или челик: 

7314.1 - Ткаени производи: 
7314.11 - - од не'рѓосувачки челик 15 
7314.19 — други 15 
7314.20 - Решетки, мрежи и огради, за-

варени на местата на крсто-
сување, од жица со максимал-
на димензија на напречниот 
пресек од 3 mm или поголем 
и кои имаат отвори големи 
100 cm2 или поголеми 15 

7314.30- - Други решетки, мрежи и ог-
ради, заварени на местата на 
крстосување 15 

7314.4 - Други решетки, мрежи и ог-
ради: 

7314.41 - - Превлечени со цинк 15 
7314.42 - - Превлечени со пластична 

маса 15 
7314.49 . - - д р у г о 15 
7314.50 - Решетки добиени со пресеку-

вање и развлекување на едно 
парче лим или лента 15 

-73.15 Синџири и нивни делови, од 
железо или челик: 

7315.1 - Зглобно-членковидни синџи-
ри и нивни делови: 

7315.11 — в а л ч е с т и синџири 18 
7315.12 - - д р у г и синџири 18 
7315.19 - делови 18 
7315.20 - Синџири против лизгање 18 
7315.8 - Други синџири: 
7315.81 - - р а с п о н е ч н и синџири 18 
7315.82 - - други, заварени членковид-

ни 18 . 
7315.89 - - д р у г и 18 
7315.90 - Д р у г и делови 18 

73.16 7316.00 Ленгери (котви), кукачки и ни-
вни делови, од железо или че-
лик 14 

73.17 Шајки, клинци, клинчиња за 
цртачки табли, брановидни ша-
јки, заострени крампони, освен 
оние од тар. број 83.05) и слич-
ни предмети, од железо или че-
лик, со или без глава од друг 
материјал, исклучувајќи такви 
производи со глави од бакар: 

7317.001 за железнички колосеци 15 
7317.002 текс 15 
7317.009 - - - друго 15 

73.18 Шрафови, бурми, тирфони, 
шрафови со кука, заковки, за-
тезни клинови, расцепки, под-
лошки (вклучувајќи еластични 
подлошки) и слични производи 
од железо или челик: 

7318.1 - Производи со навој: 
7318.11 - - тирфони 15 
7318.12 - - д р у г и шрафови за дрво 12 
7318.13 - - шрафови со кука и шрафо-

ви со прстен 12 
7318.14 - - с а м о в р е ж н и шрафови 12 
7318.15 - - други шрафови со или без 

свои бурми или подлошки 12 
7318.16 - - бурми 12 
7318.19 - - д р у г и 12 

73.20 

73.21 

7319.10 

7319.20 
7319.30 
7319.90 

7320.10 

7320.20 
7320.201 

7320.209 
7320.90 

17 
16 
17 
17 

12 

5 
12 
12 

7318.2 - Производи без навој: 
7318.21 - - еластични подлошки и дру-

ги сигурносни подлошки 10 
7318.22 - - д р у г и подлошки 12 
7318.23 - - заковки 12 
7318.24 - - з а т е з н и клинови и расцепки 12 

- 7318.29 - - д р у г о 12 
73.19 Игли за шиење, игли за плете-

ње, тапи игли, игли за хеклање, 
игли за везење и слични произ-
води, за употреба во рака^од 
железо или челик; топуски и 
други игли од железо или челик 
на друго место неспомнати или 
неопфатени: 
- Игли за шиене, крпење чора-

пи или везење 
- Топуски 
- Други игли 
- Други 
Пружини и листови за 
пружини, од железо или челик: 
- Листени пружини и листови 

за нив 
- Спирални пружини: 

хеликоидни пружини за 
локомотиви 
други 

- Други 
Печки за загревање на просто-
рии, шпорети, решеткасти ог-
ништа, кујнски печки (вклучува-
јќи и со помошен казан за цен-
трално греење), скари, мангали, 
гасни решоа, грејачи за чинии и 
слични апарати за домаќин-
ството, неелектрични и нивни 
делови од железо или челик: 

7321.1 - Апарати за варење и греалки 
за чинии: 

7321.11 - - на гас или на гас и на други 
горива 

7321.12 — на течни горива 
7321.13 - - н а цврсти горива 
7321.8 - Други апарати: 
7321.81 - - н а гас или и на гас и на 

други горива 
7321.82 - - н а течни горива 
7321.83 - - на цврсти горива 
7321.90 - Делови 

73.22 Радијатори за централно грее-
ње, неелетрично загревани и 
нивни делови од железо или че-
лик; грејачи за воздух и дис-
трибутери на топол воздух 
(вклучувајќи и дистрибутори 
што, исто така, можат да дис-
трибуираат свеж или кондицио-
ниран воздух), неелектрично за-
гревани, со вграден моторен 
вентилатор и нивни делови, од 
железо или челик: 

7322.1 - Радијатори и нивни делови: 
7322.11 — о д леано железо 15" 
7322.19 - - д р у г и 15" 
7322.90 - Друго 15" 

73.23 Трпезни, кунјски и други произ-
води за домаќинството и нивни 
делови од железо или челик; 
волна од железо или челик; су-

17 
17 
17 

17 
17 
17 
17 
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1 2 3 4 

нѓер за миење садови и перни-
,чиња за триење или полирање, 
нараквици и слично од железо 
или челик: 

7323.10 - Волна од железо или челик; 
сунѓери за триење садови и 
перничиња за миење или по-
лирање, нараквици и слично 12 

7323.9 - Друго: 
7323.91 - - од леано железо, неемајли-

17 рани 17 
7323.92 - - од леано железо, емајлира-

ни 17 
7323.93 - - о д не“рѓосувачки челик: 
7323.931 садови 17 
7323.939 друго х 17 
7323.94 - - од железо (освен од леано 

железо) или челик, емајли-
рани: 

7323.941 садови 17 
7323.949 друго 17 
7323.99 - - други: 
7323.991 поцинковани садови 17 
7323.999 друго 17 

73.24 Санитарни предмети и нивни ' 
делови, од железо или челик: 

7324.10 - Сливници и лавабоа од не'рѓ-
осувачки челик 15 

7324.2 - Кади: 
7324.21 - - од леано железо, емајлира-

15 ни или неемајлирани 15 
7324.29 - - друго 15 
7324.90 - Друго, вклучувајќи и делови 15 

73.25 Други леани производи од 
железо или челик: 

7325.10 - Од нетемперирано леано 
15 железо 15 

7325.9 - Други: 
7325.91 - - лопти и слични производи 

за мелници 7" 
7325.99 - Други 16 

73.26 Други производи од железо или 
челик: 

7326.1 - Откивки и отпресоци, поната-
му необработувани: 

7326.11 - - лопти и слични производи 
за мелници 7" 

7326.19 - - други 15 
7326.20 - Производи од жица 17 
7326.90 - Друго 17 

ТАБЕЛА Други елементи 

Елемент Граница на содржината 
во проценти по маса 

ат: 

Ag Сребро 
As Арсен 
Cd Кадмијум 
Сг Хром 
Mg Магнезиум 
Pb Олово 
Ѕ Сулфур 
Ѕп Калај 
Те Телур 
Zn Цинк 
2г Циркониум 
Други елементи,") поединечно 

0,25 
0,5 
1.3 
1.4 
0,8 
1.5 
0,7 
0,8 
0,8 
1 
0,3 
о,з 

Глава 74 

БАКАР И ПРОИЗВОДИ ОД БАКАР 

З а б е л е ш к и 
1. Во оваа глава под следните поими се подразбира-

те Рафиниран бакар 
Бакар со чистота најмалку 99,85% по маса; или бакар 

со чистота најмалку 97,5% по маса, под услов содржината 
по маса на кој и да било друг елемент да не ја надминува 
границата дадена во следната табела: 

2) Легури на бакар 
Метални супстанции, освен нерафиниран бакар, во 

кои бакарот преовладува над секој друг елемент, под ус-
лов: 

Q содржината, по маса, најмалку на еден од тие дру-
ги елементи да биде над големините од претходно наведе-
ната табела; 

(ii) вкупната содржина, по маса, на тие други елемен-
ти да надминува 2,5%. 

3) Предлегури 
Легури кои, по маса, со другите елементи содржат 

повеќе од 10% бакар, неупотребливи за механичка прера-
ботка и кои обично се употребуваат како додатоци во про-
изводството на други легури или како дезоксиденти, сред-
ства за отсулфурирање или за слична намена во металур-
гијата на обоени метали. Меѓутоа, бакарфосфидот (фос-
форбакар), кој содржи повеќе од 15% фосфор по маса, се 
распоредува во тар. број 28.48. . 

4) Прачки 
Валани, екструдирани, влечени или ковани произво-

ди кои не се во макари и кои со целата должина се со ист 
напречен пресек во форма на круг, овал, правоаголник 
(вклучувајќи и квадрат), истостран триаголник или прави-
лен конвексен многуаголник (вклучувајќи „плоскати кру-
гови“ и „модифицирани правоаголници“, кај кои двете 
спротивни страни се конвексни лакови, а другите две се 
прави, со еднаква должина и паралелни). Производите со 
напречен пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и 
квадрат), триаголник или многуаголник можат да имаат 
по целата должина заоблени рабови. Дебелината на произ-
водите што имат правоаголен напречен пресек, вклучува-
јќи и „модифицирани правоаголници“ треба да преминува 
една десеттина од широчината. Тој поим, исто така, опфа-
ќа леани или синтерувани производи од иста форма и ди-
мензија' што по произведувањето се обработувани (освен 
со просто отсечување или симнување на површинскиот 
слој), под услов тие со тоа да не добијат карактер на про-
изводи што се распоредуваат во други тарифни броеви. 

Валалнички гредички и валалнички трупци, со истен-
чени или на друг начин обработени краишта, за да се олес-
ни нивното влегување во машината заради нивна прера-
ботка, на пример, во валана жица или цевка, ќе се сметаат 
како суров бакар од тар. број 74.03. 

5) Профили 
Валани, екструдирани, влечени, ковани или обликува-

ни производи, во макари или не, со ист напречен пресек по 
целата должина, што не Л одговараат ниту на една од де-
финициите за прачки, жица, плочки, лимови, ленти, фолии 
или цевки. Овој поим, исто така, опфаќа леани ли синтеру-
вани производи со иста форма, што по произведувањето 
се обработувани (освен со просто отсечување или симну-
вање на површинскиот слој), под услов тие со тоа да не 

Други елементи се на пример: алуминиум, бершшум, кобалт, железо, ман-
ган, никел, силициум. 
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добиваат карактер на производи што се распоредуваат во 
други тарифни броеви. 

6) Жица 
Валани, екструдирани или влечени производи, во ма-

кари, кои по целата должина се со ист полн напречен пре-
сек во форма на круг, овал, правоаголник (вклучувајќи и 
квадрат), истостран триаголник или правилен конвексен 
многуаголник (вклучувајќи „плоскати кругови“ и „моди-
фицирани правоаголници“, кај кои двете спротивни стра-
ни се конвексни лакови, а другите две страни се прави, со 
еднаква должина и паралелни). Производите со напречен 
пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и квадрат), 
триаголник или многуаголник можат да имаат по целата 
должина заоблени рабови. Дебелината на производите 
што имаат правоголен напречен пресек (вклучувајќи и 
„модифицирани правоаголници“) треба да преминува ед-
на десеттина од широчината. 

Меѓутоа, поимот „жица“ од тар. број 74.14 ги опфаќа 
само производите, во макари или не, со кој и да било на-
пречен пресек, чијашто ниту една димензија на напречни-
от пресек не надминува 6 mm. 

7) Плочи, лимови, ленти и фолии 
Производи со рамни површини (освен сурови произ-

води од тар. број 74.03), во макари или не, со полн напре-
чен пресек во форма на правоаголник (освен квадрат), со 
или без заоблени рабови (вклучувајќи „модифицирани 
правоаголници“, кај кои двете спротивни страни се кон-
вексни лакови, а другите две страни се прави, со еднаква 
должина, и паралелни), со еднаква дебелина, чии површи-
ни се: 

- со правоаголна форма (вклучувајќи и квадрат), а де-
белината не преминува една десеттина од широчината; 

- со неправоаголна или неквадратна форма на која и 
да било големина, под услов да не добиваат карактер на 
предмети или производи што се распоредуваат во други 
тарифни броеви. 

Tap. бр. 74.09 и 74.10, покрај другото, опфаќаат и пло-
чи, лимови, ленти и фолии со шари (на пр.: канали, ребра, 
бразди, помали испусти во форма на солзи и др.) и произ-
води што биле дупчени, набрани, полирани или премачка-
ни, под услов тие со тоа да не добиваат карактер на произ-
води што се распоредуваат во други тарифни броеви. 

8) Цевки 
Шупливи производи, во макари или не, со ист напре-

чен пресек, со само една затворена шуплина по целата 
должина, во форма на круг, овал, квадрат, правоаголник 
(вклучувајќи и квадрат), истостран триаголник или прави-
лен конвексен многуаголник и со еднаква дебелина на ѕи-
дот. Производите со напречен пресек во форма на правоа-

^ голник (вклучувајќи и квадрат), истостран триаголник 
или правилен конвексен многуаголник, што можат да 

' имаат заоблени рабови по целата должина, исто така, се 
сметаат како цевки, под услов внатрешните и надвореш-
ните напречни пресеци да се концентрични и да имаат ис-
та форма и правец. Цевките со спомнатите напречни пре-
сеци можат да бидат полирани, Превлечени, свиткани, со 
навои, дупчени, со стеснување, со проширување, конусни 
или снабдени со прирабници, манжетни или прстени. 

З а б е л е ш к и кон тарифните подброеви 
1. Во оваа глава, под следните поими се подразбира-

ат: 
1) Легури врз база на бакар и цинк (месинг) 
Легури на бакар и цинк, со или без други елементи. 

Ако легурата содржи и други елементи: 
- цинкот преовладува по тежина над секој друг еле-

мент; 
- содржината на никелот е помала од 5% по маса (ви-

ди легури бакар-никел-цинк); 
- содржината на калајот е помала од 3% по маса (ви-

ди легури на бакар и калај т. е. бронза). 
2) Легури на бакар и калај (бронза) 
Легури на бакар и калај, со или без други елементи. 

Ако легурата содржи и други елементи, калајот преовла-
дува по маса над секој друг елемент, освен кога содржина-
та на калајот е 3% или повеќе, зашто тогаш содржината на 

цинкот по маса може да биде поголема од калајот, но по-
мала од 10%. 

3) Легури на бакар, никел и цинк 
Легури на бакар, никел и цинк, со или без други еле-

менти. Содржината на никелот треба да е 5% или повеќе 
проценти по маса (види легури врз база на бакар и цинк т. 
е. месинг). 

4) Легури на бакар и никел 
Легури на бакар и никел, со или без други елементи, 

при што содржината на цинкот не смее да биде поголема 
од 1%. Ако легурата содржи и други елементи, никелот 
преовладува по маса над секој друг елемент. 

Тарифен Тарифна 
Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска број 

стапка 

1 2 3 4 

74.01 Бакренец; цемент-бакар (преци-
питат на бакар); 

7401.10 - Бакренец Сл 
7401.20 - Цемент-бакар (преципитат на 

бакар) Сл 
74.02 7402.00 Нерафиниран бакар; бакарни 

аноди за електролитичка рафи-
нација: 

7402.001 суров блистер-бакар Сл 
7402.002 аноден бакар Сл 
7402.009 друг 5 

74.03 

7403.1 

Рафиниран бакар и легури на 
бакар, сурови: 
- Рафиниран бакар: 

7403.11 , - -катоди и секции на катоди 6 
7403.12 - -валалнички гредички 6 
7403.13 - -валалнички трупци 6 
7403.19 - -друго 6 
7403.2 - Легури на бакар: 
7403.21 - -легури на бакар и цинк (ме-

6 синг) 6 
7403.22 - -легури на бакар и калај 

(бронза) 6 
7403.23 - -легури на бакар и никел или 

на бакар, никел и цинк (ново 
сребро) 6 

7403.29 - -други легури на бакар (освен 
предлегурите на бакар од 
тар. број 74.05): 

7403.291 легури за леење 5 
7403.299 други 6 

74.04 7404,00 Отпадоци и остатоци, од бакар Сл 
74.05 7405.00 Предлегури на бакар: 

7405.01 фосфиди на бакар 10 
7405.009 други 6 

74.06 , Прав и лушпички, од бакар: 
7406.10 - Прав со неламеларна струк-

12 тура 12 
7406.20 - Прав со ламеларна структу-

12 ра; лушпички 12 
74.07 Прачки и профили, од бакар: 

7407.10 - Од рафиниран бакар 10' 
7407.2 - Од легури на бакар: 
7407.21 - -од легури на бакар и цинк 

(месинг): 
7407.211 прачки 8 
7407.219 профили 10 
7407.22 - -од легури на бакар и никел 

или на бакар, никел и цинк 
(ново сребро): 

7407.221 прачки 8 
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74.08 

74.09 

74.10 

74.11 

74.12 

74.13 

74.14 

7407.229 
7407.29 
7407.291 
7407.299 

7401.1 
7408.11 

7408,19 
7408.2 
7408.21 

7408.22 

7408.29 

7409.1 
7409.11 
7409.19 
7409.2 

7409.21 
7409.29 
7409.3 

7409.31 
7409.39 
7409.40 

7409.90 

7410.1 
7410.11 
7410.12 
7410.2 
7410.21 
7410.22 

7411.10 
7411.2 
7411.21 

7411.22 

7411.29 

7412.10 
7412.20 
7413.00 

профили 
- -друго: 

прачки 
профили 

Жица од бакар: 
- Од рафиниран бакар: 
- -со максимална димензија на 

напречниот пресек над 6 mm 
- -други 
- Од легури на бакар: 
- -од легури на бакар и цинк 

(месинг) 
- -од легури на бакар и никел 

или на бакар, никел и цинк 
(ново сребро) 

- -други 
Плочи, лимови и ленти, од ба-
кар, со дебелина над 0,15 mm: 
- Од рафиниран бакар: 
- -во макари 
- -друго 
- Од легури на бакар и цинк 

(месинг): 
- -во макари 
- -друго 
- Од легури на бакар и калај 

(бронза): 
- -во макари 
- -друго 
- Од легури на бакар и никел 

или на бакар, никел и цинк 
(ново сребро) 

- Од легури на бакар 
Бакарни фолии (вклучувајќи и 
печатени или со подлога од 
хартија, картон, пластична ма-
са или слични материјали) со 
дебелина до 0,15 mm (не смета-
јќи ја подлогата): 
- Без подлога: 
г- -од рафиниран бакар 
- -од легури на бакар 
- Со подлога: 
- -од рафиниран бакар 
- -од легури на бакар 
Цевки од бакар: 
- Од рафиниран бакар 
- Од легури на бакар: 
- -од легури на бакар и цинк 

(месинг) 
- -од легури на бакар и никел 

или на бакар, никел и цинк 
(ново сребро) 

- -други 
Прибор за цевки, од бакар (на 
пр.: спојници, колена, муфови): 
- Од рафиниран бакар 
- Од легури на бакар 
Впредена жица, јажиња, плете-
ни ленти и слично од бакар, 
електрично неизолирани 
Ткаенини (вклучувајќи беско-
нечни ленти), решетки и мрежи, 
од бакарна жица; решетки од , 
бакар добиени со пресечување 
и развлекување на едно парче 
лим или лента: 

10 

10 

10 
10 

10 

10 
10 

12 
12 

12 
12 

12 
12 

12 
12 

12 
12 

12 
12 

12" 

12 

12 
12 

12 
12 

12 

7414.10 - Бесконечни ленти за машини 
7414.90 - Друго 

74.15 Шајки, клинци, клинчиња за 
цртачки табли, жичени копчиња 

^ (освен оние од тар. број 83.05) и 
слични производи од бакар или 
железо и челик со бакарна гла-
ва; шрафови, бурми, шрафови 
со какачка, заковки, клинови, 
расцепки', подметки (вклучува-
јќи еластични подлошки) и 
слични производи, од бакар: 

7415.10 - Шајки и клинци; клинчиња за 
цртачки табли, жичени копчи-
ња и слични производи 

7415.2 - Други производи, без навој: 
7415.21 - -подлошки (вклучувајќи елас-

тични подлошки) 
7415.29 - - д р у г о 
7415.3 - Други производи, со навој: 
7415.31 - -шрафови за дрво 
7415.32 - -други шрафови; бурми 
7415.39 - - д р у г о 

74.16 7416.00 Пружини од бакар 
74.17 7417.00 Апарати за варење или греење, 

што се користат во домаќин-
ството, неелектрични, и нивни 
делови, од бакар 

74.18 Трпезни, кујнски и други произ-
води за домаќинството и нивни 
делови, од бакар; сунѓери за 
рибање садови и перничиња за 
рибање или полирање, наракви-
ци и слично, од бакар; санитар-
ни предмети и нивни делови, 
од бакар; 

7418.10 - Трпезни, кујнски и други про-
изводи за домаќинството и 
нивни делови; сунѓери за ри-
бање садови и перничиња за 
рибање или полирање, нарак-
вици и слично 

7418.20 - Санитарни предмети; нивни 
делови 

74.19 Други производи од бакар: 
7419.10 - Синцири и нивни делови 
7419.9 - Други: 
7419.91 - -одливки, отпресоци и отков-

ки, натаму необработени 
7419.99 - - д р у г о : 
7419.991 цистерни, резервоари, боч-

' ви и слични садови со за-
фатнина над 300 литри 

7419.999 друго 

12 
12 

14 

14 
14 

14 
14 
10 

17 

20 

20 

14 

15 

14 
17 

Глава 75 
НИКЕЛ И ПРОИЗВОДИ ОД НИКЕЛ 

З а б е л е ш к и 
1. Во оваа глава, под следните поими се подразбира-

ат: 
1) Прачки 
Валани, екструдирани, влечени или ковани произво-

ди што не се во макари и што по целата должина се со ист 
полн попречен пресек во форма на круг, овал, правоагол-
ник (вклучувајќи и квадрат), истостран триголеник или на 
правилен конвексен многуаголник (вклучувајќи и „плоска-
ви кругови“ и „модифицирани правоаголници“, кај кои 
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двете спротивни страни се конвексни лакови, а другите 
две страни се прави, со еднаква должина и паралелни). 
Производите со попречен пресек во форма на правоагол-
ник (вклучувајќи и квадрат), триаголник или на многуа-
голник можат по целата должина да имаат заоблени рабо-
ви. Дебелината на производите со правоаголен попречен 
пресек (вклучувајќи и „модифицирани правоаголници“) 
треба да преминува една десеттина од широчината. Овој 
поим, исто така, опфаќа леани или синтерувани производи 
со иста форма и димензии, кои по производството се обра-
ботувани (освен со просто отсечување или со симнување 
на површинскиот слој), под услов со тоа да не добијат ка-
рактер на производи што се распоредуваат во други та-
рифни броеви. 

2) Профили 
Валани, екструдирани, влечени, ковани или обликува-

ни производи, во макари или не, со ист попречен пресек по 
целата должина што не и одговараат ниту на една од де-
финициите за прачки, жица, плочи, лимови, ленти, фолии 
или цевки. Овој поим, исто така, опфаќа леани или синте-
рувани производи со иста форма, кои по производството 
се обработувани (освен со просто отсечување или со сим-
нување на површинскиот слој), под услов со тоа да не до-
бијат карактер на производи што се распоредуваат во дру-
ги тарифни броеви. 

3) Жица 
Валани, екструдирани или влечени производи, во ма-

кари, што по целата должина се со ист полн попречен пре-
сек во форма на круг, овал, правоаголник (вклучувајќи и 
квадрат), истостран триаголник или на правилен конвек-
сен многуаголник (вклучувајќи и „плоскави кругови“ и 
„модифицирани правоаголници“, кај кои двете спротивни 
страни се конвексни лакови, а другите две страни се пра-
ви,, со еднаква должина и паралелни). Производите со по-
пречен пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и 
квадрат), триаголник или на многуаголник можат rio це-
лата должина да имаат заоблени рабови. Дебелината на 
производите со правоаголен попречен пресек (вклучувајќи 
и „модифицирани правоаголници“) треба да преминува 
една десеттина од широчината. 

4) Плочи, лимови, ленти и фолии 
Производи со рамни површини (освен суровите про-

изводи од тар. број 75.02), во макари или не, со полн по-
пречен пресек во форма на правоаголник (освен квадрат), 
со или без заоблени рабови (вклучувајќи и „модифицира-
ни правоаголници“, кај кои двете спротивни страни се 
конвексни лакови, а другите две страни се прави, со еднак-
ва должина и паралелни), со еднаква дебелина, чиишто по-
вршини се: 

- со правоаголна форма (вклучувајќи и квадрат), а де-
белината не преминува една десеттина од широчината; 

- со неправоаголна или неквадратна форма со која и 
да е големина, под услов да не добијат карактер на произ-
води што се распоредуваат во други тарифни броеви. 

Tap. број 75.06 опфаќа, покрај другото, и плочи, ли-
мови, ленти и фолии со шари (на пример: канали, ребра, 
бразди, помали испусти во форма на солзи и др.) и произ-
води што биле дупчени, набрани, полирани или Превлече-
ни, под услов со тоа да не добијат карактер на производи 
што се распоредуваат во други тарифни броеви. 

5) Цевки 
Шупливи производи, во макари или не, со ист попре-

чен пресек, само со една затворена шуплина по целата 
должина, во форма на круг, овал, квадрат, правоаголник 
(вклучувајќи и квадрат), истостран траиголник или на 
правилен конвексен многуаголник со еднаква дебелина на 
ѕидот. Производите со попречен пресек во форма на пра-
воаголник (вклучувајќи и квадрат), истостран триаголник 
или на правилен конвексен многуаголник, кои можат по 
целата должина да имаат заоблени рабови, исто така се 
сметаат како- цевки, под услов внатрешните и надвореш-
ните попречни пресеци да се концентрични и да имаат ис-
та форма и правец. Цевките со споменатите попречни пре-
сеци можат да бидат полирани, Превлечени, свиткани, со 

навоп, дупчени, со стеснување, со проширување, конусни 
или снабдени со прирабници, манжетни или прстени. 

З а б е л е ш к и кон тарифните подброеви: 

1 Во оваа глава под следните поими се подразоира-
ат: 

1) нелегиран никел 
Метал кој содржи најмалку 99% по маса никел и ко-

балт, под услов: 
(i) содржината на кобалтот да не преминува 1,5% по 

маса, 
(ii) содржината по маса на кој и да е друг елемент да 

не ја преминува границата дадена во следната табела: 

ТАБЕЛА 

Други елементи 

Елементи Граници на содржината во Елементи .проценти по маса 

1 2 

Fe железо 0,5 
О кислород 0,4 
Други елементи 

0,3 поединечно 0,3 

2) Легури на никел 
Метални супстанции во кои никелот по маса преов-

ладува над секој друг елемент, под услов: 
(i) содржината на кобалт по маса да преминува 1,5%, 
(ii) содржината најмалку на еден од другите елементи 

по маса да биде над големините дадени во горната табела, 
или 

(iii) вкупната содржина на елементите по маса освен 
никел или кобалт, да преминува 1%. 

Тарифен Тарифна 
број ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

75.01 

75.02 

75.03 
75.04 
75.05 

75.06 

75.07 

7501.10 
7501.20 

7502.10 
7502.20 
7503.00 
7504.00 

7505.1 
7505.11 
7505.12 
7505.2 
7505.21 
7505.22 

7506.10 
7506.20 

Никелов камен-мате, синтеру-
вани оксиди на никел и други 
меѓупроизводи на металургија-
та на никел: 
- Никелов камен-мате 
- Синтерувани оксиди на никел 

и други меѓупроизводи на ме-
талургијата на никел 

Никел суров: 
- Никел, нелегиран 
- Легури на никел 
Отпадоци и остатоци, од никел 
Прав и лушпи, од никел 
Прачки, профили и жица, од 
никел: 
- Прачки и профили: 
- - од нелегиран никел 
- - од легури на никел 
- Жица: 
- - од нелегиран никел 
- - од легури на никел 
Плочи, лимови, ленти и фолии, 
од никел: 
- Од нелегиран никел 
- Од легури на никел 
Цевки и прибор за цевки (на 
пример: спојници, колена, му-
фови); од никел: 
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7507.1 - Цевки: 
7507.11 - - о д нелегиран никел 
7507.12 - - о д легури на никел 
7507.20 - Прибор за цевки 

75.08 7508.00 Други прозиводи од никел: 
7508.001 анрди, обработени или не-

обработени, за никлување 
7508.002 други производи, необра-

ботени 
7508.009 други производи, обрабо-

10 

12 

Глава 76 
АЛУМИНИУМ И ПРОИЗВОДИ ОД АЛУМИНИУМ 

З а б е л е ш к и 
1. Во оваа глава под следните поими се подразбира-

ат: 

1) Прачки 
Валани, екструдирани, влечени или ковани произво-

ди што не се во макари и што по целата должина се со ист 
полн попречен пресек во форма на круг, овал, правоагол-
ник (вклучувајќи и квадрат), истостран триаголник или на 
правилен конвексен многуаголник (вклучувајќи и „плоска-
ви кругови“ и „модифицирани правоаголници“, кај кои 
двете спротивни страни се конвексни лакови, а другите 
две страни се прави, со еднаква должина и паралелни). 
Производите со попречен пресек во форма на правоагол-
ник (вклучувајќи и квадрат), триаголник или на многу-
аголник можат по целата должина да имаат заоблени ра-
бови. Дебелината на производите со правоаголен попре-
чен , пресек (вклучувајќи и „модифицирани правоаголни-
ци“) треба да преминува една десеттина од широчината. 
Овој поим исто така, опфаќа леани или синтерувани про-
изводи со иста форма и димензии, кои по производството 
се обработувани (освен со просто отсечување или со сим-
нување на површинскиот слој), под услов со тоа да не до-
бијат карактер на производи што се распоредуваат во дру-
ги тарифни броеви. 

2) Профили 
Валани, екструдирани, влечени, ковани или обликува-

ни производи, во макари или не, со ист попречен пресек по 
целата должина, што'не и одговараат ниту на една од де-
финициите за прачки, жица, плочи, лимови, ленти, фолии 
или цевки. ОВОЈ ПОИМ, ИСТО така, опфаќа леани или синте-
рувани производи со иста форма, кои по производството 
се обработувани (освен со просто отсечување или со сим-
нување на површинскиот слој), под услов со тоа да не до-
бијат карактер на производи што се распоредуваат во дру-
ги тарифни броеви. 

3) Жица 
Вадени, екструдирани или влечени производи, во ма-

кари, што по целата должина се ист полн попречен пресек 
во форма на круг, ова л, правоаголник (вклучувајќи и 
кдвадрат), истостран триаголник или на правилен конвек-
сен многуаголник вклучувајќи и „плоскати кругови“ и 
„модифицирани правоаголници“, кај кои двете спротивни 
страни се конвексни лакови, а другите две страни се пра-
ви, со еднаква должина и паралелни). Производите со по-
пречен пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и 
кдвадрат), триаголник или на многуаголник можат по це-
лата должина да имаат заоблени рабови. Дебелината на 
производите со правоаголен попречен пресек (вклучувајќи 
и „модифицирани правоаголници“) треба да преминува 
една десеттина од широчината. 

4) Плочи, лимови, ленти и фолии 

Производи со рамни површини (освен суровите про-
изводи од тар. број 76.01), во макари или не, со полн по-

пречен пресек во форма на правоаголник (освен кдвадрат), 
со или без заоблени рабови (вклучувајќи „модифицирани 
правоаголници“, кај кои двете спротивни страни,,^кбнг.. 
вексни лакови, а другите две страни се прави, со. еднак,ва, 
должина и паралелни), со еднаква деблина, чиишто по-
вршини се: 

- со правоаголна форма (вклучувајќи и кдвадрат), а 
дебелината не преминува една десеттина од широчината; 

- со неправоаголна или неквадратна форма со која и 
да е големина, под услов да не добијат карактер на произ-. 
води што се распоредуваат во други тарифен броеви. 

Tap. бр. 76.06 и 76.07 опфаќаат, покрај другото, и пло-; 
чи, лимови, ленти и фолии со шари (на пример: канали, 
ребра, бразди, помали испусти во форма на солзи и др:) и 
производи што биле дупчени, набрани, полирани или Пре-
влечени, под услов со тоа да не добиваат карактер на про-
изводи што се распоредуваат во други тарифни броеви. 

5) Цевка 
Шупливи производи,, во макари или не, со ист попре-

чен пресек, само со една затворена шуплина по целата 
должина, во форма на круг, евал, кдвадрат, правоаголник 
(вклучувајќи и кдвадрат), истостран триаголник или на, 
правилен конвексен многуашлник и со еднаква дебелина 
на ѕидот. Производите со попречен пресек во форма на 
правоаголник (вклучувајќи и квадрат), истостран триагол-
ник или на правилен конвексен многуаголник, кои можат 
по целата должина да имаат заоблени рабови по целата 
должина исто така се сметаат како цевки, под услов внат-
решните и надворешните попречни пресеци да се концен-
трични и да имаат иста форма и правец. Цевките со споме-
натите попречни пресеци можат да бидат полинара Пре-
влечени, свиткани, со навои, дупчени, со стеснување, со 
проширување, конусни или снабдени со прирабници, 
манжетни или прстени. 

З а б е л е ш к и кон тарифните подброеви: ,. : .v., 
1. Во оваа глава под следните поими се подразбира-

ат: 
1) Нелегиран алуминиум 
Алуминиум со чистота по маса од најмалку 99%, под 

услов содржината по маса на кој и да е друг елемент да не 
ги преминува границите дадени во следната табела: 

Табела 
Други елементи 

Елементи Граници на содржината во 
проценти по маса 

Fe 4- Si (железо ± слилици-
ум) 
Други елементи,"' поединеч-
но 

0,1"") 

2) Легури на алуминиум 
Метални супстанци во кои алуминиумот по маса пре-

овладува над секој друг елемент, под услов: 
(i) содржината по маса најмалку на еден од тие други 

елементи, или на железото и силициумот земени заедно, 
да биде над големината од дадената табела; 

(ii) вкупната содржина по маса на тие други елементи 
, да премеинува 1%. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
ска 

стапка 

1 2 3 4 . 

76.01 
7601.10 

- Алуминиум, суров: 
- Алиминиум, нелегиран 5 

Други елементи се, на пример, хром, бакар, мат не 
зиум, манган, никел, цинк. 

Содржината на бакар е дозволена од 0,1% до 0,2%, 
под услов содржината ни на хромот ни на манганот да не 
премине 0,5%. 
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76.02 

73.63 

76.04 

76.05 

76.06 

76.07 

76.08 

76.09 

76.10 

12 

12 
12 

12 
12 

12 
12 

12 
12 

12 
12 

7607.1 
7607.11 
7607.19 
7607.20. 

7608.10 
7608.20 
7609.00 

10 
10 
10 

14 
14 

14 

76.11 

76.12 

7601.20 - Легури на алуминиум: 
7601.20 1 леани легури во инготи 5 
7501.202 легури за Гмечење во ин-

готи, трупци и кекс (блок) 5 
7501.209 предлегури 5 
7602.00 Отпадоци и остатоци, од алу-

миниум 5 
Прав и лушпи, од алуминиум: 

7603.10 - Прав со неламеларна Структу-
ра 8 

7603.20 - Прав со ламеларна структу-
ра ; лушпи 8 

Прачки и профили, од алуми-
ниум: 

7604.10 - Од нелегиран алуминиум 
7604.2 - Од легури на ,алуминиум: 
7604.21 - - шупливи профили 
7604.29 - - друго 

Жица од алуминиум: 
7605.1 7 0 д нелегиран алуминиум: 
7605.11 - - с о максимална димензија 

на попречниот пресек над 7 
mm 

7605.19 - - д р у г а 
7605.2 - О д легури на алуминиум: 
7605.21 - - с о максимална димензија 

на попречниот пресек над 7 
mm 

7605.29 - - друга 
Плочи, лимови и ленти, Од алу-
миниум, со дебелина над 0,26 
mm: 

7606.1 - ПравоагФлни (вклучувајќи 
к в а д р а т н и ) : 

7606.11 - - о д нелегиран алуминиум 
7606.12 - - о д легури на алуминиум 
7606.9 - Д р у г и : 
7606.91 - - о д нелегиран алуминиум 
7606.92 - - од легури на алуминиум 

А л у м и н и у м о н фолии (вклучу-
вајќи и печатени или со подло-
га од хартија, картон, пластич-
на маса или од слични матери-
јали), со дебелина до 0,20 mm 
(не сметајќи ја подлогата) : 
- Б е з подлога: 
- - само вадени 
- - други 
- Со подлога 
Цевки од алуминиум: 
- Од нелегиран алуминиум 
- Од легури на алуминиум 
Прибор за цевки, ОД алуминиум 
(на пример: спојници, колена, , 
муфови) 
Конструкции од алуминиум 
(освен монтажните згради од 
тар. број 94.06) и делови на 
конструкции (на пример мосто-
ви и секции на мостови, кули, 
решеткасти Столбови, покриви, 
покриени кбстури, врати и про- 76.16 
зорци и рамки за нив, огради и 
столбови); лимови, прачки, 
профили, цевки и слично, од 
алуминиум, подготвени за 
употреба во конструкции: 

7610.10 - Врата, прозорци и рамки за 
нив и прагови за врати 15 

76.13 

76.14 

76.15 

7610.90 - друго: 
7610.901 - - подготвени елементи за 

конструкции 
7610.909 друго 

7611.00 Резервоари, танкови, бочви и 
слични контејнери, од алумини-
ум, за кој и да е материјал (ос-
вен за компримирани или теч-
ни гасови) со зафатнина поголе-
ма од 300 1, со или без облога 
или топлотна изолација, но не-
опремени со механички или 
термички уреди: 

7611.001 со облога или со топлотна 
изолација 

7611.09 друго 

Буриња, барабани, конзерви, ку-
тии и слични контејнери (вклу-
чувајќи и фиксни и склОпувачки 
цевести контејнери), за кој и да 
е материјал (освен за компри-
мирани или течни гасови), со 
зафатнина што не применува 
300 1, со или без облога или 
топлотна изолација, но неопре-
мени со механички или термич-
ки уреди: 
- Склуповачки цевести контеј-

нери 
- Д р у г о : 

резервоари до 300 1 
канти за млеко 
туби и фиоли 
друго 

7612.10 

7612.90 
7612.901 
7612.902 
7612.903 
7612.909 

7613.00 

7614.10 
7614.90 

12 

15 

15' 
13' 

13 

15 
13 
13 
13 

Контејнери од алуминиум за 
компримирани или т^чни гасо-
ви 15 

Впредена жица, јажиња, плете-
ни ленти и слично, од алумини-. 
ум, електрично неизолирани: 
- С о челично јадро 
- Друго 

Трпезни, кујнски и други произ-
води за домаќинството и нивни 
делови, од алуминиум; сунѓери 
за рибање садови и перничиња 
за рибање или полирање, на-
раквици и слично, од алумини-
ум; санитарни предмети и ни-
вни делови, од алуминиум: 

6715.10 - Т р п е з н и , кујнски и други про-
изводи за домаќинството и 
нивни делови; сунѓери за ри-
бање садови и перничиња за 
рибање или полирање, нарак-
вици и слично: 

7615.10 1 садови Превлечени Со теф-
лон 

7615.102 други садови 
7615.109 друго 
7615.20 - Санитарни предмети и нивни 

делови 
Други производи од алумини-
ум: 

7616.10 - Бруќе, клинци, жичени с т а н и -
ци (освен оние од тар. број 
83.05), шрафови, навртки шра-

, фови со кукачка, заковки кли-
нови, расцепки, подлошки и 
слични производи 

17 
17 
17 

17 

15 
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ат: 

7616.90 - Д р у г о : 
7616.901 радијатори 15 
7616.909 друго 15 

Глава 78 

ОЛОВО И ПРОИЗВОДИ ОД ОЛОВО 

З а б е л е ш к и 
1. Во оваа глава под следните поими се подразбира-

1) Прачки 
Валани, екструдирани, влечени или ковани произво-

ди што не се во макари и што по целата должина се со ист 
полн попречен пресек во форма на круг, овал, правоагол-
ник (вклучувајќи и квадрат), истостран триаголник или на 
правилен конвексен многуаголник (вклучувајќи и „плоска-
ви кругови“ и „модифицирани правоаголници“, кај кои 
двете спротивни страни се конвексни лакови, а другите 
две страни се прави, со еднаква должина и паралелни). 
Производите со попречен пресек во форма на правоагол-
ник (вклучувајќи и квадрат), триаголник или на многуа-
голник можат по целата должина да имаат заоблени рабо-
ви. Дебелината на производите со правоаголен попречен 
пресек (вклучувајќи и „модифицирани правоаголници“) 
треба да преминува една десеттина од широчината. Овој 
поим, исто така, опфаќа леани или синтерувани производи 
со иста форма и димензии, кои по производството се обра-
ботувани (освен со просто отсечуавање или со симнување 
на површинскиот слој), под услов со тоа да не добијат ка-
рактер на производи што се распоредуваат во други та-
рифни броеви. 

2) Профили 
Валани, екструдирани, влечени, ковани или обликува-

ни производи, во макари или не, со ист попречен пресек по 
целата должина, што не и одговараат ниту на една од де-
финициите за прачки, жица, плочи, лимови, ленти, фолии 
или цевки. Овој поим, исто така, опфаќа леани или синте-
рувани производи со иста форма, кои по производството 
се обработувани (освен со просто отсечување или со сим-
нување на површинскиот слој), под услов со тоа да не до-
бијат карактер на производи што се распоредуваат во дру-
ги тарифни броеви. 

3) Жица 
Валани, екструдирани или влечени производи, во ма-

кари, што по целата должина се со ист полн попречен пре-
сек во форма на круг, овал, правоаголник (вклучувајќи и 
квадрат), истостран триаголник или на правилен конвек-
сен многуаголник (вклучувајќи и „плоскави кругови“ и 
„модифицирани правоаголници“, кај кои двете спротивни 
страни се конвексни лакови, а другите две страни се пра-
ви, со еднаква должина и паралелни). Производите со по-
пречен пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и 
квадрат), триаголник или на многуаголник можат по це-
лата должина да имаат заоблени рабови. Дебелината на 
производите што имаат правоаголен попречен пресек 
(вклучувајќи и „модифицирани правоаголници“) треба да 
преминува една десеттина од широчината. 

4) Плочи, лимови, ленти и фолии 
Производи со рамни површини (освен суровите про-

изводи од тар. број 78.01), во макари или не, со полн по-
пречен пресек во форма на правоаголник (освен квадрат), 
со или без заоблени рабови (вклучувајќи „модифицирани 
правоаголници“, кај кои двете спротивни страни се кон-
вексни лакови, а другите две страни се прави, со еднаква 
должина и паралелни), со еднаква дебелина, чиишто по-
вршини се: 

- со правооаголна форма (вклучувајќи и квадрат), а 
дебелината не преминува една десеттина од широчината; 

- со неправоаголна или неквадратна форма со која и 
да е големина, под услов да не добијат карактер на произ-
води што се распоредуваат во други тарифни броеви. 

Tap. број 78.04 опфаќа, покрај другото, и плочи, ли-
мови, ленти и фолии со шари (на пример: канали, ребра, 
бразди, помали испусти во форма на солзи и др.) и произ-
води што биле дупчени, набрани, полирани или Превлече-
ни, под услов со тоа да не добијат карактер на проивзоди 
што се распоредуваат во други тарифни броеви. . . . 

5) Цевки - : 

Шупливи проивзоди, во макари или не, со ист попре-
чен пресек, само со една затворена шуплина по целата 
должина, во форма на круг, овал, квадрат, правоаголник 
(вклучувајќи и квадрат), истостран триаголник или на 
правилен конвексен многуаголник и со еднаква дебелина 
на ѕидот. Производите со попречен пресек во форма на 
правоаголник (вклучувајќи и квадрат), истостран триагол : 
ник или на правилен конвексен многуаголник, кои можат 
по целата должина да имаат заоблени рабови, исто така се 
сметаат како цевки, под услов внатрешните и надвореш-
ните попречни пресеци да се концентрични и да имаат ис-
та форма и правец. Цевките со споменатите попречни пре-
сеци можат да бидат полирани, Превлечени, свиткани, со 
навои, дупчени, со стеснување, со проширување, конусни 
или снабдени со прирабници, манжетни или прстени. 

З а б е л е ш к а кон тарифниот подрој 

1. Во оваа глава под поимот „рафинирано олово“ се 
подразбира олово со чистота по маса од најмалку 99,9%, 
под услов содржината по маса на кој и да е друг елемент 
да не ги преминува границите дадени во следната табела: 

ТАБЕЛА -
Други елементи 

Елементи Граници на содржината 
во проценти по маса 

Ag сребро 
As арсен 
Bi бизмут 
Са калциум 
Cd кадмиум 
Си бакар 
Fe железо 
Ѕ сулфур 
Sb антимон 
Ѕп калај 

. Zn цинк 
Други (на пример Те-телур), 
поединечно 

0,02 
0,005 
0,05 
0,002 
0,002 
0,08 

0,002 
0,002 
0,005 
0,005 
0,002 

0,001 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака , Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 . 

78.01 

78.02 
78.03 

78.04 

7801.10 
-7801.9 
7801.91 

7801.99 
7801.991 
7801.999 
7802.00 
7803.00 

7804.1 

Сурово олово: 
- Рафинирано олово, 10 
- Друго: 
- со содржина на антимон, 

што по маса преовладува 
над другите елементи 8 

- - друго: 
Нерафинирано олово 5 
друго 8 

Отпадоци и остатоци, од олово 5 
Прачки, профили и жица, од 
олово 10 
Плочи, лимови, ленти и фолии, 
од олово; прав и лушпи, од 
олово: 
- Плочи, лимови, ленти и фо-

лии: 
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7804.11 - - лимови, ленти и фолии со 
дебелина до 0,20 mm (не 
сметајќи каква и да е под-
лога) 

7004.19 - - д р у г о 
7804.20 - Прав и лушпи 
7805.00 Цевки и прибор за цевки (на 

пример: спојници, колена, му-
фови), од олово 

7806.00 Други производи од олово 

78.05 

78.06 

10 
10 
10 

15 
10 

ат: 

Глава 79 
ЦИНК И ПРОИЗВОДИ ОД Ц И Н К 

З а б е л е ш к и 
1. Во оваа глава под следните поими се подразбира-

1) Прачки 
Валани, екструдирани, влечени или ковани произво-

ди, што не се во макари и што по целата должина се со ист 
полн попречен пресек во форма на круг, овал, правоагол-
ник (вќлучувајќи и квадрат), истостран триаголник или на 
правилен конвексен многуаголник (вклучувајќи и „плоска-
ви кругови“ и „модифицирани правоаголници“, кај кои 
двете спротивни страни се конвенксни лакови, а другите 
две страни се прави, со еднаква должина и паралелни). 
Производите со попречен пресек во форма на правоагол-
ник (вклучувајќи и квадрат), триаголник или на многуа-
голник можат по целата должина да имаат заоблени рабо-
ви. Дебелината на производите со правоаголен попречен 
пресек (вклучувајќи и „модифицирани правоаголници“) 
треба да преминува една десеттина од широчината. ОВОЈ 
поим, исто така, опфаќа леани или синтерувани производи 
со иста форма и димензии, кои по производството се обра-
ботувани (освен со просто отсечување или во симнување 
на површинскиот слој), под услов со тоа да не добијат ка-
рактер на производи што се распоредуваат во други та-
рифни броеви. 

2) Профили 
Валани, екструдирани, влечени, ковани или обликува-

ни проивзоди, во макари или не, со ист попречен пресек по 
целата должина, што не и одговараат ниту на една од де-
финициите за прачки, жица, плочи, лимови, ленти, фолии 
или цевки. Овој поим, исто така, опфаќа леани или синте-
рирувани производи со иста форма, кои по производство-
то Се обработувани (освен со просто отсечување или со 
симнување на површинскиот слој), под услов со тоа да не 
добијат карактер на производи што се распоредуваат во 
други тарифни броеви. 

3) Жица 
Бал ани, екструдирани или влечени производи, во ма-

кари, што по целата должина се со ист полн попречен пре-
сек во форма на круг, овал, правоаголник (вклучувајќи и 
квадрат), истостран триаголник или на правилен конвек-
сен многуаголник (вклучувајќи „плоскави кругови“ и „мо-
дифицирани правоаголници“, кај кои двете спротивни 
страни се конвексни лакови, а другите две страни се пра-
ви, со еднаква должина и паралелни). Производите со по-
пречен пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и 
квадрат), триаголник или на многуаголник можат по це-
лата должина да имаат заоблени рабови. Дебелината на 
производите со правоаголен попречен пресек (вклучувајќи 
и „модифицирани правоаголници“) треба да преминува 
една десеттина од широчината. 

4) Плочи, лимови, ленти и фолии 
Производи со рамни површини (освен суровите про-

изводи од тар. број 79.01), во макари или не, со полн по-
пречен пресек во форма на правоаголник (освен квадрат), 

со или без заоблени рабови (вклучувајќи и „модифицира-
ни правоаголници“, кај кои двете спротивни страни се 
конвексни лакови, а другите две страни се прави, со еднак-
ва должина и паралелни), со еднаква дебелина, чиишто по-
вршини се: 

- со правоаголна форма (вклучувајќи и квадрат), а де-
белината да не преминува една десеттина од широчината; 

- со неправоаголна или неквадратна форма со која и 
да е големина, под услов да не добијат карактер на произ-
води што се распоредуваат во други тарифни броеви. 

Tap. број 79.05 опфаќа, покрај другото, и плочи, ли-
мови, ленти и фолии со шари (на пример: канали, ребра, 
бразди, помали испусти во форма на солзи и др.) и произ-
води што биле дупчени, набрани, полирани или Превлече-
ни, под услов со тоа да не добијат карактер на проивзоди 
што се распоредуваат во други тарифни броеви. 

5) Цевки 
Шупливи производи, во макари или не, со ист попре-

чен пресек, само со една затворена шуплина по целата 
должина, во форма на круг, евал, квадрат, правоаголник 
(вклучувајќи и кдвадрат), истостран триаголник или на 
правилен конвексен многуаголник и со еданква дебелина 
на ѕидот. Производите со попречен пресек во форма на 
правоаголник (вклучувајќи и квадрат) истостран тригол-
ник или на правилен конвексен многаугоник; кои можат 
по целата должина да имаат заоблени рабови, исто така се 
сметаат како цевки, под услов внатрешните и надвореш-
ните попречни пресеци да се концентрични и да имаат ис-
та форма и правец. Цевките со споменатите попречни пре-
сеци можат да бидат полирани, Превлечени свиткани, со 
навои, дупчени, со стеснување, со проширување, конусни 
или снабдени со прирабници, манжетни или прстени. 

З а б е л е ш к а кон тарифните подброеви 
1. Во оваа глава под следните поими се подразбира-

ат: ч 
1) Нелегиран цинк 
Цинк со чистота по маса од најмалку 97,5%. 

2) Легури на цинк 
Метални супстанци во кои цишсот по маса преовла-

дува над секој друг елемент, под услов вкупната содржаи-
на по маса на тие други елементи да биде поголема од 
2,5%. 

3) Прашина од цинк 
Прашина добиена со кондензација на цинкови пари, 

што се состои од сферни честички поситни од цинков 
прав. Најмалку 80% од честичките по маса треба да пре-
минуваат низ сито со отвори од 63 микрометри (микро-
ни). Прашината мора да содржи барем 85% метален цинк 
по маса. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

79.01 

79.02 
79.03 

79.04 

7901.1 
7901.11 

7901.12 

7901.20 
7902.00 

7903.10 
7902.90 
7904.00 

Цинк, суроќ: 
- Цинк, нелегиран: 
- - со содржина од 99,99% или 

повеќе цинк по маса 
- со содржина помала од 

99,99% цинк по маса 
- Легури на цинк 
Отпадоци и остатоци, од цинк 
Прашина, прав и лушпи, од 
цинк: 
- Прашина од цинк 
- Друго 
Прачки, профили и жица, од 
цинк 

7 
10 
5 

12 
12 

12 
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1 

79.05 7905.00 Плочи, лимови, ленти и фолии, 
од цинк 

79.06 7906.00 Цевки и прибор за цевки (на 
пример, спојници, колена, му-
фови), од цинк 

79.07 Други производи од цинк: 
7907.10 - Олуци, слемени лимови, рам-

ки за покриени прозорци и 
други компоненти на мон-
тажни згради 

7907.90 - Друго 

12 

12 

12 
12 

ат: 

Глава 80 
КАЛАЈ И ПРОИЗВОДИ ОД КАЛАЈ 

З а б е л е ш к и 
1. Во оваа глава, под следните поими се подразбира-

1) Прачки 
Валани, екструдирани, влечени или ковани произво-

ди што не се во макари и што по целата должина се со ист 
полн попречен пресек во форма на круг, овал, правоагол-
ник (вклучувајќи и кдвадрат), истостран триаголник или 
на правилен конвексен многуаголник (вклучувајќи и 
„плоскави кругови“ и „модифицирани правоаголници“, 
кај кои двете спротивни страни се конвексни лакови, а 
другите две страни се прави, со еднаква должина и пара-
лелни). Производите со попречен пресек во форма на пра-
воаголник (вклучувајќи и квадрат), триаголник или на 
многуаголник можат по целата должина да имаат заобле-
ни рабови. Дебелината на производите со правоаголен по-
пречен пресек (вклучувајќи и „модифицирани правоагол-
ници“) треба да преминува една десеттина од широчина-
та. Овој поим, исто така, опфаќа леани или синтерувани 
производи со иста форма и димензи, кои по производство-
то се обработувани (освен со просто отсечување или со 
симнување нат површинскиот слој), под услов со тоа да не 
добијат карактер на производи што се распоредуваат во 
други тарифен броеви. 

2) Профили 
Валани, екструдирани, влечени, ковани или обликува-

ни производи, во макари или не, со ист попречен пресек по 
целата должина и што не и одговараат ниту на една од де-
финициите за прачки, жица, плочи, лимови, ленти, фолии 
или цевки. Овој поим, исто така, опфаќа леани или синте-
рувани производи со иста форма, кои по производството 
се обработувани (освен со просто отсечување или со сим-
нување на површинскиот слој), под услов со тоа да не до-
бијат карактер на производи што се распоредуваат во дру-
ги тарифни броеви. 

3) Жица 
Валани, екструдирани или влечени производи, во ма-

кари, што по целата должина се со ист полн попречен пре-
сек во форма на круг, овал, правоаголник (вклучувајќи и 
квадрат), истостран триаголник или правилен конвексен 
многуаголник (вклучувајќи „плоскави кругови“ и „моди-
фикувани правоаголници“, кај кои двете спротивни стра-
ни се конвексни лакови, а другите две страни се прави, со 
еднаква должина и паралелни). Производите со попречен 
пресек во форма на правоаголник (вклучувајќи и квадрат), 
триаголник или на многуаголник можат по целата 
должина да имаат заоблени рабови. Дебелината на произ-
водите со правоаголен попречен пресек (вклучувајќи и 
„модифицирани правоаголници“) треба да применува 
едан десеттина од широчината. 

4) Плочи, лимови, ленти и фолии 
Производи со разни површини (освен суровите про-

изводи од тар. број 80.01), во макари или не, со полн по-

пречен пресек во форма на правоаголник (освен квадрат), 
со или без заоблени рабови (вклучувајќи и „модифицира-
ни правоаголници“, кај кои двете спротивни страни се 
конвексни лакови, а другите две страни се страви, со еднак-
ва должина и паралелки), со еднаква дебелина, чиишто по-
вршини се: 

- со правоаголна форма (вклучувајќи и кдвадрат), а 
дебелината не применува една десеттина од широчината; 

- со неправоаголна или неквадратна форма со која и 
да е големина, под услов да не добијат карактер на произ-
води што се распоредуваат во други тарифни броеви. 

Tap. бр. 80.04 и 80.05 опфаќаат, покрај другото, и пло-
чи, лимови, ленти и фолии со шари (на пример: канали, 
ребра, бразди, помали испусти во форма на солзи и др.) и 
производи што биле дупчени, набрани, полирани или Пре-
влечени, под услов со тоа да не добијат карактер на произ-
води што се распредуваат во други тарифни броеви. 

5) Цевки 
Шупливи производи, во макари или не, со ист попре-

чен пресек, само со една затворена шуплина по целата 
должина, во форма на круг, овал, кдвадрат, правоаголник 
(вклучувајќи и квадрат), истростран триаголник или на 
правилен конвексен многуаголник, и со еднаква дебелина 
на ѕидот. Производите со попречен пресек во форма на 
правоаголник (вклучувајќи и квадрат), иртостран триагол-
ник или на правилен конвексен многуаголник кои можат 
по целата должина да имаат заоблени рабови, исто така се 
сметаат како цевки, под услов внатрешните и надвореш-
ните попречни пресеци да се концентрични и да имаат ис-
та форма и правец. Цевките со споменатите попречни пре-
сеци можат да бидат полирани, Превлечени, свиткани, со 
навои, дупчени, со стеснување, со проширување, конусни 
или снабдени со прирабници, манжетни или прстени. 

З а б е л е ш к а кон тарифните подброеви. 
1. Во оваа глава под следните поими се подразбира-

ат: 

1) Нелегиран калај 
Калај со најмала чистота по маса од 99%, под услов 

содржината по маса на бизмут или бакар да е помала од 
границата дадена во следната табела: 

Табела 
Други елементи 

Елементи Граници на содржината во Елементи проценти по маса. 

Bi бизмут 0,1 
Си бакар 0,4 

2) Легури на калај 
Метални супстанци во кои калајот по маса преовла-

дува над секој друг елемент, под услов: 
i) вкупната содржина по маса на тие елементи да пре-

минува 1%; 
ii) содржината по маса на бизмут или на бакар да би-

де еднаква на големината дадена во наведената табела 
или над неа. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

80.01 Калај, суров: 
8001.10 - Калај, нелегиран Сл 
8001.20 - Легури на калај Сл 

80.02 8002.00 Отпадоци и остатоци, од калај Сл 
80.03 8003.00 Прачки, профили и жица, од ка-

лај 6 
80.04 8004.00 Плочи, лимови и ленти, од ка-

лај, со дебелина поголема од 
0,20 mm 6 
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Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

81.01 - Волфрам (tungsten) и производи 
од волфрам, вклучувајќи и от-
падоци и остатоци: 

. 8101.10 - Прав , 5 
8101.9 - Друго: 
8101.91 - - суров волфрам (tungsten), 

вклучувајќи и прачки добие-
ни само со сиитерување; от-
падоци и остатоци 5 

8101.92 - - прачки, освен добиени само 
со синтерување, профили, 
плочи, ленти, лимови и фо-
лии 5 

8101.93 - - жица 5 
8101.99 - - д р у г о 5 

81.02 - Молибден и производи од мо-
либден, вклучувајќи и отпадоци 
и остатоци: 

8102.10 - Прав 5 
8102.9 - Друго: 
8102.91 - - суров молибден, вклучува-

јќи и прачки добиени само 
со синтерување; отпадоци и 
остатоци 5 

8102.92 - - прачки, освен добиени само 
со синтерување, профили, 
плочи, ленти, лимови и фо-
лии 5 

8102.93 - - жица 5 
8102.99 - - друго 5 

81103 Тантал и производи од тантал, 
вклучувајќи и отпадоци и оста-
тоци: 

81.04 

80.05 Калајни фолии (вклучувајќи и \ 
печатени или со подлога од 
хартија, картони, пластична ма-
са или слични материјали), со 
дебелина до 0,20 mm (не смета-
јќи ја подлогата); прав и луш-
пи, од калај: 

8005.10 - Фолии 7 
8005.20 - Прав и лушпи 7 

80.06 8006.00 Цевки и прибор за цевки (на 
пример: спојница колена, му-
фови), од калај 4 8 

80.07 Други производи од калај: 
8007.001 амбалажа 10 
8007.002 - - - арматури 10 
8007.003 производи за домаќинство 12 
8007.004 други производи, необра-

ботени 10 
8007.009 - - - други производи, обрабо-

тени 12 

Глава 81 
ДРУГИ ПРОСТИ МЕТАЛИ; КЕРМЕТИ; ПРОИЗВОДИ 

ОД НИВ 
З а б е л е ш к а кон тарифните подброеви 

1. Забелешката 1кон глава 74, со дефинициите на по- 81.05 
имите за „прачки“, „профили“, „жица“ и „плочи, лимови, 
ленти и фолии“, ќе се применува mutatis mutandis на оваа 
глава. 

81.06 

81.07 

81.08 

81.09 

81.10 

8103.10 

8103.90 

8104.1 
8104.11 

8104.19 
8104.191 
8104.192 
8104.199 
8104.20 
8104.30 

8104.90 
8104.901 
8104.902 
8104.903 
8104.904 

8104.909 

8105.10 

8105.90 

8106.001 

8106.009 

8107.10 

8107.90 

8108.10 

8108.90 

8109.10 

8109.90 

8110.001 

8110.009 

- Суров тантал, вклучувајќи и 
прачки добиени само со син-
терување; отпадоци и остато-
ци; прав 

- Друго 
Магнезиум и производи од маг-
незиум, вклучувајќи и отпадоци 
и остатоци: 
- Суров магнезиум: 
- - со содржина по маса од нај-

малку 99,8% магнезиум 
- - други: 
- - - ливни легури 
: легури за гмечење 

друго 
- Отпадоци и остатоци 
- Пиленки, струганици и грану-

л а сортирани по големина; 
,прав 

- Друго: 
прачки и профили 
лимови и плочи 
жица 
други производи, необра-
ботени 
други производи, обрабо-
тени 

Кобалтно мате и други меѓу-
производи на металургијата на 
кобалт; кобалт и производи од 
кобалт, вклучувајќи и отпадоци 
и остатоци: 
- Кобалтно мате и други меѓу-

производи на металургијата 
на кобалт; суров кобалт; от-
падоци и остатоци; прав 

- Друго 
Бизмут и производи од бизмут, 
вклучувајќи и отпадоци и оста-
тоци: 

бизмут, суров и отпадоци 
и остатоци; прав 
производи од бизмут 

Кадмиум и производи од кад-
миум, вклучувајќи и отпадоци 
и остатоци: 
- Суров кадмиум, отпадоци и 

остатоци; прав 
- Друго 
Титан и производи од титан, 
вклучувајќи и отпадоци и оста-
тоци: 
- Суров титан; отпадоци и ос-

татоци; прав 
- Друго 
Циркониум и производи од 
циркониум, вклучувајќи и отпа-
доци и остатоци: 
- Суров циркониум; отпадоци 

и остатоци; прав 
- Друго 
Антимон и производи од анти-
мон, вклучувајќи и отпадоци и 
остатоци: 

суров антимон; отпадоци 
и остатоци; прав 
друго 

Сл 
5 
5 
5 

8 
5 

5 
5 

5 

6 

6 
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6 
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5 
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5 
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81.11 Манган и производи од манган, 
вклучувајќи и отпадоци и оста-
тоци: 

8111.001 суров манган; отпадоци и 
остатоци; прав 

8111.009 друго 
8И.12 Берилиум, хром, германиум, 

ванадиум, галиум, хафниум, ин-
диум, ниобиум (колумбиум), ре-
ниум и талиум и производи од 
тие метали, вклучувајќи и отпа-
доци и остатоци: 

8112.1 - Берилиум: 
8112.11 - - суров; отпадоци и остато-

ци; прав 
8112.19 , - - д р у г о 
8112.20 - Хром 
8112.30 - Германиум 
8112.40 - Ванадиум 
8112.9 - Д р у г о 
8112.91 - - суров; отпадоци и остато-

ци; прав 
8112.99 - - д р у г о 

81.13 8113.00 Кермети и производи од керме-
ти, вклучувајќи и отпадоци и 
остатоци 

Глава 82 
АЛАТИ, НОЖАРСКИ ПРОИЗВОДИ, ЛАЖИЦИ И ВИ-
Л У Ш К И , ОД ПРОСТИ МЕТАЛИ; НИВНИ ДЕЛОВИ ОД 

ПРОСТИ МЕТАЛИ 
З а б е л е ш к и . 
1. Оваа глава опфаќа ламби за лемење, преносни ко-

,вачници, точила за острење со постаменти, сетови за ма-
никир и педикир; производи од тар. број 82.09; производи 
со сечиво или со друг работен дел од: 
“ 1) прост метал; 

2) метални карбиди или кермети; 
3) бесценети или полубесценети камења (природни, 

синтетички или реконституирани), врз подлога од прост 
метал, метални карбиди или кермети; 

4) абразивни материјали врз подлога од прости мета-
ли, ако таквите производи имаат режни заби, бразди, жле-
бови или слично за сечење, од прости метали, што ги за-
држуват своите првобитни особини и функции за сечење и 
по нанесувањето на абразив. 

2. Деловите од прости метали за производите од оваа 
глава се распоредуваат со производите чиишто делови се, 
освен посебно наведените делови и држачи за рачни алати 
(тар. број 84.66). Меѓутоа, деловите за општа употреба де-
финирани во забелешка 2 кон оддел XV се исклучуваат од 
оваа глава. 

Главните обичните и чешлестите ножеви за електрич-
ни апарати за бричење и електрични апарати за стрижење 
се распоредуваат во тар. број 85.10. 

3. Сетовите составени од еден или од повеќе ножеви 
од тар. број 82.11 и најмалку од еднаков број производи од 
тар. број 82.15 се распоредуваат во тар. број 82.15. 

Тарифен Тарифна Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска 

стапка 

1 2 3 4 

82.01 Рачен алат; дурин, лопати, 
крампови, казми, мотики, вили 
и гребли; секири, косири и сли-
чен алат за сечење; сите видови 
ножици за режење; коси, српо-
ви, ножеви за сено, ножици за 
жива ограда, клинови за цепење 
стебла и друг алат што се ко-

ристи во земјоделството, хор-
тикултурата или во шумарството: 

8201.10 - Дурин и лопати 14 
8201.20 - Вили 14 
8201.30 - Крампови, казми, мотики и 

гребла 14 
8201.40 - Секири, косири и сличен алат 

' за сечење 14 
8201.50 - Ножици што се користат со 

една рака (вклучувајќи и 
ножици за жица): 

8201.501 за лоза 15 
8201.509 други , 17 
8201.60 - Ножици за жива ограда, 

ножици за режање граники и 
слични ножици, што се ко-
ристат со помош на двете ра-
це 14 

8201.90 - Друг рачен алат што се ко-
ристи во земјоделството, хор-
тикултурата или во шумар-
ството 14 

82.02 Рачни пили, листови за пили од 
сите видови (вклучувајќи и лис-
тови на пили за врежување, 
прорежување, како и листови 
на пили без запци): 
- Рачни пили: 

' за дрво 17 
за метал - . . „ ' 17 
за други материјали ^ “ ; '17 

- Листови за лентести пили: 
за метал 17 
за дрво . 15 
за други материјали 17 

- Кружни листови за пили, 
вклучувајќи и пилести глода- .-
ла: 

- со работен дел од челик: 
за метал 17 
за дрво 15 
за други материјали 17 

- - со работен дел од други ма-
теријали: 

за метал 17 
за дрво 15 
за други материјали 17 

- Режни синџири за пили 17 
- Други листови за пили: 
- прави (рамни) листови за 

пили, за обработка на ме- - - ; 
тал: 

за машински пили 17 
за рачни пили 17 

- - други: 
за дрво 15 
за други материјали 17 

82.03 Егиња, рашпи, клешти (вклучу-
вајќи и клешти за сечење), пин-
ц е т а ножици за сечење метал, 
секачи на цевки, секачи на свор-
ници, клешти за Дупчење и сли-
чен рачен алат: 

8203.10 - Егиња, рашпи и сличен алат: 
8203.101 егиња за метал 14 
8203.109 рашпи и сличен алат 14 
8203.20 - Клешти (вклучувајќи и клеш-

ти за сечење), пинцети и сли-
чен алат: 

8202.10 
8202.101 
8202.102 
8202.109 
8202.20 
8202.201 
8202.202 
8202.209 
8202.3 

8202.31 
8202.311 
8202.312 
8202.319 
8202.32 

8202.321 
8202.322 
8202.329 
8202.40 
8202.9 
8202.91 

8202.911 
8202.919 
8202.99 
8202.991 
8202.999 

5 
. 5 
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1 
' 2 3 4 

8203.201 комбинирани клешти 14 
8203.202 клешти столарски 14 
8203.203 - - - клешти за сечење 14 
8203.209 руго 14 
8203.30 - Ножици за сечење метал и 

сличен алат 14 
8203.40 - Секачи на цевки, секачи на 

сворници, клешти за дупчење 
14 и сличен алат 14 

82.04 

8204.1 

8204.11 

Обични и француски клучеви за 
шрафови, рачни (вклучувајќи и 
момент-клучеви); изменлив!! 
влошки за клучеви, со или без 
рачка: 
- Обични и француски клучеви 

за шрафови, рачни: 
- недотерливи: 

8204.111 виљушкести 14 
8204.112 окести 14 
8204.119 други 14 
8204.12 - - дотерливи 14 
8204.20 - Изменлив!! влошки за клуче-

ви, со или без рачка 14 
82.05 Рачен алат и направи (вклучу-

вајќи и стаклорезачки дијаман-
ти) што на друго место не се 
спомнати ниту вклучени; ламби 
за лемење; менгелиња, стегалки 
и слично, освен прибор и дело-
за лемење; менгелиња, стегалки 
и слично, освен прибор и дело-
ви за алати машини; наковал-
н а преносни ковачници; точи-
ла со постаменти, движени со 
рака или со педал: 

8205.10 - Алат за дупчење, наредување 
и врежување на навои: 

8205.101 сврдли и дупчалки 14 
8205.102 нарезници и влезници 17' 
8205.109 друго 17' 
8205.20 - Чекани и ковачки чекани: 
8205.201 чекани браварски 14 
8205.209 чекани други 14 
8205.30 - Рендиња, длета (рамни и по-

лутркалезни) и сличен алат 
за обработка на дрво 17' 

8205.40 - Одвртки 17' 
8205.5 - Друг рачен алат и направи 

(вклучувајќи и стаклорезачки 
дијаман,ти): 

8205.51 - - направи за домаќинството 17' 
8205.59 - - друго 17' 
8205.60 - Ламби за лемење 16 
8205.70 - М ен тел иња, стегал к и и слич-

но 17 
8205.80 - Наковална преносни ковач-

ници; точила со постамен-
ти,вртени со рака или со пе-
дал: 

8205.801 наковални 14 
8205.809 друго 17' 
8205.90 - Сетови на предмети од два 

или повеќе напред спомнати 
подброеви 17 

82.06 8206.00 Алат од два или повеќе тар. бр. 
82.02 до 82.05, во сетови за про-
дажба на мало 17 

82.07 Изменлив алат за рачни алат-
ки, со или без механички погон, 
или за алатни машини (на при-
мер: за пресување, ковање, 

1 2 3 4 

втиснување, пресечување, на-
режување и врежување на на-
вои, дупчење и проширување 
на отвори со стружење, повле-
кување, глодање), вклучувајќи и 
матрици за извлекување или ек-
струдирање на метал, и алат за 
дупчење на карпи и земја: 

8207.1 - Алат за дупчење на карпи и 
земја: 

8207.11 - - со работен дел од синтеру-
вани карбиди на метали 
или кермети: 

8207.111 за нафтени и гасни дупчо-
тини Сл 

8207.112 крупни за рударството, 
16 други 16 

8207.113 бургии за рударството, 
16 други 16 

8207.119 друго 17 
8207.12 - - со работен дел од други ма-

теријали: 
8207.121 за рударството и нафтени 

Сл игасни дупчотини Сл 
8207.129 друго 17 
8207.20 - Матрици за влечење или ек-

струдирање на метали 14 
8207.30 - Алат за пресување, ковање, 

извлекување или пресечување 
8207.301 за пресување 14 
8207.302 за ковање 14 
8207.303 за извлекување 14 
8207.309 за пресечување 14 
8207.40 - Алат за нарежување или 

врежување на навои: 
8207.401 врежници 17 
8207.402 нарежници 17 
8207.403 чешли 17 
8207.404 валјаци и плочи 17 
8207.409 друго 17 
8207.50 - Алат за дупчење, освен за 

дупчење на карпи и земја: 
8207.501 спирални бургии за метал 18 
8207.502 спирални бургии за дрво 17 
8207.503 спирални бургии за други 

17 материјали 17 
8207.5099 ; друго 17 
8207.60 - Алат за проширување на от-

вори: 
8207.601 развртувачи 17 
8207.602 впуштачи 17 
8207.603 игли за провлекување 17 
8207.604 глави и стаповки за про-

ширувањ (раздупчување) 
17 на отвори 17 

8207.609 други 17 
8207.70 - Алат за глодање: 
8207.701 плочести глодала за мета-

ли 17 
8207.702 валчести глодала за мета-

ли 17 
8207.703 вретенест глодала за ме-

тали 17 
8207.704 друго, за метали 17 
8207.705 за дрво, плочести 14 
8207.706 за дрво, валчести 14 
8207.707 за дрво, вретенест 14 
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8207.708 за дрво, други 14 
8207.709 за други материјали 17 
8207.80 - Алат за стружење: 
8207.80 1 со сечива од синтерувани 

метали карбиди, за мета-
ли 14 

8207.802 други, за метали 14 
8207.803 на дрво ' 14 
8207.809 на други материјал 14 
8207.90 - Друг изменлив алат : 
8207.901 дијамантски порамнувач-

ки на брусни плочи 17 
8207.909 други 17 

82.08 Ножеви и сечила за машиник 
или за механички направи: 

8208.10 - За обработка на метали 
8208.20 - За обработка на дрво: 
8208.20 1 за сечење на фурнир 
8208.202 за рендисување 
8208.209 друго 
8208.30 - За кујнски уреди или за ма-

шини што се користат во 
прехранбената индустрија 14 

8208.40 - За машини во земјоделство-
то, хортикултурата и во шум-
рството 14 

8208.90 - Друго: 
8208.90 1 за хартија и картон 14 
8208.902 за кожа 14 
8208.909 друго 14 

82.09 8209.00 Плочки, стапчиња, врвови и 
слично за алат, немонтирани, 
од синтерувани карбиди на ме-
тали или од кермет: 

8209.001 плочки 17 
8209.002 стапчиња 17 
8209.009 друго 17 

82.10 8210.00 Механички направи на рачен 
погон, со маса до 1 :kg или по-

f мала, што се употребуваат за 
подготвување или послужување 
на храна или пијалаци: 

8210.001 - - - мелници за кафе 17 
8210.002 машини за мелење месо 17 
8210.003 машини за мелење ореви 17 
8210.009 друго 17 

82.11 Ножеви со сечила, назабени, на-
забени или не (вклучувајќи и 
градинарски ножеви), освен 
ножевите од тар. број 82.08 и 
сечила за ножеви: 

8211.10 - С е т о в и 17 
8211.9 - Д р у г о : 
8211.91 - - трпезни ножеви со фиксира-

ни сечила 17 
8211.92 - - други ножеви со фиксирани 

сечила: 
8211.921 калемарски 15 
8211.922 кожарски 20 
8211.923 кујнски 17 
8211.924 месарски 17 
8211.925 ловечки 17 
8211.929 други 17 
8211.93 - - ножеви со нефиксирани 

сечила 17 
8211.94 — с е ч и л а 20 

82.12 

82.13 

8212.10 

8212.101 
8212.109 
8212.20 

8212.90 
8213.00 

Апарати за бричење, бричеви “и“-
сечи л а за бричење, жилети и 
друго (вклучувајќи и недоврше-
ни сечила во лента): 
- Апарати за бричење и бриче-

ви: 
апарати за бричење 
бричеви 

- Сечила за^ бричење (жилети и 
друго, вклучувајќи и недов-
ршени сечила во лента) 

- Други делови 
Ножици (вклучувајќи и кројач-
ки и слични ножици) и сечила 
за нив: 

17 
15 

17 
17 

8213.001 ножици за маникир 17 
14 8213.002 ножици за домаќинството 15 

8213.003 ножици за з а н а е т ч и с т в о -
14 то 15 

14 8213.004 други ножици 17 

14 8213.009 сечила 15 
82.14 Други кожарски производи (на 

пример: машини за стрижење, 
или за струг, месарски или куј-
нски сатари, месарски секири и 
ножеви за сецкање месо, ножеви 
за хартија); сетови и направи 
за маникир и педикир (вклучу-
вајќи и егиња за нокти): 

8214.10 - Ножеви за хартија, за отвора-
ње на писма, бришење 
(стружење-радирање), за ос-
трење на моливи, и сечила за 
нив 17 

8214.20 - Сетови и направи за маникир 
или педикир (вклучувајќи и 
егиња за нокти) 17 

8214.90 - Друго 17 
82.15 Лажици, виљушки, црпалки, 

Лажици за пена, лопатки за сер-
вирање слатки, ножеви за риба, 
ножеви за путер, штипки за ше-
ќер и сличен кујнски и трпезен 
прибор: 

8215.10 - Сетови кои содржат најмалку 
еден производ превдечен со 
благороден метал 17 

8215.20 - Други сетови 17 
8215.9 - Друго: 
8215.91 - - Превлечени со благороден 

метал 17 
8215.99 - - друго 17 

Глава 83 

РАЗНИ П Р О И З В О Д И ОД П Р О С Т И М Е Т А Л И 
З а б е л е ш к и 
1. Во оваа глава деловите од прости метали се распо-

редуваат со производите за кои се наменети. Меѓутоа, 
производите од железо или од челик од тар. бр. 73.12, 
73.15, 73.17, 73.18 и 73.20, или слични производи од други 
прости метали (глави 74 до 76 и 78 до 81) не се сметаат ка-
ко делови на производите од оваа глава. 

2. Во тар. број 83.02, под поимот „тркалца (за мебел и 
сл.)" се подразбираат тркалца (вклучувајќи и тркалца со 
надворешна гума) со пречник до 75 mm или тркалца (вклу-
чувајќи- и тркалца со надворешна гума) со пречник пого-
лем од 75 mm, под услов широчината на тркалцето или на 
надворешната гума, поставена на него, да е помала од 30 
mm. 
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Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
ска 

Стапка 

83.01 Катанци и брави (на клуч, шиф-
ра или електрични), од прости 
метали; затворачи и елкови со 
затворачи, кои имаат вградени 

. “ "“ ' брави, од прости метлаи; клу-
чеви за кои и да е од спомена-
тите производи од прости мета-
ли: 

8301.10 - Катанци 14 
8301.20 - Брави за моторни возила 17 
8301.30 - Брави за мебел 14 
8301.40 - Д р у г и брави: 
8301.401 брави за врати 14 
8301.409 други 17 
8301,50 - Затворачи и окови со затво-

р а ч ^ кои имаат вградени 
брави 17 

8301.60 - Делови: 
8301.601 - - - цилиндри за брави со клу-

чеви 17 
8301.609 други 17 

-8301.70 - Клучеви испорачани посебна 17 

83.02 Окови, прибор и слични произ-
води од прости метали, за ме-
бел, врати, скалишта, прозорци, 
ролетни, каросерии, седларски 
стоки, куфери, сандаци, кутии и 
слично; кукачки за качење ша-
пки, конзоли и слично; тркалца 
(за мбел и сл.), со елементи за 
прицврстување од прости мета-
ли; автоматски затворачи на 
врати, од прости метали: 

8302.10 - Ш а р к и 17 
8302.20 - Тркалца (за мебел и сл.) 14 
8302.30 - 'Други окови, прибор и слич-

ни производи за моторни 
возила 17 

8302.4 - Други окови, прибор и слич-
ни производи: 

8302.41 - - градежни окови: 
8302.411 механички f 13 
Ѕ302А19 други 17 
8302.42 - - д р у г и , за мебел: 
8302.421 механички 14 
8302.429 - - -г други 17 
8302.49 - - Друго: 
8302.491 бродски, механички 13 
8302.492 за текстилна, кожена и 

друга галеријата, механич- \ 
ки 14 

8302.493 други механички 15 
8302.499 други 17 
8302.50 - К у к а к и за качеле шапки, 

конзоли и слично 17 
8302.60 - Автоматски затворачи на 

врати 17 

83.03 Каси, сефови, врати и прегради 
за трезори, преносливи сигур-
носни касети за пари или доку-
менти и слично, од прости ме-
тали: 

8303.001 - - - преносливи сигурносни 
касети 16 

83.04 

83.05 

83.06 

83.07 

83.08 

83.09 

8303.002 

8303.009 
8304.00 

8305.10 

8305Л0 

8305.90 

8306.10 
8306.2 
8306.21 

8306.29 
8306.30 

8307.10 
8307.90 

8308.10 
8308.20 

8308.90 
8309.901 
8309.909 

8309.10 
8309.90 
8309.901 

каси, сефови и врати без 
механички и автоматски 
уреди за затворање , 16 
други 17 

Ормани за архиви, ормани за 
картотеки, кутии за сортирање 
на документи, регали за харти-
ја, пултови за пера, пултови за 
штембили и слична канцела-
риска или трпезна опрема, од 
прости метали, освен канцела-
рискиот мебел од тар. број 
94.03 17 
Механизми за корици со сло-
бодни листови или за фасцик-
ли, спојници за акти и писма, 
јавачи за картотеки и слични 
канцелариски предмети, од 
прости метали; противни спој-
ници во „лента“ (на пример: за 
канцеларии, тапетариЈа, пакува-
ње), од прости метали: 
- Механизми за корици со сло-

бодни листови или за фасцик-
ли 15 

- Прошиени спојници во „лен-
та“ 15 

- Друго, вклучувајќи и делови 17 
Ѕвона, гонгеви и слично, нее-
лектрични, од прости метали; 
статуети и други украси од 
прости метали; рамки за фото-
графии, слики и слично, од про-
сти метали; огледала од прости 
метали: 
- Ѕвона, гонгеви и слично 
- Статуети и други украси: 
- - Превлечени со благороден 

метал 
- - друго 
- рамки за фотографии, слики 

и слично; огледала 
Свитливи цевки, од прости ме-
тали, со или без,прибор: 
- Од железо или челик 
- Од други прости метали 
Затворачи, окови со затворачи, 
преѓици, затворачи со преѓици, 
колци, ринглички и слично, за 
облека, обувки, рачни торби, 
патни предмети и други готови 
производи; цевчести или чата-
лест и заковки, од прости мета-
ли; перли и пулелии, од прости 
метали: 
- Колци и ринглички 14 
- Цевчести или чаталести за-

ковки 14 
- Друго, вклучувајќи и делови: 

перл и и пулелии 17 
друго 14 

Затки (вклучувајќи и крунски 
затки, набојни затки и затки 
низ кои се силе), капсули за ши-
шиња, капаци од лим со или 
без навој, пломби и друг при-
бор за пакување, од прости ме-
тали: 
- Крунски затки 17 
- Друго: 
- - - навојни затки 17 

17 

17 
17 

17 

15 
"15 
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8309.902 - - - пломби, необработени 8 
8309.903 пломби, обработени 10 
8309.909 друго 17 

83.10 8310.00 Плочи со натписи, ознаки, ад-
реси и слични плочи, броеви, 
букви и други знаци, од прости 
метали, освен од тар. број 94.05 17 

83.11 Жица, прачки, цевки, плочи, 
електроди и слични производи, 
од прости метали или од ме-
тални карбиди, обложени или . 
исполнети со топители, кои се 
употребуваат за меко лемење, 
тврдо лемење, заварување или 
нанесување на метал или мета-
лен карбид; жици и прачки аг-
ломерирани од прав на прости 
метали, за метализација со 
прскање; 

83П.10 - Обложени електроди од про-
сти метали, за електролачно 
заварување ' 13 

8311.20 - Жица од прост метал со јад-
ро, за електролачно заварува-
ње 13 

8311.30 - Обложени прачки и жица со 
јадро, од прости метали, за 
меко лемење, тврдо лемење и 
за заварување со пламен 13 

8311.90 - Друго, вклучувајќи и делови 13 

ОДДЕЛ XVI 

МАШИНИ, АПАРАТИ И УРЕДИ; ЕЛЕКТРОТЕХНИЧ-
КА ОПРЕМА; НИВНИ ДЕЛОВИ; АПАРАТИ ЗА СНИ-
МАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈА НА ЗВУК, АПАРАТИ ЗА 
СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈА НА ТЕЛЕВИЗИСКА 
СЛИКА И ЗВУК; ДЕЛОВИ И П Р И Б О Р ЗА ОВИЕ ПРО-

ИЗВОДИ 
З а б е л е ш к и 
1. Овој оддел не опфаќа: 
1) трансмисиони, конвеерски или елеваторски реме-

ни или ленти, од вештачки пластични маси од глава 39 
или од гума (тар. број 4010) и други производи што се 
употребуваат во машини, механички или електрични апа-
рати, како и за други технички потреби, од мека гума (тар. 
број 40.16); 

2) производи од риродна или вештачка кожа (тар. 
број 42.04) или од крзно (тар. број 43.03) што се употребу-
ваат за машини, механички уреди или за други технички 
потреби; 

3) бобини, калеми, копсови, конуси, јадра, макари и 
слични подлоги, од кој и да е материјал (на пример: од 
глави 39,40, 44, 48 и оддел XV); 

4) перфорирани карти за Жакардови и слични маши-
ни (на примерно од глави 39 до 48 и оддел XV); 

5) трансмисиони, конвеерски Или елеваторски реме-
ни, од текстилен материјал (тар. број 59.10) или други 
производи од текстилен материјал за технички потреби 
(тар. број 59.11); 

6) бесценети и полубесценети камења (природни, син-
тетички или реконституирани) од тар. број 71.02 до 71.04 и 
производи што во целост се изработени од такви камења 
од тар. број 71.16, освен немонитрани обработени сафири 
и дијаманти за грамофонски игли (тар. број 85.22). 

7) делови за општа употреба, дефинирани со за-
блежка 2 кон оддел XV на ова тарифа, од прости метлаи 
(оддел XV) у слични производи од пластични мси (глава 
39); 

8) прачки за дупчење (тар. број 73.04); 
9) бескрајни, ремни од метална жица или од метални 

ленти (оддел XV); 
10) производи од глави 82 и 83; 

11) производи од оддел XVII; 
12) произдови од глава 90; 
13) часовници и други производи од глава 91; 
14) изменливи алати од тар. број 82.07 и четки што се 

употребуваат како делови на машини од тар. број 96,03; 
слични изменливи алати кои се распоредуваат спроед ма-
теријалот од кој е избработен нивниот работен дел (на 
пример: во глави 40, 42, 43, 45 и 59 или во тар. бр. 68.04 и 
69.09); 

15) производи од глава 95. 
2. Деловите на машини (освен производите од забе-

лешка 1 кон овој оддел, забелешка 1. кон глава 84, забе-
лешка 1 кон глава 85 и делови на производи од тар, број 
84.04, 85.44, 85.45, 85.46 и 85.47) се распоредуваат според 
слидените правила: 

1) производите од кој и да е тарифен број на глави 84 
и 85 на оваа тарифа (освен тар. бр. 84.85 и 85.48) се распо-
редуваат во своите соодветни тарифни бреви; 

2) деловите што се погодни за употреба само или 
главно со посебен вид машини, или со повеќе видови ма-
шини што се рспоредуваат во ист тарифен број (вклучува-
јќиу и, машини што се рспоредуваат во тар. бр. 84.79 и 
85.43), се распоредуваат со тие машини. Ако тие делови 
односно производи можат да се користат со производите 
од тар. број 85.17 и со производите од тар. бр. 85.25 до 
85.28 се распоредуваат во тар. број 85.17; 

3) сите други делови се распоредуват во тар, број 
84.85 или во тар. број 85.48. 

3. Ако од тарифните броеви на овој оддел не произле-
гува поинаку, комбинираните машини што се состојат'од 
две или повеќе машини, споен така што да формираат ин-
тегрална целина и другите машини дотерани за вршење 
на две или повеќе дополнителни или алтернативни фун-
кции, се распоредуваат ккао да се состјат само од онаа 
компонента или да претставуваат само онаа машина која 
ја врши главната функција. 

4. Кога машината (вклучувајќи и комбинадија на по-
веќе машини) се состои од повеќе компоненти (одврени 
или меѓусебно поврзани со цевки, трансмисиони уреди, со' 
електрични кабли или со други уреди) и тие компоненти 
се предвидени заедно да придонесуваат за јасно дефинира-
ната функција од еден тар. број на глави 84 или 85, тогаш 
сите компоненти се сметаат како целина и се распоредува-
ат во тарифниот број кој и одговара на функцијата на це-
лината. 

5. Под поимот „машина“ во овие забелешки се под-
разбира која и да е машина, уред, постројка, опрема апа-
рат или направа наведени во тарифните броеви на глави 
84 и 85. 

Глава 84"ѓ 

НУКЛЕАРНИ РЕАКТОРИ, КОТЛИ, МАШИНИ И МЕ-
ХАНИЧКИ УРЕДИ; НИВНИ ДЕЛОВИ 

З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) мелнички камења, брусни камења и други произво-

ди од глава 68; 
2) уреди и машини (на пример: пумпи) и нивни дело-

ви од керамички материјал (глава 69); 
3) лабораториско стакло (тар. број 70.17); машини, 

апарати и други производи за технички потреби и нивни 
делови, од стакло (тар. број 70.19 и 70.^0); 

4) производи од тар. бр. 73.21 и 73.22 и слични произ-
води од други прости метали (глави 74 до 76 и 78 до 81); 

5) електромеханички алат за работа во рака од тар. 
број 85.08 и електромеханички апарати за домаќинството 
од тар. број 85,09; 

6) механички апарати за чистење на подови на рачен 
погон (тар. број 96.03). 

2.. Машините и апаратите кои одговараат на наиме-
нувањето од еден или од повеќе тар. бр. од 84. 01 до 84.24 и 
истовремено на наименувањето од еден или повеќе тар. 
бр. од 84.25 до 84.80 се распоредуваат, согласно со точка 3 
од забелешката кон оддел XVI на оваа тарифа, во соодвет-
ните тар. бр. 84.01 до 84.24, а не во тар.бр. 84.25 до 84.80. 

Tap. број 84.19 не опфаќа: 
, 1) уреди за 'ртење, инкубатори и топли батерии за пи-

v диња (тар. број 84.36); 
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2) машини за влажење на зрна (тар. број 84.37); 
3) дифузиони апарати за екстракција на шеќерен сок 

(тар. број 84.38); 
. . . 4) машини за термичка обработка на текстилни пред-
ива, ткаенини и на други производи од текстил (тар. број 
84.51); 

5) машини и уреди наменети за механички операции 
во кои промената на температура, дури и ако е потребна, е 
споредна во однос на главната функција. 

Tap. број 84.22 не опфаќа: 
1) машини за зашивање вреќи и слична амбалажа 

(тар. број 84.52); 
2) канцелариски машини (тар. број 84.72). 
3. Алатните машини за обработка на кој и да е мате-

ријал кои одговараат на наименувањето од тар. број 84.56, 
а истивремено и на наименувањата од тар. бр. 84.5/, 84.58, 
84.59, 84.60, 84.61, 84.64 и 84.65 ќе се распоредат во тар. 
број 84.56. 

4. Tap. број 84.57 ги опфаќа само алатките машини за 
обработка на метал (освен стругови) кои можат да изведу-
ваат разни операции на машинска обработка, и тоа на 
еден од следните начини: 

1) со автоматска промена на алатот од „магацин“ 
или слично, во согласност со програмата за машинска об-
работка (центри за машинска обработка); 

2) со автоматско користење, истовремено или после-
довно, на разни работни единици за обработка на фиксно 
поставен работен предмет (машини изградени врз прин-
ципот на работни единици, со една станица); 

3) со автоматско пренесување на работниот предмет 
на работните единици (трансфер-машини со повеќе стани-
ци). 

5.1. Под поимот „машини за автоматска обработка 
на податоци“ од тар. број 84.71 се подразбираат: 

(1) дигиталните машини што можат: (i) да ја мемори-
раат програмата или програмите за обработка и, барем, 
податоците што се потребни веднаш за извршување на 
програмите; (ii) слободно да се програмираат во соглас-
ност со потребите на корисникот; (iii) да изведуваат арит-
метички операции што ги специфицирал корисникот и (iv) 
без човечка интервенција да ја.извршуваат програмата за 
обработка што се бара од нив, да го модифицираат текот 
на изведувањето на обработката со логична одлука за вре-
ме на таквата обработка; 

(2) аналогните машини што можат да симулираат 
математички мрдели и кои содржат најмалку: аналогни 
елементи, контролно-управувачки едементи и елементи за 
програмирање; 

(3) хибридните машини што се состојат или од диги-
тална машина со аналогни елементи или од аналогна ма-
шина со дигитални елементи. 

2) Машините за автоматска обработка на податоци 
можат да бидат во форма на системи кои се состојат од 
променлив број единици сместени во посебни Куќишта. Се 
смета дека единицата претставува дел од комплетниот 
систем ако ги исполнува следните два услова: 

(1) да може да се поврзе со централната единица за 
обработка, директно или преку една или повеќе други еди-
ници; 

(2) посебно да е конструирана какао дел од тој систем 
(таа мора да биде способна да прифати или да даде пода-
ток во форма на шифри или сигнали што може да ги ко-
ристи системот, освен ако е тоа единица за напојување со 
енергија). 

Тие единици, посебно испорачани, исто така се распо-
редуваат во тар. број 84.71. 

Tap. број 84.71 не опфаќа машини кои имаат вградена 
машина за автоматска обработка на податоци или рабо-
тат во врска со машина за автоматска„ обработка на пода-
тоци, и вршат специфична функција. Таквите машини се 
распоредуваат во тарифните броеви според нивната соод-
ветна функција или, ако тоа не е можно, во тарифните бро-
еви за други машини. 

6. Tap. број 84.82, покрај другото, опфаќа полирани 
челични куглички чии што најголеми и најмали пречници 
не се разликуваат од номиналниот пречник за повеќе од 
1% или 0,05 mm, според тоа што е помалку. Другите че-
личи и куглички се распоредуваат во тар. број 73.26. 

7. Машина која има повеќе функции се распоредува 
според својата главна функција. 

Машината чија главна функција не е опишана во ние-
ден тарифен број или чија ниедна функција не е главна, 
ако од- текстот не произлегува поинаку, во согласност со 
забелешка 3 кон оваа тлава и забелешка 3 кон оддел XVI 
на оваа тарифа, се распоредува во тар. број 84.79. Tap број 
84.79 опфаќа и машини за изработка на јажиња и ортоми 
(на пример: за сучење, вплетување, изработка на кабли), 
од метална жица, текстилно предиво или од кој и да е друг 
материјал или од комбинации на тие материјали. 

З а б е л е ш к а кон тарифниот подброј: 
1. Tap. подброј 8482.40 се однесува само на лагерите 

со цилиндрични валјаци со ист пречник до 5 mm и со 
должина што е најмалку трипати поголема од пречникот. 
Краевите на валјаците можат да бидат заоблени. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
ска 

стапка 

1 2 3 4 

84.01 Нуклеарни реактори; горивни 
елементи (патрони), неозраче-
ни, за нуклеарни реактори; ма-
шини и апарати за сепарација 
на изотопи: 

8401.10 - Нуклеарни реактори 5 
8401.20 - Машини и апарати за сепара-

ција на изотопи и нивни де-
лови: 

8401.201 за дестилација 16 
8401.202 центрифуги 10 
8401.209 друго 15 
8401.30 - Горивни елементи (патрони), 

неозрачени 5 
8401.40 - Делови на нуклеарни реакто-

ри 5 
84.02 Котли за производство на вода-

на и друга пара (освен котли за 
централно греење со топла во-
да кои можат да произведат па-
ра со низок притисок); котли за 
прегреана вода: 

8402.1 - Котли за производство на во-
дена и друга пара: 

8402.11 - - котли со цевки што се за-
греваат со вода и со произ-
водство на пара над 45 t / h : 

8402.111 главни бродски парни кот-
ли 14 

8402.112 други, со капацитет до 300 
t / h 7 

8402.119 други, со капацитет над 
300 t /h 16 

8402.12 - - котли со цевки што се за-
греваат со вода и со произ-
водство на пара до 45 t / h : 

8402.121 главни бродски парни кот-
ли 14 

8402.129 други 17 
8402.19 - - други котли за производ-

ство на пара, вклучувајќи и 
хибридни котли: 

84^2.191 главни бродски парни кот-
ли 14 

8402.192 котли со пламени цевки 17 
8402.193 вреломаслени котли 17 
8402.199 други 17 
8402.20 - Котли за прегреана вода 17 
8402.90 - Делови 16 

84.03 Котли за централно греење, ос-
вен котлите од тар. број 84.02: 

8403.1- - Котли 15 
8403.90 - Делови 15 
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84.04 Помошни уреди за котли од 
тар. бр. 84.02 и 84.03 (на при-
мер: економајзери, прегрејува-
ни, отстранувани на саѓи, реку-
ператори на гас); кондензатори 
за енергетски единции на воде-
на или друга пара: 

8404.10 - Помошни уреди за котли од 
тар. бр. 84.02 и 84.03: 

8404.101 за котли од тар. број 84.02 
8404.109 за котли од тар. број 84.03 
8404.20 - Кондензатори за енергетски 

единици на водена или друга 
пара 

8404.90 - Делови 
84.05 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 - Генератори за генераторски 
или воден гас, со или без 
свои пречистувачи; ацетиле-
нески генератори и слични 
генератори на влажна постап-
ка со или без свои пречисту-
в а ч ^ -

8405.101 за кислород 
8405.109 други 
8405.90 - Делови: 
8405.901 на генератори за кислород 
8405.909 други 

84.06 ' Турбики на водена и друга па-
ра: 

8406.1 - Турбини: 
8406.11 - - з а погон на пловила: 
8406.111 кондензациони, од најмал-

ку 6.000 kW 
8406.119 други 
8406.19 - - други: 
8406.191 за погон на електрични ге-

нератори со моќ од 
200.000 kW и повеќе во 
термоцентрала! и топлани 

8406.192 кондензациони, од најмал-
ку 6.000 kW 

8406.199 други 
8406.90 - Делови 

84.07 Клипни мотори со внатрешно 
согорување, на палење со по-
мош на свеќичка со наизменич-
но или обртно движење на кли-
пот: 

8407.10 - Мотори за воздухоплови: 
8407.101 за патнички сообраќај, со 

најмалку пет патнички се-
дишта 

8407.109 други 
8407.2 - Погонски мотори за пловила: 
8407.21 - - вонбродски мотори 
8407.29 - - други 
8407.3 - Клипни мотори со наизме-

нично движење на клипот, за 
погон, на возилата од глава 
87: 

8407.31 - - со зафатнина до 50 cm3 

8407.32 - - со зафатнина над 50 до 250 
cm3 

4 ! 2 3 4 

8407.33 - - со зафатнина над 250 до 
1000 cm3 17 

8407.34 - - с о зафатнина над 1000 cm3: 
8407.341 до 1500 cm3 17 
8407.342 над 1500 до 2000 cm3 17 
8407.343 над 2000 до 3000 cm3 17 
8407.349 над 3000 cm3 17 

15 
8407.90 - Други мотори 17 

15 84.08 Клипни мотори со внатрешно 
15 согорување, на палење со по-

мош на компресија (дизел или 
полудизел-мотори): 

15 .8408.10 - Погонски мотори за пловила 17 
15 8408.20 - Мотори за погон на возилата 

од глава 87: 
8408.201 до 1500 cm3 17 
8408.202 над 1500 до 2500 cm3 17 
8408.203 над 2500 до 5000 cm3 17 
8408.204 над 5000 до 9000 cm3 17 
8408.205 над 9000 до 13.500 cm3 17 
8408.209 над 13.500 cm3 17 
8408.90 - Други мотори: 
8408.901 за дизел хидраулични ло-

17 комотиви 17 
8408.909 други 17 

84.09 Делови погодни исклучително 
с или главно за мотори од тар. 

број 84.07 или 84.08: 
12 8409.10 

8409.101. 
- За мотори на воздухоплови: 

за патнички сообраќај, со 
5 најмалку пет патнички се- -

Сл 12 д ишта Сл 
8409.109 други 15 
8409.9 - Други: 
8409.91 - - погодни исклучително или 

главно за клипни мотори 
со внатрешно согорување, 

17 на палење со помош на 
18 свеќичка 15 18 

84.10 
8409.99 

8410.1 

- Други 
Хидраулични турбики, водни 
кола и нивни регулатори: 
- Хидраулични турбини и вод-

15 

14 ни кола: 14 
8410.11 - - с о моќ до 1000 kW: 

17 8410.111 хидраулични турбини 16 
18 8410.119 водни кола 16 
14 8410.12 со моќ над 1000 до 

10.000 kW 16 
8410.13 — со моќ над 10.000 kW 16 
8410.90 - Делови, вклучувајќи и регула-

тори 16 
84.11 Турбомлазни мотори; турбо-

пропелерни мотори и други 
гасни турбини: 

Сл 
8411.1 - Турбомлазни мотори: 

Сл 8411.11 - - со сила на потисокот до 25 
15 

8411.12 
kN 

- - со сила на потисокот над 
5 

17 25 kN 5 
17 8411.2 - Турбопропелерни мотори: 

8411.21 - - со моќ до 1100 kW 5 

17 

17 

8411.22 - - со моќ над 1100 kW 
8411.8 - Други гасни турбини: 
S4W.SI - - со моќ до 5000 kW 
8411.82 - со моќ над 5000 kW 
8411.9 - Д е л о в и : 

16 
16 
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8411.91 - - н а турбомлазни или турбо-
пропелерни мотори 

8411.99 - - д р у г и 
84.12 Други погонски машки и мото-

ри: 
8412.10 - Реактивни мотори, освен тур-

бо млаз ни 
8412.2 - Хидраулични машини и мо-

тори: 
8412.21 - - со линеарно движење (ци-

линдри) 
8412.29 — друго 
8412.3 - Пневматски машини и мото-

ри: 
8412.31 - - со линеарно движење (ци-

линдри) 
8412.39 - - д р у г о 
8412.80 - Друго: 
8412.801 клипни парни машини, 

вклучувајќи и со вграден 
котел 

8412.809 друго 
8412.90 - Делови: 
8412.901 на реактивни и турбопро-

пелерни мотори 
8412.902 на клипни парни машини 

и парни турбини 
8412.909 други 

84.13 Пумпи за течности, опремени 
или неопремени со мерни уре-
ди; елеватори на течности: 

8413.1 - Пумпи опремени или предви-
дени да бидат опремени со 
мерни уреди: 

8413.11 - - пумпи за гориво или мази-
во што се употребуваат на 
бензинските станици или во 
гаражите 

8413.19 - - д р у г и : 
8413.191 во „Ѕ" изработка 
8413.199 други 
8413.20 - Рачни пумпи, освен пумпите 

од тар. подброеви 8413.11 и 
8413.19 

8413.30 - Пумпи за гориво, подмачку-
вање и разладни медиуми на 
клипни мотори со внатрешно 
сотрување 

8413.40 - Пумпи за бетон 
8413.50 - Други пумпи за потиснување 

со наизменично движење: 
8413.501 ; клипни пумпи со висок 

притисок за измивање на 
нафтени и гасни дупчоти-
ни 

8413.502 кални пумпи со капацитет 
до 0,6 m3/ѕ 

8413.503 клип ни пумп“и со регула-
ција на капацитетот, за аг-
ресивни хемиски материја-
ли, со една глава 

8413.504 клипни пумпи со регула-
ција на капацитетот за аг-
ресивни хемиски материја-
ли, со повеќе глави 

8413.509 други 
8413.60 - Други пумпи за потиснување, 

со ротационо движење: 

5 
16 

16 
16 

16 
16 

16 

14 
16 

16 

16 
16 

Сл 

16 

14 

14 
16 

8413.601 

8413.602 

8413.603 -

8413.604 -
8413.605 -
8413.609 -

8413.70 -
8413.701 -

8413.702 

- - хеликоидални монопумпи 
за агресивни хемиски ма-
теријали 14 

- - запчести пумпи за дозира-
ње на полимеризати за 
предење на вештачки и 
синтетички влакна, за аг-
ресивни материјали 14 

- - запчасти пумпи за хидрау-
лика 16 

- - шрафни'пумпи ' 16 
- - крилни пумпи 16 
- - други 16 

Други центрифугадни пумпи: 
- - повеќестепени пумпи за 

измивање на нафтени и 
гасни дупчотини Сл 
повеќестепени херметич-
ки, за течен пропан-бутан 
гас, во „Ѕ" изработка 14 

18 
16 

8413.703 други пумпи во „Ѕ" изра-18 
16 

ботка Сл 18 
16 8413.704 пумпи за агресивни хемис-

14 ки материјали 14 

5 
. 8413.709 

8413.8 

други 

- Други пумпи; елеватори на 

16 

14 течности: 
16 8413.81 - - пумпи: 

8413.811 во „Ѕ" изработка 14 
8413.819 други 16 
8413.82 - - елеватори на течности: 
8413.821 во „Ѕ" изработка 14 
8413.829 други 16 
8413.9 - Делови: 
8413.91 - - пумпи 15 
8413.92 - - елеватори на течности 15 

84.14 Воздушни или вакуум-пумпи, 
воздушни или гасни компресо-
ри и вентилатори; вентилацио-
ни или рециркулациони отстра-
нувачи на мирис со вграден 
вентилатор, вклучувајќи ги 
оние опремени со филтери: 

8414.10 - Вакуум-пумпи 16 
8414.20 - Воздушни пумпи на рачен 

или ножен погон 15 
8414.30 - Компресори за разладни уре-

ди: 
8414.301 . за фрижидери 16 
8414.309 други 16 
8414.40 - Воздушни компресори вгра-

дени на шасија на приколка: 
8414.401 со капацитет од 2 до 25 

mVmin., со работен при-
тисок од 0,2 до 1 МРа 16 

8414.409 други 14 
8414.5 - Вентилатори: 
8414.51 за маса, за под, за ѕид, за 

прозорци, за плафон или 
покрив, со вграден елек-
тромотор со моќ до 125 W 15 

8414.59 - - други: 
8414.591 - - - рударски и јамски ветила-

тори во „Ѕ" изработка, со 
капацитет над 3,5 ш3/ѕ Сл 

8414.599 други вентилатори 15 

5 
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8414.60 - Отстранувани на мирис со 
максимална хоризонтална 
страница до 120 ш : 

8414.601 за домаќинството 16 
8414.609 други 12 

-8414.80 - Друго: 
8414.801 стабилни, компресори со 

капацитет од 2 до 25 ш3 

/min со работен притисок 
од 0,2 до 1,2 МРа 16 

8414.802 стабилни компресори со 
капацитет над 25 до 100 
m3/min. и работен прити-
сок од 0,2 до 1 МРа Сл 

8414.803 стабилни компресори со 
капацитет над 100 m3 /min 
и работен притисок до 2 
МРа, во „Ѕ" изработка и 
за дизел-хидраулични ло-
комотива 5 

8414.804 стабилни компресори за 
кислород 8 

8414.805 други стабилни компресо-
ри 14 

8414.806 - - - дувалки 12 
8414.807 генератори со слободен 

клип за гасни турбини 15 
8414.809 друго 12 
8414.90 - Делови: 
8414.901 на пумпи и компресори 16 
8414.902 на генератори со слободен клип за гасни турбини 15 
8414.903 на рударски и јамски вен-

тилатори во „Ѕ" изработ-
ка, со капацитет над 3,5 
т 3 / ѕ Сл 

8414.904 на други вентилатори 15 
8414.905 на дувалки 12 
8414.909 други 12 

84.15 Уреди за климатизација, со вен-
тилатор на моторен погон и со 
елементи за менување на тем-
пературата и влажноста, вклу-
чувајќи и машини во кои 
влажноста не може посебно да 
се регулира: 

8415.10 - Прозорски или ѕидни, самос-
тојни: 

8415.101 со капацитет до 168 MJ/h 17 
8415.109 со капацитет над 168 

MJ/h 18 
8415.8 - Друго: 
8415.81 - - с о вградена разладна едини-

ца и со вентил за промена 
на циклусот на ладењето 
или греењето: 

8415.811 со капацитет до 168 MJ/h 17 
8415.819 со капацитет над 168 

MJ/h 18 
8415.82 - - друго, со влградена разлад-

на единица: 
8415.821 со капацитет до 168 MJ/h 17 
8415.829 со капацитет над 168 

MJ/h 18 
8415.83 - - без вградена разладна еди-

ница: 
8415.831 со капацитет до 168 MJ/h 17 
8415839 со капацитет над 168 

MJ/h 18 

8415.90 - Делови: 
8415.901 на уреди со капацитет до 

168 MJ/h 
8415.909 уреди со капацитет над 

168 MJ/h 
84.16 Горилници за лежишта на теч-

но гориво, на цврсто гориво во 
прав или на гас; механички 
уреди за ложење, механички ре-
шетки, механички отстранувачи 
на пепел и слични уреди: 

8416.10 - Горилници за лежишта на 
течно гориво: 

8416.10 1 со капацитет до 2 kg/h 
8416.102 со капацитет над 300 kg/h 
8416.109 други 
8416.20 - Други горилници за лежиш-

та, вклучувајќи и комбинира- . 
ни горилници: 

8416.201 со капацитет до 84 MJ/h 
8416.202 за цврсти горива4 

8416.209 други 
8416.30 - Механички уреди за ложење, 

механички решетки, механич-
ки отстранувачи на пепел и 
слични уреди: 

8416.301 механички отстранувачи 
на пепел 

8416.309 друго 
8416.90 - Делови 

84.17 Индустриски и лабораториски 
печки; вклучувајќи и печки за 
спалување, ^електрични: 

8417.10 - Печки за пржење, топење или 
за друга топлотна обработка 
на руди, пирит или на мета-
ли: 

8417.10 1 печки за топење на мета-
ли или железни руди 

8417.102 - - - печки за синтерување 
8417.103 печки за други руди, 

прженец или концентрат 
8417.104 печки за топлотна обра-

ботка на метали во кон-
тролирани атмосфери 

8417.109 други 
8417.20 - Пекарски печки, вклучувајќи 

и печки за кекс 
8417.80 - Други: 
8417.801 цевки и цилиндрични печ-

ки за загревање на нафта 
и нафтени фракции 

- печки за производство на 
кокс 

17 

18 

8417.802 

8417.803 

10 
12 
15 

12 
15 

18 
12 
12 

84.18 

- уреди за спалување на гас 
кај нафтени и гасни дупчо-
тиии 

8417.804 печки за производство на 
стакло и на други немета-
ли 

8417.809 - - - д р у г и 
8417.90 - Делови: 
8417.901 на печки од тар. подбр. 

8417.101, 8417.104 и 
8417.802 

8417.909 на други печки 
Фрижидери, замрзнувачи и дру-
ги уреди за ладење или за-
мрзнување, електрични и дру-

5 

15 

12 

12 
15 

15 

5 

50 

Сл 

15 
15 

15 
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84.19 

8418.10 

8418.2 

8418.21 
8418.22 
Ѕ418.29 
8418.30 

8418.40 

8418.50 

8418.6 

8418.61 

8418.69 
8418.691 

8418.699 
8418.9 
8418.91 

8418.99 
8418.991 
8418.999 

4819.1 

8419.11 

8419.111 
8419.U9 
8419.19 
8419.191 
8419.199 
8419.20 

8419.3 
8419.31 
8419.32 

8419.321 
8419.329 

8419.39 
8419.391 

ги; топлотни пумпи, освен уре-
дите за климатизација од тар. 
број 84.15: 
- Комбинации на фрижидери и 

замрзнувачи со засебни врати 
- Фрижидери за домаќинство-

то: 
- компресиони 
- - апсорпциона електрични 
- други 
- Замрзнувачи во форма на 

сандак, со капацитет до 800 1 
- Замрзнувачи од вертикален 

тип, со капацитет до 900 1 
- Разладни ормани, витрини и 

слично 
- Други уреди за ладење или 

замрзнувале; топлотни пум-
пи: 

- - компресиони единици за ла-
дење, чиишто кондензатори 
се изменувачи на топлота 

- - друго: 
фреонски уреди за разла-
дување на кислород 
друго 

- Делови: 
- - мебел за вградување на уре-

дите за ладење или за-
мрзнување 

- - друго: 
алуминиумски испарувачи 
друго 

Машини, уреди и лабораторис-
ка опрема, електрично загрева-
ни или незагревани, за обработ-
ка на материјали со промена на 
температурата, како што е гре-
ење, варење, пржење, дестила-
ција, ректификација, стерилиза-
ција, пасивизација, парење, су-
шење, евапоризација, валориза-
ција, кондензација или разладу-
вање, освен машини и уреди за 
домаќинството; проточни и 
акумулациони грејачи за вода, 
неелектрични: 
- Проточни и акумулациони 

грејачи за вода, ^електрич-
ни: 

- - проточни грејачи за вода на 
гас: 

за домаќинството 
други 

- другар 
за домаќинството 
други 

- Медицински, хируршки или 
лабораториски апарати за 
стерилизација 

- Сушилници: 
- - на земјоделски производи 
- - на дрво, хартиена маса, 

хартија или картон: 
на дрво 

- - - на хартиена маса, хартија 
или картон 

- - други: 
за дрвни влакна 

15 

15 
15 
15 

15 

15 

15 

15 

5 
15 

15 

5 
15 

16 
16 

16 
16 

16 

16 

16 

16 

10 

84.20 

84.21 

2 3 4 

8419.392 за руди и концентрати 10 
8419.393 за синтетички и вештачки 

влакна, со процесен сме-
тач, индустриски 5 

8419.394 - - ' - з а природни текстилни 
15 влакна 15 

8419.399 други 16 
8419.40 - Уреди за дестилација или 

ректификација: 
8419.401 ректификациони колони 

за производство на кисло-
род 10 

8419.409 друго 16 
8419.50 - Изменувачи на топлота 16 
8419.501 за разладување на пре-

хранбени производи 16 
8419.502 за разладување на нафте-

ни фракции 16 
8419.509 друго 16 
8419.60 - Уреди за претворање на воз-

16 дух и гас во течност 16 
8419.8 - Други машини, уреди и опре-

ма: 
8419.81 - - за подготовка на топли пи-

јалаци или за варење или 
16 греење на храна 16 

8419.89 - - друго: 
8419.891 за подготвување на храна, 

16 освен со варење 16 
8419.899 друго 16 
8419.90 - Делови: 
8419.901 на производите од тар. 

подбр. 8419.391, 8419.392 и 
8419.401 10 

8419.909 - - - други 16 

Каландери и други машини за 
валање, освен за метали или 
стакло, и валјаци за нив: 

8420.10 - Каландери и други машини 
за валање: 

8420.101 за пеглање алишта 15 
8420.109 други 15 
8420.9 - Делови: 
8420.91 - - н а валјаци: 
8420.911 на машини за пеглање 

алишта 15 
8420.919 други 15 
8420.99 - - д р у г о : 
8420.991 за машини за пеглање 

алишта 15 
8420.999 друго 15 

Центрифуги, вклучувајќи и цен-
трифуги за сушење; уреди за 
филтрирање и пречистување на 
течности или гасови: 

8421.1 - Центрифуги, вклучувајќи и 
центрифуги за сушење: 

8421.11 - - сепаратори на павлака 10 
8421.12 - - центрифуги за сушење (це-

дење) алишта 15 
8421.19 - - друго 10 
8421.2 - Уреди \за филтрирање и пре-

чистување на течности: 
8421.21 - - за филтрирање и пречисту-

15 вање вода 15 
8421.22 - - за филтрирање и пречисту-

8 вање, пијалаци, освен вода 8 
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8421.23 - - филтери за масло или гори-
во, за мотори со внатрешно 
согорување 8 

; 8421.29 - - д р у г и : 
8421.291 филтер-преси за пречисту-

вање на полимеризати 
пред истегнувањето (по-
тиснувањето) 5 

8421.292 за пречистување на натри-
ум-тиоцијанат 8 

8421.299 други 8, 
8421.3 - Уреди за филтрирање и пре-

чистување на гасови: 
8421.31 - - филтери за вшмукан воздух 

за мотори ,со внатрешно со-
горување 15 

8421.39 - - д р у г и 15 
8421.9 - Делови: 
8421.91 - - на центрифуги, вклучувајќи 

и центрифуги за сушење 15 
8421.99 - - д р у г и 15 

84.22 Машини за миење садови; ма-
шини за чистење и сушење ши-
шиња и други садови; машини 
за полнење, затворање, херме-
тичко затворање, капслирање и, 
етикетирање на шишиња, ли-
мен к и,' кутии, вреќи и други 
контејнери; други машини за 
пакување или завивање; маши-
ни за газирање пијалаци: 

8422.1 - Машини за миење садови: 
8422.11 - - за домаќинството 15 
8422.19 - - д р у г и 15 
8422.20 - Машини за чистење и суше- 15 

ње шишиња и други садови 15 
8422.30 - Машини за полнење, затвора-

ње, капслирање и етикетира-
ње шишиња, лименки, кутии, 
вреќи и други контејнери; 
машини за газирање пијала-
ци 15 

8422.40 - Други машини за пакување 
или завивање 15 

8422.90 - Делови 15 
84.23 Баги (освен ваги со осетливост 

до 5 центиграми), вклучувајќи и 
машини за броење и контрола, 
кои работат врз база на мерење 
маса; тегови за ваги од сите ви-
дови: 

8423.10 - Баги за мерење маса на лица, 
вклучувајќи и заги за бебиња; 
ваги за домаќинството 15 

8423.20 - Баги за континуирано мере-
ње на стоки на конвеери 15 

8423.30 - Баги за константна маса и ва-
ти за испуштање на однапред 
определена маса на материја-
лот во ќесиња, вреќи или 
контејнери вклучувајќи и до-
зирнаваги 15 

8423.8 - Друго: 
8423.81 - - с о максимален капацитет 

на мерење до 30 kg 15 
8423.82 - - со капацитет на мерење над 

30 до 5000 kg 15 
8423.89 - Друго: 
8423.891 мосни (железнички и кол-

ски) 15 

1 2 3 ' - - - - 4 

8423.899 друго 15 
8423.90 - Тегови за ваги од сите видо-

ви; делови на ваги: 
8423.901 тегови 15 
8423.909 делови 15 

84.24 Механички уреди (со или без 
рачен погон) за исфрлање, дис-
перзија или распрснување на 
течности или прав; апарати за 
гаснење пожари, наполнети или 
ненаполнети; пиштоли за 
прскање и слични уреди; маши-
ни за исфрлање пара или песок 
и слични машини за исфрлање 
млаз: 

8424.10 - Апарати за гаснење пожари, 
15 наполнети или ненаполнети 15 

8424.20 - Пиштоли за прскање и слич-
12 ни уреди 12 

8424.30 - Машини за исфрлање пара 
или песок и слични машини 
за исфрлање млаз 15 

8424.8 - Д р у г и уреди: 
8424.81 - - за земјоделството или хор-

тикултурата: 
8424.811 лозарски прскалки 12 
8424.812 за вештачки дожд 14 
8424.813 други запрашувани атоми-

зери до 400 1 12 
8424.814 други запрашувачи атоми-

зери над 400 1 12 
8424.819 други 12 
8424.89 - - други: 
8424.891 - - - за нанесување на заштит-

10 на мачканица 10 
8424.899 други 15 
8424.90 - Делови: 
8424.901 за апарати од тар. подбр. 

8424.20, 8424.811, 8424.819 
и 8424.891 12 

8424.909 други 15 

84.25 

8425.1 

Дигалки-макари; хоризонтални 
и вертикални витла; дигалки за 
големи товари со мала височи-
на на дигање: 
- Дигалки-макари: 

8425.11 - - на електричен погон 15 
8425.19 - - други 15 
8425.20 - Извозни уреди за окна; витла 

специјално градени за упот-
15 реба под земја 15 

8425.3 - Други витла: 
8425.31 - - на електричне погон 15 
8425.39 - - други 15 
8425.4 - Дигалки за големи товари со 

мала височина на дигање; ди-
галки за подигање возила: 

8425.41 - - неподвижни дигалки за 
вградување во работилници 
за поправка на друмски воз-

15 ила 15 
8425.42 - - други дигалки, хидраулич-

ни 15 
8425.49 - - други 15 

84.26 Дигалки, вклучувајќи и кабел-
-дигалки, портални дигалки, 
портални автокари и автокари 
опремени со дигалка: 
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8426.1 - Мосни, претоварни и портал-
ни дигалки и портални авто-
кари: 

8426.11 - - мосни дигалки со фиксни 
столбови: 

8426.111 за топилници 
8426.119 други 
8426.12 - - портални дигалки на пнев-

матски тркала и портални 
автокари 

8426.19 - - д р у г и 
8426.20 - - обртни дигалки за кули: 
8426.201 стабилни 

т 8426.202 подвижни 
8426.209 други 
8426.30 - Портални дигалки со стрела 
8426.4 - Други дигалки, Самоодни: 
8426.41 - - на пневматски тркала: 
8426.411 со носивост над 10 t 
8426.419 други 
8426.49 - - д р у г и : 
8426.491 цевкополагачи над 221 kW 

, 8426.499 друго 
8426.9 - Други дигалки: 
8426.91 - - предвидени за вградување 

на друмски возила 
.8426.99 - - други 

84.27; Виљушкари; други автокари со 
уреди за дигање или манипула-
ција: 

8427.10 - Самоодни на електромоторен 
погон 

8427.20 - Други Самоодни: 
8427.201 за превоз на течна згура и 

на метали, со носивост 
над 50 t 

8427.209 други 
8427.90 - Други 

84.28 Други машини за дигање, ма-
нипулација, натовар или исто-
вар (на пример.: лифтови, под-
вижни скали, транспортери и 
жичгдрници): 

8428.10 - Лифтови и скипови: 
8428.101 рударски товарни елек-

трични лифтови 
8428.102 лифтови за извезување на 

луѓе од јами 
8428.103 скипови 
8428. други . 
8428.20 - Транспортери, пневматски 
8428.3 - Други транспортери што ра-

ботат континуирано, за стоки 
или материјал: 

8428.31 - - специјално предвидени за 
употреба под земја: 

8428.311 грабулести за комбајни за 
копање јаглен 1 

ч 8428.319 други 
8428.32 - - други, со ведрици 
8428.33 - - други, со лента 
8428.39 - - други 
8428.40 - Подвижни скали и подвижни 

патеки: 
8428.401 специјални јамски ленти 

за превоз на луѓе 
8428.409 друго 

13 
15 

15 
15 

15 
15 
15 
15 

13 
15 

5 
15 

15 
15 

15 

5 
15 
15 

Сл 

12 
17 
15 

84.29 

8428.50 

8428.60 

8428.90 
8428.901 - -

8428.902 - -

8428.903 

8428.909 

8429.1 
8429.11 
8429.111 
8429.119 
8429.19 
8429.191 
8429.199 
8429.20 
8429.201 
8429.202 
8429.209 
8429.30 
8429.301 

8429.309 
8429.40 

8429.401 

8429.402 

8429.403 

15 8429.404 

8429.405 

8429.409 
8429.5 
8429.51 

Сл 
15 8429.511 
15 8429.512 
14 8429.513 
15 8429.514 

8429.52 

8429.521 
12 
15 8429.522 

- Туркачи на рударски вагонет-
ки, локомотивски и вагонсхи 
преносници, истоварни уреди 
за вагони и слична манипула-
тивна опрема за железнички 
вагони 

- Жичарници и ски-лифтови; 
влечни механизми за шински 
лифтови 

- Други машини: I 
одлагачи и одземачи на 
руда и јаловина 
специјални јамски плат-
форми наменети за дига-
ње и спуштање на рудари 
и материјали при работи 
во јама 

- - - уреди за манипулацја во 
индустријата на тули и ќе-
рамиди 
друго 

Булдожери, англдозери, феде-
ри, порамнувачи, скрепери, ба-
гери, натоварувачи со лопата, 
машини за набивање и друмски 
валјаци, Самоодни:. 
- Булдожери и англдозери: 
- - гасеничари: 

до 221 kW 
над 221 kW 

- - други: 
до 221 kW 
над 221 kW 

- Гредери и порамнувачи: 
гредери 
порамнувачи над 184 kW 
други порамнувачи 

- Скрепери: 
со капацитет над 14 ш3 и 
над 221 kW 
други -

- Машини за набивање и друм-
ски валјаци: 

машини за набивање (ви-
бро-плочи и набивачи), ос-
вен валјаци 
друмски валјаци со пнев-
матици 
тандем вибро-валјаци со 
два вибрациони валјака до 

- 10 t тежина, без полнење 
рачно водени вибро-валја-
ци 
други друмски валјаци со 
челични тркала 
друго 

- Багери и натоварувачи: 
- - натоварувачи со предна ло-

пата: 
до 184 kW, гасеничари 
над 184 kW, гасеничари 
до 184 kW, со тркала 
над 184 kW, со тркала 

- машини со надградба што 
се обрнува 3600: 

ротациони багери со капа-
цитет над 1000 t / h 
други ротациони багери 

Сл 

15 

Сл 

10 

15 
15 

17 
Сл 

17 
Сл 

14 
Сл 
17 

13 

14 

12 

14 

12 

15 
15 

17 
Сл 
17 

Сл 

Сл 
17 
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8429.523 багери со механичка тран-
смисија, со багерски уре-
ди, и со зафатнина на 
лажицита над 8 т 3 

8429.524 багери со механичка тран-
смисија, со багерски уреди 
и со зафатнина на лажица 
над 4 ш3 до 8 т 3 

8429.525 други багери со механич-
ка трансмисија и со багер-
ски уреди 

- други гасеничари до 221 
kW 

Сл 

8429.526 

8429.527 - други гасеничари над 221 
kW 

8429.528 - - - други со тркала 
8429.529 други 
8429.59 - - други 

84.30 Други машини за рамнење, 
стругање, копање, набивање, ва-
дење или дупчење земја, мине-
рали или руди; макари и маши-
ни за вадење шипови; снежни 
плугови и дувалки за снег: 

8430.10 - Макари и машини за вадење 
типови: 

8430.101 макари 
8430.109 машини за вадење типо-

ви 
8430.20 - Снежни плугови и дувалки за 

снег 
8430.3 - Машини за потрчување јаг-

лен или карпи и машини за 
дупчење тунели: 

8430.32 - - Самоодни 
8430.39 - - други 
8430.4 - Други машини за дупчиње: 
8430.41 - - Самоодни: 
8430.411 ротациони и перкусиони 

дупчалки со наклон на 
дупчењето над 250 и со 
пречник на дупчотината 
над 12 cm 

8430.419 други 
8430.49 - - д р у г и : 
8430.491 машини во „Ѕ" изработка, 

за истражувачки дупчења 
8430.492 машини за нафтени и гас-

ни дупчотини до 1000 m 
8430.493 машини за нафтени и гас-

ни дупчотини над 1000 m 
8430.494 ротациони и перкусиони 

машини за експлоатацио-
ни дупчења со наклон на 
дупчењето над 250 и со 
пречник на дупчотината 
над 12 cm 

8430.495 машини за хидролошки 
дупчења до 1000 m 

8430.496 други машини за хидро-
лошки (над 1000 ш) или 
експлоатациони (над 100 
ш) дупчења 

8430.497 за експлоатациони дупче-
ња до 100 m 

8430.499 други 
8430.50 - Други машини, Самоодни: 
8430.501 комбајни за ископување 

јаглен и комбинирани ма-
шини за изработка и под-

17 

14 

14 
14 
14 
14 

14 

15 

14 

14 
17 

Сл 
14 

Сл 

12 

Сл 

17 

12 

17 
17 

готвување на Јамски про-
стории Сл 

8430.502 универзални рударски ма-
шини над 74 kW 8 

8430.503 комбајни за ископување 
руда 10 

8430.509 други 14 
8430.6 - Други машини, несамоодни: 
8430.61 - - машини за набивање 17 
8430.62 - - скрепери 17 
8430.69 - - д р у г и : 
8430.691 вибровалјаци и ежови, 

влечени 5 
8430.699 - , - - друго ' ' 17 

84.31 Делови погодни за употреба ис-
клучително или главно со ма-
шини од тар. бр. 84.25 до 84.30: 

8431.10 - За машини од тар. број 84.25 15 
8431.20 - За машини од тар. број 84.27 15 
8431.3 - За машини од тар. бр. 84.28: 
8431.31 - - залифтози, скипови или 

подвижни скали 15 
8431.39 - - д р у г и 15 
8431.4 - За машини од тар. бр. 84.26, 

84.29 и 84.30: 
8431.41 - - ведриња, лопати, грабалки 

и фаќачи: 
8431.411 за натоварувачи, освен пе-

колни, над 184 kW 8 -
8431.419 друго 15 
8431.42 — лемеши за булдожери или 

англдозери: 
8431.421 над 221 kW ' 8 
8431.429 - Друго 12 
8431.43 - - делови на машини за дупче-

ње од тар. подбр. 8430.41 и 
8430.49: 

8431.431 машини за истражувачки 
дупчења, во „Ѕ" изработка Сл 

v 8431.432 машини за нафтени и гас-
ни дупчотини над 1000 m Сл 

8431.433 на машини за хидролош-
ки дупчења над 1000 m 8 

8431.434 Самоодни ротациони и 
перкусиони дупчалки со 
наклон на дупчењето над 
250 и со пречник, на лупчо-" 
тина над 120 m 8 

8431.435 друго 12 
8431.49 - - д р у г о : 
8431.491 Лажици на багери над 4 до -

8 т 3 и делови на комбајни 
за јаглен 5 

8431.492 Лажици на багери над 8 т 3 

и делови на порамнувачи 
над 184 kW 8 

8431.493 Лажици до 4 т 3 и делови 
на багери со хидростатич-
ка трансмисија и хидрау-
лизирани уреди 17 

8431.499 друго 12 
84.32 Машини за подготвување и 

култивирање на земја во земјо-
делството, хортикултурата и 
шумарството; валјаци за трев-
ници и спортски терени: 

8432.10 - Плугови 12 
8432.2 - Брани, тањирачи, култивато-

ри, плевилки и копачки: 
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8432.21 ч - -тањирачи 12 
8432.29 —друго 12 
8432.30 - Машини за сеење, садење и 

пресадување 12 
8432.40 - Растурачи на шталско ѓубре 

и на хемиски ѓубрива 12 
8432.80 - Други машини 12 
8432.90 - Делови 12 

84.33 Машини за берба, жетва и 
вршидба, вклучувајќи и преси 
за балирање на слама и на до-
биточна храна; тревокосилки; 
машини за чистење, сортирање 
или селекција на јајца, овошје 
или на други земјоделски про- 84.37 
изводи, освен машините од тар. 
број 84.37: 

8433.1 - Тревокосачки (за тревни тере-
ни): 

8433.11 - -моторни, со режен уред об-
ртен во хоризонтална рамни-
на 15 

8433.19 - - д р у г и 15 
8433.20 - Други косачки, вклучувајќи и 

лостни приклучни косачки за 
монтажа на трактор 12 

8433.30 - Други машини за сено 12 
8433.40 - Преси за балирање слама и 84.38 

добиточна храна, вклучувајќи 
и машини за собирање и 
врзување во бали 12 

8433.5 - Други машини за берба и 
жетва;'машини за вршидба: 

8433.51 - -комба јни : 
8433.511 за жито и пченка 15 
8433.512 за силажа 10 
8433.513 за вадење репка 10 
8433.519 други 10 
8433.52 - -други машини за вршидба 12 
8433.53 - -машини за вадење коренести 

или кртолести плодови 12 
8433.59 - - д р у г и 12 
8433.60 - Машини за чистење или сор-

тирање јајца, овошје или дру-
ги земјоделски производи 12 

8433.90 - Делови 12 
84.34 Машини за молзење и машини 

за млекарството: 
8434.10 - Машини за молзење 12 
8434.20 - Машини за млекарството: 
8434.201 пропелерски мешалки за 

млеко 17 
8434.209 други 12 
8434.90 - Делови 12 

84.35 Преси, гмечалки и слични ма-
шини што се користат во про-
изводството на вино, јаболкова' 
ракија, овошни сокови или 
слични напивки и пијалаци: 

т 8435.10 - Машини 15 
8435.90 - Делови 15 

84.36 Други машини за земјоделство-
то, хортикултурата, шумар-
ството, живинарството и пче-
ларството, вклучувајќи и уреди 
за'ртење снабдени со механичка 
или термичка опрема; инкуба- 84.40 
тори и топли батерии за пили-
ња: 

84.39 

8437.10 

8437.80 
8437.90 

8436.10 - Машини за подготвување 
храна за животни 15 

8436.2 - Машини за живинарството; 
инкубатори и топли батерии 
за пилиња: 

8436.21 - -инкубатори и топли батерии 
за пилиња 15 

8436.29 - - д р у г о 15 
8436.80 - Други машини 15 
8436.9 - Делови: 
8436.91 - - н а машини за живинарство-

то, инкубатори и на топли 
батерии за пилиња 15 

8436.99 - - д р у г и 15 
Машини за чистење или сорти-
рање семе, зрна или сушен ме-
шунест зеленчук; машини за 
мелничката индустрија или за 
преработка на жита или на су-
шен мешунест зеленчук, освен 
машини за земјоделските сто-
панства: 
- Машини за чистење или сор-

тирање семе, зрна или сушен 
мешунест зелен,чук 12 

- Други машини 15 
- Делови 12 
Машини неспомнати ниту вклу-
чени во други тарифни броеви 
на оваа глава, за индустриско 
подготвување или производ-
ство на храна или пијалаци, ос-
вен машините за екстракција 
или подготвување на животин-
ски или растителни масти и 
масла: 

8438.10 - Пекарски машини и машини 
за производство на макарони, 
шпагети и слични производи 15 

8438.20 - Машини за производство на 
слатки, какао и чоколада 15 

8438.30 - Машини за производство на 
шеќер 15 

8438.40 - Машини за пиварството 15 
8438.50 - Машини за подготвување на 

живинско и друго месо 15 
8438.60 - Машини за подготвување 

овошје, ореви и зеленчук 15 
8438.80 - Други машини 15 8438.90 - Делови 15 

Машини за производство на це-
лулоза од влакнести целулозни 
материјали; машини за произ-
водство и довршување на хар-
тија или картон: 

8439.10 - Машини за производство на 
целулоза од влакнести целу-
лозни материјали 10 

8439.20 - Машини за производство на 
хартија или картон 10 

8439.30 - Машини за довршување на 
хартија или картон 10 

8439.9 - Делови: 
8438.91 - - м а ш и н и за производство на 

целулоза од влакнести целу-
лозни материјали 10 

8439.99 - - д р у г и 10 
Книговезнички машини, вклу-
чувајќи и машини за пропива-
ње на книги: 



Петок, 4 декември 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 81 - Страна 2.025 

8440.10 - Машини 14 
8440.90 - Делови 14 

84.41 Други машини за преработка 
на хартиена маса, хартија или 
картон, вклучувајќи и машини 
за сечење од сите видови: 

8441.10 - Машини за сечење 10 
8441.20 - Машини за изработка на ке-

сине, вреќи или коверти 10 
8441.30 - Машини за изработка на ку-

тии, фишеци, цевки, барабани 
или слични контејнери, освен 
со пресување 10 

8441.40 - Машини за обликување про-
изводи од хартиена маса, 
хартија или картон со пресу-
вање 10 

8441.80 - Други машини 10 
8441.90 - Делови 10 

84.42 Машини, апарати и уреди (ос-
вен алатките машини од тар. 
бр. 84.56 до 84.65), за леење и 
набирање букви, за подготвува-
ње или изработка на клишиња, 
плочи, цилиндри и други печа-
тарски форми; печатарски букт 
ви, клишиња, плочи, цилиндри 
и други печатарски форми; кли-
шиња, плочи, цилиндри и ли-
тографско камење, подготвени 
за печатарски цели (на пример: 
брусени, назрнчени или полира-
ни): 

8442.10 - Фотослагачки машини и ком-
позери 15 

8442.20 - Машини, апарати и уреди за 
набирање со други постапки, 
со или без уреди за леење 15 

8442.30 - Други машини, апарати и 
уреди 15 

8442.40 - Делови на споменатите ма-
шини, апарати и уреди 15 

8442.50 - Печатарски букви, клишиња, 
плочи, цилиндри и други пе-
чатарски форми; клишиња, 
плочи, цилиндри и литограф-
ско камење, подготвени за пе-
чатарски цели (на пример: 
брусени, назрнчени или поли-
рани) 15 

84.43 Машини за печатење; машини 
за помошна употреба при печа-
тењето: 

8443.1 - Машини за офсет-печат: 
8443.11 - -на хартија во ролна: 
8443.111 - - - ротациони машини за пе-

чатење весници 5 
8443.112 други ротациони машини 12 
8443.119 машини за печатење шари 

или зборови, што се по-
вторуваат 15 

8443.12 - -на хартија во табаци (листо-
ви) со максимална големина 
на табакот 22 х 36 cm (ма.-
шини од канцелариски тип) 12 

8443.19 - -други 15 
8443.2 - Машини за висок печат, ос-

вен машини за флексограф-
ски печат: 

8443.21 - -на хартија во ролна: 

8443.211 за печатење весници, рота-- -
циони 5 

8443.219 други 12 
8443.29 - - д р у г и 15 
8443.30 - Флексографски машини за 

печат 15 
8443.40 - Машини за длабок печат 12 
8443.50 - Други машини за печат 15 
8443.60 - Машини за помошна употре-

ба при печатењето 15 
8443.90 - Делови 15 

84.44 8444.00 Машини за екструдирање (ис-
тиснување), извлекување, тек-
стурирање и сечење на вештач-
ки или на синтетички текстил-
ни филаменти 5 

84.45 Машини за подготвување на 
текстилни влакна; машини за 
предење, дублирање или квиче-
ње и други машини за произ-
водство на текстилно предиво; 
текстилни машини за намоту-
вање (вклучувајќи и намотува-
ње на јаток) и машини за под-
готвување на текстилно преди-
во за употреба на машините од 
тар.бр. 84.46 или 84.47: 

8445.1 - Машини за подготвување на 
текстилни влакна: 

8445.11 - - к а р д и (влачарници) 15 
8445.12 . - -машини за чешлање 15 
8445.13 --развлечувалки и претпредил-

ки 15 
8445.19 - - д р у г и : 
8445.191 машини за подготвување 

на вештачки влакна 7 
8445.199 други 15 
8445.20 - Текстилни предилки 17 
8445.30 - Текстилни машини за дубли-

рање или кончење 15 
8445.40 - Текстилни машини за намо^ 

тување (вклучувајќи и намо-
тување на јаток) 17 

8445.90 - Други 14 
84.46 Машини за ткаење (разбои): 

8446.10 - За ткаење на ткаенини со ши-
рочина до 30 cm 18 

8446.2 - За ткаење на ткаенини со ши-
рочина поголема од 30 cm со 
совалка: 

8446.21 — на моторен погон 18 
8446.29 - - други 18 
8446.30 - За ткаење на ткаенини со ши-

рочина над 30 cm, без совал-
ка 14 

84.47 Машини за плетење, шивачко-
-преплетувачки машини и ма-
шини за производство на обви-
ено предиво, тил, тантела, вез, 
позамантерија, плетенини, или 
мрежи и тафтинг-машини: 

8447.1 - Машини за кружно плетење: 
8447.11 - - со пречник на цилиндерот 

до 165 mm 14 
8447.12 - - со пречник на цилиндерот 

над 165 mm 14 
8447.20, - Машини за рамно плетење; 

шивачко-преплетувачки ма-
шини: 
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8447.201 машини за рамно плете-
ње 

8447.209 шивачко-преплетувачки 
машини 

8447.90 - Други 

84.48 Помошни машини за употреба 
со машините од тар. бр. 84.44,. 
84.45, 84.46 и 84.47 (на пример: 
нитни-машини, жакард-маши-
ни, автоматски запирачи на 
движења и механизми за мену-
вање на совалки); делови и 
прибор погодни за употреба ис-
клучително или главно со ма-
шини од овој тар. број или од 
тар. бр. 84.44, 84.45, 84.46 и 
84.47 (на пример вретена и 
крилца за вретена, гарнитури 
за влачарници, чешли, екстру-
зиони млазници, совалки, нича-
ници, листови за ничаници и 
игли): 
- Помошни машини за маши-

ните од тар. бр. 84.44, 84.45, 
84.46 и 84.47: 

8448.1 

8448.11 - нитни и жакард-машини; 
машини за намалување, ко-
пирање или дупчење на 
картички и машини за спо-
јување на издупчени кар-
тички: 

8448.11 нитни 
8448.112 жакард-машини 
8448.119 други 
8448.19 - - други 
8448.20 - Делови и прибор на машини , 

од тар. број 84.44 или на ни-
вни помошни машини: 

8448.201 млазници за истиснување 
на вештачки и синтетич-
ки филаменти 

8448.209 друго 
8448.3 - Делови и прибор на машини 

од тар. број 84.45 или на ни-
вни помошни машини: 

8448.31 - - облоги за карди (влачарни-
ци) 

8448.32 - - за машини за подготвување 
на текстилни влакна, освен 
облоги за кадри (влачарни-
ци) 

844Ѕ.ЗЗ вретена, крилца за вретена, 
предилнички прстени и 
прстенести тркачи 

8448.39 - - друго 
8448.4 - Делови и прибор на машини 

за ткаење (разбои) или на ни-
вни помошни машини: 

8448.41 — совалки 
8448.42 — брда за разбои, ничаници и 

листови за ничаници 
8448.49 - - друго 
8448.5 - Делови и прибор на машини 

од тар. број 84.47 или на ни-
вни помошни машини: 

8448.51 платини, игли и други 
предмети што се користат 
бо формирањето на котел-
ци 

8448.59 - - друго 

15 
15 
15 
15 

84.49 8449.00 Машини за производство или 
18 - довршување на филц или на ис-

ткаени материјали во метража 
14 или во определени форми, 
14 вклучувајќи и машини за изра-

ботка на шапки од филц; кала-
пи за изработка на шапки 14 

84.50 Машини за перење, за домаќин-
ството и пералниците, вклучу-
вајќи и машини кои и перат и 
сушат: 

8450.1 - Машини со капацитет на су-
ви алишта до 10 kg: 

8450.11 потполно автоматски 16 
8450.12 други, со вграден центри-

фугален уред за цедење 16 
8450.19 - - други 16 
8450.20 - Со капацитет на суви алишта 

над 10 kg 16 
8450.90 - Делови: 
8450.901 амортизери 15 
8450.909 други 15 

84.51 Машини (освен машините од 
тар. број 84.50) за перење, чис-
тење, цедење (на алишта), су-
шење, пеглање (вклучувајќи и 
преси за фиксирање), белење, 
бојосување, апретирање, до-
вршување, пресвлечување или 
импрегнирање на текстилно 
предиво, ткаенини, плетенини и 
др. или на готови текстилни, 
предмети, и машини за нанесу-
вање на паста на основната 
ткаенина или на друга подлога 
што се користи во производ-
ството на подни покривки како 
што е линолеум; машини за на-
мотување, одмотување, свитку-
вање, сечење или запчесто из-
режување на текстилни ткаени-
ни 
- Машини за хемиско чистеле 15 
- Машини за сушење: 
- со капацитет на суви алиш-

та до 10 kg 15 
- - други 15 
- Машини и преси за пеглање 

(вклучувајќи и преси за фик-
сирање) : 

на конфекција и трико-
тажа 15 
други 15 

- Машини за перење, белење 
или бојосување 15 

- Машини за намотување, од-
мотување, свиткување, сечење 
или запчесто изрежување на 
текстилни материјали 15 

- Други машини 15 
- Делови 15 

84.52 Машини за шиење, освен ма-
шините за прошивање на книги 
од тар. број 84.40; мебел, пул-
тови, и капаци предвидени за 
машини за шиење; игли за ма-
шини за шиење: 

8452.10 - Машини за шиење за домаќ-
инството 18 

14 8452.2 - Други машини за шиење: 
14 8452.21 — специјални автомати 15 

15 

15 

15 

15 
15 

14 

14 
14 

8451.10 
8451.2 
8451.21 

8451.29 
8451.30 

8451.301 

8451.309 
8451.40 

8451.50 

845180 
8451.90 



Петок, 4 декември 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 81 - Страна 2.025 

8452.29 - - други: 
8452.291 за шиење ткаенини 15 
8452.292 за шиење трикотажа 15 
8452.293 за шиење кожа и скај 14 
8452.299 други 14 
8452.30 - Игли за машини за шиење 17 
8452.40 - Мебел, постаменти и капаци 

за машини за шиење и нивни 
делови 17 

84.53 Машини за подготвување, шта-
вење и обработка на сурови 
или штавени кожи (со или без 
влакна), за производство или 
поправка на обувки или на дру-
ги предмети од сурова или 
штавена кожа, (со или без влак-
на), освен машини за шиење: 

8453.10 - Машини за подготвување, 
штавење и обработка на су-
рови или штавени кожи: 

8453.101 за симнување само на ме-
сниве или на месиште и 
маснотија 16 

8453.109 други 15 
8453.20 - Машини за производство или 

поправка на обувки 18 
8453.80 - Други машини 18 
8453.90 - Делови 18 

84.54 Конвертори, лонци за леење, 
калапи за инготи и машини за 
леење, што се користат во ме-
талургијата или во леарниците 
за метали: 

8454.10 - Конвертори: 
8454.101 за рафинација на ферони-

кел 5 
8454.109 други 8 
8454.20 - Калапи за инготи и лонци за 

леење 12 
8454.30 - Машини за леење: 
8454.301 на фероникел 5 
8454.302 на конти-челик 8 
8454.303 под притисок, други 7 
8454.309 други 12 
8454.90 - Делови 12 

84.55 Валалнички станови и пруги, за 
метали; валјаци за валалнички 
станови и пруги: 

8455.10 - Валалнички станови и пруги 
за цевки 5 

8455.2 - Други валалнички станови и 
пруги: 

8455.21 за топло или комбинирано 
топло и ладно валање 5 

8455.22 — за ладно валање 10 
8455.30 - Валјаци за валалнички стано-

ви и пруги: 
8455.301 валјаци со тврдост од 90 

шора и повеќе 5 
8455.309 други 12 
8455.90 - Други делови 12 

84.56 Алатни машини за обработка 
на материјали од сите видови 
со симнување на материјали со 
ласер или со друг светлосен 
или фотонски сноп, со ултраз-
вук, со електроерозија, со елек-

трохемиска постапка, со елек-
тронски сноп, со јонски сноп 
или со млаз на плазма: 

8456.10 - Со ласер, со друг светлосен 
или фотонски сноп: 

8456.101 — за обработка на метали и 
метални карбиди 18 

8456.109 за обработка на други 
материјали 15 

8456.20 - Со ултразвук: 
8456.201 - з а обработка на метали и 

метални карбиди 34 
8456.209 за обработка на други 

материјали !5 
8456.30 - Со електроерозија: 
8456.301 за обработка на метали и 

метални карбиди Ч 
8456.309 за обработка на други 

материјали 15 
8456.90 - Други: 
8456.901 за обработка на метали и 

метални карбиди 16 
8456.909 за обработка на други 

материјали 15 
84.57 Центри за машинска обработ-

ка, машини изградени врз при-
нципот на стандардни единици 
(со една станица) и трансфер-
-машини со повеќе станици, за 
обработка на метали: 

8457.10 - Центри за машинска обра?^ 
ботка 18 

8457.20 - Машини изградени врз прин-
ципот на стандардни едини-
ци (со една станица) 18 

8457.30 - Трансфер-машини со повеќе 
станици 18 

84.58 Стругови за обработка на мета-
ли: 

8458.1 - Хоризонтални стругови: 
8458.11 — нумерички управувани 18 
8458Л9 - - други 18 
8458.9 - - Други струшки: 
8458.91 - - нумерички управувани 18 
8458.99 - - други 18 

84.59 Алатни машини (вклучувајќи и 
машини со работни единици на 
водилки) за дупчење, за обра-
ботка на отвори со дупчење и 
глодење, врежување или из-
режување на навои со симнува-
ње на струганици, освен струго-
вите од тар. број 84.58: 

8459.10 - Машини со работни единици 
на водилки 16 

Ј8459.2 - Други машини за дупчење со 
бургија: 

8459.21 - - нумерички управувани: 
8459.211 - — координати и 14 
8459.219 други 18 
8459.29' - - д р у г и : 
8459.291 координатни 14 
8459.299 други 18 
8459.3 - Други комбинирани машини 

за. обработка на отвори со 
дупчење и глодање: 

8459.31 - - нумерички управувани 18 
8459.39 - - д р у г и 18 
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8459.40 - Други машини за обработка 
на отвори со дупчење 18 

8459.5 - Конзолни глодалки: 
8459.51 - - нумерички управувани 
8459.59 - - други 
8459.6 - Други глодалки: 
8459.61 - - нумерички управувани: 
8459.611 портални 
8459.619 други 
8459.69 - - Други: 
8459.691 портални 
8459.699 Други 
8459.70 - Други машини за врежување 

или нарежување на навои: 
8459.701 за нарежување и врежува-

ње на навои 
8459.709 други 

84.60 Алатки машини за чистење, ос-
трење, брусење, хонување, дену-
ва ње, полирање или поинакво 
довршување на метали, синте-
рувани метални карбиди или 
кермети со помош на брусеви, 
абразиви или на производи за 
полирање, освен машините за 
изработка на записници со 
режење, брусење или довршува-
ње на записници од тар. број 
84.61: 

8460.1 - Машини за рамно брусење 
кај кои позиционирањето во 
која и да е оска може да се 
постави до точност од нај-
малку 0,01 mm: 

8460.11 - - нумерички управувани: 
8460.111 за делови на тркалани 

лежишта 10 
8460.112 за инготи, гредички, сла-

беви и сл. 11 
8460.119 други 18 
8460.19 - - д р у г и : 
8460.191 за делови на тркалави 

лежишта 10 
'8460.192 за инготи, гредички, сла-

беви и сл. 11 
8460.199 други 18 
8460.2 - Други машини за брусење кај 

кои позиционирањето во која 
и да е оска може да се поста-
ви до точност од најмалку 
0,01 mm: 

8460.21 - - нумерички управувани: 
8460.211 за делови на тркалави 

лежишта 10 
8460.212 за коленести вратила 18 
8460.219 други 18 
8460.29 - - д р у г и : 
8460.291 за делови на тркалеви 

лежишта 10 
8460.292 за коленести вратила 18 
8460.299 други 18 
8460.3 - Машини за острење: 
8460.31 - - нумерички управувани 18 
8460.39 - - д р у г и . 18 
8460.40 - Машини за хонување или де-

лување 18 
8460.90 - Други 18 

84.61 Алатки машини за рендосува-
ње, изработка на жлебови, про-
влекување, режење на запчени-
ци, брусење на записници или 
довршување на запченици, сече-
ње со пила, отсечување и други 
машини за обработка со симну-
вање на струганици, синтерува-
ни метални карбиди или керме-
ти, на друго место неспомнати 
ниту опфатени: 

8461.10 - Долгоодни рендалки 14 
8461.20 - Краткоодни и вертикални 

рендалки: 
. 8461.201 краткоодни 18 

8461.209 - - вертикални 14 
8461.30 - Машини за провлекување 18 
8461.40 - Машини за изработка на за-

писници со режење, брусење 
или со довршување на запче-
ници: 

8461.401 машини за режење 14 
8461.409 други 18 
8461.50 - Машински пили и други ма-

шини за отсечување 17 
8461.90 - Други 18 

84.62 Алатки машини (вклучувајќи и 
преси) за обработка на метали 
со слободно ковење или со ко-
вење во калап; алатки машини 
(вклучувајќи и преси) за обра-
ботка на метали со свиткување, 
превиткување, исправање, по-
рамнување, пресечување или 
исенување, отсечување со сим-
нување; преси за обработка на 
метали или на метални карби-
ди што не се напред спомнати: 

8462.10 - Машини за слободно ковење 
или за ковење во калап (вклу-
чувајќи и преси)и чекани 15 

8462.2 - Машини за свиткување, пре-
виткување, исправање или 
порамнување (вклучувајќи и 
п реси): 

8462.21 - - нумерички управувани: 
8462.211 за изработка на спирални 

пружнни 5 
8462.219 други 15 
8462.29 - - други 15 
8462.3 - Машински ножици (вклучува-

јќи и преси), освен комбини-
рани машини за пресечување 
и сечење со симнување: 

8462.31 — нумерички управувани: 
8462.311 преси 17 
8462.319 други 15 
8462.39 - - д р у г и : 
8462.391 преси 17 
8462.399 други 15 
8462.4 - Машини за пресечување или 

исечување (вклучувајќи и пре-
сил вклучувајќи и комбинира-
ни машини за пресечување и 
сечење со симнување: 

8462.41 - - нумерички управувани 15 
8462.49 - - д р у г и 15 
8462.9 - Други: 
8462.91 - - хидраулични преси 17 
8462.99 - - други 17 

I S 

18 

14 
18 

14 
18 
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84.63 Други алатни машини за обра-
ботка на метали, на синтерува-
ни метални карбиди или керме-
ти, без симнување на стругани-
ца: 

8463.10 - Машини за влечење прачки, 
цевки, профили, жица и сл. 

8463.20 - Машини за изработка на на-
вои со валање 

8463.30 - Машини за обработка и пре-
работка на жица 

8463.90 - Други 
84.64 Алатни машини за обработка 

на камен, керамика, бетон, аз-
бест-цемент и слични минерал-
ни материјали или за обработ-
ка на стакло на ладно: 

8464.10 - Машински пили: 
8464.101 за стакло 
8464.109 за други материјали 
8464.20 - Машини за брусење и поли-

рање: 
8464.201 на стакло 
8464.209 на други материјали 
8464.90 - Други: 
8464.901 за стакло 
8464.909 за други материјали 

84.65 Алатни машини (вклучувајќи и 
машини за спојување со шајки, 
жичени копци, со лепење или 
на друг начин) за обработка на 
дрво, плута, коски, тврда гума, 
тврда пластиш или на слични 
тврди материјали: 

8464.10 - Машини што можат да изве-
дуваат разни видови машин-
ска обработка без измена на 
алатот меѓу таквите обработ-
ки 

8465.9 - Други: 
8465.91 - - машински пили 
8465.92 - - машини за рендосување, 

глодање или обликување со 
режење 

8465.93 - - машини за брусење, песка-
рење или полирање 

8465.94 - - машини за свиткување или 
спојување 

8465.95 - - машини за дупчење или 
длабење 

8465.96 - - машини за цепење или лу-
пење 

8465.99 - - д р у г и 
84.66 Делови и прибор погодни за 

употреба исклучително или 
главно со машините од тар. бр. 
84.56 до 84.65, вклучувајќи и 
држачи на работни предмети и 
алати, самоотворачки глави за 
режење на навои, разделни гла-
ви и други специјални додатни 
уреди за алатни машини; 
држачи на алати за кој и да е 
вид алати за работа во рака: 

8466.10 - Држачи на алат и самотво-
рачки глави за режење на на-
вои 

8466.20 - Држачи на работни предмети 
8466.30 - Разделни глави и други спе-

цијални додатни уреди за 
алатни машини 

8466.9 - Друго: 
8466.91 - - за машини од тар. број 

84.64 14 
8466.92 - - за машини од тар. број 

84.65 14 
10 8466.93 — за машини од тар. број 

84.56 до 84.61 16 
14 8466.94 - - за машини од тар. бр. 84.62 

и 84.63 16 
15 
18 

84.67 

10 
15 

10 
15 

10 
15 

84.68 

84.69 

14 

15 

15 

18 

16 

15 

18 
14 

84.70 

16 
16 

16 

8467.1 
8467.11 

8467.19 
8467.8 
8467.81 
8467.89 
8467.9 
8467.91 
8467.92 
8467.99 

8468.10 
8468.20 

8468.80 
8468.90 

8469.10 

8469.2 

8469.21 
8469.29 
8469.3 

8469.31 
8469.39 

8470.10 

8470.2 

8470.21 
8470.29 
8470.30 
8470.40 
8470.50 
8470.90 

84.71 

Рачни алатки, пневматски или 
со вграден неелектричен мотор: 
- Пневматски: 
- - ротациони (вклучувајќи и 

комбинирани ротационо-
-перкусиони) 

- - други 
- Други алатки: 
- - верижни пили 
- - други 
- Делови: 
- - верижни пили 
- - пневматски алатки 
- - други 
Машини и апарати за лемење и 
заварување, вклучувајќи ги и 
оние што можат да режат, ос-
вен машините од тар. број 
85.15; машини и апарати на гас 
за површинско кадење: 
- Рачни пламеници на гас 
- Други машини и апарати, на 

гас 
- Други машини и апарати 
- Делови 
Машини за пишување и маши-
ни за обработка на текст: 
- Автоматски машини за пи-

шување и машини за обра-
ботка на текст 

- Други машини за пишување, 
електрични: 

- - со маса до 12 kg, без куфер 
- - други 
- Други машини за пишување, 

неелектрични: 
- - с о маса до 12 kg, без куфер 
- - други 
Машини за сметање, книговод-
ствени машини, регистар-каси, 
машини за франкирање, маши-
ни за издавање билети и слични 
мшини, со вграден уред за сме-
тање: 
- Електронски машини за сме-

тање што работат без надво-
решен извор на енергија 

- Други електронски машини 
за сметање: 

- - со вграден уред за печатење 
- - други 
- Други машини за-сметање 
- Книговодствени машини 
- Регистар-каси 
- Други 
Машини за автоматска обра-
ботка на податоци и нивни еди-
ници; магнетни или оптички 
читачи, машини за препишува-

16 
16 

16 
16 

15 
15 
15 

18 

16 
17 
16 

15 

15 
15 

15 
15 

18 

18 
18 
18 
15 
15 
15 
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84.72 

ње на податоци на носители на 
податоци во кодирана форма и 
машини за обработка на такви 
податоци, неспомнати или не-
опфатени на друго место: 

8471.10 - Аналогни и хибридни маши-
ни за автомотска обработка 84.73 
на податоци 10 

8471.20 - Дигитални машини за авто-
матска обработка на подато-
ци, што во исто Куќиште 
имаат најмалку една цен-
трална единица, како и една 
влезна единица и една излез-
на единица или една комби-
нирана влезно-излезна едини-
ца 10 

8471.9 - Друго: 
8471.91 - - дигитални централни еди-

ници, испорачени посебно 
или како дел од систем, 
вклучувајќи и дигитални 
централни единици кои во 
исто Куќиште имаат една 
или две од следните едини-
ци: мемориски единици, 
влезни единици, излезни 
единици 10 

8471.92 - - влезни и излезни единици, 
испорачани посебно или ка-
ко дел од систем, вклучува-
јќи влезни и излезни едини-
ци што во исто Куќиште 
имаат и. мемориски едини-
ци: 

линиски печатачи 10 
- - - сериски печатачи 10 

ласерски печатачи 10 
видео-дисплеи 10 
единици за цртање (плоте-
ри), за снимање на филм 
или за фотокопирање 10 
комплетни електронски-
тастатури 10 
читачи на документи, оз-
наки и уреди за внесување 
податоци од цртежи 10 

.други 10 
- - мемориски единици, испо-

рачани посебно или како 
дел од систем: 

екстерни мемории 10 
други 1О 

- - д р у г о 10 
Други канцелариски машини 
(на пример: машини за ум-
ножување - хектографски или 
на матрици, машини за адреси-
рање, автоматски машини за 
исплата на банкно.ти, машини 
за сортирање, броење и завит-
кување на метални пари, маши-
ни за острење моливи, машини 
за перфорирање и спојување со 
жичени колци): 

8472.10 - Машини за умножување 15 
8472.20 - Машини за адресирање и ма-

шини за текст на адресни 
плочки 15 

8472.30 - Машини за сортирање, пре-
виткување, уфрлување во 
пликови или одбивки, отвора-

8471.921 
8471.922 
8471.923 
8471.924 
8471.925 

8471.926 

8471.927 

8471.929 
8471.93 

8471.931 
8471.939 
8471.99 

84.74 

8473.304 - - -

8473.305 
8473.309 
8473.40 

ње, затворање или печатење 
на пошта и машини за приле-
пување или поништување на 
поштенски марки 15 

8472.90 - Друго 

Делови и прибор (освен покри-
вачи, куфери за машини и сл.) 
погодни за употреба исклучи-
телно или главно со машините 
од тар. бр. 84.69 до 84.72: 

8473.10 - Делови и прибор на машини 
од тар. број 84.69 15 

8473.2 - Делови и прибор на машини 
од тар. број 84.70: 

8473.21 - - н а електронски машини за 
сметање од тар. подбр. 
8470.10. 8470.21 и 8470.29 12 

8473.29 - други 12 
8473.30 - Делови и прибор на машини 

од тар. број 84.71: 
8473.301 модули за напојување 12 
8473.302 печатени плочи со вграде-

ни елементи 12 
8473.303 глави за читање или запи-

шува податоци на магнет-
ни носители 12 
други делови на перифер-
ни единици, освен кабине-
ти 12 

- - тастатури 12 
- - д р у г о 12 
Делови и прибор на машини 
од тар. број 84.72 15 

Машини за сортирање, посеју-
вање, сепарација, миење, дробе-
ње, мелење, мешање или гмече-
ње на земја, камен, руда или на 
други минерални материјали во 
цврста состојба (вклучувајќи и 
прав и маса - паста); машини 
за агломерирање, моделирање 
или обликување на цврсти ми-
нерални горива, керамички ма-
си, цемент, гипс или на други 
минерални производи во форма 
на прав или маса - паста; ма-
шини за изработка на леарски 
калапи од песок: 

8474.10 - ,Машини за сортирање, просе-
јување, сепарација или миење 5 

8474.20 - Машини за дробење или ме-
лење: , 

8474.20,1 на јаглен со капацитет 
над 1000 t / h 5 

8474.202 на руди на метали 11 
8474.209 други 17 
8474.3 - Машини за мешање или гме-

чење: 17 
8474.31 - - мешалки за бетон или мал-

тер 17 
8474.32 - - машини за мешање на ми-

нерални материјали со би-
тумен 17 

8474.39 - - д р у г и : 
8474.391 за мешање 17 
8474.399 за гмечење 17 
8474.80 - Други машини: 
8474.801 за пелетизација на руди 

на метали 17 



\ 

Петок, 4 декември 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 81 - Страна 2Q29 

84.75 

84.76' 

84.77 

84.78 

84.79 

3474.802 за обликување или сечеле 
на градежен материјал 

8474.809 други 
8474.90 - Делови 

Машини за склопување на елек-
трични или електронски сијали-
ци, ламби или цевки или флеш-
-сијалици, во стаклени обвивки; 
машини за производство или 
топла обработка на стакло.и на 
производи од стаклр: 

8475.10 - Машини за склопување на 
електрични или електронски 
сијалици, ламби, цевки или 
флеш-сијалици во стаклени 
обвивки 

8475.20 - Машини за производство или 
топла обработка на стакло и 
на стаклен на производи од 
стакла 

8475.90 - Делови 
Автоматски маши,ни за про-
дажба на стоки (на пример: ма-
шини за поштенски марки, ци-
гари, храна или напивки вклу-
чувајќи и машини за раситнува-
ње на пари: 
- Машини: 

17 
17 
17 

8476.1 
8476.11 

8476.19 
8476.90 

- со вграден уред за загрева-
ње или ладење 

- - други 
- Делови 
Машини за обработка на гума 
или пластична маса или за из-
работка на производи од тие 
материјали, неспомнати ниту 
опфатени на друго место во 
овааглава: 
- Машини за леење во калап со 

брзгање: 
на кочилни облоги 
други 

- Екструдери 
- Машини за обликување со 

дување 
- Машини за обликување со ва-

куум и други машини за тер-
мичкр обликување 

- Други машини за обликува-
ње: 

- - за обликување или протек-
тирање на пневматски гуми 
или за обликување на внат-
решни гуми 

- - други 
- Други машини 
- Делови 
Машини за подготовка или 
преработка на тутун, неспомна-
ти ниту опфатени на друго мес-
то во оваа глава: 
- Машини 
- Делови 

Машини и механички уреди со 
посебни функции, неспомнати 
ниту опфатени на друго место 
во оваа глава: 

8479.10 - Машини за градење улици, 
патишта, високоградба и ни-
скоградба и слични работи 

8477.10 

8477.1Q1 
8477.109 
8477.20 
8477.30 -

8477.40 

8477.5 

8477.51 

8477.59 
8477.80 
8477.90 

8478.10 
847^.90 

14 

14 
14 

15 
15 
15 

7 
17 
17 

17 

17 

17 
17 
17 
15 

12 
12 
15 

10 

17 

Сл 
17 
15 

15 

8479.20 - Машини за екстракција или 
подготвување на животински 
или растителни масти и мас-
ла 17 

8479.3Q - Преси за п р о и з в о д е н на 
плочи-иверици и плрчи-влак-
натици од дрво или од друг 
дрвенест материјал и други 
машини за третирање на 
дрво и плута ' 5 

8479;40 - Машини за изработка на 
јажиња и кабли 17 

8479.8 - Други машини и механички 
уреди: 

8479.81 - - з а третирање на метали, 
вклучувајќи и уреди за на-
менување (виклуѕање) на 
електрична жица 17 

8479.82 - - машини за мешање, гмече-
ње, дробење, мелење, просе-
јување, решетање, хомоге-
низација или емулзификаци-
ја: 

8479.821 мешалки за агресивни хе- i 
миски материјали во цис-
терни и резервоари 

8479.822 уреди за додавање состој-
ки, мешање на див под 
притисок и во вакуум 

8479.829 друго 
8479.89 - - д р у г о : 
8479.891 - - хидраулични јамски подра -

ги 
8479.899 други 
8479.90 - Делови. 

84.^0 Калапници за леарницќ на ме-
тали; моделни плочи; модели 

1 за калапи; калапи за метал (ос-
вен калапи за инготи), метални 
карбиги, стакло, минерални ма-
теријали, гума и пластични ма-
си: 

8480.10 - Калапници за леарници на 
метали 

8480.20 - Моделни плочи 
8480-30 - Модели за калапи 
8480.4 - Калапи за метал или метал-

ни карбиди: 
8480.41 - - з а брзгање или компресија 
8480.49 - - други 
8480.50 - Калапи за стакло 
84^0.60 - Калапи за минерални мате-

ријали 
8480.7 - Калапи за гума или пластич-

ни маси: 
8480.71 - - з а брзгање или компресија 
8480.79 - - други 

84.81 Слабини, вентили и слични уре-
ди за цевоводи, котли, резерво-
ари, каци и слично, вклучувајќи 
и в^нтили за намалување на 
притисокот и термостатички 
управувани вентили: 

3481.10 - Вентили за намалување на 
притисок 12 

8481.20 - Вентили за маслено-хидрау-
лички или пневматски тран-
смисии 14 

8481.30 - Неповратни вентили 12 
8481.40 - Сигурносни вентил и 12 

15 
15 
15 

15 
15 
15 

15 

15 
15 
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84.82 

84.83 

8481.80 
8481.90 

8482.10 
8482.101 

8482.102 

8482.103 

8482.109 
8482.20 

8482.201 

8482.202 

8482.203 

8482.209 
8482.30 

8482.40 
8482.50 

8482.501 

.8482.502 

8482.503 

8482.509 
8482.80 

8482.9 
8482.91 
8482.99 
8482.991 

8482.999 

8483.10 

8483.20 

8483.30 

8483.301 
8483.309 

- Други уреди 
- Делови 

Тркалави лежишта: 
- Куглични лежишта: 

едноредни, со пречник на 
отворот под 10 mm 
едноредни, со пречник на 
отворот од 10 до 60 mm 
едноредни, со пречник на 
отворот над 60 mm 
повеќередни 

- Конусно-валчести лежишта, 
вклучувајќи и склопови од 
внатрешен прстен и монтира-
ни валјаци: 

едноредни, со пречник на 
отворот помал од 15 mm 
со пречник на отворот од 
15 до 130 mm 
со пречник на отворот по-
голем од 130 mm 
повеќередни 

- Сферно-валчести лежишта 
(бочвести) 

- Игличесто-валчести лежишта 
- Други цилиндрично-валчести 

лежишта: 
едноредни, со пречник на 
отворот под 15 mm 
со пречник на отворот од 
15 до 130 mm 
со пречник на отворот по-
голем од 130 mm 
повеќередни 

- Други, вклучувајќи и комби-
нирани куглично-валчести 
лежишта 

- Делови: 
- - куглици,иглички и валјаци 
- - други: 

прстени, надворешни и 
внатрешни 
други 

Трансмисиони вратила (вклучу-
вајќи и брегасти вратила и ко-
ленести вратила) и криваи; Ку-
ќишта за лежишта и лизгални 
лежишта, запченици, запчести и 
фрикциони преносници; навој-
ни вретена со куглички; мену-
вачки кутии и други менувачи 
на брзини, вклучувајќи и пре-
творачи на обртниот момент, 
замавници, ременици и јажани-
ци (вклучувајќи и за макари), 
вклучно-исклучни спојници и 
спојници за вратила (вклучува-
јќи и зглобни спојници): 
- Трансмисиони вратила (вклу-

чувајќи и брегасти вратила и 
коленести вратила) и криваи 

- Куќишта за лежишта со вгра-
дени тркалави лежишта 

- Куќишта за лежишта без 
вградени тркалави лежишта; 
лизгави лежишта: 

Куќишта 
лизгави лежишта 

13 
10 

15 

17 

15 
15 

15 

17 

15 
15 

15 
15 

15 

17 

15 
15 

15 

15 

17 
15 

15 

15 

15 
15 

8483.40 - Запчести и фрикциони пре-
н о с н и к , исклучувајќи запче-
ници, верижници и други 
трансмисиони елементи испо-
рачани посебно; навојни вре-
тена со куглички; менувачки 
кутии и други менувачи на 
брзини, вклучувајќи и претво-
рачи на обртниот момент 15 

8483.50 - Замавници; ременици и 
јажаници (вклучувајќи за ма-
кари) 15 

8483.60 - Вклучно-исклучни спојници и 
спојници за вратила (вклучу-
вајќи и зглобни спојници) 15 

8483.90 - Делови 15 
84.84 Заптивки од метални листови 

комбинирани со друг материјал 
или од два или повеќе слоеви 
на метал; сетови на заптивки 
различни по составот на мате-
ријалот, во кесиња, обвивки 
или слични пакувања: 

8484.10 - Заптивки од метални листови 
комбинирани со друг матери-
јал или од два или повеќе 
слоеви на метал 15 

8484.90 - Друго 15 
84.85 Делови на машини без елек-

трични приклучоци, изолатори, 
калеми, контакти или други 
електрични делови, неспомнати 
ниту опфатени на друго место 
во оваа глава: о 

8485.10 - Бродски пропелери и лопат-
ки за нив 15 

8485.90 - Други 15 

Глава 85^ 
ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ И ОПРЕМА И НИВНИ ДЕ-
ЛОВИ; АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ ИЛИ РЕПРОДУКЦИ-
ЈА НА ЗВУК; ТЕЛЕВИЗИСКИ АПАРАТИ ЗА СНИМА-
Њ Е ИЛИ РЕПРОДУКЦИЈА НА СЛИКА И ЗВУК, И ДЕ-

ЛОВИ И ПРИБОР ЗА ОВИЕ ПРОИЗВОДИ 

З а б е л е ш к и 
; 1. Оваа глава не опфаќа: 

1) електрично загревани покривки - ќебиња, кревет-
ски перници, муфови за стопала и сл., електрично загрева-
на облека, обувки и перничиња за уши и други предмети 
електрично загревани што се носат на себе или околу себе; 

2) производи од стакло од тар. број 70.11; 
3) Електрично загреван мебел од глава 94. 
2. Tap. бр. 85.01 до 85.04 не ги опфаќаат стоките наве-

дени во тар. бр. 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 и 85.42. Меѓутоа, 
исправувачите со живин лак во метален резервоар се рас-
поредуваат во тар. број 85.04. 

3. Tap. број 85.09 ги опфаќа само следните електроме-
ханички машини што обично се употребуваат во домаќин-
ството : 

1) правосмукалки, машини за мазнење на подови, ма-
шини за мелење и мешање на храна, соковници за овошје 
и зеленчук, од која и да е тежина; 

2) други машини, под услов нивната маса да е до 20 
kg. 

Меѓутоа, овој тарифен број не опфаќа вентилатори и 
вентилациони или рециркулациони кујнски отстранувачи 
на мирис, со вграден вентилатор, вклучувајќи и со филте-
ри (тар. број 84.14), центрифуги за сушење (цедење) на 
алишта (тар. број 84.21), машини за миење садови (тар. 
број 84.22), машини за перење во домаќинството (тар. број 
84.50), машини за пеглање со помош на валјак или на друг 
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начин (тар. број 84.20 или 84.51), машини за шиење (тар. 
број 84.52), електрични ножици (тар. број 85.08) и електро-
термички апарати (таар. број 85.16). 

5. Под поимот „печате.ни кола“ од тар. број 85.34 се 
подразбираат кола кај кои на изолационата подлога со ко-
ја и да е постапка на печатење (на пример: со исекување, 
галванизација или нагризување) или со постапка на „коло 
со слој“, се формирани елементи на спроводници, контак-
ти или на други печатени елементи (на пример: индуктив-
ни намотки, отпорници или кондензатори) поединечно 
или меѓусебно споени според претходно утврдена шема, 
но не и елементи што можат да произведат, претворат, 
модулираат или засилат електричен сигнал (на пример, 
елементи на полуспроводници). 

Под поимот „печатени кола“ не се подразбираат кола 
комбинирани со елементи што не се сметаат како елемен-
ти добиени во текот на постапката на печатење. Печатени-
те кола можат да бидат опремени со непечатени елементи 
за спојување. 

. Колата со танок или дебел слој, што содржат пасив-
ни и активни елементи добиени во текот на иста техно-
лошка постапка, се распоредуваат во тар. број 85.42. 

5. За тар. бр. 85.41 и 85.42 важат следните дефиниции: 
1) под поимот „диоди, транзистори и слични полус-

проводнички елементи“ се подразбираат полуспроводнич-
ки елементи чијашто работа зависи од промената на от-
порноста под влијание на електрично поле; 

2) под поимот „електронски интегрирани кола и мик-
роспоеви", се подразбираат: 

, (1) монолитни интегрирани кола кај кои елементите 
на колото (диоди, транзистори, отпорните кондензатори, 
меѓуврски итн.) се формирани, по правило, во масата, ка-
ко и на површината на полуспроводничкиот материјал (на 
пример, допиран силициум) и претставуваат неразделна 
целина; 

(2) хибридни интегрирани кола кај кои пасивните еле-
менти (отпорници, кондензатори, меѓуврски итн.), добие-
ни со техника на танок и дебел слој и активни елементи 
(диоди, транзистори, монолитни интегрални кола итн.), 
добиени со полуспроводничка технологија, неразделно со-
единети на една изолациона подлога (стакло, керамика 
итн.). Тие кола, исто така, можат да имаат и дискретни 
компоненти; 

(3) микроспоеви на леан модул, микромодул и слич-
ни видови, што се состојат од дискретни активни или од 
активни и пасивни компоненти што се комбинирани и ме-
ѓусебно поврзани. 

При распоредувањето на производите дефинирани во 
оваа забелешка, тар. бр. 85.41 и 85.42 имаат првенство во 
однос на сите други тарифни броеви на оваа тарифа што 
би можеле да ги опфатат, со оглед на нивната функција. 

6. Плочите, лентите и другите подлоги од тар. бр. 
85.23 и 85.24 се распоредуваат во овие тарифни броеви, ду-
ри и ако се испорачуваат со апаратите за кои се наменети. 

3 

Тарифен Тарифна 
Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска 

стапка 

1 2 3 4 

85.01 Електромотори и електрични 
генератори (освен генераторски 
агрегати): 

8501.10 - Мотори со моќ до 37,5 W: 
8501.101 - - - з а играчки, со еднонасоч-

на струја со моќ до 10 W 15 
8501.109 други 18 
8501.20 - Универзални мотори (за на-

изменична и еднонасочна 
струја) со моќ над 37,5 W 18 

8501.3 - Други мотори со еднонасоч-
на струја; генератори со ед-
нонасочна струја: 

8501.31 - со моќ до 750 W 20 
8501.31 - - со моќ над 750 W до 75 kW 20 
8501.33 — со моќ над 75 kW до 375 

kW 20 
8501.34 - - со моќ над 375 kW 20 

8501.40 - Други мотори со наизменич-
на струја, монофазни 18 

8501.5 - Други мотори со наизменич-
на струја, повеќефазни: 

8501.51 - - со моќ до 750 W 18 
8501.52 - - со моќ над 750 W до 75 kW 18 
8501.53 - - со моќ над 75 кW 18 
8501.6 - Генератори на наизменична 

струја: 
8501.61 - - со сила до 75 kVA 18 
8501.62 - - со сила над 75 до 375 kVA 18 
8501.63 - - со сила над 375 до 750 kVa 18' 
8501.64 - - со сила над 750 kVA 18 

85.02 Електрични генераторски агре-
гати и ротациони конвертори 
(претворачи): 

8502.1 - Генераторски агрегати со 
клипни мотори со внатрешно 
согорување на палење со по-
мош на компресија (дизел 
или полудизел мотори): 

8502.11 - - со сила до 75 kVA 18 
8502.12 - - со сила над 75 до 375 kVA 18 
8502.13 - - со сила над 375 kVA 18 
8502.20 - Генераторски агрегати со 

клипни мотори со внатрешно 
согорување на палење со по-
мош на свеќичка 18 

8502.30 - Други генераторски агрегати: 
8502.301 на еднонасочна струја 20 
8502.309 на наизменична струја 18 
8502.40 - Електрични ротациони кон-

вертори (претворачи) 18 
85.03 8503.00 Делови погодни за употреба ис-

клучително или главно со ма-
шините од тар. бр. 85.01 или 
85.02 18 

85.04 Електрични трансформатори, 
статички конвертори (на при-
мер, исправачи) и индуктивни 
калеми: 

8504.10 - Баласти за сијалици и цевки 
со празнење 18 

8504.2 - Трансформатори со течен ди-
електрик: 

8504.21 - - со сила до 650 kVA: 
8504.211 мерни 18 
8504.219 други 18 
8504.22 - - со сила над 650 kVA до 

10.000 kVA 18 
8504.23 - - со сила над 10.000 kVA 18 
8504.3 - Други трансформатори: 
8504.31 - - со сила до 1 kVA - 18 

0 8504.311 за играчки, со сила до 15 kVA 15 
8504.312 мерни 18 
8504.319 други 18 
8504.32 - - со сила над 1 kVA до 16 

kVA 18 
8504.33 - - со сила над 16 kVA до 500 

kVA: 
8504.331 за електрични печки за то-

пење на руди на метали, 
со сила над 20 kVA 18 

8504.339 други 18 
8504.34 - - со сила над 500 kVA: 
8504.341 за електрични печки за то-

пење на руда 18 

/ 
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8504.349 
8504.40 

8504.50 
8504.90 

85.05 

85.06 

85.07 

85.08 

85.09' 

8505.1 

8505.11 
8505.19 

8505.20 

8505.30 

8505.90 

8506.1 

8506.11 
8506.12 
8506.13 
8506.19 
8506.20 

8506.90 

8507Л0 

8507.20 
8507.30 
8507.40 
8507.80 
8507.90 

8508.10 
8508.20 
8508.80 
8508.90 
8508.901 
8508.909 

8509.10 
8509.20 
8509.30 

8509.40 

други 
- Статички конвертори (пре-

творачи) 
- Други индуктивни калеми 
- Делови 
Електромагнети; перманентни 
магнети и производи предвиде-
ни да станат перманентни маг-
нети по магнетизирањето; сте-
гачки глави, стегачки направи и 
слични држачи на работни 
предмети, врз база на електро-
магнети или на перманентни 
магнети; електромагнетни спој-
ници и кочници; електромаг-
нетски глави за дигање: 
- Перманентни магнети и про-

изводи предвидени да станат 
перманентни магнети по маг-
нетизирањето: 

- - од метал 
- - друго ' 
- електромагнетни спојници и 

кочници 
- Електромагнетски глави за 

дигање 
- Друго, вклучувајќи и делови 
Примарни ќелии и примарни 
батерии: 
- Со надворешна зафатнина до 

300 cm3: 
- - со манган-диоксид 
- - со оксид на жива 
- - со оксид на сребро 
- - друго 
- Со надворешна зафатнина 

над 300 cm3 

- Делови 
Електрични акумулатори, вклу-
чувајќи и сепаратори за нив, 
правоаголни или не, вклучува-
јќи и квадратни: 
- Оловни акумулатори за за-

движување на клипни мотори 
- Други оловни акумулатори 
- Никел-кадмиум акумулатори 
- Никел-железо акумулатори 
- Други акумулатори 
- Делови 
Електромеханички алат за ра-
бота во рака, со вграден елек-
тромотор: 
- Дупчалки од сите видови 
- Пили 
- Друг алат 
- Делови: 

дупчалка 
- г - други 
Електромеханички апарати за 
домаќинството, со вграден 
електромотор: 
- Шмукалки 
- Апарати за мазнење на под 
- Кујнски апарати за ситнење 

на отпадоци 
- Апарати за мелење и мешање 

на храна; соковници за овош-
је и зеленчук 

18 

18 
18 
18 

15 
15 

15 

15 
15 

18 
15 
15 
15 

15 
15 

22 
22 
21 
21 
21 
16 

Сл 
18 
18 

Сл 
18 

16 
16 

16 

16 

8509.80 - Други апарати 16 
8509.90 - Делови - 16 

85.10 Апарати за бричење и 
стрижење со вграден електро-
мотор: 

8510.10 - Апарати за бричење 16 
8510.20 - Апарати за стрижење 16 
8510.90 - Делови 16 

85.11 Електрична опрема за палење и 
задвижување на мотори со 
внатрешно согорување што се 
палат со помош на свеќичка 
или на компресија (на пример: 
магнети за палење, динамо маг-
нети, калеми за палење, свеќич-
ки за палење и свеќички за за-
гревање, електрозадвижувачи); 
генератори (на пример: динамо 
машини и алтернатори), и рег-
лери за нив: 

8511.10 - Свеќички за палење 17 
8511.20 - Магнети за палење; динамо 

магнети, магнетни замавници 17 
8511.30 - Разводници; калеми за пале-

ње 17 
8511.40 - Електрозадвижувачи и маши-

ни со двојна намена (електро-
задвижувачи - генератори) 17 

8511.50 - Други генератори 17 
8511.80 - Друга опрема: 
8511.801 грејни елементи 17 
8511.809 друго 17 
8511.90 - Д е л о в и 17 

85.12 Електрична опрема за осветлу-
вање и сигнализација (освен 

' производите од тар. број 85.39), 
бришачи за стакло, уреди за од-
мрзнување и уреди за о д л е т у -
вање за велосипеди и моторни 
возила: 

8512.10 т- Опрема за осветлување и за 
визуелна сигнализација, за ве-
лосипеди 

8512.20 - Друга опрема за осветлување 
и визуелна сигнализација 

8512.30 - Опрема за звучна сигнализа-
ција 

8512.40 - Бришачи за стакло, уреди за 
одмрзнување и уреди за од-
л е т у в а њ е 

8512.90 - Делови 
85.13 Преносни електрични светилки 

со сопствен извор на енергија 
(на пример, суви батерии, аку-
мулатори или електромагнети), 
освен опремата за осветлување 
од тар. број 85.12: 

8513.10 - Светилки: 
8513.101 рударски во „Ѕ" изработка 16 
8513.109 други 16 
8513.90 - Делови 16 

85.14 Индустриски и лабораториски 
електрични печки (вклучувајќи 
и индукциони и диелектрични); 
друга опрема за индустриско и 
лабораториско индукционо и 
диелектрично загревање: 

8514. ГО - Печки загревани со електри-
чен отпор: 
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8514.101 за термичка обработка на 
делови на тркалави 
лежишта 

85.15 

85.16 

8514.102 

8514.103 

8514.109 
8514.20 

8514.201 

8514.202 

8514.209 
8514.30 
8514.40 

за топење на руди на ме-
тали 

- - електроотпорни, освен од 
тар. подброј 8514.101 

- - други 
Индукциони и диелектрични 
печки: 

индукциони за загревање 
на трупчиња за прстени 
на тркалави лежишта 
индукциони, освен оние 
од тар. подброј 8514.201 
диелектрични печки 

- Други печки 
- Друга опрема за индукционо 

и диелектрично загревање 
8514.90 - Делови 

Машини и апарати за меко и 
тврдо лемење и заварување, 
електрични (вклучувајќи и елек-
трично загреван гас), ласерски 
или врз принцип на друга свет-
лост или фотонски сноп, ул-
тразвук, електронски сноп, маг-
нетни импулси или лак на плаз-
ма, вклучувајќи ги и оние што 
можат да вршат сечење; елек-
трични машини и апарати за 
врело прскање на метали и на 
синтерувани метални карбиди: 

8515.1 - Машини и апарати за меко и 
тврдо лемење: 

8515.11 - - лемилки и пиштоли за меко 
лемење 

8515.19 - - д р у г о 
8515.2 - Машини и апарати за елек-

троотпорно заварување на, 
метали: 

8515.21 - - автоматски или полуавто-
матски 

8515.29 - - д р у г и 
8515.3 - Машини и апарати за завару-

вање на метали со електро-
лак (вклучувајќи и лак на 
плазма): 

- автоматски или полуавто-
матски 

8515.31 -

8515.39 
8515.80 
8515.90 

- - други 
- Други машини и апарати 
- Делови 

7 

12 

15 
15 

15 
15 
15 

15 
10 

12 
12 

12 
12 

12 
12 
15 
14 

8516.10 

Електрични проточни и акуму-
лациони грејачи на вода и по-
топувачки грејачи, електрични 
апарати за греење простор и 
електрични уреди за греење по-
чва; електротермички апарати 
за уредување коса (на пример 
апарати за сушење коса, апара-
ти за ондулација) и апарати за 
сушење раце; електрични пег-
ли; други електротермички уре-
ди за домаќинството; електрич-
ни грејни отпорнине освен 
оние од тар. број 85.45: 
- Електрични проточни и аку-

мулациони грејачи на вода и 
потопувачки грејачи 15 

8516.2 - Електрични апарати за грее-
ње простории и електрични 
апарати за греење почва: 

8516.21 - - акумулациони 
- 8516.29 - - друго 

,8516.3 - Електротермички апарати за 
уредување коса и за сушење 
раце: 

8516.31 - - апарати за сушење коса 
8516.32 . - - други апарати за уредување 

коса 
8516.33 - - апарати за сушење раце 
8516.40 - Електрични пегли 
8516.50 - Микробранови рерни 
8516.60 - Други рерни; шпорети, ре-

шеа, скари и ражни: 
8516.601 шпорети 
8516.609 друго 
8516.7 - Други електротермички уре-

ди: 
8516.71 - - апарати за подготвување 

кафе или чај 
8516.72 - - тостери 
8516.79 - - д р у г о 
8516.80 - Електрични грејни отпорни-

ци 
8516.90 - Делови 

85.17 Електрични апарати за жична 
телефонија и телеграфија, вклу-
чувајќи и такви апарати за жич-
ни системи со носечка струја: 

8517.10 - Телефонски апарати (телефо-
ни): 

8517.101 јамски 
8517.109 други 
8517.20 - Телепринтери 
8517.30 - Комутациони апарати за те-

лефонија и телеграфија: 
8517.301 јамски 
8517.309 други 
8517.40 - Други апарати за жични сис-

теми со носечка струја 
8517.8 - Други апарати: 
8517.81 за телефонија 
8517.82 - - за телеграфија: 
8517.821 рачни 
8517.829 - - - д р у г и 
8517.90 - Делови 

85.18 Микрофони и нивни стативи; 
звучници, вклучувајќи и звучни-
ци во звучни кутии; наглавни 
слушалки, слушалки за едно 
уво и комбинации со микро-
фон; аудиофреквентни елек-
трични засилувачи; комплетни 
електрични единици за засилу-
вање на звук: 

8518.10, - Микрофони и нивни стативи: 
8518.101 стати в и 
8518.109 Микрофони 
8518.2 - Звучници, вклучувајќи и звуч-

ници во звучни кутии: 
8518.21 - - звучни кутии со еден звуч-

ник 
8518.22 — звучни кутии со повеќе 

звучници 
8518.29 - - д р у г о 

17 
17 

18 

18 
17 
18 

18 

18 
18 
18 

18 

18 

Сл 
17 
15 

Сл 
18 

18 

18 

15 
18 
18 

15 

15 

15 
15 
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85,18.30 - Наглавни слушалки, слушал-
ки за едно уво и комбинации 
со микрофон 15 

8518.40 - Аудиофреквентни електрични 
засилувачи 15 

8518.50 - Комплетни електрични еди-
ници за засилување на звукот 15 

8518.90 - Делови 15 
85.19 Грамофони, со и без сопствен 

засилувач, касетофон!! и други 
апарати за репродукција на 
звук, што немаат вграден уред 
за снимање на звук: 

8519.10 - Грамофони што се вклучува-
ат со метални пари или со 
жетон 15 

8519.2 - Други грамофони со засилу-
вач: 

8519.21 - - б е з звучник 
8519.22 - - д р у г и 
8519.3 - Грамофони без сопствен заси-

лувач: 
8519.31 - - со механизам за автоматско 

менување на плочи 
8519.39 - - д р у г и 
8519.40 - Апарати за репродукција на 

диктат 
8519.9 ; - Други апарати за репродук-

ција на звук: 
8519.91 - - касети и 

. 8519.99 - - д р у г и 
85.20 Магнетофони и други апарати 

за снимање на звук, вклучувајќи 
и апарати со вградени уреди за 
репродукција на звук: 

8520.10 - Апарати за диктирање што 
не можат да работат без над-
ворешен извор на сила 18 

8520.20 - Апарати за одговарање на те-
лефонски повици 18 

8520.3 - Други магнетофони со вгра-
дени уреди за репродукција 
на звук: 

8510.31 - - касетни 18 
8520.39 - - д р у г и 18 
8520.90 - Други 18 

85.21 Апарати за снимање и репро-
дукција на слика: 

8511.10 - Со магнетна лента 18 
8521.90 - Други 18 

85.22 Делови и прибор на апарати од 
тар. бр. 85.19 до 85.21: 

8512.10 - Грамофонски звучници 12 
8522.90 - Друго 12 

85.23 Подготвени неснимени подлоги 
за звучни и слични снимања на 
други феномени, освен произво-
дите од глава 37: 

8523.1 - Магнетни ленти: 
8523.11 - - со широчина до 4 mm 15 
8523.12 - - с о широчина над 4 до 6,5 

mm 15 
8523.13 - - с о широчина над 6,5 mm 15 
8523.20 - Магнетни плочи (дискови) 15 
8523.90 - Друго 15 

85.24 Плочи, ленти и други снимени 
подлоги со звучни и други 
слични феномени, вклучувајќи 

и матрици и галвански отпеча-
тоци за производство на плочи, 
освен производите од глава 37: 

8524.10 - Грамофонски плочи: 
8524.101 - . - - со научен и стручен текст Сл 
8524.109 други 15 
8524.2 - Магнетни ленти: 
8524.21 - - с о широчина до 4 mm: 
8524.211 со научен и стручен текст Сл 
8524.219 други 15 
8524.22 - - со широчина над 4 до 6,5 

mm: 
8524.221 со научен и стручен текст Сл 
8524.229 друго 15 
8524.23 - - с о широчина над 6,5 mm: 
8524.231 со научен и стручен текст Сл 
8524.239 друго 15 
8524.90 - Друго: 
8524.901 со научен и стручен текст Сл 
8524.909 друго 15 

85.25 Предаватели за радиотелефони-
ја, радиотелеграфија, радиоди-
фузија или телевизија, вклучу-
вајќи и со вграден приемник 
или апарат за снимање или 
репродукција на звук; телевизи-
ски камери: 

8525.10 - Предаватели 15 
8525.20 - Предаватели со вграден при-

емник 15 
8525.30 - Телевизиски камери 10 

85.26 Радари, помошни уреди за ра-
дионавгација и уреди за радио-
далечинско управување: 

8526.10 - Радари 10 
8526.9 - Друго: 
8526.91 - - помошни уреди за радиона-

вигација 10 
8526.92 - - уреди за радиодалечинско 

управување 10 
85.27 Приемници за радиотелефони-

ја, радиотелеграфија и радиоди-
фузија, вклучувајќи и приемни-
ци комбинирани во исто Куќиш-
те со апарат за снимање или 
репродукција на звук или со ча-
совник: 

8527.1 - Радиодифузни приемници 
што можат да работат без 
надворешен извор на енерги-
ја, вклучувајќи и такви апара-
ти што исто така можат да 
примаат радиотелефонија 
или радиотелеграфија: 

- - комбинирани со апарат за 
снимање или репродукција 
на звук 15 

- - други 15 
- Радиодифузни приемници 

што не можат да работат без 
надворешен извор на енерги-
ја, за моторни возила, вклу-
чувајќи и такви апарати што, 
исто така, можат да примаат 
радиотелефонија или радио-
телеграфија: 

8527.21 - - комбинирани со апарат за 
-сниамње или репродукција 
на звук 15 

8527.11 

8527.19 
8527.2 
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16 

16 
16 
15 85.33 

15 

15 

15 
13 

8527.29 - - д р у г и 15 
8527.3 - Други радиодифузни прием-

ници, вклучувајќи и такви 
апарати што, исто така, 
можат да примаат радиотеле-
фонија или радиотелеграфи-
ја : 

8527.31 - - комбинирани со апарат за 
снимање или репродукција 
на звук 

527.32 - - некомбинирани со апарат 
за снимање или репродук-
ција на звук, на комбинира-
ни со часовник 

8527.39 - - други 
8527.90 - Други апарати 

85.28 Телевизиски приемници (вклу-
чувајќи и видеомонитори и ви-
деопроектори), комбинирани 
иди некомбинирани во исто Ку-
ќиште со радиоприемници или 
апарати за снимање или репро-
дукција на звук или слика: 

8528.10 - Во боја 
8528.20 - Црно-бели и други (еднобој-

ни) 
85.29 Делови погодни за употреба ис-

клучително или главно за апа-
рати од тар. бр. 85.25 до 85.28: 

8529.10 - Антени од сите видови; дело-
ви погодни за употреба со 
нив 

8529.90 - Друго 
85.30 Електрична опрема за сигнали-

зација, сигурност, управување 
или контрола на сообраќајот на 
железница, трамваи, друмови, 
внатрешни водени патишта, 
паркиралишта, лучки инстала-
ции или аеродроми (освен оп-
ремата од тар. број 86.08): 

8520.10 - Опрема за шински сообраќај 12 
8520.80 - Д р у г а опрема 12 
8520.90 - Делови 12 

85.31 ' Електрични апарати за звучна 
или визуелна сигнализација (на 
пример: свона, сирени, индика-
т о р ^ табли, алармни апарати 
за заштита од кражба или 
пожар), освен оние од тар. бр. 
85.12 и 85.30: 
- Алармни апарати за заштита 

од кражба или пожар и слич-
ни апарати -

- Индикаторски табли со вгра-
дени уреди со течни кристали 
или со диоди за емитување 
на светлост 

- Други апарати 
- Делови 

85.32 Електрични кондензатори, кон-
стантин, променливи или до-
терливи (однапред дотерани): 

8532.10. - Константин кондензатори 85 35 
предвидени за употреба во 
струјни кола со фреквенција 
50/60 Hz и што можат да ап-
сорбираат реактивна сила до. 
0,5 kVAr (кондензатори на си-
ла) 17 

8532.2 - Други константни конденза-
тори: 

85.34 
85.35 

8531.10 

8531.20 

8531.80 
8531.90 

12 

12 
12 
12 

8532.21 - - од тантал 17-
8532.22 - - алуминиумски електроли-

тички 17 
8532.23 - - керамички диелектрични, 

еднослојни 17 
8532.24 - - керамички диелектрични, 

повеќеслојни . 17 
8532.25 - - диелектрични, од хартија 

или од пластична маса 17 
8532.29 - - д р у г и 17 
8532.30 - Променливи или дотерливи 

(однапред дотерани) конден-
затори 17 

8532.90 - Делови 17 
Електрични отпорници (вклучу-
вајќи л\ реостати и потенцио-
метри), освен грејни отпорни-
ци: 

8533.10 - Константин јаглени отпорни-
ци агломерирани или слоеви-
ти 16 

8533.2 - Други константни отпорни-
от . 

8533.21 - - с о моќ до.20\У 16 
8533.29 - - д р у г и 16 
8533.3 - Променливи жичени отпор-

ници, вклучувајќи и реостати 
и потенциометри: 

8533.31 - - с о моќ до 20 W 16 
8533.39 - - д р у г и 16 
8533.40 - Други променливи отпорни-

ци, вклучувајќи и реостати и 
потенциометри 16 

8533.90 - Делови ^ 16 
8534.00 Печатени кола 18 

Електрични апарати за вклучу-
вање и исклучување или за за-
штита на електрични струјни 
кола или за остварување на 
приклучување за или во елек-
трични струјни кола (на при-
мер: прекинувачи, осигурувачи, 
одводници на пренапон, огра-
ничувачи на напон, придушува-
чи на лутачки бранови, вклуч-
ници и разводни кутии), за на-
пони поголеми од 1000 V: 

8535.10 - Осигурувачи 18 
8535.2 - Автоматски прекинувачи на 

струјни кола: 
8535.21 - - з а напон помал од 72,5 kV 18 
8535.29 - - други 18; 
8535.30 - Разделувачи и прекинувачи: 
8535.301 резделувачи 18 
8535.309 прекинувачи 18 
8535.40 - Одводници на пренапон, ог-

раничувачи на напон и при-
душувачи на лутачки брано-
ви 18 

8535.90 - Друго 18 
Електрични апарати за вклучу-
вање и исклучување или за за-
штита на електрични струјни 
кола или за остварување на 
приклучување за/или во елек-
трични струјни кола (на при-
мер: прекинувачи, реден, осигу-
рувачи, придушувачи, на лутач-
ки бранови, вклучници и штеке-
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ри, сиЈалични грла и разводни 
кутии), за напони до 1000 V: 

8536.10 - Осигурувачи 18 
8536.20 - Автоматски прекинувачи на 

струјни кола 18 
8536.30 - Други апарати за заштита на 

електрични струјни кола 18 
8536.4 - Реден: 
8536.41 - - з а напон до 60, V 18 
8536.49 - - д р у г и 18 
8536.50 - Други прекинувачи 18 
8536.6 - Сијалични грла, вклучници и 

штекери: 
8536.61 - - сијалични грла 18 
8536.69 - - д р у г о 18 
8536.90 - Други апарати 18 

85.37 Табли, плочи (вклучувајќи и 
плочи за нумеричко управува-
ње), пултови, маси, ормани и 
други основи, опремени со два 
или повеќе производи од тар. 
бр. 85.35 и 85.36, за електрично 
управување или разведување на 
електрична струја, вклучувајќи 
ги и оние со вградени инстру-
менти и апарати од глава 90, 
освен комутационите апарати 
од тар. број 85.17: 

8538.10 - За напон до 1000 V 18 
8538.20 - За напон над 1000 V 18 

85.38 Делови погодни за употреба ис-
клучително или главно со апа-
ратите од тар. бр. 85.35, 85.36 и 
85.37: 

8538.10 - Табли, плочи, пултови, маси, 
ормани и други основи за 
производите од тар. број 
85.37, неопремени со свои 
апарати 18 

8538.90 - Друго 18 
85.39 Електрични сијалици со влакна 

и електрични сијалици со праз-
нење, вклучувајќи и затворени 
рефлекторски влошки со вгра-
дени сијалици, ултравиолетни и 
инфрацрвени сијалици; лачни 
сијалици: 

8539.10 - Затворени рефлекторски 
влошки со вградени сијалици 17 

8539.2 - Други сијалици со влакна, ис-
клучувајќи и ултравиолетни 
и инфрацрвени сијалици: 

8539.21 - - волфрам-халогени: 
8539.211 до 1000 W 15 
8539.219 над 1000 W 13 
8539.22 - - други, со моќ до 200 W и за 

напони над 100 V 15 
8539.29 - - други 14 
8539.3 - Сијалици со празнење, освен 

ултравиолетни сијалици: 
8539.31 - - флуоресцентни, со усвитена 

катода 16 
8539.39 - - други 16 
8539.40 - Ултравиолетни и инфрацрве-

ни сијалици; лачни сијалици 15 
8539.90 - Делови 15 

85.40 Термојонски, ладнокатодни и . 
фотокатодни електронски цевки 
(на пример, вакуумски цевки 

или цевки полнети со пара или 
гас, исправувачки цевки со 
живин лак, катодни цевки, цев-
ки за телевизиски камери): 

8540.1 - Катодни цевки за телевизис-
ки премници, вклучувајќи и 
катодни цевки за видеомони-
тори: 

8540.1 Г - - в о боја 7 
8540.12 црно-бели или други еднобојни 7 
8540.20 - Цевки за телевизиски камери; 

претворачи и засилувачи на 
слика; други фотокатодни 
цевки: 

8540.201 цевки за ТВ камери 10 
8540.209 друго 12 
8540.30 - Други катодни цевки 12 
8540.4 - Микробранови цевки (на при-

мер: магнетрони, клистрони, 
цевки со прогресивни брано-
ви и карцинотрони), освен 
цевки со управувачка решет-
ка: 

8540.41 - - магнетрони 12 
8540.42 - - клистрони 12 
8540.49 - - д р у г и 12 

в 8540.8 - Други цевки: 
8540.81 - - приемни или засилувачки 

цевки 15 
8540.81 - - д р у г и 12 
8540.9 - Делови: 
8540.91 - - на катодни цевки 12 
8540.99 - - д р у г и 12 

85.41 Диоди, трианзистори и слични 
полуспроводнички елементи; 
фотоосетливи полуспроводнич-
ки елементи, вклучувајќи и фо-
тонапонски ќелии, составени 
или несоставени во модули или 
плочи; диоди за емитување 
светлост; монтирани пиезоелек-
трични кристали: 

8541.10 - Диоди освен фотоосетливи и 
диоди за емитување светлост 10 

8541.2 - Транзистор^ освен фотоосет-
ливи: 

8541.21 - - с о растурање помало од 1 
W 10 

8541.29 - - други 10 
8541.30 - Тиристори, диак и триак-еле-

менти, освен фотоосетливи 
елементи 10 

8541.40 - Фотоосетливи полуспровод-
нички елементи, вклучувајќи 
и фотонапонски ќелии соста-
вени или несоставени во мо-
дули кли плочи; диоди за 
емитување светлост 10 

8541.50 - Други полуспроводнички еле-
менти 10 

8541.60 - Монтирани пиезоелектрични 
кристали 12 

8541.90 - Делови 12 
85.42 Електронски интегрирани кола 

и микросклопови: 
8542.1 - Монолитни интегрирани ко-

ла: 
8542.11 - - дигитални 12 
8542.19 - - д р у г и 12 
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8542.20 - Хибридни интегрирани кола 12 
8542.80 - Други . 12 
8542.90 - Делови 12 

85.43 Електрични машини и апарати 
со посебни функции, неспомна-
ти ниту опфатени на друго мес-
то во оваа глава: 

8543.10 - Акцелератори на честички 5 
8543.20 - Сигнал-генератори 15 
8543.30 - Машини и апарати за галва-

нотехника, електролиза и 
електрофореза 15 

8543.80 - Други машини и апарати: 
8543.801 електрични апарати за па-

лење на мини во рудар-
ството, со повеќе од 40 
места за палење 5 

8543.809 друго 15 
8543.90 - Делови: 
8543.901 на машини и апарати од 

тар. подбр. 8543.10 и 
8543.801 5 

8543.909 други 15 
85.44 .Изолирана жица (вклучувајќи и 

лак-жица и анодизирана жица),, 
кабли (вклучувајќи и коаксијал-
ни кабли) и други изолирани 
електрични спроводници, со 
или без конектори; кабли од 
оптички влакна изработени од 
поединечно опластени влакна, 
комбинирани или со неелек-
трични спроводници, со или без 
конектори: 

8544.1 - Жица за намотки: 
8544.11 - - од бакар 15 
8544.19 - - д р у г а 15 
8544.20 - Коаксијални кабли и други 

коаксијални електрични спро-
водник! 15 

8544.30 - Сетови на спроводници за па-
лење и други сетови на сиро-
во д ници за возила, воздухоп-
лови или бродови 15 

8544.4 - Други електрични спроводни-
ци, за напон до 80 V: 

8544.41 - - со конектори 15 
8544.49 - - други: 
8544.491 изолирани со хартија 15 
8544.492 изолирани со пластични 

маси 15 
8544.499 изолирани со други мате-

ријали 15 
8544.5 - Други електрични спроводни-

ци, за напони над 80 до 1000 
V: 

8544.51 - - со конектори 15 
8544.59 - - д р у г и : 
8544.591 - - - изолирани со хартија ,15 
8544.592 изолирани со пластични 

маси 15 
8544.593 изолирани со гума 15 
8544.599 изолирани со други мате-

ријали 15 
8544.60 - Други електрични спроводни-

ци, за напон над 100 V: 
8544.601 изолирани со хартија 15 
8544.602 изолирани со пластични 

маси 15 

8544.603 изолирани со гуме 
8544.609 изолирани со други мате-

ријали 
8544.70 - Кабли од оптички влакна 

85.45 Јаглени електроди, јаглени чет-
кички јаглен за ламби, јаглен за 
батерии и други производи од 
графит или друг јаглен, со или 
без метали, за електрични цели: 

8545.1 - Електроди: 
8545.11 - - з а печки: 
8545.111 со пречник поголем од 600 

mm 
8545.119 други 
8545.19 - - други: 
8545.191 за електролиза на алуми-

ниум или на натриум-хло-
рид 

8545.199 други 
8545.20 - Четкички 
8545.90 - Друго 

85.46 Електрични изолатори од кој и 
де е материјал: 

8546.10 - Од стакло 
8546.20 - Од керамички материјали 
8546.90 - Други 

85.47 Изолациони делови за елек-
трични машини, уреди или оп-
рема, изработени во целост од 
изолационен материјал или са-
мо со помали компоненти од 
метал (на пример, чаури со на-
вој), вградени за време на пре-
сувањето исклучително заради 
спојување, освен изолаторите 
од тар. број 85.46; цевки за 
електрични спроводници и спој-
ници за нив, од прости метали 
обложени со изолационен мате-
ријал: 

8547.10 - Изолациони делови од кера-
мички материјали 

8547.20 - Изолациони делови од плас-
тична маса 

8547.90 - Друго: 
8547.901 други изолациони делови 
8547.909 друго . 

85.48 8548.00 Електрични делови на машини 
и апарати, неспомнати ниту оп-
фатени на друго место во оваа 
глава 

15 

15 
15 

10 
10 

13 
13 
13 

13 

13 

13 
10 

18 

ОДДЕЛ XVII 

ВОЗИЛА, ВОЗДУХОПЛОВИ, ПЛОВИЛА И ПРИДРУЖ-
НА ТРАНСПОРТНА ОПРЕМА 

З а б е л е ш к и 
1. Овој оддел не ги опфаќа производите од тар. бр. 

95.01, 95.03 и 95.08, боб-санките, санките и слично од тар. 
број 95.06. 

2. Под поимот „делови“ и „делови и прибор“ од овој 
оддел не се подразбираат следните производи, иако можат 
да се препознаат како производи од овој оддел: 

1) заптивки и слично (што се распоредуваат според 
материјалот од кој се изработени или во тар. број 84.84) и 
други производи од гума (тар. број 40.16); освен од тврда 
гума; 

5 
8 

5" 
ѕ 
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2) делови за општа употреба дефинирани во забелеш-
ка 2 кон оддел XV, од прости метали (оддел XV), или слич-
ни производи од пластични маси (глава 39).; 

3) производи од глава 82 (алати); 
4) производи од тар. број 83.06; 
5) машини и апарати од тар. бр. 84.01 до 84.79 и ни-

вни делови; производи од тар. бр. 84.81 и 84.82; производи 
од тар. број 84.83, под услов да претставуваат интегрален 
дел об моторот; 

6) електрични машини и опрема (глава 85); 
7) производи од глава 90; 
8) производи од глава 91; 

- 9) оружје (глава 93); 
10) ламби и светлечки тела од тар. број 94.05; 
11) четки што се употребуваат како делови на возила 

(тар. број 96.03). 
3. Под поимот „делови и прибор“ во глави 86 до 88 се 

подразбираат само оние делови и прибор што се погодни 
за употреба исклучително или главно со производите од 
тие глави. Делот или приборот што му одговара на наиме-
нувањето од два или повеќе тарифни броеви на тие глави 
се распоредува во соодветниот тарифен број каде ш т о нај-
многу се употребуваат. 

4. Воздухопловите конструирани така што да можат 
да служат и како друмски возила се распоредуваат како 
воздухоплови. Амфибиските моторни возила се распоре-
дуваат како моторни возила. 

5. Возилата на воздушна перница се распоредуваат 
во овој оддел со возилата на кои им се најслични, и тоа : 

1) во глава 86 - ако се конструирани да се движат на 
шина-водилка; 

2) во глава 87 - ако се конструирани да се движат над 
земја или и над земја и над вода; 

3) во глава 89 - ако се конструирани да се движат над 
вода, без оглед на тоа дали можат или не можат да при-
стануваат на плажи или докови, или ако можат да се 
движат и над мраз. 

Деловите и приборот на возила на воздушна перница 
се распоредуваат во оној тарифен број во кој се распореду-
ваат тие возила. 

Колосечниот птибор на возови на воздушна перница 
се распоредуваат како колосечен железнички прибор; а оп-
ремата за сигнализација, безбедност, контрола и команду-
вање во сообраќајот за системот на превоз со возови на 
воздушна перница се распоредува како опрема за сигнали-
зација, безбедност, контрола и командување во железнич-
киот сообраќај. 

Глава 86* 

Ш И Н С К И ВОЗИЛА И Н И В Н И Д Е Л О В И , Ж Е Л Е З Н И Ч -
К И И ТРАМВАЈСКИ К О Л О С Е Ч Н И С К Л О П О В И И 
П Р И Б О Р И Н И В Н И Д Е Л О В И ; М Е Х А Н И Ч К А И Е Л Е К -
Т Р О М Е Х А Н И Ч К А С И Г Н А Л Н А О П Р Е М А ЗА СООБРА-

ЌАЈ ОД С И Т Е ВИДОВИ 
З а б е л е ш к и 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) железнички и трамвајски прагови од дрво или бе-

тон и бетонски елементи на шинi -водилки за возови на 
воздушна перница (тар. бр. 44.06 и 68.10); 

2) делови од железо или челик од тар. број 73.02 за из-
градба на железнички или трамвајски колосеци; 

3) електрична опрема од тар. број 85. 30 за сигнализа-
ција, безбедност, контрола и командување со сообраќа-
јот. 

2. Tap. број 86.07 покрај другото-опфаќа: 
1) оски, тркала, оскини слогови, бандажи, прстени и 

главични и други делови на тркала ; 
2) долни постаменти и обртни постаменти; 
3) осни мачкалки, уреди за кочење; 
4) одбојници за шински возила, влечни уреди (со ку-

качка и други) и ходнички споеви ( „ х а р м о н и к а ) ; 
5) вагонски сандаци. 
3. Сообразно со одредбите од забелешка 1 кон оваа 

глава, тар. број 86.08, покрај другото опфаќа: 
1) составени колосеци, свртници, одбојници на крајот 

на колосекот и габаритни мерачи на товар ; 

2) семафори, механички сигнални дискови, уреди за 
подигање и спуштање на рампа, сигнални и свртувачки 
контролни уреди и друга механичка и електромеханичка 
опрема за сигнализација, безбедност, контрола и команду-
вање во сообраќајот, со електрично осветление или без 
електрично осветление, за железници, трамваи, друмови, 
внатрешни водени патишта, паркинзи, лучки инсталации 
и аеродроми. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

86.01 

86.02 

86.03 

86.04 

86.05 

8601.10 

8601.101 
8601.102 
8601.109 
8601.20 

8601.201 

8601.209 

8602.10 

8602.90 
8602.901 

8602.902 
8602.909 

8603.10 

8603.101 

8603.102 
8603.103 
8603.109 
8603.90 
8603.901 
8603.902 
8603.909 
8604.00 

8604.001 
8604.009 

8605.001 
8605.009 

Шински локомотиви напојува-
ни од надворешен извор на 
електрицитет или од електри-
чен акумулатор: 
- Напојувани од надворешен 

извор на електрицитет: 
- - - во „Ѕ" изработка 

за нормален колосек 
други 

- Напојувани од електрични 
акумулатори: 

локомотиви во „Ѕ" изра-
ботка 
други 

Други шински локомотиви; ло-
комотивски тендери: 
- Дизел електрични локомоти-

ви 
- Друго: 

дизел механички, во „Ѕ" 
изработка 
дизел хидраулични 
друго 

Самоодни железнички и трам-
вајски патнички и товарни ва-
гони, освен оние од тар. број 
86.04: 
- Напојувани од надворешен 

извор на електрицитет: 
трамвајски моторни коли, 
патнички 
моторни возови, патнички 
моторни вагони, патнички 
друго 

- Други: 
моторни возови, патнички 
моторни вагони, патнички 
друго 

Железнички и трамвајски вози-
л а за одржување или сервиси-
рање, вклучувајќи и Самоодни 
(на пример: вагони-работилни-
ци, вагони-дигалки, вагони-под-
бивачи на чакал и макадам,из-
рамнувачи на шини, пробно-ис-
питни вагони и пружни инспек-
циски возила): 

пробно-испитни 
друго 

Железнички и трамвајски пат-
нички вагони,несамоодни; ба-
гажни вагони, поштенски ваго-
ни и други железнички и трам-
вајски вагони за специјални це-
ли, несамоодни (освен оние од 

. тар . број 86.04): 
санитетски 
други 

С л 
15 
15 

С л 
15 

15 

С л 
15 
15 

15 
15 
15 
15 

15 
15 
15 

12 
12 

12 
15 
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1 2 3 4 

86.06 Железнички и трамвајски то-
варни вагони, несамоодни: 

8606.10 - Вагони - цистерни и слично 15 
8606.20 - Вагони со изолација или со 

ладење, освен оние од тар. 
подброј 8606.10 15 

8606.30 - Самоистоварни вагони, освен 
оние од тар. подбр. 8606.10 и 
8606.20 15 

8606.4 - Други: 
8606.91 - - со покрив и затворени: 
8606.911 - - - за превоз на жива риба 12 
8606.919 - - - други 15 
8606.92 - - отворени, со фиксни стра-

ници со височина поголема 
од 60 cm: 

8606.921 - - - рударски вагони 12 
8606.929 - - - други 15 
8606.99 - - други: 
8606.991 - - - трамвајски вагони 15 
8606.999 - - - други 15 

86.07 Делови на шински возила: 
8607.1 - Обртни постаменти, осни . 

слогови и нивни делови: 
8607.11 - - погонски обртни постамен-

ти: 
8607.111 - - - осни слогови за локомоти-

ви 5 
8607.112 - — тркала 12 
8607.113 - - - оски 12 
8607.114 - — бандажи 15 
8607.115 - - - хидраулични амортизери 

10 за локомотиви 10 
8607.119 - - - друго 12 
8607.12 - - други обртни постаменти: 
8607.121 - - - колски осни слогови за 

трамваи 12 
8607.122 - - - колски осни слогови, ос-

\ вен за трамваи 15 
8607.123 - - - тркала 12 
8607.124 - — оски 12 
8607.125 - — бандажи 15 
8607.126 - - - хидраулични амортизери 

10 за локомотиви 10 
8607.127 - - - хидраулични амортизер!!, 

12 други 12 
8607.129 - - - друго 12 
8607.19 - - друго, вклучувајќи и делови 12 
8607.2 - Кочници и нивни делови: 12 
8607.21 - - воздужни кочници и нивни 

делови 15 
8607.29 - - друго 15 
8607.30 - Влечени уреди (со кукачка и 

други), одбојници и нивни де-
лови 12 

8607.9 - Друго: 
8607.91 - - за локомотиви: 
8607.911 - - - хидраулични менувачи за 

дизел-хидраулични локо-

86.09 

мотиви 
8607.919 друго 
8607.99 - - друго 

86.08 Железнички и трамвајски шин-
ски склопови и прибор; меха-
нички (вклучувајќи и електро-
механичка) опрема за сигнали-

10 
12 
12 

занија, сигурност, контрола или 
командување со сообраќајот на 
железница, трамваи, друмови, 
внатрешни водени патишта, 
паркиралишта, лучки инстала-
ции или аеродроми; нивни де-
лови: 

8608.001 механичка ^електрична 
опрема за сигнализација и 
Контрола на сите видови 
сообраќај 15 

8608.002 делови на опремата од 
тар. подброј 8608.001 15 

8608.009 друго 12 
8009.00 Контејнери (вклучувајќи и кон-

тејнери за транспорт на флуи-
ди), специјално конструирани и 
опремени за еден или повеќе 
начини на транспорт: 

8609.001 за превоз на радиоактивни 
материи 12 

8609.009 други 15 

Глава 87* 

ДРУМСКИ ВОЗИЛА И НИВНИ ДЕЛОВИ И. ПРИБОР 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа железнички и трамвајски 

шински возила конструирани исклучително за движење по 
шини. 

2. Како трактори, во смисла на оваа глава, се сметаат 
возила изработени за влеча или туркање на друго возило, 
орудие или товар, било да се опремени или неопремени со 
помошен уред кој, во врска со главната намена на тракто-
рот, овозможува и превоз на орудија, алати, семиња, ѓуб-
рива и други стоки. 

3. Под „моторни возила за јавен превоз на патници“ 
од тар. број 87.02 се подразбираат возила конструирани за 
превоз на десет или повеќе патници (вклучувајќи го и воза-
чот). 

4. Шасиите за друмски моторни возила опремени со 
кабини за возачи се распоредуваат во тар. бр. 87.02 до 
87.04, а не во тар. број 87.06. 

5. Tap. број 87.12 ги опфаќа сите детски велосипеди. 
Детските играчки, со тркала (трицикли, тротинети, авто-
мобили на педали и слично) се распоредуваат во тар. број 
95.01. 

6. Под моторно возило за јавен превоз на патници во 
раздвоена состојба од прв степен на раздвоеност се под-
разбира моторно возило за јавен превоз на патници од 
тар. број 87.02 што се увезува раздвоено на агрегати SKD 
(semy knock down), и тоа: 

1) каросерија на автобус; 
2) мотор, комплетен, со агрегати; 
3) менувач комплетен; 
4) рамка односно решетка на автобус, комплетни; 
5) предна оска, комплетна; 
6) заден мост, комплетен; 
7) управувачки механизам, комплетен; 
8) внатрешна опрема; 
9) електроопрема и инструменти; 
10) други неспомнати делови, склопови и потсклопо-

ви. 
7. Под „моторно возило за јавен превоз на патници 

во раздвоена состојба од втор степен на раздвоеност“ се 
подразбира моторно возило за јавен превоз на патници од 
тар. број 87.02 што се увезува раздвоено на агрегати CKD 
(Completely knock down), и тоа: 

1) каросерија на автобус во склопови; 
2) мотор, комплетен; 
3) менувач, комплетен; 
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. .4) рамка на шасија односно решетка на автобус, во 
склопови; 

5) вредна оска, во делови; 
6) заден мост, во делови; 
7) управувачки механизам, во делови; 
8) внатрешна опрема; 
9) електроопрема и инструменти; 
10) други неспомнати делови, склопови и потсклопо-

ви. 
8. Под „патнички автомобил во раздвоена состојба 

од прв степен на раздвоеност“ се подразбира патничкиот 
автомобил од тар. број 87.03, што се увезува раздвоен на 
агрегати SKD (semy knock down), и тоа: 

1) самоносечка каросерија или каросерија со шасија; 
2) мотор, комплетен, со сите агрегати; 
3) менувач со трансмисија; 
4) долен строеж, комплетен; i 
5) управувачки механизам, комплетен; 
6) внатрешна опрема; 
7) електроопрема и инструменти; 
8) други ненаведени склопови, потсклопови и делови. 
9. Под „патнички автомобил во раздвоена состојба 

од втор степен на раздвоеност“ се подразбира патнички 
автомобил од тар. број 87.03, што се увезува раздвоен на 
агрегати CKD (Completely knock down), и тоа: 

1) каросерија, обоена или необоена; 
2) мотор, комплетен; 
3) менувач, комплетен; 
4) мотор со менувач, куплунг и преносен механизам, 

што се поврзани директно и претставуваат единствена це-
лина; 

5) долен строеж во склопови, потсклопови или дело-
ви; 

6) управувачки механизам во склопови, потсклопови 
или делови; 

;7) внатрешна опрема во делови; 
8) електроопрема и инструменти; 
9) други ненаведени склопови, потсклопови и делови. 
10. Под „друмски влекач („шлепер“), односно терен-

ско возило односно моторни возила за превоз на стоки во 
раздвоена состојба од прв степен на раздвоеност“ се под-
разбира друмски влекач од тар. број 87.01 односно терен-
ско возило од тар. број 87.03 односно моторно возило за 
превоз на стоки од тар. број 87.04, што се увезуваат раз-
двоени на агрегати, и тоа: 

1) кабина, обоена или необоена; 
2) мотор, комплетен, со агрегати; 
3) менувач, комплетен; 
4) рамка на шасија, комплетна; 
3) предна оска, комплетна; . 
6) заден мост, комплетен; 
7) управувачки механизам, комплетен; 
8) внатрешна опрема; 
9) електроопрема и инструменти; 
10) други неспомнати делови, склопови и потсклопо-

ви. 
П. Под „друмски влекач („шлепер“) односно терен-

ско возило односно камион во раздвоена состојба од втор 
степен на радвоеност" се подразбира друмски влекач од 
тар. број 87.01 односно теренско возило од тар. број 87.03 
односно-моторни возила за превоз на стоки од тар. број 
87.03 односно моторно возило за превоз на стоки од тар. 
број 87.04, што се увезуваат раздвоени на агрегати, и тоа: 

1) кабина во потсклопови; 
2) мотор, комплетен; 
3) менувач, комплетен; 
4) рамка на шасија, комплетна; 
5) предна оска, во делови; 
6) заден мост, во делови; 
7) управувачки механизам, во делови; 
8) внатрешна опрема; 
9) електроопрема и инструменти; 
10) други неспомнати делови, склопови и потсклопо-

ви. 
Тарифен 

број 
Тарифна 

ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 
стапка 

1 2 3 4 

87,01 Трактори (освен влечните вози-
ла од тар. број 87.09): 

1 2 3 4 

8701.10 - Едноосни трактори 16 
8701.20 - Друмски влекачи („шлепери“) 

за полуприколки: 
8701.201 составени 15 
8701.202 во прв степен на раздвое-

15 ност 15 
8701.209 во втор степен на раздвое-

15 ност 15 
8701.30 - Трактори-гасеничари 16 
8701.90 - Други: 
8701.901 земјоделски до 50 kW 16 
8701.902 земјоделски над 50 kW 16 
8701.903 шумски, зглобни 15 
8701,909 други 15 

87.02 

8702.10 

Моторни возила за јавен пре-
воз на патници: 
- Со клипен мотор со внатреш-

но согорување на палење со 
помош на компресија (дизел 
или полудизел): 

8702.101 автобуси, составени 22 
8702.102 автобуси, во прв степен на 

18 раздвоеност 18 
8702.109 автобуси, во втор степен 

15 на раздвоеност 15 
8702.90 - Други: 
8702.901 други автобуси, составени 22 
8702.902 други автобуси, во прв 

18 степен на раздвоеност 18 
8702.903 други автобуси, во втор 

15 степен на раздвоеност 15 
8702.904 тролејбуси 12 
8702.909 друго 15 

87.03 Патнички автомобили и други 
моторни возила, главно кон-
струирани за превоз на лица 
(освен возилата од тар. број 
87.02), вклучувајќи и моторни 
возила за комбиниран превоз 
на лица и стоки (од типот „ка-
раван“, „комби“, итн.) и авто-
мобили за трки: 
раван“, „комби“, итн.) и авто-
мобили за трки: 

8703.10 - Возила конструирани за возе-
ње по снег; специјални вози-
ла за превоз на лица на тере-

18 ни за голф и слични возила 18 
8703.2 - Други возила со клипни мо-

тори и со палење со помош 
на свеќичка, освен со ротаци-
они клипни мотори: 

8703.21 — со зафатнина на цилинда-
рот до 1000 cm3: 

8703.211 патнички автомобили, сос-
25 тавени 25 

8703.212 патнички автомобили, во 
прв степен на раздвоеност 23 

8703.213 патнички автомобили, во 
втор степен на раздвое-
ност 21 

8703.214 санитетски возила 20 
8703.219 други 18 
8703.22 со зафатнина на цилин-

дрите над 1000 до 1500 
cm3: 

8703.221 патнички автомобили, сос-
тавени 25 

8703.222 патнички автомобили, во 
прв степен на раздвоеност 23 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

8703.223 - - патнички автомобили, во 8703.327 теренски возила, во втор 
17 втор степен на раздвое-

21 
20 
18 

степен на раздвоеност 17 
ност 21 

20 
18 

8703.329 други 18 
8703.224 - - - - санитетски возила 

21 
20 
18 

8703.33 - - со зафатнина на цилиндри-
8703.229 - - други 

21 
20 
18 те над 2500 cm3: 

8703.23 - - со зафатнина на цилиндри-
те над 1500 до 3000 cm3: 

8703.331 патнички автомобили, сос-
тавени 25 -

8703.231 - - - патнички автомобили, сос- 8703.332 патнички автомобили, во 
тавени : 

25 
прв степен на раздвоеност 23 

8703.2311 - над 1500 до 2000 cm3 25 8703.333 патнички автомобили, во 
8703.2312 - над 2000 до 3000 cm3 25 втор степен на раздвое-

.21 8703.232 - - - патнички автомобили, во ност .21 
прв степен на раздвоеност 23 8703.334 санитетски возила 20 

8703.233 - — патнички автомобили, во 8703.335 теренски возила, составе-
20 втор степен на раздвое-

21 
! . ни 20 

ност 21 8703.336 теренски возила, во прв 
20 8703.234 - - - санитетски возила 20 степен на раздвоеност 20 

8703.235 - - теренски возила, 8703.337 теренски возила, во втор 
17 составени 20 степен на раздвоеност 17 

8703.236 - - - теренски возила, во прв 
степен на раздвоеност , 20 

8703.339 
8703.90 

други 
- Други: 

18 

8703.237 - - - теренски возила, во втор, 8703.901 патнички автомобили, сос-
25 степен на раздвоеност 17 тавени 25 

8703.239 - - - други 18 8703.902 патнички автомобили, во 
23 8703.24 - - со зафатнина на цилиндри-

те над 3000 cm3: 8703.903 
прв степен на раздвоеност 
патнички автомобили, во 

23 

8703.241 - - патнички автомобили, сос- втор степен на раздвое-
21 тавени 25 ност 21 

8703.242 - - - патнички автомобили, во 8703.904 санитетски возила 20 
прв степен на раздвоеност 23 8703.909 други 18 

8703.243 - - - патнички автомобили, во 87.04 Моторни возила за превоз на 
втор степен на раздвое-

21 
стоки: 

ност 21 8704.10 - Самоистоварни (дампери), 
8703.244 - - - санитетски возила конструирани за работа над-
8703.245 - - - теренски возила, составени 20 

8704.101 
вор од патната мрежа: 

8703.246 - - теренски возила, во прв 8704.101 над 70 t носивост Сл 
степен на раздвоеност 20 8704.102 над 30 до 70 t носивост 5 

8703.247 - - - теренски возила, во втор 8704.103 над 20 до 30 t носивост, 
22 степен на раздвоеност 17 составени 22 

8703.249 - - - други 18 ѕ 8704.104 над 20 до 30 t носивост, во 
18 8703.3 Други возила со клипен мо-

8704.105 
прв степен на раздвоеност 18 

тор со внатрешно согорување 8704.105 над 20 до 30 t носивост, во 
на палење со помош на ком- втор степен на раздвое-

15 пресија (дизел или полуди- ност 15 
зел): 8704.106 — - други, составени 22 

8703.31 - - со зафатнина на цилинтри-
те до 1500 cm3: 

8704.107 — други, во прв степен на 
раздвоеност 18 

8703.311 - — патнички автомобили, сос-
тавени 25 

8704.109 други, во втор степен на 
раздвоеност 15 

8703.312 - - - патнички автомобили, во 
прв степен на раздвоеност 23 

8704.2 - Други, со клипен мотор со 
внатрешно согорување на па-

8703.313 — патнички автомобили, во лење со помош на компреси-
втор степен на раздвое-

.8704.21 
ја (дизел или полудизел): 

ност 21 .8704.21 - - со бруто-маса до 5 t: 
8703.314 - — санитетски возила 20 8704.211 цистерни 15 
8703.319 - - - други 18 8704.212 ладилници и возила со 

15 8703.32 - - со зафатнина на цилиндри-
8704.213 

изолација 15 
те над 1500 до 2500 cm3: 8704.213 составени 22 

8703.321 - — патнички автомобили, сос- 8704.214 - - - во прв степен на раздвое-
тавени 25 ност 

15 
8703.322 - — патнички автомобили, во 

прв степен на раздвоеност 23 
8704.219 во втор степен на раздвое-

ност 15 
8703.323 - — патнички автомобили, во 8704.22 - - со бруто-маса над 5 до 20 t: 

втор степен на раздвое-
21 

8704.221 цистерни 15 

8703.324 
ност 21 8704.222 ладилници и возила, со 

8703.324 - - - санитетски возила 20 изолација 15 
8703.325 - - - теренски возила, составени 20 8704.223 составени 22 
8703.326 - - - теренски возила, во прв 

20 
8704.224 во прв степен на раздвое-

степен на раздвоеност 20 ност 18 
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8704.229 во втор степен на раздвое : 

ност 15 
8704.23 - - со бруто-маса над 20 t: 
8704.23 1 цистерни 15 
8704.232 ладилници и возила, со 

изолација 15 
8704.233 составени 22 
8704.234 во прв степен на раздвое-

ност- 18 
8704.239 во втор степен на раздвое-

ност 15 
8704.3 - Други, со клипен мотор со 

внатрешно согорување на па-
лење со помош на свеќичка: 

8704.31 - со бруто-маса до 5 t: 
8704.311 cocтaвени 22 

8704.312 - - во прв степен на раздвое-ност 18 
8704.313 во втор степен на раздвое-

ност 15 
8704.32 - со бруто^маса над 5 t: 
8704.32 1 составени 22 
8704.322 во Лрв степен на раздвое-

ност 18 
8704.323 во втор степен на раздвое-

ност 15 
8704.90 - Други 18 

87.05 , Моторни возила за специјални 
намени (на пример: самотовар-
ни возила за- превлекување на 
дефектни возила, возила-дигал-
ки, пожарникарски возила, во-
зила со вградени бетонски ме-
шал ки, возила за чистење на 
'патишта, возила за прскање 
или посинување, возила - под-
вижни работилници , подвижни 
радиолошки единици), освен 
оние конструирани првенствено 
за превоз на патниц.и или на 
стоки: 

8705.10 - Возила-дигалки 13 
8705.20 - Подвижни дупчалки и кули: 
8705.201 за истражување на нафта 

и гас Сл 
8705,209 други 15 
8705.30 - Пожарникарски возила 15 
8705.40 - Возила со вградени бетонски 

мешалки 15 
8705.90 - Други: 
8705.901 за чистење снег 13 
8705.902 за полевање улици 13 
8705.903 радиолошки возила 15 
8705.904 подвижни клиники 15 
8705.905 радио и телевизиски ре-

портажни возила со вгра-
дена опрема 15 

8705.906 за чистење улици 15 
8705.907 возила-подвижни работил-

ници 15 
8705.908 други ^ 15 

87.06 Шасии со вградени мотори, за 
моторни возила од тар. бр. 
87.01 до 87.05: 

8706.001 за патнички возила 15 
8706.002 - - - за трактори 15 
8706.003 за камиони 15 
8706.004 ' за автобуси 15 

8706.009 за други возила 

87.07 Каросерии (вклучувајќи и каби-
ни за моторни возила од тар. 
бр. 87.01 до 87.05): 

8707.10 - За возила од тар. број 87.03 
8707.90 - Други: 
8707.901 за автобуси и тролејбуси 
8707.909 други 

87.08 Делови и прибор за моторни 
возила од тар. бр. 87.01 до 
87.05: 

8708.10 - Браници и нивни делови: 
8708.101 за возила со носивост над 

70 t 
8708.109 други 
8708.2 - Други делови и прибор за ка-

росерии (вклучувајќи и за ка-
бини): 

8708.21 - - сигурносни појаси 
8708.29 - - друго: 
8708.291 за возила со носивост над 

70 t 
8708.299 - - - друго 
8708.3 - Кочници и серво-кочници и 

^ нивни делови: 
8708.31 монтирани облоги на коч-

ниците, на носачот: 
8708.311 за возила со носивост над 

70 t 
8708.319 - — други 
8708.39 - - д р у г о : 
8708.391 за возила со носивост над 

70 t 
8708.399 друго 
8708.40 - Менувачи: 
8708.401 за возила со носивост над 70 t 
8708.409 други 
8708.50 - Погонски оски со диференци-

јал, вклучувајќи и снабдени 
со други трансмисиони ком-
поненти: 

8708.501 за возила со носивост над 
70 t 

8708.509 други 
8708.60 - Оски (освен погонски) и ни-

вни дедови: 
8708.601 за возила со носивост над 

70 t 
8708.609 други 
8708.70 - Тркала, нивни делови и при-

бор: 
8708.701 --Зи за возила со носивост над 

70 t 
8708.709 друго 
8708.80 - Амортизери на удари: 
8708.801 за возила со носивост над 

70 t 
8708.809 други 
8708.9 - Други делови и прибор: 
8708.91 - - л а д и л н и ц и : 
8708.911 за возила со носивост над 

70 t 
8708.919 други 
8708.92 - - издувни лонци и издувни цевки: 

15 

16 

.16 
15 

Сл 
15 

15 

Сл 
15 

Сл 
15 

Сл 
15 

Сл 
15 

Сл 
15 

Сл 
15 

Сл 
15 

Сл 
15 

Сл 
15 
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8708.921 за возила со носивост над 
701 Сл 

8708.929' друго 15 
8708.93 - - спојници и нивни делови: 
8708.931 за возила со носивост над 

701 Сл 
8708.939 друго 15 
8708.94 - - волани, управувачки стол-

бови и кутии на управувач-
ки механизам: 

8708.941 - - - за возила со носивост над 
701 Сл 

8708.949 друго 15 
8708.99 - - д р у г о : 
8708.991 за возила со носивост над 701 С л 
8708.992 амортизери, освен за вози-

ла со носивост над 70 t 15 
8708.993 други делови и прибор, 

обработени 15 
8708.999 други делови и прибор, 

необработени 15 
87.09 Самоодни товарни возила, без 

уреди за дигање или манипула-
ција, што се користат во фабри-
ки, складови, докови или на ае-
родроми за превоз на стоки на 
кратки растојанија; влечни воз-
ила (освен трактори од тар. 
број 87.01), што се користат на 1 
пероните на железничките ста-
ници; делови на наведените 
возила: 

8709.1 - Возила: 
8709.11 - - електрични 15 
8709.19 - - д р у г и : 
8709.191 за превоз на чакал и мета-

ли во течна состојба, со 
носивост над 50 t 5 

8709.199 друго 15 
8709.90 - Делови 15 

87.10 8710.00 Тенкови и други оклопни бор-
бени моторни возила, вклучува-
јќи и опремени со вооружува-
ње, и нивни делови 10 

87.11 Мотоцикли (вклучувајќи и мо-
педи) и велосипеди со помошен 
мотор, со бочна приколка или 
без бочна приколка; бочни при-
колки: 

8711.10 - Со клипен мотор (освен рота-
циони клипни мотори) и со 
зафатнина на цилиндрите до 
50 cm3 18 

8711.20 - Со клипен мотор (освен рота-
циони клипни мотори) и со 
зафатнина на цилиндрите над 
50 до 250 cm3 18 

8711.30 - Со клипен мотор (освен рота-
циони клипни мотори) и со 
зафатнина на цилиндрите над 
250 до 500 cm3 18 

8711.40 - Со клипен мотор (освен рота-
циони клипни мотори)и со 
зафатнина на цилиндрите над 
500 до 800 cm3 18 

8711.50 - Со клипен мотор (освен рота-
циони клипни мотори) и со 
зафатнина на цилиндрите над 
800 cm3 18 

8711.90 - Д р у г о 

87.12 Велосипеди и други слични воз-
ила (вклучувајќи и доставни 
трицикл и), без моторен погон: 

8712.001 велосипеди со надворешен 
пречник на наплатката на 
тркалото до 14" (355,6 
mm) 

8712.002 велосипеди, други 
8712.009 друго 

18 

87.13 

87.14 

87.15 

87.16 

Колички за инвалиди, вклучува-
јќи и на моторен или поинаков 
механички погон: 

8713.10 - Без моторен или друг меха-
нички погон 

8713.90 - Други 
Делови и прибор на возила од 
тар.бр. 87.11 до 87.13: 

8714.1 - За мотоцикли (вклучувајќи и 
мопеди): 

8714.11 - - седишта 
8714.19 - - д р у г и : 
8714.191 амортизери 
8714.199 други 
8714.20 - За колички за инвалиди 
8714.9 - Други: 
8714.91 - - рамкии виљушки, и нивни 

делови 
8714.92 - - наплатки и спици на тркала 
8714.93 - - главчини, освен главчини со 

кочница и кочница за глав-
чини, и слободни верижни-
ци 

8714.94 - - кочници, вклучувајќи и 
главчини со кочница и коч-
ници за главчини, и нивни 
делови ' 

8714.95 - - седишта 
8714.96 - - педали и криваи, и нивни 

делови 
8714.99 - - друго 
8715.00 Детски колички и нивни делови 

Приколки и полуприколки; 
други возила, несамоодни; ни-
вни делови: 

8716.10 - Приколки и полуприколки за 
домување или кампување 

8716.20 - Самонатоварни или смоисто-
варни приколки и полупри-
колки за земјоделски цели: 

8716.201 растурачи на ѓубриво 
8716.209 други 
8716.3 - Други приколки и полупри-

колки за превоз на стоки: 
8716.31 - - приколки - цистерни и по-

луприколки - цистерни: 
8716.311 за течни гасови 
8716.319 други 
8716.39 - - д р у г и 
8716.40 - Други приколки и полупри-

колки 
8716.80 - Други возила 
8716.90 - Делови: 
8716.901 амортизери 
8716.909 други 

15 
18 
18 

10 
10 

18 

18 
18 
10 

l i t 
18 

18 

18 
18 

18 
18 
12 

17 

15 
17 

10 
15 
15 

17 
17 

17 
17 
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Глава 88* 
ВОЗДУХОПЛОВИ, КОСМИЧКИ ЛЕТАЛА И НИВНИ 

ДЕЛОВИ 

Тарифен Тарифна 
број ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

88.01 Балони и дирижабли; едрили-
ц а пилотирани змејови и други 
воздухоплови без погон: 

8801.10 - Едрилици и пилотирани зме-
јови 10 

8801.90 - Друго: 
8801.901 балони и дирижбали 5 
8801.909 друго 10 

88.02 Други воздухоплови (на при-
мер: хеликоптери, авиони); кос-
мички летала (вклучувајќи и са-
телити) и средства за лансира-
ње на космички летала: 

8802.1 - Хеликоптери: 
Ќ802.11 - - с о празна ^оперативна ма-

са до 2000 kg 10 
880112 - - с о празна неоперативна ма-

са над 2000 kg 
8802.26 - - Авиони и други воздухопло-

ви, со празна неоперативна 
маса до 2000 kg: 

8802.201 со носивост до 600 kg 15 
8802.209 со носивост над 600 kg 15 
8802.30 - Авиони и други воздухопло-

ви, со празна неоперативна 
маса над 2000 до 15000 kg: 

8802.301 авиони за патнички сооб-
раќај, со најмалку пет пат-
нички седишта Сл 

8802.309 други 15 
8802.40 - Авиони и други воздухопло-

ви, со празна неоперативна 
маса на 15000 kg: 

8802.401 авиони за патнички сооб-
раќај Сл 

8802.409 други 15 
8802.50 - Космички летала (вклучува-

јќи и сателити) и средства за 
лансирање на космички лета-
ла 15 

88.63 Делови на стоки од тар. бр. 
88.61 и 88.02: 

8803.10 - Пропелери и ротори и нивни 
делови: 

8803.101 за дирижабли 5 
8803.109 други 10 
8803.20 - Стајни трапови и нивни де-

лови: 
8803.201 за производи од тар. под-

бр. 8802.401 и 8862.409 Сл 
8803.269 други , 10 
8803.30 - Други делови на авибни и на 

хеликоптери: 
8863.301 за производи од тар. под-

бр. 8802.461 и 8802.409 Сл 
8803.360 друго 16 
8803.00 - Друго 10 

88.04 8804.06 Падобрани (вклучувајќи и упра-
вувани падобрани) и ротошути; 
нивни делови и прибор 10 

88.05 Опрема за лансирање воздухоп-
лови; палубни Запирачи на ави-
они и слична опрема; земски 

тренажери за летање; делови на 
наведените производи: 

8805.10 - Опрема за лансирање возду-
хоплови; палубни запирани 
на ваиони и слична опрема и 
нивни делови 10 

8805.20 - Земски тренажери за летање 
и нивни делови: 

8805.201 земски тренажери за лета-
ње 5 

8805.209 делови на тренажери 10 

Глава 89^ 
БРОДОВИ, ЧАМЦИ И ПЛОВЕЧКИ КОНСТРУКЦИИ 

З а б е л е ш к а 
Труп на пловило, недовршено или некомплетно пло-

вило, составено, несоставено или раздвоено, или комплет-
но пловило, несоставено или раздвоено, се распоредува во 
тар. број 89.06, ако нема суштествени крактеристики на 
определен вид пловило. 

10 Тарифен 
6poj 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

89.01 

89.62 

89.03 

8001.10 

8901.101 
8901.102 

8961.109 
8901.20 
8901.30 

8901.90 

8902.00 

89.04 

89.05 

8963.10 
8903.9 
8903.91 -

8003.92 -

8903.99 -
8904.00 

8964.001 

8904.009 

Патнички бродови, излетнички 
бродови, траекти, товарни бро-
дови, баржи и слични пловила 
за превоз на лица или на стоки: 
- Патнички бродови, излетнич-

ки бродови и слични бродови 
конструирани првенствено за 
превоз на патници; траекти 
од сите видови: 

траекти 
хидрокрилни бродови и 
бродови на воздушна пер-
ница 

: друго 
- Танкери 
- Бродови - ладилници, освен 

оние од тар. подброј 8901.20 
- Други бродови за преоз на 

стоки и други пловила за 
превоз и на патници и на сто-
ки 

Рибарски бродови; бродови 
фабрики и други бродови за 
преработка или конзервирање 
на производи од риба 
Јахти и други пловила за спорт 
или разонода; чамци на весла и 
кануи: 
- На надувување 
- Друго: 
- - едрилици, со или без помо-

шен мотор 
моторни чамци, освен чам-
ци со вонбродски мотори 

- - друго 
Бродови влекачи и потискувачи 
(туркачи): 

бродови влекачи наменети 
за спасување, со моќ над 
441 kW 
други 

Бродови - светилници, против-
пожарни бродови, пловечки ба-

5 
12 
5 

10 

15 

15 

15 
15 

5 
12 
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гери, пловечки дигалки и други 
пловила кај кои провидбата е 
подредена на нивната главна 
функција; пловечки докови; 
пловечки или нуркачки дупчачи 
или производствени платфор-
ми: 

8905.10 - Пловечки багери 10 
8905.20 - Пловечки или нуркачки дуп-

чачи или производствени 
платформи 5 

8905.90 - Друго: 
8905.901 пловечки докови 5 
8 9 0 5 . 9 0 9 друго 10 

89.06 8906.00 Други пловила, вклучувајќи и 
воени бродови и чамци за спа-
сување, освен чамци на весла: 

8905.001 воени бродови од сите ви-
дови 5 

8905.009 друго 12 
89.07 Други пловечки конструкции 

(на пример: сплавови, резервоа-
ри, кесони, платформи за исто-
варување, бови и светилници): 

8907.10 - Сплавови на надувување 12 
8907.90 - Друго ,12 

89.08 8908.00 Бродови и други пловила и 
пловечки конструкции за 
режење Сл 

ОДДЕЛ XVIII 

ОПТИЧКИ, ФОТОГРАФСКИ, КИНЕМАТОГРАФСКИ, 
МЕРНИ, КОНТРОЛНИ, ПРЕЦИЗНИ, МЕДИЦИНСКИ 
И ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; ЧА-
СОВНИЦИ; МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ; НИВНИ ДЕ-

ЛОВИ И П Р И Б О Р 

Глава 90* 
ОПТИЧКИ, ФОТОГРАФСКИ, КИНЕМАТОГРАФСКИ, 
МЕРНИ, КОНТРОЛНИ, ПРЕЦИЗНИ, МЕДИЦИНСКИ 
И ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; НИВНИ 

ДЕЛОВИ И ПРИБОР 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава на опфаќа: 
1) производи што се употребуваат во машини, апара-

ти или за друга техничка употреба, од гума (освен од 
тврда гума (од тар. број 40.16, од кожа или од вештачка 
кожа од тар. број 42.04 или од текстилен материјал (тар. 
број 59.11); 

2) огноотпорни производи од тар. број 69.03; кера-
мички производи за лаборатории, за хемиска и друга тех-
ничка употреба, од тар. број 69.09; 

3) огладала од стакла што не се обработени оптички, 
од тар. број 70.09 и огледала од прост метал или од благо-
роден метал, што не се оптички елементи од тар. број 
83.06 или од глава 71; 

4) прозводи што се распоредуваат во тар. бр. 70.07, 
70.08, 70.11, 70.14, 70.15 и 70.17; 

5) делови за општа употреба дефинирани со. забелеш-
ка 2 кон оддел XV на оваа тарифа од прости метали (од-
дел XV) и слични производи од вештачки пластични мате-
ријали (глава 39); 

6) пумпи што содржат направи за мерење, од тар. 
број 84.13; апарати за контрола и броење што работат врз 
база на мерење на масата и посебно испорачани тегови за 
ваги од тар. број 84.23; машани за дигање и манипулација 
(тар. бр. 84.25 до 84.28); машини од сите видови за сечење 
хартија и картон (тар. број 84.41); уреди од тар. број 84.66 
за дотерување на работниот предмет или на алатот на 

алатки машини, вклучувајќи ги и уредите со оптички на-
прави за отчитување на скала (на пр. „оптички“ поделни 
глави), но не и оние што се всушност оптички инструмен-
ти (на пример, телескопи за центрирање); машини за сме-
тање (тар. број 84.70); вентил и и други уреди (тар. број 
84.81); 

7) рефлектори (фарови) од тар. број 85.12 за велосипе-
ди и моторни возила, преносни електрични светилки од 
тар. број 85.13; кименатографски апарати за снимање на 
звук, репродукција на звук и преснимување на звук (тар. 
бр. 85.19 и 85.20); звучни глави (тар. број 85.22); радари, 
радионавигациони помошни апарати и радиоапарати за 
далечинско управување (тар. број 85.26); затворени реф-
лекторски влошки со вградени сијалици од тар. број 85.39; 
кабли од оптички влакна од тар. број 85.44; 

8) рефлектори од тар. број 94.05; 
9) производи до глава 95 на оваа тарифа; 
10) мерачи на зафатнина што се распоредуваат спо-

ред материјалот од кој се изработени; 
И) калеми и слични подлоги што се распоредуваат 

според материјалот од кој се изработени (на пример, тар. 
број 39.23 или оддел XV). 

2. Деловите приборот за машини, уреди, инструмен-
ти и апарати, освен производите од забелешка 1 кон оваа 
глава, се распоредуваат на следниот начин: 

1) деловите и приборот опфатени во кој и да е тари-
фен број од оваа глава или од гл. 84, 85 и 91 (освен тар. бр. 
84.85,85.48 и 90.33) во сите случаи се распоредуваат во сво-
јот соодветен тарифен број); 

2) другите делови и прибор, погодни за употреба ис-
клучителна или главно со посебен вид машина, инстру-
менти и апарати или со повеќе машини, инструменти и 
апарати од ист тарифен број (вклучувајќи ги и машините, 
инструментите и апаратите од тар. бр. 90.10, 90.13 и 90.31) 
се распоредуваат со машините, инструментите и апарати-
те од тој вид; 

3) сите други делови и прибор се распоредуваат во 
тар. број 90.33. f 

3. Одредбите на забелешка 4 кон оддел XVI се приме-
нуваат исто така и на оваа глава. 

4. Tap. број 90.05 не ги опфаќа телескопските нишани 
за огнени оружја, перискрпските телескоп^! за подморници 
или тенкови и телефоните за машините, уредите, инстру-
ментите или апаратите, од оваа глава или од оддел XVI. 

Таквите телескопски нишани и телескопи се распоре-
дуваат во тар. број 90.13. ( 

5. Оптичките инструменти, уредите и машините, за 
мерење или контролна, што би можеле да се распоредат и 
во тар. број 90.13 и во тар. број 90.31, се распоредуваат во 
тар број 90.31. 

6. Tap. број 90.32 ги опфата само: 
1) инструментите и апаратите за автоматика регула-

ција на протекот, нивото, притисокот или на други про-
менливи величини на течностите или гасовите, или за ав-
томатска регулација на температурата, без оглед на тоа 
дали нивната работа зависи или не зависи од електрични-
от феномен, кој варира според факторот предвиден да би-
де регулисан автоматски; 

2) автоматските регулатори на електричните величи-
ни и инструментите или апаратите за автоматска регула-
ција на неелектричните величини чијашто работа зависи 
од електричниот феномен што варира според факторт 
предвиден да биде регулиран. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 ; 3 4 

90.01 Оптички влакна и снопови на 
оптички влакна; кабли од оп-
тички влакна, освен оние од 
тар. број 85.44; листови и пло-
чи од поларизирачки матери-
јал; леќи (вклучувајќи и контак-
тни леќи), призми, огледала и 
други оптички елементи, од кој, 
и да е материјал, немонтирани, 
освен такви оптички необрабо-
тени елементи од стакло: 
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9001.10 - Оптички влакна, снопови на 
оптички влакна и кабли од 
оптички влакна 

9001.20 - Листови и плочи од полари-
зирачки материјал 

9001.30 - Контактни леќи 
9001.40 - Леќи од сткло за очила 
9001.50 - Леќи од други материјали за 

очила 
9001.90 - Друго 

90.02 Леќи, призми, огледала и други 
оптички елементи, од кој и да е 
материјал, монтирани, што се 
делови или прибор на инстру-
менти или на апарати, освен 
такви оптички необработени 
елементи од стакло: 

9002.1 - Објективи: 
9002.11 - - за фотоапарат^ проектори 

или за апарати фотограф-
ски зголемување или нама-
лувања 

9002.19 - - д р у г и 
9002.20 - Филтери 
9002.90 - Друго 

93.03 Рамки за очила, цвикери, лор-
њони и слично, и нивни дело-
ви: 

9003.1 - Рамки: 
9003.11 - - о д пластични маси 
9003.19 - - о д други материјали 
9003.90 - Делови 

90.04 Очила, цвикери и слично, ко-
рективни, заштитни и други: 

9004.10 - Очила за сонце 
9004.90 - Друго: 
9004.901 очила за корекција на ви-

дот 
9004.902 заштитни очила 
9004.909 друго 

90.05 Дурбини (со еден или два објек-
тива), оптички телескопи и ни-
вни постаменти; други астро-
номски инструметни и нивни 
постаменти, освен инструменти 
за радиоастрономија: 

9005.10 - Дурбини со два објектива 
(двогледи) 

9005.80 - Други инструменти: 
9005.801 други дурбини 
9005.809 друго 
9005.90 - Делови и прибор (вклучува-

јќи постаменти): 
9005.901 за дурбини 
9005.909 други 

90.06 Фотографски апарати, освен ки-
нематографски камери; фото-
графски флеш-апарати и флеш-
-сијалици, освен сијалиците со 

'празнење од тар. број 85.39: 
9006.10 - Апарати за подтотување на 

печатрски плочи или на ци-
линдри 

9006.20 - Апарати за снимање на доку-
менти на микрофилм, Микро-
фони или на други микрофор-
ми 

9006.30 - Апарати специјално констру-
ирани за фотографирање под 

15 

15 
15 
15 

15 
15 

15 
15 
15 
15 

18 
18 
18 

18 

16 
16 
18 

15 

15 
5 

15 
5 

15 

15 

I 2 3 4 

вода , за геодетски снимања, 
воздушно испитувања или за 
медецинско или хируршко 
испитување на внатрешните 
органи; споредбени апарати 
за судски или за кримино-

15 лошки цели 15 
9006.40 - Фотографски апарати за мо-

1 

ментна-брза фотографија 18 
9006.5 - Други апарати: 
9006.51 - - со барало низ објективот 

(рефлексен, со еден објектив 
- СЛ Р), за филм во ролна 

18 со широчина до 35 mm 18 
9006.52 - - други, за филм во ролна со 

18 широчина помала од 35 mm 18 
9006.53 — други, за филм во ролна со 

18 широчина од 35 mm 18 
9006.59 - - други 18 
9006.6 - Фотографски флеш-апарати и 

флеш-сијалици: 
9006.61 - - флеш-апарати со сијалици 

на празнење („електрон-
ски“) 18 

9006.62 - - флеш-сијалици, флеш-коцки 
15 и слично 15 

9006.69 - - друго 18 
9006.9 - Делови и прибор: 
9006.91 - - за фотографски апарати 18 
9006.99 - - друго 18 

90.07 

90.08 

90.09 

9007.1 
9007.11 

9007.19 
9007.2 
9007.21 

9007.29 
9007.9 
9007.91 
9007.92 

Кинематографски камери и 
проектори, вклучувајќи ги и 
оние со вградени апарати за 
снимање или репродукција на 
звук: 
- Камери: 
- - за филм со широчина пома-

ла од 16 mm или за филм со 
широчина од 2 х 8 mm 

- - други 
- Проектори: 
- - за филм со широчина пома-

ла од 16 mm 
- - други 
- Делови и прибор: 
- - за камери 
- - за проектори 

9008.10 
9008.20 

9008.30 
9008.40 

9008.90 

9009.1 

17 
17 

17 
17 

17 
15 

Проектори на слики, освен ки-
нематографски; фотографски 
апарати (освен кинематограф-
ски) за зголемување и намалу-
вање: 
- Проектори на дијапозитиви 15 
- Читачи за микрофилм, миќ-

рофиша или друга микрофор-
ма, со или без можност за до-
бивање копии 15 

- Други проектори на слики 15 
- Фотографски апарати (освен 

кинематографски) за зголему-
вање и намалување 15 

- Делови и прибор . 15 

Апарати за фотокопирање со 
вграден оптички систем, апара-
ти за контактно копирање и 
апарати за термичко копирање: 
- Електростатички апарати за 

фотокопирање: 
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9009.11 - - за репродукција на ориги-
нал директно на копија (ди-
ректна постапка) 

9009.12 - - з а репродукција на ориги-
нал преку посебна подлога 
(индиректна постапка) 

9009.2 - Други апарати за фотокопи-
рање: 

9009.21 - - с о вграден оптички систем 
9009.22 - - контактни 
9009.30 - Апарати за термичко копира-

ње 
9009.90 - - Делови и прибор 

90.10 Апарати и опрема за фотограф-
ски (вклучувајќи и кинематог-
рафски) лаборатории (вклучува-

в јќи и апарати за проектирање 
слика на струјни кола на осет-
ливи полуспроводнички мате-
ријали), неспоменати ниту оп-
фатени на друго место во оваа 
глава; негатоскопи; екрани за 
проекции: 

9010.10 - Апарати и опрема за авто-
матско развивање на фото-
графски (вклучувајќи и кине-
матографски) филм или хар-
тии во ролна или за автомат-
ско пренесување на снимка 
од развиен филм на родни на 
фотографска хартија 

9010.20 - Други апарати и опрема за 
фотографски (вклучувајќи и 
кинематографски) лаборато-
рии; негатоскопи 

9010.30 - Екрани за проекцији 
9010.90 - Делови и прибор 

90.11 Оптички микроскоп, вклучува-
јќи ги и оние за микрофотогра-
фија, микрокинематографија и 
микропроекција: 

9011.10 - Стереоскопски микроскопи 
9011.20 - Други микроскопи за микро-

фотографија, микрокинема-
тографија и микропроекција 

9011.80 - Други микроскопи 
9011.90 - Делови и прибор 

90.12 Микроскопи, освен оптички 
микроскопи; дифракциони апа-
рати : 

9012.10 - Микроскопи, освен оптички 
микроскопи и дифракциони 
апарати: 

9012.101 електронски и протонски 
микроскоп и 

9012.109 друго 
9012.90 - Делови и прибор: 
9012.901 за електронски и прогон-

ев ! микроскопи 
9012.909 други 

90.13 Уреди со течни кристали што 
не претставуваат производи по-
специфично опишани во други 
тарифни броеви; ласери, освен 
ласерски диоди; други оптички 
уреди и инструменти неспоме-
нати ниту опфатени на друго 
место во оваа глава: 

9013.10 - Телескопски нишани за 
оружје; перископи телескопи 
за машини, уреди, инстру-

менти или апарати од оваа 
глава или од оддел XVI 10 

15 

15 

15 
15 

15 
15 

15 

15 
15 
15 

10 

10 
15 
12 

10 
15" 

10 
15 

9013.20 - Ласери, освен ласерски диоди 10 
9013.80 - Други уреди, апарати и ин-

струменти 10 
9013.90 - Делови и прибор 10 

90.14 Компаси; други навигациони 
инструменти и апарати: 

9014.10 - Коми аси 15 
9014.20 - Инструменти и апарати за ае-

ронаутичка или вселенска на-
вигација (освен компаси) 12 

9014.80 - Други инструменти и уреди 12 
9014.90 - Делови и прибор 15 

90.15 Геодетски (вклучувајќи и фото-
граметриски), хидрографски, 
океанографски хидролошки, ме-
теоролошки и геофизички ин-
струменти и апарати, освен 
компаси; далномери: 

9015.10 - Далномери 15 
9015.20 - Теодолити и тахимегри 15 
9015.30 - Нивелири 15 
9015.40 - Инструменти и апарати за 

фотограметриско премерува-
ње 15 

9015.80 - Други инструменти и апара-
ти: 

9015.801 за истражување на нафта 
и гас, електронски Сл 

9015.809 друго 15 
9015.90 - Делови и прибор 15 

90.16 9016.00 - Баги со осетливост до пет 
центиграми, вклучувајќи ги и 
оние со тегови 15 

90.17 Инструменти и апарати за 
цртање, обележување или мате-
матичко сметање (на пример: 
апарати за цртање, пантографи, 
агломери, прибор за цртање во 
сет, логаритмари, калкулатори 
во форма на тркалезна плоча); 
инструменти за мерење 
должина што се држат в рака 
(на премер: мерни прачки и 
ленти, микрометарски мерила, 
мерила со нониус), неспомнати 
ниту опфатени на друго место 
во оваа глава: 

9017.10 - Маси и апарати за цртање, 
вклучувајќи и автоматски 12 

9017.20 - Инструменти за цртање, обе-
лежување или математичко 
сметање 12 

9017.30 - Микрометарски мерила, клу-
нести мерила со нониус и ка-
л и б а р о т мерила: 

9017.301 микрометарски мерила 12 
9017.302 клунести мерила со нони-

ус 12 
9017.309 други 12 
9017.80 - Други инструменти 12 
9017.90 - Делови и прибор 12 

90.18 Инструменти и апарати за ме-
дицината, хирургијата, забар-
с т в о ^ и ветерината, вклучува-
јќи и сцинтиграфски,електро-
медицински и за испитување на 
видот: 
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1 2 3 4 1 2 3 4 

9018.1 - Електродијагностички апара-
ти (вклучувајќи и апарати за 
функционални истражувачки 
испитувања или за проверу-
вање на физиолошките пара-
метри): 

9018.11 - - електрокардиографи 
9018.19 - - д р у г и , 
9018.20 — Апарати со ултравиолетни 

или инфрацрвени зраци 
9018.3 - Шприцеви, игли, катетри, ка-

мили и слично: 
9018.31 - - Шприцеви, со или без игли 
9018.32 - - цевчести метални игли и 

хируршки игли за шиење 
9018.39 - - д р у г о 
9018.4 - Други инструменти и апара-

ти за забарството: 
9018.41 - - забарски дупчалки, вклучу-

вајќи и комбинирани со 
друга забарска опрема на 
еден заеднички постамент 

9018.49 - - д р у г о 
9018.50 - Други инструменти и апара-

ти за офталмологијата 
9018.90 - Други инструменти и апара-

ти: 
9018.901 дијализатори 
9018.902 делови на дијализатори 
9018.909 друго 

Апарати за механотерапија; 
апарати за масажа; апарати за 

, психолошки тестирања; апара-
ти за озонотерапија, оксигено-
терапија, аеросол-терапија, 
вештачко дишење и други тера-

- певтски апарати за дишење: 
9019.10 - Апарати за механотерапија; 

апарати за масажа, апарати 
за психолошки тестирања 

9019.20 - Апарати за озонотерапија, 
оксигенотерапија, аеросолте-
рапија, вештачко дишење и 
други терапевтски апарати за 
дишење 

Други апарати за дишење и 
гас-маски, освен заштитни мас-
ки без механички делови и из-
менат и ви филтери: 

9020.001 - - - гас-маски 
9020.002 изолациони апарати за 

спасување 
други апарати за заштита 
при работата 
друго 

90.19 

90.20 

90.21 

9020.003 -

9020.009 - -

9 0 2 1 . 1 

9 0 2 1 . 1 1 

9 0 2 1 . 1 9 

15 
15 

15 

10 

10 
10 

15 
15 

14 

10 
10 
10 

15 

15 

10 

5 
15 

Ортопедски справи, вклучува-
јќи и патерици, хируршки поја-
си и потпашувачи (натеги); ши-
ни и други справи за фрактури; 
вештачки делови на телото; 
апарати за подобрување на слу-
хот и други апарати што се но-
сат или вградуваат во телото 
за да го надоместат недостато-
кот или инвалидноста: 
- Вештачки зглобови и други 

ортопедски справи за фракту-р а 

- - вештачки зглобови 
- - други 

9022.1 

9022.11 

9022.19 
9022.2 

9022.21 

9022.29 
9022.291 

9022.299 
9022.30 
9022.90 

9023.00 

15 
15 

15 

10 

15 

10 
15 

15 
15 

9021.2 - Вештачки заби и забни проте-
зи: 

9021.21 - - вештачки заби 
9021.29 - - д р у г о 
9021.30 - Други вештачки делови-на 

телото 
9021.40 - Апарати за подобрување на 

слухот,,освен делови и при-
бор 

9021.50 - Апарати за стимулација на 
работата на срцевите муску-
ли, освен делови и прибор 

9021.90 - Друго: 
9021.901 валвули за невро и 

кардиоваскуларна хирур-
гија 

9021.909 друго 
90.22 Рендген-апарати и апарати што 

користат алфа, бета или гама 
зрачења, за медицинска, хирур-
шка, забарска, ветеринарска 
или друга употреба, вклучува-
јќи и апарати за радиографија 
или радиотерапија, рентгентски 
цевки и други генератори на 
рендген-зраци, генератори со 
висок напон, командни табли и 
командни маси, екрани, маси, 
столрви и слично, за испитува-
ње или лекување: 
- Рендген-апарати за медицин-

ска, хируршка^ забарска, вете-
ринарска или друга употреба, 
вклучувајќи и апарати за ра-
диографија или радиотерапи-
ја : 

- - за медицинска, хируршка, / 
забарска или ветеринарска 
употреба 

- за други употреби 
- Апарати што користат алфа, 

бета или гама зрачење за ме-
дицинска, хируршка, забар-
ска, ветеринарска или друга 
употреба, вклучувајќи и апа-
рати за радографија или ра-
диотерапија: 

,— за медицинска, хируршка, 
забарска или ветеринарска 
употреба 

- - за други употреби: 
апарати за преглед на пре-
возни средства, .патници, 
багаж и на предмети 
друго 

- Рендгентски цевки 
- Друго, вклучувајќи и делови 

и прибор 
90.23 9023.00 Инструменти, апарати и моде-

ли наменети за цели на демон-
стрирање (на пример: за обра-
зованието или за изложби), што 
се непогодни за други употреби 

90.24 Машини и апарати за испиту-
вање на тврдост, цврстина на 
кинење или збивање, еластич-
ност или на други механички 
својства на материјалите (на 
пример: на метали, дрво, тек-
стил, хартија, пластична маса): 

9024.10 - Машини и апарати за испи-
I тување на метали 

15 
15 

15 
15 
15 

15 

12 
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9024.80 - Други машини и апарати 
9024.90 - Делови и прибор 

90.25 Хидрометри и слични плутачки 
инструменти, термометри, пи-
рометри, барометри, хигромет-
ри и психометри, вклучувајќи и 
комбинации на овие инструмен-
ти, со или без можност за ре-
гистрирање: 

9025.1 - Термометри, што не се ком-
бинирани со други инстру-
менти: ч 

9025.11 — полнети со течност, за ди-
ректно отчитување„ 

9025.19 - - други 
9025.20 - Барометри што не се комби-

нирани со други инструменти 
9025.80 - Други инструменти 
9025.90 - Делови и прибор 

90.26 Инструменти и апарати за. ме-
рење или контрола на прото-
кот, нивото, притисокот или на 
други променливи големини на 
течностите или на гасовите (на 
пример: мерачи на протекот, 
покажувачи на нивото, мано-
метри, мерачи на количеството 
на топлотата), освен инстру-
ментите и апаратите од тар. бр. 
90.14, 90.15, 90.28 и 90.32: 
- За мерење или контрола на 

протокот или на нивото на 
течностите: 

ел,ектронски 
електрични 
други 

- За мерење или контрола на 
притисокот: 

електронски 
електрични . 
манометри ^ е л е к т р и ч -
ни и неелектронски) 
друго 

- Други инструменти и апара-
ти: 

електронски 
електрични 
ротациони мерачи на 
протокот на гас (неелек-
трични и неелектронски) 
контролници на вентила-
цијата во јамските ходни-
ци или во ветрените цев-
ки во „Ѕ" изработка 
друго 

- Делови и прибор 
90.27 Инструменти и апарати за фи-

зички и хемиски анализи (на 
пример: полариметри, рефрак-
тометри, спектрометри, апара-
ти за анализа на гас или на 
чад); инструменти и апарати за 
мерење и контрола на вискози-
тетот, порозностот, експанзија-
та, површинскиот, напон и 
слично; инструменти и апарати 
за калориметриски акустични и 
фотометриски мерења или кон-
трола (вклучувајќи и ексгшзи-
метри); микротоми: 

12 

12 

9026.10 

9026.101 
9026.102 
9026.109 
9026.20 

9026.201 
9026.202 
9026.203 

9026.209 
9026.80 

9026.801 
9026.802 
9026.803 

9026.804 

9026.809 
9026.90 

15 
15 

15 
15 
15 

9027.10 

9027.101 
9027.102 
9027.109 
9027.20 

9027.201 
9027.202 
9027.209 
9027.30 

9027.301 
9027.309 
9027.40 
9027.401 
9027.409 
9027.50 

9027.501 
9027.509 
9027.80 

9027.801 
9027.802 
9027.809 

12 9027.90 
15 
13 9027.901 
15 
13 

9027.909 

12 
90.28 

15 

15 
13 9028.10 
15 
13 

9028.20 
9028.201 

12 9028.202 
15 9028.209 

9028.30 

12 90.29 
9028.90 

Сл 
13 
15 

9029.10 

9 0 2 9 . 1 0 1 

9 0 2 9 . 1 0 2 

9 0 2 9 . 1 0 9 

9 0 2 9 . 2 0 

9 0 2 9 . 2 0 1 
9 0 2 9 . 2 0 2 

- Апарати за анализа на гас 
или на чад: 

електронски 
електрични 
други 

- Хидроматографи и инстру-
менти за електрофореза: 

електронски 
електрични 
други 

- Спектометри, спектрофото-
метри и спектрографи што 
користат оптички зрачења 
(ултразиолетни, видливи, ин-
фрацрвен^: 

електронски 
други 

- Експозиметри: 
електронски 
други 

- Други инструменти и апара-
ти што користат оптички 
зрачења (ултравиолетни, ви-
.дливи, инфрацрвен^: 

електронски 
други 

- Други инструменти и апара-
ти: 

електронски 
електрични 
други 

- Микротоми; делови и при-
бор: 

микротоми 
делови и прибор 

Мерачи на потрошувачката или 
на производството на гасови, 
течности или на електрицитет, 
вклучувајќи и мерачи за нивно 
баждарење: 
- Гасометри 
- Мерачи на течности: 

за гориво 
водомери 
други 

- Електрични броила 
- Делови и прибор 
Бројачи на сортите, бројачи на 
производството, таксиметри, 
бројачи на километрите, броја-
чи на чекорите, и слично; по-
кажувачи на брзината и тахо-
метри, освен оние што се рас-
поредуваат во тар. број 90.15; 
стробоскопи: 
- Бројачи на обртите, бројачи 

на производството, таксимет-
ри, бројачи на километрите, 
бројачи на чекорите и слич-
но: 

електронски 
електрични 
други 

- Покажувачи на брзината и 
тахометри; стрсбоскопи: 

електронски 
електрични 

12 
15 
10, 

12 
15 
10 

12 
10 

12 
10 

12 
10 

12 
15 
10 

10 
15 

15 

15 
15 
12 
15 
15 

52 
15 
15 

15 
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90.30 

90.31 

9029.209 други 15 
9029.90 - Делови и прибор 15 

Осцилоскопи, спектрални ана-
лизатори и други инструменти 
и апарати за мерење и контро-
ла на електрични големини, ис-
клучувајќи ги мерачите од тар. 
број 90.28; инструменти и апа-
рати за мерење или откривање 
на алфа, бета, гама, ренгентски, 
космички или други јонизирач-
ки зрачења: 

9030.10 - Инструменти и апарати за 
мерење или откривање на јо-
низирачки зрачења 15 

9030.20 - Осцилоскопи и осцилографи, 
со катодни зраци 12 

9030.3 - Други инструменти и апара-
ти, за мерење и контрола на 
напон, јачина на струја, от-
пор или моќност, без уреди 
за регистрирање: 

9030.31 — мултиметри: 
9030.311 електронски 12 
9030.319 други 15 
9030.39 - - други: 
9030.391 електронски 12 
9030.399 други 15 
9030.40 - Други инструменти и апара-

ти, особено конструирани за 
телекомуникации (на пример: 
инструменти за мерење на 
преслушување, инструменти 
за мерење на засилување, ин-
струменти за мерење на изоб-
личување, псофометрн): 

9030.401 електронски 12 
9030.409 други 15 
9030.8 - Други инструменти и апара-

ти: 
9030.81 — со уред за регистрирање: 
9030.811 , електронски 12 
9030.819 - — други 15 
9030.89 — други 
9030.891 електронски 12 
9030.899 други 15 
9030.90 - Делови и прибор 15 

Инструменти, апарати и маши-
ни за мерење или контрола, не-
спомнати ниту опфатени на 
друго место во оваа глава; про-
ектори на профили: 

9031.10 - Машини за урамнотежување 
на механички делови 

9031.20 - Пробни маси: 
9031.201 за хидраулично тестира-

ње на цевки 
9031.209 други 
9031.30 - Проектори на профили 
9031.40 - Други оптички инструменти 

и апарати 
9031.80 - Други инструменти, апарати 

и машини 
9031.90 - Делови и прибор: 
9031.901 за електрични и елек-

тронски инструменти и 
апарати 

9031.909 други 

14 

8 
12 
12 

12 

14 

15 
12 

90.32 Инструменти и апарати за ав-
томатска регулација или упра-
вување: 

9032.10 - Термостати 
9032.20 - Маностати (пресостати) 
9032.8 - Други инструменти и апара-

ти: 
9032.81 — хидраулични или пневма-

тички 
9032.89 - - други “ 
9032.90 - Делови и прибор 

90.33 9033.00 Делови и прибор (неспомнати 
ниту опфатени на друго место 
во оваа глава) за матни , уреди, 
инструменти или апарати од 
глава 90 

14 
14 

13 
14 
15 

15 

Глава 91 ̂  

ЧАСОВНИЦИ И НИВНИ ДЕЛОВИ 

З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) стакло и тегови за часовници (се распоредуваат 

според материјалот); 
2) вериги за часовници (тар. бр. 71.13 и 71.17); 
3) делови за општа употреба дефинирани во забе-

лешка 2 кон оддел XV од прости метали (оддел XV), или 
слични производи од пластични маси (глава 39) или од 
благородни метали или од метал платиниран со благоро-
ден метал (главно тар. број 71.15). Меѓутоа, пружините за 
часовници се распоредуваат како делови од часовници 
(тар. број 91.14); 

4) куглички за лагери (тар. број 73.26 или 84.82); 
5) производи од тар. број 84.12 изработени така што 

да работат без запиначки механизам; 
6) куглични лагери (тар. број 84.82); 
7) производите од глава 85 што сеуште не се составе-

ни меѓусебно или со други компоненти во механизми за 
часовници или други производи, исклучително или главно 
погодни да бидат делови на такви механизми (глава 85). 

2. Tap. број 91.01 опфаќа само лични часовници со ку-
тија наполно са благороден метал или од метал платини-
ран со благороден метал или од тие материјали комбини-
рани со природни или култивирани бисери, или со бесце-
нети или полубесценети камења (природни, синтетички 
или реконституирани) од тар. бр. 71.01 до 71.04. Личните 
часовници во кутија од прост матал со виетнат благоро-
ден метал се распоредуваат во тар. број 91.02. 

3. Во оваа глава под поимот „механизми за лични ча-
совници“ се подразбираат уреди регулирани со балансен 
замавник и спирална пружина, кварцен кристал или со кој 
и да е друг систем што може да определува интервали на 
време со покажувач или механички систем на кој може да 
се вгради покажувач. Таквите механизми не смеат да пре-
минуваат 12 mm во дебелина ниту 50 mm во широчина, 
должина или во пречник. 

4. Механизмите и други делови погодни за употреба 
и во часовници и во други производи (на пример, во пре-
цизни инструменти) ќе се распоредат во оваа глава, освен 
производите исклучени со забелешкат 1 на оваа глава. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

91.01 Рачни, џебни и други лични ча-
совници, вклучувајќи и штопе-
р и ц а со кутија од благороден 
метал или од метал платини-
ран со благороден метал: 
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9101.1 - Рачни часовници, напојувани 
со батерија или со акумула-
тор со или без штоперица: 

9101.11 — само со механички по-
кажувач 

9101.12 — само со оптичко-електрон-
ски покажувач 

9101.19 - - други 
9101.2 - Други рачни часовници, со 

или без штоперици: 
9101.21 — со автоматско навивање 
9101.29 - - други 
9101.9 - Други: 
9101.91 — напојувани со батерија или 

со акумулатор: 
9101.911 штоперици 
9101.919 други 
9101.99 - - други: 
9101.991 штоперици 
9101.999 други 

91.02 Рачни, џебни и други лични ча-
совници, вклучувајќи и штопе-
р и ц а освен оние што се распо-
редуваат во тар. број 91.01: 

9102.1 - Рачни часовници, напојувани 
со батерија или со акумула-
тор, со или без штоперица: 

9102.11 — само со механички по-
кажувач 

9102.12 — само со оптичко-електрон-
ски покажувач 

9102.19 - - други 
9102.2 - Други рачни часовници, со 

или без штоперица: 
9102.21 — со автоматско навивање 
9102.29 - - други 
9102.9 - Други: 
9102.91 — напојувани со батерија или 

со акумулатор: 
9102.911 штоперици 
9102.919 други 
9102.99 - - други: 
9102.991 штоперици 
9102.999 други 

91.03 Куќни, канцелариски и слични 
часовници со механизам за лич-
ни часовници, исклучувајќи ги 
часовниците од тар. број 91.04; 

9103.10 - Напојувани со батерија или 
со акумулатор 

9103.90 - Други 
91.04 9104.00 Часовници за инструмент-таб-

ли и часовници од сличен тип 
за возила, авиони и вселенски 
летала или пловила 

91.05 Други часовници (освен часов-
ници со механизам за лични ча-
совници): 

9105.1 - Будилници: 
9105.1 1 напојувани со батерија, 

акумулатор им од елек-
тричната мрежа 

9105.19 - - други 
9105.2 - Ѕидни часовници: 
9105.21 напојувани со батерија, 

акумулатор или од елек-
тричната мрежа 

18 

18 
18 

18 
18 

15 
18 

15 
18 

15 

15 
15 

15 
15 

15 
18 

15 
18 

18 
18 

18 

17 
17 

17 

91.06 

91.09 

91.10 

91.11 

9105.29 
9105.9 
9105.91 

9105.99 

9106.10 

9106.20 
9106.90 

91.07 9107.00 

9107.001 
9107.009 

91.08 

9108.1 

9108.11 -

9108.12 -

9108.19 -
9108.20 
9108.9 
9108.91 -

9108.99 -

9109.1 

9109.11 
9109.19 
9109.90 

?1101 
9110.11 

9110.12 

9110.19 
9110.90 

9111.10 

- други 
- Други: 
- напојувани со батерија, 

акумулатор и од електрич-
ната мрежа 

- други 
Апарати за контрола и мерење 
на време, со механизам за ча-
совници или со синхрон-мотор 
(на пример: за регистрирање 
само на време или и на време и 
на датум): 
- Апарати за регистрирање са-

мо на време; апарати за ре-
гистрирање и на време и на 
датум 

- Паркинг-часовници 
- Други 
Временски прекинувачи со ме-
ханизам за часовници или со 
синхрон-мотор: 

програматори 
друго 

Механизми за лични часовни-
ци, комплетни и составени: 
- Напојувани со батерија или 

со акумулатор: 
само со механички по-
кажувач или со уред во кој 
може да се вгради механич-
ки покажувач 
само со оптичко-електрон-
ски покажувач 
други 

- Со автоматско навивање 
- Други: 
- со широчина, должина или 

пречник до 33,8 mm 
други 

Други механизми за часовници, 
комплетни и составени: 
- Напојувани со батерија, аку-

мулатор или од електричната 
мрежа: 

- за будилници 
- други 
- ДРУГИ 
Комплетни механизми за часов-
ници (лични или други) несос-
тавени или делумно составени; 
механички часовници во сето-
ви, некомплетни механизми за 
часовници (лични или други), 
составени; груби механизми за 
часовници (лични или други): 
- За лични часовници: 

комплетни механизми, не-
составени или делумно сос-
тавени (механизми во сето-
ви) 
некомплетни механизми, 
составени 
груби механизми 

- други 
Кутии за лични часовници и де-
лови од кутии: 
- Кутии од благородни метали' 

или од метал платиниран со 
благороден метал 

17 

17 
17 

17 
17 
17 

13 
13 

15 

15 
15 
15 

15 
15 

18 
18 
18 

18 

18 
18 
18 

18 
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9111.20 - Кутии од прости метали, 
вклучувајќи и позлатени или 
посребрени 15 

.9111.80 - Други кутии 15 
9111.90 - Д е л о в и 15 

91.12 Кутии за куќни, канцелариски и 
слични часовници и кутии од 
сличен вид за други производи 
од оваа глава и делови од ку-
тии: 

9112.10 - Кутии од метал 18 
9112.80 - Други кутии 18 
9112.90 - Д е л о в и 18 

91.13'- Ремени и гривни за рачни ча-
совници и делови за ремени и 
триени: 

9113.10 - Од благородни метали или 
од метал платиниран со бла-
городен метал 20 

9113.20 - Од прост метал, вклучувајќи 
и позлатени или посребрени 20 

9113.90 - д р у г о ' 20 
91.14 Други делови од часовници 

(лични и други): 
91L4.10 - Пружини 
9114.20 - Лежишен камен 
9114.30 - Бројници 

;;; 9114.40 - Плочи и мостови 
9114.90 - Д р у г о 

Глава 92" 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ, ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА 
ОВИЕ ПРОИЗВОДИ 

З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) делови за општа употреба, дефинирани во забе-

лешка 2 кон оддел XV на оваа тарифа, од прости метали 
(оддел XV) или слични производи од пластични маси (гла-
ва 39);1 

2) Микрофони, засилувачи, звучници, слушалки, пре-
шнувачи, стробоскопи и други помошни инструменти, 
апарати и опрема од глави 85 и 90, што се употребуваат со 
производите од оваа глава, но не се вградени во нив ниту 
се ставени во исти ормани; 

3) музички инструменти и музички апарати, во форма 
на играчки (тар. број 95.03); 

4) четки за чистење на музички инструменти (тар. 
број .96.03). 

15) предмети што имаат карактер на колекцији или на 
старини (тар. број 97.05 и 97.06); 

6) калеми и слични подлоги што се распоредуваат 
според материјалот од кој се изработени, на пример: во 
тар. број 39.24 или во оддел XV). 

2. Гудалата, палките и слични направи за музички ин-
струменти од тар. број 92.02 и 92.06 што се царинат испо-
рачани во потребен број, со тие инстурменти и очигледно 
наменети за употреба со нив, се распоредуваат во тариф-
ниот број во кој се распоредува соодветниот инструмент. 

v Картичките, плочите и валјаците од тар. број 92.09 се 
распоредуваат во овој тарифен број, дури и ако се испора-
чуваат заедно со инструментите за кои се наменети. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е 

1 2 3 4 

92.01 Клавири, вклучувајќи и авто-
матски клавири; клавсени и 

други клавијатурни инструмен-
ти со жици: 

9201.10 - Пианина 15 
9201.20 - Концертни клавири 15 
9201.90 - Друго . 15 

92.02 Други музички инструменти со 
жици (на пример: гитари, вио-
л и н ^ харфи): 

9202.10 - Гудачки инструменти 15 
9202.90 - Други 15 

92.03 9203.00 Оргули со клавиши; хармониу-
ми и слични клавијатурни ин-
струменти со слободни метал-
ни пиеки 15 

92.04 Хармоники и слични инстру-
менти; усни хармоника 

9204.10 - Хармоники и слични инстру-
менти; 20 

9204.20 - Усни хармоники 18 
92.05 Други дувачки музички инстру-

менти (на пример: кларинети, 
труби, гајди): 

9205.10 - ,Лимени дувачки инструменти 15 
9205.90 - Други 15 

92.06 9206.00 Удирачки музички инструменти 
(на пример: тапани, ксилофони, 
цимбал а, кастанети, маракаси) 15 

92.07 Музички инструменти чиј што 
звук се произведува електрично 
или мора да се засилува елек-
трично (на пример: оргули, ги-
т а р а хармоника: 

9207.10 - Клавијатурни инструменти, 
освен хармоники 16 

9207.90 - Други 16 
92.08 Музички кутии, панаѓурски ор-

гули, механи“чки улични оргули, 
механички птици пејачки, му-
зички пили и други музички ин-
струменти што не се распореду-
ваат ниту во еден друг тарифен 
број на оваа глава; предмети за 
мамење од сите видови; пиш-
талки, рогови за довикување и 
други усни дувачки сигнални 
инструменти: 

9208.10 - Музички кутии 15 
9208.90 - Друго 15 

92.09 Делови (на пример: механизми 
за музички кутии) и прибор (на 
пример: картички, плочи и ва-
лјаци за механички инструмен-
ти) за музички инструменти; 
метрономи, тонски виљушки и 
пишталки (за давање тонови), 
од сите видови: 

9209.10 - Метрономи, тонски вил,ушки 
и пишталки (за давање тоно-
ви) . 15 

9209.20 - Механизми за музички кутии 15 
9209.30 - Жици за музички инструмен-

ти 15 
9209.9 - Друго: 
9209.91 - - делови и прибор за клавири 15 
9209.92 — делови и прибор за музички 

инструменти од тар. број 
92.02 15 

9209.93 - - делови и прибор за музички 
инструменти од тар. број 
92.03 15 
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9209.94 - - делови и прибор за музички 
инструменти од тар. број 
92.07 15 

9209.99 - - друго 15 

ОДДЕЛ XIX 

ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА; НИВНИ ДЕЛОВИ 
И ПРИБОР 

Глава 93 
ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА; НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР 

З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: . 
1) производи од глава 36 (на пример: ударни каписли, 

детонатор!!, сигнални ракети); 
2) делови за општа употреба, дефинирани во забе-

лешка 2 кон оддел XV од прости метали (оддел XV) и 
слични производи од пластични маси (глава 39); 

3) оклопни борбени возила (тар. број 87.10); 
4) телескопски нишански справи и други оптички уре-

ди погодни за употреба со оружје, освен ако се монтирани 
на оружјето или испорачани со оружјето на кое ќе бидат 
монтирани (глава 90); 

5) лакови, стрели, мечови за мечување и детски играч- с 
к и (глава 95); 

6) предмети што имаат карактер на колекции или на 
старини (тар. бр. 97.05 и 97.06). 

2. Под поимот „нивни делови“ од тар. број 93.06 не се 
подразбираат радиоуредите и радарите од тар. број 85.26. 

Тарифен Тарифна 
Н а и м е н у в а њ е 

Царин-
број ознака Н а и м е н у в а њ е ска број 

стапка 

1 2 3 4 

93.01 

93.02 

93.03 

9301.00 

9302.00 

9303.10 

9303.20 

9303.30 

9303.90 
9303.90Ј 
9303.909 

93.04 

Воено оружје, освен револвери-
те, пиштолите и оружјата од 
тар. број 93.07 
Револвери и пиштоли, освен 
оние што се распоредуваат во 
тар. бр. 93.03 и 93.04 
Друго огнено оружје и слични 
уреди што функционираат со 
палење на експлозивно полнење 
(на пример: спортски пушки, 
сачмарки и ловечки и спортски 
карабини, огнено оружје што се 
полни однапред, сигнални пиш-
толи и други направи предвиде-
ни за исфрлување само на сиг-
нални ракети, пиштоли и ре-
волвери за истрелување на ма-
неварска муниција, пиштоли со 
поврзан клин за хумано убива-
ње на животни, фрлачи на 
бродски јажиња): 
- Огнено оружје што се полни 

однапред 
- Други спортски и ловечки 

пушки-сачмарки, вклучувајќи 
и комбинацији на сачмарки и 
карабини 

- Други спортски ловечки пуш-
ки 

- Друго: 
старт-пиштоли 
друго 

Друго оружје (на пример: 
пружински, воздушни и гасни 
пушки и пиштоли, пендреци), 
освен оружјето од тар. број 
93.07: 

25 

25 

25 

25 

15 
25 

9304.001 пушки за подводен рибо-
лов 25 

9304.009 друго 25 
93.05 Делови и прибор на производи-

те од тар. бр. 93.01 до 93.04: 
9305.10 - За револвери или пиштоли: 
9305.101 делови на воено оружје и 

прибор 5 
9305.109 друго 25 
9305.2 - За пушки-сачмарки, ловечки 

и спортски карабини од тар. 
број 93.03: 

9305.21 - - цевки за пушки-сачмарки 25 
9305.29 - - д р у г о V 25 
9305.90 - Друго: 
9305.901 : за производи од тар. број 

93.01 5 
9305.909 друго 25 

93.06 Бомби, гранати, торпеда, мини, 
ракети и слично и нивни дело-
ви; куршуми, друга муниција и 
проектили, нивни делови, вклу-
чувајќи и сачма и чепови за фи-
шеци: 

9306.10 - Муниција за алат за закову-
вање или сличен алат или за 
пиштоли со врзан клин за ху-
мано убивање на животни, и 
нивни делови - 25 

9306.2 - Муниција за пушки-сачмарки 
и делови за таа муниција; му-
ниција за воздушни пушки: 

9306.21 - - фишеци ' 25 
9306.29 - - друго 25 
9306.30 - Друга муниција и нејзини де-

лови 25 
9306.90 - Друго 25 

93.07 9307.00 Мечови, сабји, бајонети, копја и 
слични оружја, нивни делови и 
канин за тоа оружје 5 

ОДДЕЛ х х 

РАЗНИ ПРОИЗВОДИ 
% Глава 94 
МЕБЕЛ, ПОСТЕЛНИНА, МАДРАЦИ, НОСАЧИ НА 
МАДРАЦИ, ПЕРНИЦИ И СЛИЧНИ ПОЛНЕТИ ПРОИЗ-
ВОДИ; ЛАМБИ И ДРУГИ СВЕТЛЕЧКИ ТЕЛА, НА 
ДРУГО МЕСТО НЕСПОМНАТИ ИЛИ ВКЛУЧЕНИ; ОС-
ВЕТЛЕНИ ЗНАЦИ, ОСВЕТЛЕНИ ПЛОЧКИ СО ИМИ-

ЊА И СЛИЧНО; МОНТАЖНИ ЗГРАДИ 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) душеци, јоргани и перници, полнети со вода или на 

надувавање, од глави 39, 40 и 63; 
2) огледала наменети за поставување на под или по-

чва (на пример: големи огледала што се наклонуваат око-
лу хоризонталната оска) од тар. број 70.09; 

3) производи од глава 71; 
I 4) делови за општа употреба дефинирани во забелеш-

ка 2 кон оддел XV, од прости метали (оддел XV) и слични 
производи од пластични маси (глава 39) и каси и друго од 
тар. број 83.03; 

5) мебел посебно конструиран за фрижидери и раз-
ладна опрема од тар. број 84.18; мебел посебно конструи-
ран за машини за шиење (тар. број 84.52); 

6) светилки од глава 85; 
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7)' мебел посебно конструиран како делови на апара-
ти од тар. број 85.18 (тар. број 85.18), од тар. бр. 85.19 до 

.85.21 (тар. број 85.22) и од тар. бр. 85.25 до 85.28 (тар. број 
85.29); 

8) производи од тар. број 87.14; 
9) забарски столови со вградени забарски уреди од 

тар. број 90.18 и забарски плукалници (тар. број 90.18); 
10) производи од глава 91 (на пример: часовници и 

кут,ии за часовници); 
“ П) мебел во вид на играчки и ламби и светлечки тела 

во Ѕид на играчки (тар. број 95.03), маси за билијар и друг 
мебел, посебно конструиран за друштвени игри (тар. број 
95.04); мебел за маѓионичарски вештини и декорирање 
(освен електрични венци) како што се лампиони (тар. број 
95.05). 

2. Производите (освен деловите) од тар. бр. 94.01 до 
94,03 се распоредуваат во тие тарифни броеви само ако се 
конструирани да се ставаат на под или почва. 

Меѓутоа, оваа одредба не се применува на следните 
производи, што ќе се распоредат во спомнатите тарифни 
броеви дури и ако се конструирани така што да се качат, 
прицврстуваат за ѕид да стојат еден врз друг, и тоа: 

1) кујнски ормани, ормани и витрини за книги, друг 
мебел со полици и мебел од компонибилни елементи: 

2) седишта и легла. 
3. (1) Во тар. бр. 94.01 до 94.03, под делови на произ-

води не се подразбираат листови-плочи (сечени или и с е -
чени во форми, но не и комбинирани со други делови) од 
стакло (вклучувајќи и огледала), мермер, друг камен или 
од кој и да е друг материјал наведен во глави 68 или 69; 

(2) производите од тар. број 94.04 се распоредуваат 
во овој тарифен број само кога се испорачуваат посебно. 
Кога не се испорачуваат посебно се распоредуваат како 
делови на производите од тар. бр. 94.01, 94.02 и 94.03. 

Л':. Во тар. број 94.06 под поимот „монтажни згради“ 
tte подразбираат: зграби што се довршени во фабрика или 
се испорачуваат заедно во раздвоена состојба, заради 
склопување на самото место (станбени згради, згради на 
градилиште, канцеларии, школи, продавници, хангари, га-
ражи и слични згради). 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

94.01 

9401.10 
9401.20 
9401.30 

9401.40 

9401.50 

9401.6 

9401.61 
9401.611 
9401.619 
9401.69 
9401.691 
9401.699 
9401.7 

9401.71 
9401.79 
9401.80 
9401.90 
9401.901 

Седишта (освен оние од тар. 
број 94.02), вклучувајќи ги и 
оние што можат да се претво-
рат во легла, и нивни делови: 
- Седишта за воздухоплови 
- Седиша за моторни возила 
- Обрни седишта со дотерува-

ње на променлива височина 
- Седишта, освен градински се-

дишта или кампинг-опрема, 
што можат да се претворат 
во легла 

- Седишта од трска, прачки, 
бамбус или слични материја-
ли 

- Други седишта со дрвени ске-
лети: 

- тапацирана 
од свиткано дрво 
други 

- - други: 
од свиткано дрво 
други 

- Други седишта со метални 
скелети: 

- - тапацирани 
- - други 
- Други седишта 
- Делови: 

од дрво 

20 
20 

20 

20 

20 

20 
20 

20 
20 

20 
20 
20 

20 

94.02 

94.03 

94.04 

94.05 

9401.902 од метал, освен амортизе-
ри 

9401.903 амортизери 
9401.904 од пластични маси 
9401.909 од други материјали 

20 
20 
20 
20 

Медицински, хируршки, забар-
ски и ветеринарски мебел (на 
пример: операциони маси, маси 
за прегледи, болнички кревети 
со механички уреди, забарски 
столови); берберски столови и 
слични столови со обртно, на-
клонувачко и подигнувачко 
движење; делови на наведените 
производи: 

9402.10 - Забарски, берберски и слични 
столови и нивни делови 14 

9402.90 - Друго 14 

Друг мебел и негови делови: 
9403.10 - Метален канцелариски мебел 20 
9403.20 - Друг метален мебел 16 
9403.30 - Дрвен канцелариски мебел 20 
9403.40 - Дрвен кујнски мебел 20 
9403.50 - Дрвен мебел за спални соби 20 
9403.60 - Друг дрвен мебел 20 
9403.70 - Мебел од пластични маси 16 
9403.80 - Мебел од други материјали, 

вклучувајќи и трска, прачки, 
бамбус и слични материјали 16 

9403.90 - Делови: 
9403.901 од дрво 16 
9403.902 од метал 16 
9403.903 од пластични маси 16 
9403.909 од други материјали 16 

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 целу-
ларна гума или пластична ма-
са, вклучувајќи и преслечени: 

9404.10 - Носачи на мадраци 
9404.2 - Мадраци: 
9404.21 - , - од целуларна гума или 

пластична маса, вклучува-
јќи и преслечени 

9404.29 - - од други материјали 
9404.30 - Вреќи за спиење 
9404.90 - Друго 

Ламби и други светлечки тела, 
вклучувајќи и рефлектори и ни-
вни делови, на друго место не-
спомнати ниту опфатени; ос-
ветлени знаци, осветлени плоч-
ки со имиња и слично, со по-
стојано фиксиран светлосен из-
вор и нивни делови, на друго 
место неспомнати ниту опфате-
ни: 

9405.10 - Лустери и други електрични 
плафонски или ѕидни свет-
лечки тела, освен за осветлу-
вање на јавни отворени про-
стори или сообраќајници 16 

9405.20 - Електрични ламби за ставање 
на маса, покрај кревет или на 
под 18 

15 

15 
15 
15 
15 
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9405.30 - Сетови за осветлување на но-
вогодишни елки 20 

9405.40 - Други електрични ламби и 
светлечки тела: 

9405.401 рефлектори 12 
9405.409 други 16 
9405.50 - Неелектрични ламби и свет-

лечки тела 16 
9405.60 - Осветлени знаци, осветлени 

плочки со имиња и слично 15 
9405.9 - Делови: 
9405.91 - - о д стакло 14 
9405.92 - - од пластични маси 20 
9405.99 - - други 20 
9406.00 Монтажни згради: 
9406.001 од пластични маси 20 
9406.002 од цемент, бетон или од 

вештачки камен 10 
9406.004 од челик 12 
9406.005 од дрво 15 
9406.009 други 15 

94.06 

20) жици за рекети, шатори и друга кампинг-опрема и 
нараквици (што се распоредуваат според материјалот од 
кој се изработени). 

2. Тарифните броеви од оваа глава ги опфаќаат и про-
изводите во кои природни или култивирани бисери, бесце-
н е т или полубесценети камења (природни, синтетички и 
реконструирани), благородни метали или метал платини-
ран со благороден метал, претсавуваат само незначителни 
составни делови на производот. 

3. Деловите и приборот што се погодни за употреба 
единствено или главно со производите што се распореду-
ваат во оваа гла“ва, се распоредуваат со тие производи, ос-
вен деловите и приборот за производите од забелешка 1 
кон оваа глава. 

Тарифен 
број 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

Глава 95 
ИГРАЧКИ, РЕКВИЗИТИ ЗА ДРУШТВЕНИ ИГРИ И 

СПОРТ; НИВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) свеќички за китење елки (тар. број 34.06); 
2) производи за огномет и други пиротехнички про-

изводи од тар. број 36.04; 
3) предива, монофили, канали и слично, за риболов, 

сечени во определени должини, но неизработени во б р а -
кови за риболов, од глава 39, тар. број 42.06 и оддел XI на 
оваа тарифа; 

4) спортски торби и други производи од тар. бр. 
42.02, 43.03 и 43.04; 

5) спортска облека и обувки за маскирање, од тексти-
лен материјал, од глави 61 и 62; 

6) знамиња од текстил и едра за пловила или едрили-
ц а од глава 63; 

7) спортски обувки (освен чевли за лизгање со при-
цврстени лизгалки или ролшуи), од глава 64 или спорт-
ски покривки за глава, од глава 65; 

8) стапови, бичеви, камшици и слично од тар. број 
66.02 и нивни делови од тар. број 66.03; 

9) немонтирани стаклени очи за кукли и други играч-
ки, од тар. број 70.18; 

10) делови за општа употреба дефинирани во забе-
лешка 2 кон оддел XV, од прости метали (оддел XV) и 
слични производи, од пластични маси (глава 39); 

11) ѕвонца, гонгови и слично од тар. број 83.06; ' 
12) електрични мотори (тар. број 85.01), електрични 

трансформатори (тар. број 85.04) и апарати за далечинско 
управување (тар. број 85.26); 

13) спортски возила (освен боб-санки, санки и слично) 
од оддел XVII; 

14) детски велосипеди (тар. број 87.12); 
15) спортски пловила, како што се кануи и скифови 

од глава 89 и средства за нивни погон (глава 44, за произ-
води изработени од дрво); 

16) очила, заштитни очила и слично за спортови и иг-
ри на отворено (тар. број 90.04); 

17) предмети за мамење и довикување и пишталки 
(тар. број 92.08); 

18) оружје и други производи од глава 93; 
19) електрични украси (гирланди) од сите видови 

(тар. број 92.05); 

95.01 9501.00 Детски играчки со тркала, за ја-
вање или возење (на пример: 
трицикли, тротинети, автомо-
били со педали) колички за кук-
ли: 

9507.001 автомобили со педали 15 
9507.002 Тротинети 15 
9507.009 Друго 15 

95.02 Кукли во форма на човечки 
суштества: 

9502.10 - Кукли, облечени или необле-
чени 20 

9502.9 - Делови и прибор: 
9502.91 - - облека и прибор за облека, 

обувки и покриван за глава 20 
9502.99 - - друго 20 

95.03 Други играчки; смалени моде-
ли и слични модели за изгра, 
вклучувајќи и со погон; загатки 
од сите видови: 

9503.10 - Електрични возови, вклучува-
јќи и колосеци, сигнали и 
друг прибор за нив 15 

9503.20 - Сетови на смалени модели за 
склопување, вклучувајќи и 
модели со погон, освен оние 
од тар. подброј 9503.10 15 

9503.30 - Други сетови на конструкции 
и конструкциони играчки 15 

9503.4 - Играчки во форма на живот-
ни и од нечовечки суштества: 

9503.41 - - полнети 15 
9503.49 - - д р у г и 15 
9503.50 - Музички инструменти и му-

зички апарати, во форма на 
изграчки 15 

9503.60 - Загатки - 15 
9503.70 - Други играчки, во сетови или 

на подлоги 15 
9503.80 - Други играчки и модели, со 

вграден мотор 15 
9503.90 - Друго: 9503.901 детски трпки 15 
9503.909 друго 15 

95.04 „ Производи за панѓурски игри, 
игри за маса или друштвени иг-
ри, вклучувајќи и флипери, би-
лијар, специјални маси за кази-
но-игри и опрема за автомат-
ски куглани: 

9504.10 - Електронски видеоигри, за 
употреба со ТВ приемник 20 

9504.20 - Маси и прибиор за билијар 20 
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95.05 

95.06 

95.07 

9504.30 

9504.40 
9504.90 

9505.10 

9505.90 

9506.1 

9506.11 
9506.12 
9506.19 
9506.2 

9506.21 
9506.29 
9506.3 

9506.31 
9506.32 
9506.39 
9506.40 

I 

9506.5 

9506.51 

9506.59 
9506.6 

9506.61 
9506.62 
9506.69 
9506.70 

9506.9 
9506.91 

9506.99 

9507.10 
9507.20 

9507.30 
9507.90 

20 
20 

- Други игри што се пуштаат 
во работа со метални пари 
или со жетон, освен опрема 
за автоматски куглани 20 

- Карти за играње 15 
- Друго 20 

Празнички, карневалски и дру-
ги производи за разонода вклу-
чувајќи и за маѓионичарски 
трикови и слично: 
- Производи за новогодишни 

празници 
- Друго 
Производи и опрема за гимнас-
тика, атлетика, други спортови 
(вклучувајќи и пинг-понг) и иг-
ри на отворено, неспомнати ни-
ту опфатени на друго место во 
оваа глава; базени за деца: 
- Скии за снег и друга скијачка 

опрема за снег: 
- - скии 15 
- - врзувачии за скии 1 20 
- - друго 20 
- - Скии за вода, штици “за ед-

рење и друга опрема за 
спортови на вода: 

- - штици за едрење 15 
- - д р у г о 15 
- Палки за голф и друга опре-

ма за голф: 
- палки 15 
- - топки 15 
- - д р у г о 15 
- Производи и опрема за пинг-

-понг 15 
- Рекети за тенис, бадминтон и 

слично, со или без жица: 
- - рекети за тенис на трева, со 

или без жица 15 
- - д р у г и 15. 
- Топки, освен топки за голф и 

топки за пинг-понг: 
- - за тенис на трева 15 
- - на надувување 15 
- - д р у г и 15 
- Лизгалки и ролшуи, вклучу-

вајќи и чевли за лизгање со 
прицврстени лизгалки или 
ролшуи 15 

- Друго: 
- - производи и опрема за гим-

настика и атлетика 15 
- - друго 15 
Стапови, јадици и друг прибор 
за риболов; мрежи за излекува-
ње на фатени риби; мрежи за 
пеперуги и слични мрежи; 4 
„птици“ за мамење (освен оние 
од тар. бр. 92.08 и 97.05) и слич-
ни реквизити за лов и стрелаш-
тво: 
- Стапови за риболов 15 
- Јадици, вклучувајќи и на 

стракови 15 
- Чекреци за риболов 15 
- Друго 15 

95.08 9508.00 Вртелешки, лулки, стрелишта и 
други панаѓурски разоноди, па-
тувачки циркуси, патувачки ме-
нажбрии и патувачки театри 18 

Глава 96 
РАЗНИ ПРОИЗВОДИ 

З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) моливи за козметички и тоалетни намени (глава 

33); 
2) производи од глава бб (на пример, делови на чадо-

ри и стапови); 
3) имитации на накит (тар. број 71.17); 
4) делови за општа употреба, дефинирани во забе-

лешка 2 кон оддел XV, од прости метали (оддел XV) или 
слични производи од пластични маси (глава 39); 

5) кожарски или други производи од глава 82, со рач-
ка или со други делови од материјали за резбарење или 
обликување; меѓутоа, тар. бр. 96.01 и 96.02 опфаќаат по-
себно испорачани рачки или други делови на такви произ-
води ; 

6) производи од глава 90 (на пример, рамки за очила, 
тар. број 90.03), пера (со држалки), за извлекување на ли-
нии (тар. број 90.17) или специјални четки за забарството 
или за медицински, хируршки или ветеринарски намени 
(тар. број 90.18); 

7) производи од глава 91 (на пример, кутии за часов-
ници); 

8) музички инструменти, делови и-нивни прибор (гла-
ва 92); 

9) производи од глава 93 (оружје и делови); 
10) производи од глава 94 (на пример: мебел, ламби и 

светлечки тела); 
11) производи од глава 95 (играчки, реквизити за игра 

и спортови); 
12) предмети на колекции или на старини (глава 97). 
2. Во тар. број 06.02 под поимот „материјал од расти-

телно или минерално потекло за резбарење“ се подразби-
раат: 

1) тврди плодови, семиња, семки, лушпи.и сличен ма-
теријал од растително потекло за резбарење (на пример, 
од корозо и дум-вид); 

2) ќилибар, морска пена, агломериран ќилибар и аг-
ломерирана морска пена, гарат и минерални замени за га-
гат. 

3. Во тар. број 96.03 под поимот „подготвени јазли и 
повеси за изработка на метли и четки“ се подразбираат са-
мо немонтирани јазли и поврски од животински влакна, 
растителни влакна или од друг материјал, подготвен за 
изработка, без делба во метли и четки, или кој бара само 
помала натамошна доработка, како што е сечење на врвот 
заради дотерување за вградување. 

4. Производите од оваа глава, освен од тар. бр. 96.01 
до 96.06 и 96.15, се распоредуваат во оваа глава без оглед 
на тоа дали се или не се целосно или делумно составени 
од благородни метали или метал платиниран со благоро-
ден метал, од природен или култивиран бисер, од бесце-
нет или полубесценет камен (природен, синтетички или 
реконституиран). Меѓутоа, тар. бр. 96.01 до 96.06 и 96.15 
ги опфаќаат производите во кои природни или култивира-
ни бисери, бесценет или полубесценет камен (природен, 
синтетички или реконституиран), благороден метал или 
метал платиниран со благороден метал чинат само незн,а-
чителен составен дел. 

Тарифен 
6poj 

Тарифна 
ознака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 1 

96.01 Слонова коска, коска, желкови-
на, рог, парошки корал, седеф и 
други материјали за резбарења 



Петок, 4 декември 1987 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 81 - Страна 2.025 

од животинско потекло, обрабо-
тени и производи од тие мате-
ријали (вклучувајќи и произво-
ди добиени со обликување): 

9601.10- - Обработена слонова коска и 
производи од слонова коска 

9601.90 - Друго: 
9601.901 желковина, обработена, и 

производи од желковина 
9601.902 седеф обработен и произ-

води од седеф 
9601.903 обработена коска, друга и 

производи од коски, освен 
од кит 

9601.904 обработени корали и про-
изводи од корали 

9601.909 друго 
96.02 9602.00 Обработки материјали од рас-

тително или минерално потек-
ло за резбарење и производи од 
тие материјали; производи об-
ликувани или резбарени од во-
сок, стеарин, природни гуми 
или природни смоли или од 
маса за моделирање, и други, 
обликувани или резбарени про-
изводи, на друго место неспом-
нати ниту опфатени; обрабо-
тен, нестврднат желатин (освен 
желатинот што се распоредува 
во тар. број 35.03) и производи 
од нестврднат желатин: 

9602.001 капсули од'желатин за 
фармацевтски намени 

9602.002 растителни и минерлани 
материјали, обработени, и 
производи од овие мате-
ријали ^ 

9602.009 друго 
96.03 Метли, четки (вклучувајќи и 

четки што претставуваат дело-
ви на машини, апарати или воз-
ила), механички направи за чис-
тење на под што се држат во 
рака, без мотор, павтала и пе-
рушки; подготвени јазли и по-
врски за изработка на метли 
или четки; влошки и валјаци за 
бојосување, бришачи за подови, 
прозорци и сл. (освен бришачи 
со валјак): 

9603.10 - Метли и четки кои се состо-
јат од шибје или од друг рас-
тителен материјал поврзан 
заедно со или без рачки 

9603.2 - Четчиња за заби, четчиња за 
бричење, четки за коса, четки 
за нокти, четки за трепки и 
други тоалетни четки за лич-
на тоалета, вклучувајќи четки 
што претставуваат делови од 
апарати: ' 

9603.21 - - четчиња за заби 
9603.29 - - друго ' , 
9603.30 - Четчиња за уметници, четчи-

ња за пишување и слични 
четчиња за нанесување козме-
тика 

9603.40 - Четки за бојосување, премач-
кување и слично (освен четки 
од тар. подброј 9603.30); 
влошки и валјаци за бојосува-
ње 

20 

20 

20 

20 

25 
25 

Сл 

25 
15 

15 

15 
15 

15 

15 

9603.50 - Други четки што претставу7 
ваат делови на машини, апа-
рати или на возила 

9603.90 - Друго 
96.04 9604.00 Рачни сита и рачни решета 
96.05 9605.00 Патни сетови (несесери) за лич-

на тоалета, шиење иии за чис-
тење на чевли или облека 

96.06 Копчиња, конци, копчиња за 
преслекување и други делови 
од овие производи; недоврше-
ни копчиња: 

9606.10 - Колци и нивни делови 
9606.2 - Копчиња: 
9606.21 - - од пластична маса, непрес-

лечени со текстилен мате-
ријал 

9606.22 - - од прости метали, не прес ле-
чен и со текстилен матери-
јал 

9606.29 - - други 
9606.30 - Копчиња за преслекување и 

други делови од копчиња; не-
довршени копчиња 

96.07 Патентни затворачи и нивни 
делови: 

9607.1 - Патентни затворачи: 
9607.11 - - со запци од прости метали 
9607.19 — други 
9607.20 - Делови 

96.08 Хемиски моливи; фломастери и 
маркери со врв од филц или од 
друг порозен материјал; ценка-
ла и слични пера; пера за копи-
рање; патент-моливи; држалки 
за перца, држалки за моливи и 
слични држалки; делови (вклу-
чувајќи и капи и клипсови) на 
наведените производи, освен 
оние од тар. број 96.09: 

9608.10 - Хемиски моливи 
9608.20 - Фломастери и маркери со 

врв од филц или од друг по-
розен материјал 

9608.3 - Пенкала и слични пера: 
9608.31 - - за цртање со туш 
9608.39 - - друго 
9608.40 - Патент-моливи 
9608.50 - Сетови на производи од два 

или повеќе претходни под-
броеви 

9608.60 - Влошки за хемиски моливи 
9608.9 - Друго: 
9608.91 - - пера и нивни врвови: 
9608.911 пера за пишување од зла-

то 
9608.912 други пера за пишување 
9608.913 пера за цртање-редис 
9608.919 врвови од пера 
9608.99 - - друго: 
9608.991 влошки за фломастери 
9608.999 друго 

96.09 Моливи (освен моливите од 
тар. број 96.08), писалки, мини 
за,моливи, пастел и, јаглен за 
цртање, креди за пишување или 
цртање и кројачки креди: 

9609.10 - Моливи и писалка, со мина 
затворена во цврста обвивка 

15 
15 
15 

16 

15 

15 

15 
15 

15 

15 
1Ѕ 
15 

20 . 

20 

20 
20 
20 

20 
20 

15 
10 
15 
20 

20 
20 

12 
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9609.20 

9609.90 
96.10 9610.00 

96.11 9611.00 

96.12 

96.13 

96.14 

96 15 

96.16 

9612.10 
9612.20 

9613.10 

9613.20 

9613.201 
9613.209 
9613.30 
9613.301 
9613.309 
9613.80 
9613.90 
9613.901 

9613.909 -

9614.10 

9614.20 
9614.90 

9615.1 

9615.11 

9615.19 
9615.90 

9616.10 

- Мини за моливи, црни или 
во боја 

- Друго 
Таблици и табли за пишување 
или цртање, урамени или неу-
рамени 
Датумари, жигови и нумерато-
ри и слично (вклучувајќи и 
справи за печатење или втисну-
вање на етикети) предвидени за 
работа во рака; рачни 
сложувала и гарнитури за пе-
чатење што содржат такви 
сложувалки 
Ленти за машини за пишување 
и слични ленти, натопени со пе-
чатарска боја или поинаку под-
готвени за давање на отпечато-
ци, вклучувајќи и на калеми 
или во патрони; перничиња за 
жигови, натопени или ненато-
пени, со или без кутија: 
- Ленти 
- Перничиња за жигови 
Запалки за цигари и други за-
палки, вклучувајќи и механички 
или електрични, и нивни дело-
ви, освен кремен и фитил: 
- Џебни запалки на гас што не 

можат повторно да се полнат 
- Џебни запалки на гас што 

можат повторно да се по-
лнат: 

од благородни метали 
други 

- Запалки за на маса: 
од благородни метали 
други 

- Други запалки 
- Делови: 

запалки од благородни 
метали 
други 

Лулиња за пушење (вклучувајќи 
и глави од лулиња) и чибуци за 
пури или цигари, и нивни дело-
ви: 
- Грубо обликувани парчиња 

дрво или корен за производ-
ство на лулиња 

- Лулиња иглави на лулиња 
- Друго 
Чешли, фуркети за коса и слич-
но; школи, игли за кадри, 
држачи за кадри, витлери за ко-
са и слично, освен оние од тар. 
број 85.16, и нивни делови: 
- Чешли, фуркети за коса и 

слично: 
- - од тврда гума или пластич-

на маса 
- - друго 
- Друго 
Прскалки за мириси и слични 
тоалетни прскалки, уреди и 
глави за нив; пудра - пуфни и 
перничиња за нанесување коз-
метички или тоалетни препара-
ти: 
- Прскалки за мириси и слични 

тоалетни прскалки, уреди и 

12 
12 

15 

15 
15 

15 

20 
15 

20 
15 
15 

20 
15 

20 
20 
20 

15 
15 
18 

96.17 

96.18 

9616.20 

9617.00 

9618.00 

- Пудра-пуфни и перничиња за 
нанесување на козметички 
или на тоалетни препарати 15 

Термос-шишиња и други тер-
мос-садови, со вакуумска изола-
ција, комплетни; нивни делови, 
освен стаклени влошки 20 
Кројачки кукли и други фигури 
за изложување; автомати и дру-
ги подвижни (анимирани) фигу-
ри за аранжирање на излози 15 

ОДДЕЛ XXI 

ПРЕДМЕТИ НА УМЕТНОСТА, НА КОЛЕКЦИИ И НА 
СТАРИНИ 

Глава 97 
ПРЕДМЕТИ НА УМЕТНОСТА, НА КОЛЕКЦИИ И НА 

СТАРИНИ 
З а б е л е ш к и 
1. Оваа глава не опфаќа: 
1) неупотребени поштенски или таксени марки, отпе-

чатени франкирани писмоносни пратки и слично, што се 
'во опток или се новоиздадени во земјата за која се намене-
ти (глава 49); 

2) театарски кулиси, заднински платна за студија и 
слично, од молирано и насликано платно (тар. број 59.07), 
освен ако можат да се распоредат во тар. број 97.06; 

3) бисери, природни или култивирани, и бесценет!! 
или полубесценети камења (тар. бр. 71.01 до 71.03). 

2. Под поимот „оригинални гравури, печатени слики 
и литографи" од тар. број 97.02 се подразбираат отпечато-
ци произведени директно во црна-бела или колор-техника, 
на една или повеќе плочи, пано или секции, во целост из-
работени со рака на уметник, без оглед на постапката или 
материјалот употребен за тоа, но исклучувајќи кој и да е 
механички или фотомеханички процес на изработка. 

3. Tap. број 97.03 не опфаќа масовно произведени реп-
родукции или дела (скулптури и кипови) на вообичаено 
мајсторство од комерцијален карактер. 

4. (1) Предметите, што можат да се распоредат во та-
рифните броеви на оваа глава и во тарифните броеви на 
други глави ќе се распоредат во оваа глава; 

2) тар. број 97.06 не опфаќа предмети што се распоре-
дуваат во кој и да е друг тарифен број од оваа глава. 

5. Рамките за слики, цртежи, пастел и, колажи или за 
слични декоративни плочи, гравури, печатените слики или 
литографиите се третираат како да се дел од тие предме-
ти, под услов да се од таков вид и со нормална вредност 
во однос на тие предмети. 

Тарифен 
6poj 

, Тарифна 
о?нака Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 4 

97.01 Слики, цртежи и пастел и, изра-
ботени во целост со рака, освен 
цртежите, од тар. број 49.06 и 
занаетчиските производи слика-
ни или украсени со рака; колаж 
и слични декоративни плочи: 

9701.10 - Слики, цртежи и пастел и 
9701.90 - Друго 

97.02 9702.00 Оригинални гравури, печатени 
слики и литографии 

97.03 9703.00 Оригинални скулптури и кипо-
ви, од кој и да е материјал 

97.04 9704.00 Поштенски и таксени марки, 
-пригодни коверти на прв ден, 

5 
15 
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1 2 3 4 

носни пратки и слично, употре-
бени, или ако не се употребени 
да не се во опток или од ново 
издание во земјата за која се 
наменети 5 

97.05 9705.00 Колекции и примероци од зоо-
лошки, ботанички, минералот-
ки, анатомски, историски, архе-
олошки, палеонтолошки, етно-
графски или нумизматички ин-
терес 5 

97.06 9706.00 Антиквитети (старини), стари 
повеќе од 100 години 5." 

ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 4 
Со денот на влегувањето во .сила на овој закон пре-

станува да важи Царинската тарифа која е составен дел на 
Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 27/78, 29/83, 7/84, 71/84, 69/85, 43/86 и 70/86), освен 
одредбите што се однесуваат на стоките од тарифните 
броеви односно од тарифните ставови кај кои, поради но-
вите дефиниции, прегрупирање односно преместување од 
една глава во друга глава, дошло до промена на стапките 
на царината. На увозот на тие стоки ќе се примени стапка-
та на царина што важела на ден 31 декември 1987 година, 
а распоредувањето на тие стоки ќе се врши според Царин-
ската тарифа која е составен дел на овој закон. 

Одредбата на став 1 од овој член ќе се применува нај-
доцна до 31 декември 1990 година. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1988 година. 

О Д Л И К У В А Њ А 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз оснва на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а а т 

О д С Р С р б и ј а 

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се 
придонесува за општиот напредок на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ 

Аничић Симеуна Мирослав, Добрковић Мила Петар, 
Ђукић-Иброчић Стевана Зорица, Голијанин Милана Ми-
лован, Грујић Драгомира Душан, Јовановић Живана 
Момчило, Карић Николе Јово, Крџовић-Љујић Мије Дар-
ка, Нинковић Гавре Мирко, Остојић Адама Милан, Пан-
тиќ Вошка Будимир, Штрбац Ђуре Лазар, Трикић Тодора 
Душан, Војиновић Милана Драгиша, Вујовић Војина Ми-
лојица; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Шћепановић Михаила Милинко, Урошевић Божида-
ра Драгиша; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Цветић Богосава Љубисав, Чичић-Голубовић Миод-
р а г Бранислава, Ђелевић Тасе Боривоје, Јаворина-Павло-
вић Мате Ката, Јеримић Николина Момчило, Јовановић 
Драгомира Станислав, Којић Светозара Жарко, Курсулић 
Димитрија Милентије, Марјановић Витомира Војислав, 
Марковик Светислава Миодраг, Маровић-Грујић Аграпи-
ја Добрила, Миковиловић Владимира Драган, Милутино-
вић Чедомира Сава, Нешић Милутина Милорад, Пајкић-
-Микец Августа Анкица, Радоњић-Станојевић Милорада 
Милојка, Рајић Радивоја Никола, Ракић Селимира Брани-
воје, Самарџија Саве Петар, Симић-Јакшић Бранка Олга, 
Сербај-Теодора Михајло, Станчиќ Чедомира Милисав, 
Станковић Чедомира Новица, Степановић Миленка Чедо-
мир, Шакотић Видака Младен, Тешић Миће Вељко, Тодо-
ровић Милована Љубиша, Вукадиновић Божидара Вуко-
сава, Вуковић Вукоја Јоксим, Вуковић Крсте Ранко, Зубић 
Богдана Симо, Живковић Бранислава Љубомир, Дурсун-
-Колумбус Николе Корнелија; 

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на 
братството и единството помеѓу нашите народи и народ-
ности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Елез-Говедарица Душана Коса; 

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 
Антонијевић Боривоја Божидар, Банковић Милосава 

Др Миодраг, Филиповић Мирка Радован, Гајић Милорада 
Љубивоје, Игњатовић Радоја Милентије, Ивковић Алек-
сандра Стојиљко, Јеремић Милоја Будимир, Јовић Михај-
ла Таса, Калмаревић Радмила Јован, Ковачевић Милијана 
Љубомир, Кукањац Вошка Милоје, Летић Милана Дра-
гослав, Милићевић Божидара Живота, Павловић Срећка 
Властимир, Радовановић Николе Чедомир, Симић Драгу-
тина Андрија, Слатинац Јефте Захарије, Шимић Томе 
Фрањо, Вучић Рајко Жарко, Жикић Милете Милева; 

- за заслуги и постигнати успеси во работата од зна-
чење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 
Алексић Милидара Миладин, Алексић Вошка Мило-

сав, Арсић Светозара Милан, Барач Властимира Драгос-
лав, Бранковић-Ђорђевић Миливоја Живка, Броз-Митро-
вић Аранђела Милица, Бух Тодоаша Станко, Чукуров Или-
је Милан, Делић Крсте Гаврило, Димић Светомира Миод-
раг, Димитријевић Светислава Мирослав, Ђукић Светис-
лава Стојимир, Ђулић Реџа Омер, Ђурђевић Миливоја 
Предраг, Гиљен Радосава Ратко, Голубовић Павла Јован, 
Граховац Харје Ибрахим, Гранд^ћ Драгутина Светозар, 
Грујо Петар Душан, Ивановић Радосав Живадин, Јаков-
љевић Данило Витомир, Јевремовић Драгељуба Радивоје, 
Јевтић ВЅлисава Љубиша, Јовановиќ Матије Драгољуб, 
Јовановић Матијевић Радојка Ксенија, Јовановић Љубише 
Михаило, Костић Миодрага Александар, Ковачевић Ми-
ливоја Радош, Куљић Владимира Радосав, Лаловић Миха-
ила Живомир, Лазовић Милуна Душан, Леваја Лазара Ђо-
рђе, Ликушић Стевана Будимир, Мак Јурија Јуриј, Макси-
мови!! Андрије Србољуб, Маленовић Момира Мирослав, 
Марковић Радоша Михајло, Марковић Милисава Мило-
рад, Марковић Војислава Сотир, Марковић Ђурђа Васи-
л е в , Милојевић Милутина Димитрије, Милошевић Жива-
дина Десимир, Милошевић Јездимира Стојан, Миловано-
вић Живана Миодраг, Милуновић Миодрага Радиша, Ми-
лутиновић Радомира Даница, Миркаило Ђурђа Павао, 
Мрђеновић Младена Илија, Недељковић Илије Драгољуб, 
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Нешић М и л е т а Сима, Нићифоровић Тихомира Бранис-
лав, Пантовић Тадије Будимир, Петровић Драгите Мир-
ко, Петровић Милосава Радосав, Петровиќ Драгољуба 
Слободан, Поповић Марка Јања, Поповић-Ђокић Петра 
Малина, Поповић Божидара Мирослав, Поповић Стевана 
Милутин, Поповић Глиге Недељко, Рацић Стевана Иван, 
Радојчић Милисава Радован, Радосављевић-Митић Душа-
на Душанка, Радосављевић Миленка Младен, Рајковић Јо-
ве Миленко, Ранђеловић Владимира Данило, Савић Живо-
јина Радмило, Савић Саве Живорад, Симић Милорада 
Станиша, Станојевић Светозара Драгослав, Станојевић 
Михаила Живко, Станојловић Живорада Крстивоје, Сте-
јић Косте Милован, Степановић Милутина Јездимир, Сте-
вановић Чедомира Миладин, Стојановић Радивоја Бран-
ко, Стојановић Саве Никола, Стојановић Милоја Тихо-
мир, Стојановић Ђорђа Владислав, Стојић Милосава Љу-
бинко, Стојковић Борисава Новица, Суботић Мирослава 
Мирослав, Сузовић Радојице Радиша, Шајбић Антуна Ан-
дрија, Шарчевић Јанка Зоран, Шопаловић Радована Ми-
лић, Шпановић Стеве Ђуро, Тимотијевић Милорада Сло-
бодан, Тодоровић Будимира Светислав, Томић Божидара 
Радивое, Топаловић Боже Вукадин, Тошић Николе Топ-
лица, Трошић Драгића Милутин, Туцовић Јовиче Љубин-
ко, Уљаревић Косте Ратко, Урошевић Радомира Бранко, 
Урошевић Радосава Момчило, Васић Животе Томислав, 
Весић Радисава Александар, Војиновић Петра Марија, Бу-
нел ић Николе Раде, Вучковић Радише Вукајло, Вујановић 
Миле Десанка, Вујичић-Цонић Будимка, Вуковић Радо ва-
на Бранко, Живановић Драгослава Мирослав, Живковић 
Живана Петар, Живојиновић Богосављев Светозар, Жујо-
вић Радивој а Милојко; 

- за заслуги во развивањето и реализирањето на кон-
цепцијата на општонародната одбрана и за успеси во под-
игањето на воено-стручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МАЧЕВИ 

Маријан Ѓуре Драгољуб; 

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 
Булован Јове Бранко, Цветковић Милорада Власти-

мир, Дамјановић Божидара Драган, Ђоковип Паје Миле-
ва, Филиповић Милована Бранислав, Јекић Тодора Благо-
је, Јоровић Радоја Душан, Максимовић Божидара Славо-
љуб, Маринковић Миодрага Бранко, Марковић Аврама 
Дивна, Матић Благоја Радомир, Милић Момчила Драган, 
Милојевић Милана Предраг, Молеровић Живка Марко, 
Момировић Јанићија Божидар, Николић Драгића Момир, 
Петровић Драгомира Милан, Петровић Продана Милета, 
Пучијашевић Ђорђа Милија, Радивојевић Адама Мило-
рад, Радујко-Стефановић Стевана Мирјана, Стефановић-
-Кузмановић Станимира Верица, Шукиловић Видоја Зо-
ран, Тричковић Бранислава Драгољуб, Вељковић Миодра-
га Радомир; 

- за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
Аничић Војислава Драгиша, Богатић Јанка Милован, 

Бућић Радосава Мијаило, Ћировић Јована Борисав, Ћоро-
вић Миливоја Милева, Даниловић-Поповић Радомира Да-
ница, Димитријевић Јосипа Зорица, Јанковић Саве Анка, 
Јеремић-Симовић Радована Миља, Костић-Каваш Антуна 
Хедвига, Костић Радојка Василије, Лојаница Мијаила Ан-
дрија, Луковић Ђорђа Велибор, Мићић Радомира Жива-
дин, Николић Миодрага Љубомир, Милаћевић Радојка 
Петар, Пантелић Милоша Милија, Ристић Јована Слави-
ца, Спасојевић Милована Здравко, Стајић Момчила Дра-
гомир, Станојевић Китана Драгица, Степановић Живора-
да Љубисав, Стојичевић Мирослава Мирко, Стојковић 
Добривоја Александар, Велимировић Драгивоја Љубиво-
је, Вермезовић Десимира Миленко; 

Бр. 99 
16 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

У К А З 
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија одлучува 

- за извонредни заслуги во развивањето и з а в р ш у -
вањето на мирољубивата соработка и пријателските одно-
си меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и Република Куба да се 

о д л и к у в а 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА ЅВЕЗДА 

Fidel Kastro Ruz - претседател на Државниот и Ми-
нистерскиот совет на Република Куба и прв секретар на 
ЦК КП Куба; 

Бр. 100 
13 септември 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Синан Хасани, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 
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