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З А К О Н 
ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА 

Член 1 
На стоките што се увезуваат во царинското 

подрачје на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија се плаќа царина по стапките 
утврдени во Царинската тарифа, која е отпечатена 
кон овој закон и е негов составен дел. 

Член 2 
За стоките што во Царинската тарифа (глава, 

тарифен број или тарифен став) се посебно обеле-
жени со ѕвездичка можат да се донесуваат царин-
ски контингенти врз основа на член 49 од Царин-
скиот закон („Службен лист на СФРЈ", бр. 10/76). 

Член 3 
Стапките предвидени во Царинската тарифа се 

применуваат врз стоките со потекло од земјите што 
со Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија склучиле договор со клаузула на најголемо 
повластување или што таа клаузула ја примену-
ваат врз стоките од југословенско потекло. 

Врз стоките од другите земји се применуваат 
стапките предвидени во Царинската тарифа зголе-
мени за 70%. 

Член 4 
Деловите за производите од оддели XVI, XVII и 

XVIII на. Царинската тарифа (машини, апарати, 
уреди, превозни средства, инструменти и др.) што 

при увозот не се распоредуваат во истите тарифни 
броеви односно ставови во кои се распоредуваат 
производите за кои се увезуваат тие делови заради 
вградување или замена можат, на писмено барање 
од царинскиот обврзник што до царинарницата се 
поднесува најдоцна до поднесувањето на деклара-
цијата, да се распоредат во истиот тарифен став 
во кој се распоредува производот за кој се увезу-
ваат тие делови, во секој од следните случаи: 

1) ако деловите се увезуваат заедно со готови-
те производи а се наменети за замена на дотраени 
делови во гарантниот рок, под услов вредноста 
тие делови да не надминува 7% од царинската ос-
новица на увезените производи; 

2) ако деловите се увезуваат во сетови а се 
наменети за замена на дотраени делови на порано 
увезени производи; 

3) ако деловите се наменети за тековно или ин-
вестиционо одржување на увезени производи, ос-
вен ако тие делови се увезуваат заради: натамошна 
препродажба; 

4)"ако деловите се увезуваат за изработка на 
готови производи со тоа што вкупната вредност на 
деловите по единица на производите во кои тие 
делови се вградуваат да не е поголема од 30% од 
цената на производството на финалниот производ. 

Увозот на деловите од став 1 на овој член во 
постапката за царинење се смета како увоз на го-
тови производи. 

Се овластува сојузниот секретар за финансии, 
по прибавеното мислење од Сојузниот комитет за 
енергетика и индустрија, Стопанската комора на 
Југославија, Интересната заедница на Југославија 
за економски односи са странство и од Сојузната 
управа за царини, да пропише упатство за приме-
нување на овој член. 

Член 5 
Се овластува сојузниот секретар за финансии, 

на предлог од директорот на Сојузната управа за 
царини, да донесува упатства за распоредување на 
стоките во Царинската тарифа. 

Во рамките на Сојузниот секретаријат за ф и -
нансии се формира комисија која на сојузниот се-
кретар за финансии му дава мислење за предлогот 
на упатството за распоредување на стоките во Ца-
ринската тарифа. 

Во комисијата од став 2 на овој член определу-
ваат свои претставници Сојузниот секретаријат зач 

финансии, Сојузниот секретаријат за надворешна 
трговија, Сојузниот секретаријат за пазар и цени, 
Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, Со-
јузниот комитет за земјоделство, Сојузниот комитет 
за сообраќај и врски, Сојузната управа за царини 
и Стопанската комора на Југославија. 

Упатствата се објавуваат во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Сојузниот секретар за финансии донесува по-
блиски прописи за работата на комисијата од став 2 
на овој член. 
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| Член 6 
На увозот на хемиски производи — миризливи 

материи што се користат во производството на 
стоките од Глава 33 на Царинската тарифа, се 
плаќа царина по стапка од 10®/t, наместо царинските 
стапки пропишани во тарифните броеви на Глава 29 
од Царинската тарифа. 

Член 7 
Се овластува Сојузниот извршеен ссзет да мо-

же да врши промени на номенклатурата на Царин-
ската тарифа (нумерички ознаки и наименување) и 
да ги пропише шифрите за постојните тарифни 
ставови на Царинската тарифа. 

Сојузната управа за царини на барање од органи-
зациите на здружен труд дава, без надомест објас-
ненија во врска со распоредувањето на опремата и 
деловите за изградба на нови и за реконструкција 
на постојните производствени капацитети. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: Законот за Царинската та-
рифа и Царинската тарифа која е составен дел ка 
Законот за Царинската тарифа (-Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 
17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25'70, 58/71, 63/72 и 71/72); 
Одлуката за зголемување на царинските стапки за 
увоз на одредени производи („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 4 2 / 7 3 ) ; Одлуката за зголемување на ца-
ринските стапки за увоз на одредени производи 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 45/73); Одлуката за 
Зголемување на царинските стапки за увоз на од-
редени'производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
2 0 / 7 4 ) ; Одлуката за зголемување на царинските 
стапки за увоз на определени производи (.,Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 61/75); Решението за одре-
дување на пониски царински стапки на увоз на 
одоедени производи („Служуен лист на СФРЈ", бр. 
10/73, 45/73 и 61/75) и Решението за ослободување 
од плаќање на царина на увозот на книги („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 20/76). 

Член 9 
Овој закон влегува во сила на 1 јули 1978 го-

дина. 

ЦАРИНСКА ТАРИФА 

1. Основни правила за применувањето на 
Царинската тарифа 

ПРАВИЛО 1 

Називите на одделите, главите и разделите се 
дадени во оваа тарифа само заради полесно снао-
ѓање. Распоредувањето на производите се врши 
според наименувањата на тарифните броеви и за-
белешките пропишани кон одделите и главите, како 
и според следните правила, ако тие не се во спро-
тивност со содржината на тарифните броеви и за -
белешките кон одделите и главите на оваа тарифа. 

ПРАВИЛО 2 

Секое повикување на извесен определен произ-
вел во некој тарифен број на оваа тарифа го оп-
фаќа тој производ и ако е некомплетен или недовр-
шен. под услов при увозот да ги има суштествени-
те својства на комплетен или довршен производ. 
Повикувањето го опфаќа и готовиот или довршен 
прочзгод или производот што со примената на ова 
правило може да се смета како готов или довршен, 
ако е увезен несостав£н или во разглобена состојба. 

Секое повикување на материјал или мате« 
рил во некој тарифен број од оваа тарифа се од-
несува на материјал односно на материја во чиста 
состојба или измешана односно комбинирана со 
други материјали или материи. Исто така, секое 
повикување на производ од определен материјал 
или материја важи и за производи изработени во 
целост или делумно од тој материјал односно ма-
терија. Производите произведени од . два или пове-
ќе материјали или материи ќе се распоредат спо-
ред правилото 3. 

• ПРАВИЛО 3 

Секогаш кога производите, од која и да е при-
чина би можеле да се распоредат во два или пове-
ќе тарифни броеви од оваа тарифа, распоредува-
њето ќе се изврши на следниот начин: 

1) тарифниот број во кој е дадено најконкрет-
но и најблиско наименување на производите ќе им 
се претпостави на тарифните броеви во кои се да-
дени поошти наименувања; 

2) мешаници на производи и сложени произво-
ди составени од различни материјали или израбо-
тени од различни компоненти и производи што се 
продаваат во сетови, кои не можат да се распоре-
дат со примената на точка 1 од ова правило, ќе се 
распоредат како да се состојат од материјали или 
компоненти што им го даваат суштествениот кара-
ктер, ако таков критериум е применлив; 

3) кога производот не може да се распореди со 
примена на точка 1 или 2 од ова правило, ќе се 
распореди во тарифниот број кој е последен по 
ред од оние тарифни броеви кои поради важноста 
треба еднакво да се земат предвид. 

ПРАВИЛО 4 

Производ што не спаѓа во ниеден тарифен број 
на оваа тарифа се распоредува во тарифниот број 
кој е предвиден за производот што на тој производ 
му е нај сличен. 

ПРАВИЛО 5 Ј 

Распоредувањето на производ во рамките на 
ист тарифен број се определува со негово распо-
редување во тарифниот став со согласна примена 
на правилата од 1 до 4 на оваа тарифа што важат 
за тарифните броеви, а изразите од тарифните 
ставови треба да се толкз^ваат на ист начин како и 
изразите на тарифниот број ако не е спротивно из-
речно пропишано во оваа тарифа. 

2. Царинска тарифа 

О д д е л I 

Ж И В И ЖИВОТНИ; ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-
ТИНСКО ПОТЕКЛО 

Глава 1 — Живи животни 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава ги опфаќа сите живи животни, 
освен: 

1) риби, черупкари и мекотелци (вклучувајќи 
ги и школките) од тар. бр. 03.01 и 03.03; 

2) микробиолошки култури и други производи 
од тар. број 30.02; 

3) животни од тар. број 97.08. 
2. Секое повикување во оваа глава на одделни 

родови или видови животни, освен ако од текстов 
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не произлегува поинаку, се однесува и на младен-
че! њата од тој род или вид. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

01.01 Коњи, магариња, маски и мулиња, 
живи: 
1) Коњи: 

а) за колење 5 
б) за работа и јавање 5 
в) за приплод: 

1) пастуви 5* 
2) кобили 5* 
3) ждребиња 5* 

г) подмладок 5 
д) други 5 

2) Магариња 5 
3) Маски и мулиња 5 

01.02 Говеда, живи, вклучувајќи ги и биво-
лите: 
1) Животни од благородна раса за при-

плод: 
а) бикови 5* 
б) крави 5* 
в) јуниња (машки и женски) 5* 
г) телиња 5* 
д) биволи 5* 

2) Друго: 
а^ бикови 10 
б) волови 10 
в) крави 10 
г) јуниња (машки и женски): 

1) за гоење, над 200 до 280 kg 12 
2) згоени, над 280 до 450 kg 12 
3) други 1 2 . 

д* телиња 12 
биљоли 10 

01.03 Сипњи. живи: 
1) За приплод 5* 
2) за колење: 

а) месести 12 
6} масни 10 

3) Прасиња: 
а) за приплод 5* 
б) други 10 

01.04 Овци и кози, живи: 
1) Овци: 

а) за приплод 5* 
б) за колење 10 
в) јагниња 10 

2) Кози: 
а) за приплод 10 
б) за колење 10 
в) јариња 10 

01.05 Живина, жива (кокошки, мисирки, гус-
ки, пајки и морки): 
1) Тежина до 185 gr: 

а) за приплод Сл 
б) други 12 

2) Друга: 
а) кокошки: 

1) за приплод Сл 
2) други 10 

б) друга: 
1) за приплод Сл 
2) друга 10 

1 2 3 

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

човечка исхрана: 
а) пернат дивеч: 

1) гулаби 5 
2) друг 5 

б) зајаци 5 
в) други 5 

2) Други (вклучувајќи и животни на 
зоолошки градини, кучиња и мачки): 
а) дивеч со фино крзно 5 
б) кучиња и мачки 5 
в) жаби 5 
г) желки 5 
д) пчели 5 
ѓ) змии 5 
е) други 5 

Глава 2 — Месо и други кланнчни производи за 
јадење 

З а б е л е ш к а : 

Оваа ѓлава не опфаќа: 
1) производи од тар. бр. 02.01, 02.02, 02.03, 02.04 

и 02.06, непогодни за човечка исхрана; 
2) црева, бабулиња или желудоци на животни 

(тар број 05.04) и животинска крв (тар. број 05,15); 
3) животинска маст, освен производите од тар. 

број 02.05 (глава 15). 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 3 3 

02.01 Месо и други кланични производи за 
јадење од животните од тар. бр. 01.01 
до 01.04 заклучно, свежи, разладени 
или смрзнати: 
1) Месо говедско со коска: 

а) телешко: 
1) телиња заклани, во кожа 12 
2) друго 12 

б) јунешко 12 
в) биволско 12 
г) друго 12 

2) Месо говедско, без коска 12 
3) Месо овчо и козјо: 

а) овчо: 
1) јагнешко 12 
2) друго 12 

б) козјо: 
1) јарешко 12 
2) друго 12 

4) Месо свињско: 
а) прасешко 15 
б) со масни делови 15 
в) без масни делови 15 
г) бекон 15 

5) Месо од коњи, магариња, маски и 
мулиња: 
а) коњско в 
б) друго в 

6) Други кланични производи за јадење: 
а) дробови • 
б) друго в 
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D2.02 Заклана живина и. други кланичин про-
изводи од живина за јадење (освен џиге-
ров, свежи, разладени или смрзнати: 
1) Кокошки заклани и месо 15 
2) Пилиња заклани и месо 15 
3) Ммсирски заклани и месо 15 
4) Гуски заклани и месо 15 
5) Пајки заклани и месо 15 
6) Друго 15 

02.03 Џигер од живина, свеж, разладен, смр-
знат, солен или во саламура: 
1) Од гуски и од па јкп 
2) Друг 

02.04 Друго месо и други кланични производи 
за Јадење свежи, разладени или смр-
знати : 
1) Месо од пернат дивеч 6 
2) Месо од зајаци 6 
3) Друго 6 

02.05 Свињска сланина и сало, ослободени од 
мршаво месо, живинско сало (нетопено, 
непресувано, ниту издвоено со раствору-
вач), свежи, разладени, смрзнати, солени, 
БО саламура, сушени или чадени: 
1) Сланика и свињско сало 15 
2) Живинско сало 8 

02.06 Месо и други кланични производи за ја -
дење (освен џигерот од живина), солени, 
во саламура, сушени или чадени: 
1) Бекон, шунка и друго месо од дома-

шна свиња: 
а) бекон 15 
б) шунка 15 
в) друго 15 

2) Друго: 
а) говедско 15 
б) телешко ' 15 
в) овчо и козјо 12 
г) живинско 12 
д) дробови 12 
ѓ) друго 12 

Глава 3 — Риби, черупкари и мекотелци 

З а б е л е ш к а : 

Оваа глава не опфаќа: 
1) морски ципачи (тар. број 01.06) или месо од 

нив (тар. број 02 04 или 02.06); 
2) риби (вклучувајќи ги и нивните џигери и 

икрата), черупкари и мекотелци, мртви, неупотреб-
ливи и непогодни за човечка исхрана поради ни-
вниот ЕНД или состојба; 

3) кавијар или замена на кавијар (тар. број 16,04). 

Тарифен 
број 

НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
стапка 

03.01 Риби. свежи (живи или мртви), разладе-
ни или смрзнати: 

1) Риби, свежи (живи или мртви) или ра-
зладени (исклучувајќи филети): 
а) слатководни риби 15 
б) морски риби Сл 
в) рибни џигер и икра 15 

2) Риби, смрзнати (исклучувајќи филети): 
а) слатководни риби 15 
б) морски риби Сл 
в) рибин џигер и икра 15 

3) Рибини филети, свежи или разладени: 
а) слатководна! риби 10 
б) од морски риби Сл 

4) Рибини филети, смрзнати: 
а) од слатководни риби 10 б) од морски риби Сл 

03.02 Риби, сушени, солени или во саламура; 
чадени риби, печени или непечени пред 
или во текот на чаденото: 
1) Рибино брашно погодно за човечка 

исхрана 6 
2) Бакалар, кој не е во филети, сушен, 

солен или несолен в 
3) Риби, сушени (освен бакалар од точка 

2 од овој тар. броз), солени или во са-
ламура : 

• а) харинги в 
б) други 6 

4) Риби, чадени: 
а) бакалар 6 
б) харинги * , 6 
в) други 6 

03.03 Черупкари и мекотелци, во черупки или . 
без черупки, свежи (живи или мртви), 
разладени, смрзнати, солени во саламура 
или сушени; черупкари со черупка, само 
варени во вода: 
1) Остриги Сл 
2) Јастози Сл 
3) Раци: 

а) речни Сл 
б) морски Сл 

4) Школки: 
а) речни Сл 
б) морски Сл 

5) Полжави Сл 
6) Друго Сл 

Глава 4 — Млеко и производи од млеко; птичји 
ја јца; природен мед; производи од животинско по-
текло за јадење, ^споменати ниту опфатени во дру-

ги тарифни броеви на оваа тарифа 

З а б е л е ш к и : 

1. Под изразот „млеко" се подразбира: полнома-
сно млеко или обрано млеко, матеница, сурутка, 
згрутчено млеко, кефир, јогурт и друго ферменти-
рано или закиселено млеко. 

2. Млеко и павлака во херметички затворени 
садови се сметаат како конзервирани во смисла на 
тар. број 04.02. Меѓутоа, млеко и павлака не се сме-
таат како конзервирани ако се пастеризирани, сте-
рилизирани или пептонизирани и ако не се ставени 
во херметички затворени садови (лименки). 
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3. Под изразот „павлака" се подразбира и к а ј -
мак. 

Тарифен 
број 

НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
стапка 

04.01 Млеко и павлака, свежи, неконцентрира-
ни или незаблажени: 
1) Млеко: 

а) свежо: 
1) кравјо до 4°/о маснотија 
2) овчо до 8% маснотија 
3) друго 

б) кисело 
в) јогурт 
г) друго 

2) Павлака 

04.02 Млеко и павлака, конзервирани, концен-
трирани или заблажени: 

1) Сурутка I 
2) Млеко (освен сурутка), во прав или во 

гранули, кои не содржат повеќе од 
1,5% маснотија по тежина 

3) Млеко (освен сурутка) и павлака, во 
прав или во гранули, кои содржат 
повеќе од 1,5% маснотија по тежина 

, 4) Млеко (освен сурутка), и павлака во 
други форми, освен во прав и во гра-
нули 

04.03 Путер: 
1) Свеж 

, 2) Топен 

04.04 Сирење и урда: * 
1) Сирење: 

а) кашкавал: 
1) со маснотија до 25% 
2) со маснотија над 25% до 35% 
3) со маснотија над 35% 

б) трапист: 
1) со маснотија до 25% 
2) со маснотија над 25% до 35% 
3) со маснотија над 35% 

в) ементалер 
г) друго тврдо и фино сирење: I 

1) до 25% маснотија 1 

2) над 25% маснотија 
д) топено 
г) друго 

2) Урда 

04.05 Птичји ја јца и жолчки од Јајца, свежи, 
сушени или на друг начин конзервирани, 
зашеќерени или незашеќерени: 
1) Ја јца во лушпа: 

а ) К О К О Ш К И Н А 

1) за приплод 
2) други 

б) мисиркини: 
1) за приплод 
2) други 

в) гускини и пајкини: 
1) за приплод 
2) други 

г) други 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
12 

15 

15 

15 

15 

15* 
15* 

22 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
10 

5 
5 

5 
5 

5 
5 
6 

2) Други: 
а) во прав 6 
б) смрзнати 6 
в) други 6 

04.06 Природен мед: 
1) Цеден: 

а) во пакувања до 25 kg б 
б) други 6 

2) Во сот 6 

04.07 Производи за јадење од животинско по-
текло, неспоменати ниту опфатени во 
други тарифни броеви на оваа глава, од-
носно тарифа 5 

Глава 5 — Други производи од животинско потекло, 
неспоменати ниту опфатени во други тарифни бро-

еви на оваа тарифа 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) производи за јадење (освен црева, бабу лиња и 

желудоци, од животни, цели или во парчиња, и теч-
ни или исушени од животинска крв); 

2) сурова кожа, со длака или без длака (вклу-
чувајќи и крзна), освен производите кои се распо-
редуваат во тар. број 05.05 или 05.07 и отпадоците од 
сурова кожа кои се распоредуваат во тар. број 05.15 
(Глава 41 или 43); 

3) текстилен материјал од животинско потекло, 
освен коњска длака и отпадоци од коњска длака 
(оддел XI); 

4) подготвени врски или снопчиња за изработка 
на метли или четки (тар. број 96.01). 

2. За применување на тар. број 05.01 суровата 
коса која е сортирана по должина (ако краиштата 
коренот и врвовите на длаката не се меѓусебно сло-
жени на соодветен начин), нема да се смета како 
преработена. 

3. Во сите оддели на оваа тарифа забите и се-
качите на слон, мамут, мастодон, морски коњ, нар-
вал или див вепар, како и роговите на носорог, се 
сметаат како слонова коска. 

4. Во оваа тарифа под изразот „коњска длака'1 

се подразбира длаката од грива и опашка на ко-
питарите и говедата. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

05.01 Човечка коса, сурова, испрана или неис-
прана, одмастена; отпадоци од човечка 
коса: 
1) Коса 6 
2) Отпадоци од коса 6 

05.02 Четина од питома или од дива свиња: 
длака од јазовец и друга длака за изра-
ботка на четки; отпадоци од четина и од 
длака: 
1) Четина 6 
2) Длака 6 
3) Отпадоци од четина и од длака 6 

05.03 Коњска длака од грива и од опашка и 
отпадоци од таква длака, со или без 
подлога или помеѓу две подлоги од друг 
материјал: 
1) Длака б 
2) Отпадоци од длака 6 
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05.04 Црева, бабулиња и желудоци од живот-
ни (освен од риби), цели или во парчиња: 
1) Црева: 

а) сурови и солени: 
1) говедски 5 
2) свињски 5 
3) овчи ' 5 
4) други 5 

б) сушени: 
1) говедски 8 
2) свињски . 8 
3) овчи 8 
4) други 8 

2) Друго: 
а) сурови и солени ' 5 
б) сушени 8 

05.05 Отпадоци од риби 5 

05.07 Кожи и други делови од птици со нивно-
то перје или пердув, перје и делови од 
перје (со потсечени или непотсечени ра-
бови) и пердув, натаму необработувани, 
освен чистени, дезинфицирани или под-
готвени за конзервирање; прав и отпадо-
ци од перје или делови од перје: 
1) Перје и пердув: 

а) неисчистено 5 
б) исчистено 5 

2) Прав и отпадоци од перје 5 
3) Друго 5 

05.08 Коски и срцевина од рогови, сурови, од-
мастени, просто преработени (но неисече-
ни во форми), третирани со киселина или 
дежелатинизирани; прав и отпадоци од 
овие производи: 
1) Коски 5 
2) Друго 5 

05.09 Слонова коска, желковина, рогови, елен-
ски рогови, копита, нокти, канџи и клу-
нови, сурови или просто приготвени но 
неп с ечени во форми, отпадоци и прав од 
овие производи; коски од кит и слично, 
сурови или просто подготвени, но неисе-
чени во форми; длаки и отпадоци од 
овие производи: 
1) Слонова коска 5 
2) Желковина 5 
3) Рогови 5 
4) Копита 5 
5) Друго 5 

05.12 Корали и слични материи, сурови или 
просто приготвени, но необработени; че-
рупки од мекотелци, сурови или просто 
приготвени, но неисечени во форми; 
прав и отпадоци од черупки на меко-
телци: 
1) Корали 5 
2) Черупки на мекотелци 5 
3) Друго 5 

05.13 Сунѓери, природни 10 

05.14 Амбра, кастореум, цибет и мошус; кан-
тари ди; жолчки, сушени или несушени, 
животински производи, свежи, разладени 
или смрзнати или на друг начин привре-
мено конзервирани што се употребуваат 

за изработка на фармацевтски про-
изводи: 
1) Жлезди и други органи од животни 10 * 
2) Друго 10 

05.15 Производи од животинско потекло, не-
споменати ниту опфатени во други тари-
фни броеви на оваа глава, односно на 
оваа тарифа; мртви животни од глави 1 
и 3, непогодни за човечка исхрана: 
1) Ја јца од свилена буба 5 
2) Крв од животни 5 
3) Друго 5 

О д д е л II 

Производи од растително потекло 

Глава 6 — Живи дрвја и други растенија; главици, 
грутчести корења и ел.; сечено цвеќе и украсни 

лисја 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава опфаќа само живи дрвја и прои-
зводи (вклучувајќи и растителни садници), кои 
обично се набавуваат ка ј градинарите или цвеќа-
рите за расадување или за украсување. Овде не 
спаѓаат компирот, кромидот и другите производи од 
глава 7. 

2. Tap. бр. 06.03 и 06.04 опфаќаат и букети, кош-
ници со цвеќе, венци и слични производи изработе-
ни во целост или делумно од производи од тој вид, 
освен прибор од други материјали. 

Тарифен 
6ooi 

НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
стапка 

06.01 Главици, грутки, грутчести корења, коре-
ња и ризоми, за расад или во цвет: 
1) За расад 
2) Во цвет: 

а) во саксии 
б) друго 

06.02 Други живи растенија, вклучувајќи и 
дрвја, грмушки, џбунови, корења, резни-
ци и калеми: 
1) Резници: 

а) овошни 
б) лозови 
в) хмељни 
г) други 

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

3) Друго 

06.03 Цвеќе и пупки од цвеќе, сечени за буке-
ти или за украсни цели, свежи, сушени, 
бојосани, бел ени, импрегнирани или на 
друг начин приготвени: 
1) Свежи: 

а) каранфили 
б) ружи 
в) друго 

2) Сушено 
3) Друго 
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ќе и пупки) од дрвја, типови, џбу-
нови и други растенија и мов, лишам 
и треви, што се употребуваат за букети и 
за украсување, свежи, сушени, бојосани, 
белени, импрегнирани или на друг на-
чин приготвени: 
1) Свежи 
2) Сушени 
3) Друго 

5 
5 
5 

Глава 7 — Зеленчук, корења и грутки за јадење 

З а б е л е ш к а : 

Во тар. бр. 07.01, 07.02 и 07.03 изразот „зелен-
чук" опфаќа печурки за јадење, тартуфи, маслин-
ки, капар, домати, компир, цвекло, краставици, сит-
ни краставици, тикви, модар патлиџан, благи пи-
перки, анасон, магдонос, маргаритка, таркан, гр-
бачи громице, мајоран (Majorana hortensis или Ori-
ganum majorana), рен, кромид и лук. 

Tap. број 07.04 го опфаќа сиот исушен, дехи-
дриран или евапориран зеленчук што спаѓа во тар. 
бр. 07.01 до 07.03, освен: 

1) исушен мешунест зеленчук и излупен (тар. 
број 07.05); 

2) мелени благи пиперки (тар. број 09.04); 
3) брашно од сушен мешунест зеленчук од тар. 

број 07.05 (тар. број 11.04); 
4) брашно, гриз и пувки од компир (тар. број 

11.05). 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

07.01 Зеленчук, свеж или разладен: 
1) Компир 10 
2) Домати 15 
3) Кромид, алма, лук, праз, и друг зе-

ленчук од фамилијата на лукови (на 
пр. арпаџик и велшки лук): 
а) кромид 11 
б) друго 10 

4) Друго: 
а) пиперки 10 
б) краставици 10 
в) зелка и кељ 10 
г) 'рдоква, рен, целер, морков, зелена 

салата 10 
д) друго 10 

07.02 Зеленчук (варен или неварен), смрзнат: 
1) Грашок 10 

Боранија ! « • I 10 
3) Пиперка ! I I ( 10 
4) Друго I I ' I 10 

07.03 Зеленчук привремено конзервиран во 
саламура во сулфурирана вода или во 
Други раствори за конзервирање, но кој 
не е посебно приготвен за непосредна по-
трошувачка: 

1) маслинки 5 
2) Капар 5 
3) Друго 5 

07.04 Зеленчук сув, дехидриран или евапо-
риран, цј*л, сечен во парчиња или во ре-
з а н к а кршен или во прав, но понатаму 
неприготвен: 
1) Домати 10 
2) Маслинки 5 
3) Капар 5 
4) Печурки 5 
5) Пиперки 10 
6) Кромид 10 
7) Друго 10 

07.05 Мешунест зеленчук во зрно, сув, лупен 
или нелупен, кршен или некршен: 
1) Грав: 

а) семе од боранија 10 
б) друг 10 

2) Грашок: 
а) семе 5 
б) друг • 10 

3) Леќа 5 
4) Друго 5 

07.06 Маниока, арорут, салеп, тоггинамбур, 
сладок компир и други слични корења и 
грутки со висока содржина на скроб или 
инулин свежи или сушени, цели или ре-
жани во резанки; срцевина од саго-дрво: 
1) Салеп 3 
2) Арорут 3 
3) Маниока 3 
4) Друго 3 

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

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа овошје што не £ за 
јадење. 

2. Изразот „свежо" се однесува и на произво-
дите кои се разладени. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

08.01 Урми, банани, КОКОСОВ орев, бразилски 
орев, акажу-орев, ананас, авока, манго, > 
гуава и мангуста, свежи или суви, лу-
пени или нелупени: 
1) Банани Сл 
2) Кокосов орев 5 
3) Бразилски орев 5 
4) Акажу-орев 5 
5) Ананас 5 
6) Авока, манго, гуава и мангуста 5 
7) Урми 5 

08.02 Агруми, свежи или суви: 
1) Портокали • 



Страна 1036 — Број 27 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 19 ма} 19761 

2) Мандарини (вклучувајќи и тангир-
ски и садсумас-портокали); клемен-
тина! и други хибриди на цитруси 

3) Лимон и лимета 
4) Грејпфрут 
5) Друго 

08.03 Смокви, свежи или суви: 
1)"Свежи 
2) Суви: 

а) етивирани 
б) неетивирани 

08.04 

08.05 

Грозје, свежо или суво: 
1) Свежо 
2) Суво 

Овошје во лушпа, освен овошјето од 
тар. број 08.01, свежо или суво, лупено 
или нелупено: 
1) Бадеми: 

а) во лушпа 
б) без лушпа 

2) Лешници: 
а) во лушпа 
б) без лушпа 

3) Друго 

08.06 

08.07 

08.08 

08.09 

08.10 

Јаболка, круши и дуњи, свежи: 
1) Јаболка: 

а) трпезни 
б) други 

2) Круши и дуњи: 
а) круши 
б) дуњи 

Овошје со голушка, свежо: 
1) Сливи 
2) Дреши 
3) Вишни 
4) Ка ј еми 
5) Праски 
6) Друго 

Епом често овошје, свежо: 
1) Јаготки 
2) Малинки 
3) Капинки 
4) Еоровинки 
5) Рибизли 
6) Друго 

Друго овошје, свежо: 
1) Лу бе ници 
2) Дињи 
3) Шипинки 
4) Друго 

Овошје (варено или неварено), конзер-
вирано со смрзнување, без додаден ше-
ќер: 
1) Варено 
2) Нева рено: 

а) агруми 
б> бп .Јани1 

в) ананас 
т) к •'•'<* 'Гов орев 
д) Кс} си и и праски 
ѓ* вишни 
е) малинки 
ж)друго 

08.11 Овошје привремено конзервирано (со 

сулфурдиоксид, во саламура, во сул-
фурирана вода, или во други раствори 
за конзервирање), но непогодно за не-
посредна потрошувачка во таква сос-
тојба: 
1) Сливи 12 
2) Јаболка 12 
3) К а ј син 12 
4) Агруми 5 
5) Ананас 5 
6) Кокосов орев 5 
7) Капинки 12 
8) Малинки - 12 
9) Јаготки 12 

10) Дреши 12 
И) Вишни 12 
12) Праски 12 
13) Дуњи 12 
14) Боровинки 12 
15) Рибизли 12 
16) Друго 5 

08.12 Овошје, сушено, освен овошјето од тар. 
бр. 08.01, 08.02, 08.03, 08.04 и 08.05: 
1) Сливи: 

а) етивирани 12 
б) неетивирани 12 

2) Јаболка 12 
3) Круши 12* 
4) К а ј син 12 
5) Праски 12 
6) Боровинки 1£ 
7) Шипинки 12 
8) Вишни 12 
9) Друго 12 

08.13 Кори од дињи и агруми, свежи, смрзна-
ти, сушени или привремено конзерви- - , 
рани во саламура, во сулфурирана вода 
или во други раствори за конзервирање: 
1) Кори од агруми 5 
2) Друго 5 

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

З а б е л е ш к и : 

1. Мешаниците на производите од тар. бр. 09.04 
до 09.10 се распоредуваат на следниот начин: 

1) мешаници на два или повеќе производи кои 
спаѓаат во ист тарифен број се распоредуваат во 
тој тарифен број; 

2) мешаници од два или повеќе производи кои 
спаѓаат во разни тарифни броеви се распоредуваат 
во тар. број 09.10. 

Додавањето на други материи на производите 
од тар. бр. 09.04 fto 09.10 или на мешаниците наве-
дени во одредбата 1) или 2) на оваа точка нема да 
влијае врз нивното распоредување под услов до-
биените мешаници да го задржуваат суштествени от 
карактер на производите кои се распоредуваат во 
овие тарифни броеви. Инаку, овие мешаници не се 
распоредуваат во оваа глава; мешаниците што 
претставуваат готови комбинирани мирудиски 
средства се распоредуваат во тар. број 21.04. и 

2. Оваа глава не опфаќа: 
1) благи пиперки, неме лени (глава 7); 
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2) црн пипер од видот кубеба ( Piper cubeba) и 
други производи од тар. број 12.07. 

Таоифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

09.01 ^Сафе, печено или непечено, или ослобо-
дено од кофеин, лушпи и ципи од кафе; 
замени на кафе што содржат кафе во 
КОЈ и да е процент: 
1) Кафе, непечено; лушпи и ципи од 

кафе: 
а) кафе сурово во зрно Сл 
б) друго 5 

2) Кафе печено 5 
3) Замена на кафе што содржи кафе 10 

09.02 Ча ј Сл 

0903 Мате-чај 5 
09.04 Црн пипер: пименти од видовите capci-

sum или пимента: 
1) Црн пипер: 

а) во зрно 5 
б) во прав 5 

2) Пименти (capsicum и пимента) 5 

3) Пипер мелен 10 

0905 Ванила 5 

09.06 Дарчин и цвет од дарчиново дрво 5 
09.07 Каранфилче (цел плод, пупка, дршка и 

стебленце): 
1) Во цвет или дршка 5 
2) Друго 5 

09.08 Муш ха ген орев, мацис и кардамом: 
1) Мушкатеи орев 5 
2) Друго 5 

09.09 Семе од анис, од бадијан, од анасон, од 
коријандер, од ким, кумин и од смрека: 
1) Анис, анасон и коријандер 5 
2) Ким и кумин 5 
3) Смрека 5 
4) Вади јан 5 

09.10 Бабина душица, шафран, лавров лист; 
други мирудин: 
1) Шафран 5 
2) Друго 5 

Глава 10 — Жита 1 

З а б е л е ш к а : 

Оваа глава ги опфаќа само оние зрна кои не 
се ниту лупени ниту на друг начин обработени. 
Меѓутоа, оризот, нелупен (со ципа), лупен (без ци-
па), полиран, глазиран, обарен, приспособен или 
кршен се распоредува во тар. број 10.06. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 8 

10.01 Пченица и наполица (мешана пченица 
и 'рж): 

1) Тврда пченица: 
а) семенска 5 
б) друга 5 

2) Друга: 
а) семенска пченица 5 
б) напол ица 5 
в) друга пченица 5 

10.02 'Рж: 
1) Семенска 5 
2) Друга 5 

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

10.04 Овес: 
1) Семенски 5 
2) Друг 10 

10.05 Пченка: 
1) Семенска: 

а) хибридна 5 
б) друга 5 

2) Друга: 
а) бела 11 
б) жолта 11 
в) чинквантин 11 
г) во кочан, зелена 11 
д) друга 11 

10.06 Ориз: 
1) Во лушпа (нелупен или необработен): 

а) семенски Сл 
б) друг Сл 

2) Лупен (со ципа), но натаму ^ о б р а б о -
туван (карго или костенлив ориз) Сл 

3) Полулупен или неполно лупен, поли-
ран или неполиран, глазиран или 
н е г а з и р а н : 
а) полулупен или наполно лупен Сл 
б) полиран или неполиран, глазиран 

или неглазиран 13 
4) Кршен 13 

10.07 Хелд а, просо, семе за птици и сорго 
зрно; во други жита: 
1) Просо 5 
2) Сорго 5 
3) Друго 5 

Глава 11 — Производи на мелничката индустрија; 
слад и скробови, гл утев; ину лин 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) пржен слад приготвен како замена на кафе 

(тар. број 09.01 или 21.02); 
2) брашно и гриз приготвени за употреба како 

детска храна или за диететски или кулинарски цели 
(тар. број 19.02); 

3) лушпи од жита и други производи од тар. 
број 19.05; 

10 
5 

10 
10 
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4) фармацевтски производи (глава 30); 
5) скробови што имаат карактер на парфиме-

риски, козметички или тоалетни препарати, кои се 
распоре дува ат во тар. број 33.06. 

2. Производите на мелничката индустрија, доби-
ени од жита, што се опфатени во долунаведената 
табела, се распоредуваат во оваа глава ако по те-
жина, во сува состојба, содржат: 

1) скроб (определен со модификуван полариме-
триски метод на Еверс) во количество кое го над-
минува количеството означено во колона 2; 

2) пепел (по одземањето на додатните минерали) 
во количество кое не го надминува количеството 
означено во колона 3. 

Во спротивен случај тие производи треба да се 
распоредат во тар. број 23.02. 

3. Производите кои се распоредуваат во оваа 
глава, согласно со наведените одредби, се распоре-
дуваат во тар. број 11.01 (брашно од жита) ако про-
центот на брашното кое поминува низ свилена газа 
или сито од вештачки текстил со отвори означени во 
колона 4 или 5, не е помал, по тежина, од процен-
тот означен за определено жито. 

Во спротивен случај овие производи треба да 
се распоредат во тар. број 11.02. 

11.01 Брашно ид жита* 
1) Од пченица или од мешаница на пче-

ница и рж (папопица): 
а) /»челично 5 
б) Нс. по.п и иа 5 

2) Друм) 
а) од 'рж 5 
б) од пченка 10 
в) друго 10 

11.02 Јарма и гриз од жита; други обработени 
- зрна од жита (на пр., валани, во лушпи, 

полирани, перлираии или гмечени, но 
понатаму неприготвени), освен оризот од 
тар. бр. 10.06, никулци од жита, цели, ва -
ла ни во лушпи или мелени: 
1) Јарма, гриз и пелети од пченица: 

а) јарма 8 
б) гриз 8 
в) нелети 8 

2) Јарма, гриз и пелети (освен од пче-
ница) : 
а) јарма 
б) гриз: 

1) од пченка 
2) друг 

в) полети 
3) Други обработени зрна од жита (на 

пр., валани, во лушпи, полирани, пер-
ли рани или гмечени но понатаму не-
п р и ј а в е н и ) ; никулци од жита, цели, 
ва лани во лушпи или мелени: 
а) зрна од жита лупени 
б) снежинка 
в) кикулци од пченка 
г) друго 

11.04 Брашно од сушен мешунест зеленчук од 
тар. број 07.05 или од овошје од кој и да 
е гар. број на глава 8; брашно и гриз од 
саго и корење и грутки од тар. број 
07.06: 
1) Од кокосов орев 
2) Од друго овошје 
3) Од мешунест зеленчук 
4) Друго 

11.05 Брашно, гриз и лушпи од компири 

11.07 Слад. пржен или не: 
1) Пржен 
2) Дру! 

10 

10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 

5 
10 
10 
3 

10 

12 
12 

11.08 Скробови; Инулин: 
1) Скробови: 

а) од пченица 12 
б) од пченка 12 
в) од ориз 12 
г) од компир 12 
д ) ДРУГИ 1 2 

2) Инулин 12 

11.09 Глу тен од пченица, сушен или несу шен 12 

Глава 12 — Маслодајни семиња и плодови; разли 
зрна, семиња и плодови; индустриски и медицин-

ски растенија; слама и добиточна храна 

З а б е л е ш к и : 

1. Tap. број 12.01, меѓу другото, опфаќа кики-
р и т к и соја, семе од синап, семе од афион и копра. 
Овој тарифен број не опфаќа КОКОСОВ орев или дру-
ги производи од тар. број 08.01 како ни маслинки 
(глава 7 или глава 20). -

2. Во смисла на тар. број 12.03, семето од репка, 
трева и други растенија, семето од украсно цвеќе, 
зеленчук, шумски дрвја, семе од овошки, семе од 
граорица (освен оние од видот Vicia faba) и волчјак 
треба да се сметаат како вид семе што се користи 
за сеидба. 

Меѓутоа, од тар. број 12.03, се исклучуваат след-
ните производи, дури и кога се наменети за сеидба: 

1) мешунест зеленчук (глава 7); 
2) мирудин и други производи од глава 9; 
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3) жита (глава 10); 
4) производи кои спаѓаат во тар. број 12.01 или 

12Ј07. 
3. Tap. број 12.07, покрај другото, ги опфаќа 

и следните растенија и делови од растенија: боси-
лек, клек, изоп, сите видови нане, рузмарин, рут-
вица, жалфија и пелин. Меѓутоа, овој тар. број не 
опфаќа: 

1) маслодајни семиња и маслодајни плодови 
(тар. број 12.01); 

2) лекови од глава 30; 
3) парфимериски и тоалетни препарати од гла-

ва 33; 
4) дезинфектанти. инсектициди, фунгициди, 

хербициди и слични производи од тар. број 38.11. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број станка 

1 2 3 

12.01 Маслодајно семе и плодови, дели или 
кршени: 
1) Кикиритки (арашид): 

а) во лушпа Сл 
б) без лушпа Сл 

2) Копра Сл 
3) Па ттмини орери и Јатки Сл 
4) Соја во зрно 6* 
5> Ленено семе Сл 
6) Памукого семе Сл 
7) Рицинусово семе 5 
8) Семе од сончоглед 10 
9) Семе од сусам 9 

10) Семе од репка или од маслодајна 
репка 5 

11) Друго: 
а) семе од шаф паника Сл 
б) семе од афион 5 
в) семе од к т иш 5 
г) семе нигероро 
д) семе од тиква 5' 
ѓ) семе од синап 5 
е) голушки од грозје 5 
ж) друго 5 

12.02 Брашно или гриз од маслодајни семиња 
или од маслодајни плодови, што не е ос-
лободено од масло (освен брашното од 
синапот): 

- 1) Од кикиритки (арашид) 5 
2) Од копра 5 
3) Од соја 5 
4) Од ленено семе 5 
5) Од па му кино семе 5 
6) Ол рицинусово семе 5 
7) Од сончоглед 5 
8) Од коноп 5 
9) Од афион 5 

- 10) Од тиква 5 
И) Од сусам 5 
12) Од маслодајна репка 5 
13) Од друго 5 

12.03 Семе, плодови и спори, за сеидба: 
1) Од овошје 5 
2) Од зеленчук 5 
3) Од цвеќе 9 

4) Од шеќерна репа 5 
5) Од крмни растенија: 

а) од детелина " 5 
б) од трева 5 
в) друго 5 

6) Од шумски дрвја: 
а) од ела и смрека 5 
б) од други видови иглолисници 5 
в) друго 5 

7) Друго 1 5 

12.04 Шеќерна репа, цела или во парчиња, 
свежа сушена или во прав, шеќерна 
трска. 
1) Шеќерна репа 10 
2) Шеќерна трска 9 

12.06 Хмељ и лупу лин: 
1) Хмељ, 15 
2) Лупу лин 15 

12.07 Растенија и делови (вклучувајќи и се-
миња и плодови од дрвја, жбунови, т и -
пови или од други растенија, тито главно 
се употребуваат во парфимеријата, во 
медицт>гаата или за производство на 
средства за уништување на инсекти, 
заштита на растенијата или за слични 
цели, свежи или сушени, цели, сечени, 
кршени мелени или во прав: 
1) Див пелин 5 
2) Камилица 5 
3) Жалфија 5 
4) Цвет од липа 5 
5) Дабов лишај 5 
6) Чушки од афион 5 
7) Корен од линцура 5 
8) Наке 5 
9) Слез 5 

10) Друго 5 

12.08 Корен од цикорија, свеж или сушен, цел 
или сечен, непржен; рокчиња, свежи или 
сушени, гмечени или не или мелени, но 
понатаму ^приготвени; голушки од 
овошје и други растителни производи 
пио првенствено се употребуваат за чо-
вечка исхрана а не спаѓаат во ниеден 
друг тарифен број на оваа глава односно 
на оваа тарифа: 
1) Корен од ц и ^ р и ј а , свеж или сушен, 

непржен 5 
2) Рокчиња: 

а) брашно 5 
б) друго 5 

3) Друго 5 

12.09 Слама и плева од жита, сурова или се-
чена, но на друг начин неприготвена: 
1) Слама: 

а) сечена или пресувана Сл 
б) друга Сл 

2) Плева Сл 

12.10 Добиточна репа, бела репа, корење за до-
биточна храна; сено, луцерка, детелина, 
граорица, добиточна зелка, волчјак и 
слични производи за исхрана на добиток: 
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Глава 13 — Лакови; гуми, сиол и и други растителни 
сокови и екстракти 

З а б е л е ш к а : 

Tap. броз 13.03, »меѓу другото, опфаќа екстракти 
од слатки корења, од див пелин, од хмељ, од алој и 
опиум. 

Овој тарифен број не опфаќа: 
1) течен екстракт кој содржи повеќе од 10%>, по 

тежила, сахароза или кога е приготвен како слатки 
(тар. број 17.04); 

2) екстракт од слад (тар. број 19.02); 
3) екстракт на кафе, чај или мате-чај (тар. број 

21.02); 
4) екстракти со додаток на алкохол за пригот-

вување на пијачки и алкохолни препарати (познати 
како „концентрирани екстракти"), за производство 
на пијачки (глава 22); 

5) камфор, глицеризин и други производи од 
тар. броз 29.13 и 29.14; 

6) лекови кои спаѓаат во тар. број 30.03 или реа-
генси за определување на крвната група (тар. број 
30 .05); 

7) екстракти за штавење и бојосување (тар. број 
32.01 или 32.04); 

8) етерски масла, течни или згустени и ре-
зиноиди (тер. број 33.01). како и водени дестилати и 
водени раствори на етерски масла (тар. број 33 06); 

9) каучук, балата, гутаперка и слични природни 
гуми (тар. броз 40.01). 

13.02 Шелак, лак во зрно, лак во прачки и 
други лакови; природни гуми, сиол и, 
гуми-смоли и балсами: 
1) Лакови: 

а) шелак Сл 
б) други Сл 

8) Природни гуми: 
а) гумиарабика Сл 
б) други Сл 

3) Смели: 
а) олео-смоли Сл 
б) гуми-смоли Сл 
в) други Сл 

4) Друго Сл 

13.03 Растителни сокови и екстракти; пек-
тинск-л материи, пектинати и пектати; 
агар-агар и други растителни слузи и 
средства за згуснување, добиени од рас-
тителни производи: 
1) Растителни сокови: 

а) од афион Сл 
б) други Сл 

3) Пектин 
4) Агар-агар 
5) Друго: 

а) опиум во прав 
б) друго 

Глава 14 — Растителни материи за плетарија; про-
изводи од растително потекло неспоменати ниту 
опфатени во други тарифни броеви на оваа тарифа 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не ги опфаќа следните производи 
кои треба да се распоредат во оддел XI: растителни 
материи или влакна на растителни материи 
кои главно се употребуваат за изработка на 
текстил, без оглед на начинот на препариран^, 
како ни другите растителни материи кои специјално 
се обработени заради исклучива употреба како текс-
тилен материјал. 

2. Tap. број 14.01, меѓу другото, опфаќа цепена 
врба, трска, бамбусова трска и слично, срцевина од 
шпанска трска и извлечена или цепена шпанска 
трска. Овој тар. број не опфаќа иверки од дрва 
(тар. број 44.09). 

3. Tap. број 14.02 не опфаќа дрвена волна (тар. 
број 44.12). 

4. Tap. број 14.03 не опфаќа приготвени јазли и 
снопчиња за правење метли и четки (тар. број 96,01). 

14.01 Растителни материи што главно се упот-
ребуваат за кошничарски и плетарски 
производи (на пр.: слама од жита исчис-
тена, белена или бојосана, врбови прач-
ки, трска, рогоз, шпанска трска, бамбу-
сове трс^а, рафија и кора од липа): 
1) Рафија 
2) Трска: 

а) бамбусова 
б) друга 

3) Прачки 0 

4) Слама 
5) Друго 

14.02 Растителни материи што главно се упот-
ребуваат за полнење или тапацирање (на 
пр.: капок, растителни влакна и морска 
трева) Брз подлога или помеѓу два слоја 
од друг или од ист материјал: 
1) Морска трева 
2) Капок 
3) Друго 

Сл 

Сл 
5 
5 
5 
5 

Ѕ 
3 
ѕ 
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14.UJ растителни материјали што главно се 
употребуваат за изработка на метли и 
четки (сорго, пијасава, троскот, пире-
вина и слично), во врски или пасма или 
поинаку: 
1) Слама од алваџиско просо 5 
2) Тампико влакно 5 
3) Друго 5 

14.05 Производи од растително потекло ^ с п о -
менати ниту опфатени во други тарифни 
броеви на озна глава односно на оваа та-
рифа : 
1) Растителни материи за бојосување, 

сурови: 
а) кана $ 
б) друго 5 

2) Растителни материи за штавење су-
Р О Е И : 
а) шишарки 5 
б) смрекова кора 5 
в) руевина 5 
г) вел оне ја 5 
д) papa 5 
ѓ) квебрачо 5 
е) друго 5 

3) Палмини ореви 5 
4) Еспарто 5 
5) Друго 5 

О д д е л III 

МАСТИ И МАСЛА (ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛ-
НИ), ПРОИЗВОДИ ОД РАЗЛАГАЊЕ НА ТИЕ МА-
СТИ И МАСЛА; МАСТИ ЗА ЈАДЕЊЕ ПРИГОТВЕ-
НИ; ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ восоци 
Глава 15 — Масти и масла (животински и растител-
ни). производи од разлагање на тие масти и масла, 
масти за јадење приготвени; животински и расти-

телни восоци 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) свињска и животинска маст од тар. број 02.05; 
2) како путер (маснотија или масло) тар. број 

18.04: 
3) џимиринки (тар. број 23.01) и остатоци од тар. 

број 23.04; 
4) издвоени масни киселини, приготвени восо-

ци, лакови, бои. фирнајси, сапуни, парфимериски, 
козметички и тоалетни препарати, сулфонирачи 
масла и други производи од кој е да е тар. број на 
оддел VI; 

5) фактис произведен од масло (тар. број 40.02) 
2. Цврсти масти за варење на сапун, маслен талог 
стварни, маст од волна и остатоци на глицерин, се 
распоредуваат во тар. број 15. 17. 

15.01 Маст, друга маснотија од свињи и ж и -
винска маст, пресувана, топева или из-
двоена со помош на раствору вани: 
I) Свињска маст: 

а) техничка (непогодна за човечка ис-
храна) 

б) друга: 

1) пресувана 10 
2) топена 10 

2) Живинска маст 10 
3) Друга 10 

15.02 Лој говедски, овчи и козји; суров, 
топен или издвоен со помош на раство- ; 
рувачи, вклучувајќи го и „првиот сок": 1 

1) Суров: 
а) за индустриски цели 3 
б) друг 8 

2) Технички: 
а) за индустриски цели 3 
б) друг 8 

3) Топен: 
а) за индустриски цели 3 
б) „прв сок" 8 
в) друг 8 

4) Друг: 
а) за прехранбени цели 8 
б) друг 3 

15.03 Стеарин од свињско сало и сланина, оле-
остеарин и стеарин од лој, масло од сало 
и сланина и масло од лој и од други ж и -
вотински масти, неемулгирани, немеша-
ни, ниту на кој да било начин прерабо-
тени: 
1) Стеарин од сало, сланина и лој 10 
2) Олеостеарин 8 
3) Масла: 

а) од сало и сланина 8 
б) од лој 8 
в) други 8 

15.04 Масти и масла од риби и од морски ци-
цани, пречистени или ^пречистени: 
1) Масла од рибни џигер Сл 
2) Рибини масла и масти: 

а) рибино масло Сл 
б) друго 5 

3) Маслб и масти од морски цицани: 
а) китова маст Сл 
б) друго 5 

15.05 Масти од волна и масни материи доби-
ени од волна, вклучувајќи го и ланоли-
нот: 
1) Маст од волна 5 
2) Ланолин 5 
3) Друго 5 

15.06 Други животински масла и масти (пклу-
чувјќи и масло од говедски чагтунки и 
масти од коски или масти од отпадоци: 
1) Масло од напушти 5 
2) Масти од коски 5 
3) Масти од отпадоци 5 
4) Друго 5 

15.07 Растителни мас,та, течни и цврсти,, суро-
ви, пречистени или рафинирани: 

1) Сои но:" 
а) сурово 10* 
б) рафинирано 12* 

2) Памуково: 
а) сурово в 
б) рафинирано 8 

3) од кикиритки: 
а) сурово Сл 
б) рафинирано Сл 
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4) Маслиново: 
а) сурово 10* 
б) рафинирано 12" 

б) Сончогледово: 
а) сурово 10* 
б) рафинирано 12* 

6) Масло од репка, од маслодајна репка, 
или од синап: 
а) од репка и маслодајна репка: 

1) сурово 10* 
2) рафинирано 12* 

б) од синап: 
1) сурово 6 
2) рафинирано 8 

7) Ленено г' 
а) сурово 6 
б) рафинирано 8 

8) Палмово: 
а) сурово Сл 
б) рафинирано Сл 

9) Од кокосов орев (копра): 
а) сурово Сл 
б) рафинирано Сл 

10) Од палмова јатка (голушка): 
а) сурово Сл 
б) рафинирано Сл 

11) Рицинусово: 
а) сурово 6 
б) рафинирано * 8 

12) Су самово: 
а) сурово 6 
б) рафинирано 8 

13) Други 
а) сурови: 

1) тунгово 6 
2) други 6 

б) рафинирани: 
1) ту нго во 8 
2) други 8 

15.08 Животински и растителни масла, варени, 
оксидирани, дехидрирани, сулфурниани 
дувани или полимеризирани со топлина 
во вакуум или во инертен гас, или на 
друг начин модифицирани: 
1) Животински масла 8 
2) Растителни масла: 

а) ледено: 
1) сулфурирано 8 
2) друго 8 

б) рицинусово - 8 
в) од ма ел одамна репка 8 
г) друго 8 

15.10 Масни киселини; маслени киселини од 
рафинације; масни алкохоли: 
1) Масни киселини, маслени киселини од 

рафинације: 
а) стеаринска 8 
б) олеинска 8 
в) други 5 

2) Масни алкохоли Сл 

15.11 Глицерин и г л и ц е р и н а ^ бази: 
1) Глицерин: 

а) суров 7 
б) друг: 

1) над 99°/о чистота Сл 
2) друг 5 

2) Глицерински бази 5 

15.12 животински или растителни масла и ма-
сти, делум или сосем^хидрогенизирани, 
згуснати или зацврснати со која и да 
било постапка, рафинирани или нерафи-
нирани, но понатаму ^приготвени: 
1) Рибино и китово: 

а) масти 3 
б) масла 3 

2) Маслиново 8 
3) Палмово ^Сл 
4) Кокосово Сл 
5) Друго: 

а) растителни - 8 
б) животински 8 

15.13 Маргарин, вештачки масти за јадење и 
други масти приготвени за јадење: 
1) Маргарин 12 
2) Друго 12 

15.15 Маст од китови (спермацетЛ), сурова 
пресувана или рафинирана, бојосана или 
не; восок од пчели и од други инсекти, 
бојосан или не: 
1) Восок од пчели . 10 
2) Восоци од други инсекти 10 
3) Друго 5 

15.16 Растителни восоци, бојосани или небо-
јосани: 
1) Сурови: 

а) карнауба в 
б) други 6 

2) Други: 
а) карнауба в 
б) други 6 

15.17 Дегра: остатоци добиени при преработка 
на масни материи или на животински 
или растителен восок 5 

О д е л TV 

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

ТУТУН 

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

З а б е л е ш к а : 

Оваа глава не опфаќа месо и други кланички 
производи за јадење, риба, черупкари и мекотелци, 
приготвени или конзервирани со постапката опи-
шана во одредбите на глави 2 и 3 од оваа тарифа. 

16.01 Колбаси и ел., од месо, од други к панич-
ни производи за јадење, или од живо-
тинска крв: 
1) Трајни 15 
2) Полутрајни 15 
3) Друго 15 

16.02 Други преработки и конзерви од месо 
, или од други кланлчки производи за ј а -

дење: 
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1) конзерви од месо: 
а) говедски 
б) свињски: 

1) шунка 
2) друго 

в) живински 
г) коњски 
д) од дивеч 
ѓ) мешани: 

1) со зеленчук 
2) други 

е) други 
2) Паштети 
3) -Дробови 
4) Друго 

15 

15 
15 
15 
15 
15 

15 
15 
1 5 

15 
15 
15 

.ОЗ Екстракти и сокови од месо; екстракти 
од риба: 
1) Екстракти: 

а) од месо 15 
од риба 15 

2) Сокови 15 

.04 Преработка и конзерви од риби, вклучу-
вајќи и кавијар и негови замени: 
1) Кавијар 15 
2) Замена на кавијар 15 
3) Харинги 15 
4) Сар дини: 

а) во буриња, каци и ел. 15 
б) друго 15 

5) Туника 15 
6) Скуши 15 
7) Филети 15 
8) Паштети v 15 
9) Со зеленчук, со овошје и сосови 15 

10) Друго 15 
1.05 Черупкари и мекотелци, приготвени или 

конзервирани: 

X) ш е к е р суров: 
а) од репа ѕ 17* 
б) од трска 17* 

2) Друго: 
а) рафиниран: 

1) од репа 17* 
2) од трска ј . 17* 

б) ароматизиран и бојосан 17* 
в) кандиран 17* 
г) хемиски чиста сахароза 17* 

17.02 Други шеќери во цврста состојба; ше-
ќерни сирупи што не содржат додатни 
мирисни или материи за бојосување; 
вештачки мед измешан ићи не со при-
роден мед; шеќери карамелиспрани: 
1) Малтоза 17* 
2) Фруктоза (левуло°а) . 17* 
3) Лактоза 17* 
4) Гликоза (декстроза или гроздов шеќер) 17* 

"5) Гликозеи сируп 17* 
6) Шеќерни сирупи, други: 

а) од шеќерна репа и трска 17* 
б) други 17* 

7) Вештачки мед 17* 
8) Шеќер карамелизиран 17* 
В) Друго 17* 

17.03 Мел зен: 
1) За јадење: 

а) ароматизирани или бојосани 10* 
б) други 10 

2) Други ^ 10 

17.04 Производи од шеќер, без какао: 
1) Екстракти од сладок корен 15 
2) Бонбони 20 
3) Гуми за џвакање 20 
4) Друго 20 

Глава 18 — Какао и производи од какао 

16 

16 

1) Черупкари: 
а) полжави 10 
б) раци 10 
в) други 10 

2) Мекотелци: 
а) школки 10 
б) други 10 

Тлака 17 — Шеќер и производи од шеќери 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) преработки од шеќер кои содржат какао 

(тар. број 18.06); 
2) хемиски чисти шеќери (освен сахароза, гли-

коза и лактоза) и други производи од тар. број 29.43; 
b3) лекови и други производи од глава 30 на оваа 

тарифа. 
2. Хемиски чиста сахароза, без оглед на по-

теклото, треба да се распореди во тар. број 17.01. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

17.01 Шеќер од шеќерна репа и од шеќерна 
трска во цврста состојба: 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не ги опфаќа производите опи-
шани во тар. бр. 19.02, 19.08, 22.02, 22.09 и 30.03 кои со-
држат какао или чоколада. 

2. Tap. број 18.06 опфаќа производи, од шеќер 
што содржат какао и, со ограничување од забелеш-
ката 1 на оваа глава, други производи за храна што 
содржат какао. 

Тарифен НАИМЕНУВАНА Царинска 
број стапка 

1 2 3 

18.01 Какао во зрно, цело или кршено, суро- ј 
во или пржено: 
1) Во зрно, сурово Сл 
2') Друго 5 

18.02 Лушпи, пипи, кори и отпадоци од какао: 
1) Погачи Сл 
2) Друго Сл 

18.03 Какаова паста (во грутки или во блоко-
ви), одмастена или не 5 

18.04 Какаов путер (маст и масло) 5 

18.05 Какао во прав, незасладено 5 
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Об Чоколада и други производи за храна 1) Бродски бисквити — двопек 10 
што содржат какао: 2) Друго 10 

18.< 

1) Чоколада: 
а) полутечна (во облик на паста) 15 
б) полнета 15 
в) друга 15 

2) Какао во прав со шеќер 10 
3) Друго 15 

Глава 19 — Производи врз база на жито. на брашно 
или скроб; слаткарски производи 

19.08 Слатки, бисквити, кекси и други фини 
пекарски производи, па и со додатокот 
ва какао во кој и да е сразмер: 
1) Слатки: 

а) со какао 20 
б) без какао 20 

2) Бисквити: 
а) со какао 20 
б) без какао 20 

3) Друго 20 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) производи од брашно, скроб или од екстпахт 

од слад, што се употребуваат за исхрана на деца 
или за диететски или кулинарски цели, а содржат 
по тежина, 50% или повеќе какао ('гар. број 18.06); 

2) бисквити и други производи изработени од 
брашно или скроб, специјално подготвени за ис-
храна ка животни (тар. број 23,07); 

3) лекови и други производи од глава 30 на 
оваа тарифа. 

2. Во оваа глава под изразот „брашно" се под-
разбира брашното од овошје и зеленчук, а произ-
водите од таквото брашно се распоредуваат како 
слични производи од брашно од жито. 

Тарифен Н А ИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

19.02 Екстракти од слад; производи од брашно, 
скроб или екстракт од слад, што се упо-
требуваат за исхрана на деца или за ди-
ететски и кулинарски цели, а што содр-
жат по тежина помалку од 50% какао: 
1) Екстракти од слад 10 
2) Производи за исхрана на деца и за 

диететска исхрана: 
а) без какао 5 
б) со какао 5 

3) Друго: 
а) без какао 10 
б) со какао 10 

19.03 Макарони, шпагети и слични производи 

19.04 Тапиока и саго; замени за тапиока и са-
го, добиени од компиров или друг скроб Сл 

19.05 Подготвена храна добиена со бабрење или 
пржење на жита или на производи од 
жита (дуван ориз, лушпи од пченка и 
слични производи) 10 

10.07 Леб, бродски бисквити — двопек, и други 
обични пекарски производи, без дода-
ток на шеќер, мед, јајца; маснотија, си-
рење или овошје; хостии (нафори), кап-
ели за фармацевтски потреби, обланди 
за печатење, листови од оризово брашно 
и слични производи: 

Глава 20 — Производи од зеленчук, од овошје — 
плодови или од други делови на растенија 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) зеленчук или овошје, подготвени или кон-

зервирани со постапките опишани во глави 7 и 8 
од онаа тарифа; 

2) овошни желеа, овошни пасти и слични об-
лици од производи од шеќер (тар. број 17.04) или 
производи од чоколада (тар. број 18.06). 

2. Зеленчук од тар. бр. 20 01 и 20.02 е оној зе-
ленчук кој се распоредува во тар. бр. 07.01 до 07.05, 
ако се увезува во состојбата предвидена во тие та-
рифни броеви. 

3. Растенијата за јадење, делови од растенија 
и корени од растенија конзервирани во сируп (на 
пр., исиот и ангелика) се распоредуваат со кон-
зервирано овошје од тар. број 20.06; кикиритки пр-
жени се распоредуваат исто така во тар, број 20,08. 

4. Сок од домати, чија содржина на сува суп-
станција изнесува 7% или повеќе, се распоредува 
во тар. број 20.02. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

20.01 Зеленчук и овошје, подготвени или кон-
зервирани во оцет или оцетна киселина, 
со шеќер или без шеќер, па и со додаток 
на сол, мирудин или синап: 
1) Во херметички затворени садови до 

10 kg нето: 
а) краставици 20 
б) пиперки 20 
в) друго 20 

2) Друго 20 
20.02 Зеленчук подготвен или конзервиран 

на друг начин, освен со оцет или оцетна 
киселина: 
1) Маслинки за јадење 20 
2) Домати 20 
3) Печурки 20 
4) Шпаргли " 20 
5) Друго; 

"а) кисела зелка - 20 
б) друго 20 

20.03 Овошје конзервирано со замрзнување, 
со додаток на шеќер: 
1) Јаготки 13 
2) Малинки 13 
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3) Капинки 13 
4) Мараски 13 
5) Вишни, други 13 
6) Друго 13 

20.04 Овошје, кори од овошје и делови на ра-
стенија, конзервирани со шеќер (исце-
дени, прелиени или кандираним 
1) Овошје 13 
2) Кори од овошје 13 
3) Друго 13 

20.05 Џемови, овошни желеа, мармелади, 
овошни пиреа и овошни пасти, добиени 
со варење, со додаток на шеќер или не: 
1) Со додаток на шеќер: 

а) пекмез: 
1) од сливи 13 
2) други 13 

б) мармелада: 
1) од сливи 13 
2) други 13 

в) џемови 13 
г) слатко 13 
д) желеа 13 
ѓ) друго 13 

2) Без додаток на шеќер 13 

20.06 ^Овошје подготвено или конзервирано на 
друг начин, со или без додаток на шеќер 
или алкохол: 
1) Кикиритки и ореви, пржени 6 
2) Друго: 

а) ореви 6 
б) морски лешник 6 
в) бадем 6 
г) ананас 6 
д) агруми 6 
ѓ) круши 8 
е) јаболка 8 
ж) ка ј син 8 
з) праски 8 
ѕ) сливи 8 
и) цреши и вишни 8 
ј) јаготки 8 
к) мешано овошје 8 
л) друго 8 

20.07 Сокови од овошје (вклучувајќи и шира 
од грозје) и сокови од зеленчук, со дода-
ток на шеќер или без додаток на ше-
ќер, но непревриени и кои не содржат 
алкохол: 
1) Сок од портокали: 

а) суров 1 13 
б) концентриран 13 
в) засладен 13 

2) Сок од грејцфрут 13 
3) Сок од друго цитрус — овошје: 

а) од лимон: 
1) суров 10 

2) концентриран 10 
3) засладен ј 10 

б) друг , 13 
4) Сок од ананас 13 
5) Сок од домати 13 
в) Сок од овошје или зеленчук: 

а) од вишни и дреши: 

1) суров 13 
2) концентриран 13 
3) засладен 13 
од јаболка: 
1) суров 13 
2) концентриран 13 
3) засладен 13 
од сливи: 
1) суров 13 
2) концентриран 13 
3) засладен 13 
од грозје: 
1) суров 13 
2) концентриран 13 
3) засладен 13 
од друго овошје: 
1) суров 13 
2) концентриран 13 
3) засладен 13 
од зеленчук: 
1) суров 13 
2) концентриран 13 
3). засладен 13 

:шани сокови 13 

Глава 21 — Разни производи за исхрана 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) мешан зеленчук од тар. број 07.04; 
2) пржени замени од кафе кои содржат кафе 

во КОЈ да било сразмер (тар. број 09.01); 
3) мирудин и други производи од тар. број 

09.04 до 09.10; 
4) квасец подготвен како лек и други прои-

зводи од тар. број 30.03; 
5) подготвени енцими од тар. број 35.07. 

2. Екстракти на замените наведени во точка 1 
под 2 се распоредуваат во тар. број 21.02. 

3. Под изразот „хомогенизирани составени пре-
хранбени препарати" од тар. број 21.05 се подразби-
раат препаратите што се користат за детска или 
диететска употреба, а се состојат од фино хомогени-
зирани мешаници на две или повеќе основни сос-
тојки, како што е месото (вклучувајќи и други 
кланичин производи за јадење), риба, зеленчук и 
овошје. При применувањето на оваа дефиниција не 
треба да се зема предвид помало количество од 
други состојки што и се додаваат на мешаницата 
заради додавање на мирудин, конзервирање или за 
други цели. Тие препарати можат да содржат и 
помало количество од видливите делови на други 
состојки, освен месо и други класични производи за 
јадење и риби. 

21.02 Екстракти, есенции или концентрат^! од 
кафе, чај или мате-чај и производи врз 
база на тие екстракти, есенција или кон-
центрат^ цикорија пржена и други пр-
жени замени на кафе и екстракти, есе-
нции и нивни концентрат^ 
1) Екстракти, есенции или к о н ц е н т р а т 

од кафе и производи врз база на тие 
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екстракти, есенции, или концентрат^ 
цикорија пржена и други пржени 
замени на кафе и екстракти, есенции 
и нивни концентрати: 
а) екстракти, есенции или кокцен-

трати на кафе и производи врз база 
на тие екстракти, есенции или кон-
ц е н т р а т 10 

б) цикорија пржена и други пржени 
замени на кафе и екстракти, есен-
ции и нивни концентрати 5 

2) Екстракти, есенции или к о н ц е н т р а т 
на чај или мате-чај и производи врз 
база на тие екстракти, есенции и кон-
ц е н т р а т 10 

21.03 Брашно од синап и подготвен синап: 
1) Подготвен синап (сенф) 10 
2) Брашно 10 

21.04 Сосови; комбинирани мирудиеки сред-
ства 10 

21.05 Подготвени супи и чорби во течна или 
цврста состојба или во форма на прав; 
хомогенизирани сложени прехранбени 
производи; 
1) Супи и чорби во течна или цврста 

состојба или во форма на прав 10 
2) Хомогенизира^ сложени прехранбени 

производи 10 

21.06 Природни квасци (активни или неак-
тивни); подготвени прашоци за печење: 

< 1) Активни: 
а) пиварски 8 
б) за месење 8 
в) други 8 

2) Неактивни (исушени) 8 
3) Подготвени прашоци за печење 8 

21.07 Прехранбени производи, неспоменати 
ниту опфатени во другите тарифни бро-
еви од оваа глава односно оваа тарифа: 
1) Безалкохолни производи за произво-

дство на пијачки: 
а) растителни екстракти 10 
б) ирашоци за ароматизација: 

1) какао, вештачко 10 
2) други 10 

2) Прашоци за слатки, пудинг и ел. 10 
3) Храна за деца (доенчиња) 10 
4) Диететска храна 10 
5) Производи од брашно (равиоли, мака-

рони, шпагети) 10 
6) Ароматизирани или бојосани шеќерни 

сирупи 10 
7) Друго: 

а) пченка во конзерви 10 
б) 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) д е с т и л и р а а вода за кондуктометриски цели 

или вода со Слична чистота (тар. број 28.58); 
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3) оцетна киселина која надминува 10°/о, по те^ 
жина на оцетната киселина (тар. број 29.14); t 

4) лекови од тар. број 30.03; < 
5) парфимериски и тоалетни производи (Гла-

ва 33). 
2. За применување на тар. бр. 22.08 и 22.09 како 

алкохолна јачина се зема онаа јачина која е утвр-
дена со Геј-Лисаковиот алкохолиметар, на темпера-
тура од + 15°С. 

3. Под обично вино" од тар. број 22.05 се под-
разбира вино во обична смисла „stricto sensu", т. е. 
вино произведено од свежо грозје со редовни и доз-
волени постапки на третирање на грозјето, ширата 
и виното. 

4. Под „вина за дестилација" од тао. број 22.05 
се подразбираат вината произведени од свежо гро-
зје, шира или вина на кои им е додаден вински 
дестилат или ЕИНСКИ алкохол. Фактичната содржина 
на алкохол, во финалниот производ, не може да 
биде пониска од 15% vol ниту повисока од 22% vol. 

5. Под вино во шишиња од тар. бр. 22.05 и 22.06 
се подразбира вино во шишиња од 2 литра или по-
малку. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број 

-
стапка 

1 2 3 

22.01 Води, минерални води, газирани води, 
мраз и снег: 
1) Минерални води 10 
2) Газирани води 10 
3) Вода за пиење 10 
4) Друго 10 

22.02 Лимонада, ароматизирани минерални и 
газирани води и други безалкохолни пи-
јачки, освен соковите од овошје и зелен-
чук од тар. број 20.07: 
1) Лимонада 10 
2) Оранжада l O 
3) Друго 10 

22.03 Пиво произведено од слад: 
1) Во шишиња и лименки 20 
2) Друго 20 

22.04 Шира од грозје, делумно превриена, пре-
сечена поинаку, освен со алкохол 25 

22.05 Вино од свежо грозје, шира од грозје 
прсечена со алкохол: 
1) Вино обично: 

а) во шишиња 25 
б) во други садови 25 

2) Вино пенливо: 
а) во шишиња 25 
б) во други садови 25 

3) Вино десертне: 
а) во шишиња 25 
б) во други садови 25 

4) Вина за дестилација 25 
5) Шира од грозје пресечена со алкохол 25 
6) Друго 25 

22.06 Вермут и други вина од свежо грозје, 
со додадени ароматични екстракти: 
1) Вермут: 

а) во шишиња 25 
б) во други садови 25 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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i 2) Друго: 
Ѓ а) во шишиња 25 

б) во други садови 25 

22.07 Други превриени пијачки (на пр. јабол-
ковица, крушовица и медовина): 
1) Јаболковица 22 
2) Крушовица 22 
3) Медовина 22 
4) Вино од суво грозје 22 
5) Друго ' 22 

22.08 Етил-алкохол и неутрални шпигштуси, 
недев ату риран, со јачина од 80° или по-
веќе; динатурирани шпиритуси (вклучу-
вајќи и етил алкохол и неутрални шпи-
ритусу од која и да било јачина: 
1) Неденатуриран: 

а) синтетички 10 
б) други 10 

2) Денатуриран: 
а) синтетички 
б) други 10 

22.09 Алкохоли (освен од тар. број 22.08); ли-
кери и други алкохолни пијачки; сложе-
ни алкохолни преработки (т. н. концен-
трирани екстракти) за производство на 
пијачки: 
1) Виски 25 
2) Алкохол добиен со дестилација на 

вино или пулпа од грозје — комина: 
а) вински дестилат 25 
б) друго 25 

3) Друго 
а) сливовица 25 
б) друго 25 

22.10 Оцет за јадење и негови замени: 
1) Вински 10 
2) Овошен 10 
3) Друг 10 

Глава 23 — Остатоци и отпадоци на прехранбената 
индустрија; подготвена храна за животни 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број * стапка 

1 2 3 

23.01 Брашно и прав од месо, други кланични 
отпадоци за јадење, риби, черупкари или 
мекотелци, неподобни за човечка исхра-
на; џимиринки: 
1) Брашно и прав од месо или од други 

кланични производи, неподобни за 
човечка исхрана; џимиринки 5 

2) Брашно и прав од риби, черупкари 
или мекотелци, неподобни за човечка 
исхрана 5 

23.02 Трици и други остатоци од просевање, 
мелење или друга преработка на жита 
или на мешунести растенија: 
1) Од пченка или ориз 5 
2) Од други жита 5 
3) Од мешунест зеленчук 5 

23.03 Резанки од шеќерна репа, отпадоци од 
шеќерна трска и други отпадоци при 
производство на шеќер; комина од пи-
варници и дестилерии; остатоци при 
производство на скроб или слични оста-
тоци: 
1) Резанки од шеќерна репа 
2) Отпадоци од шеќерна трска 
3) Отпадоци од преработка на скроб 
4) Отпадоци при производство на шеќер 
5) Отпадоци од пиварски јачмен и дес-

тилација 
6) Друго: 

а) отпадоци од никулци од пченка 
б) друго 

23.04 Маслени погачи и други остатоци при 
добивање на растителни масла, освен 
талог; 
1) Од соја 
2) Од кикиритки (арашид) 
3) Од семе на памук 
4) Од ленено семе 
5) Од сончогледово семе 
6) Од палмов орев или јатка 
7) Од кокосов орев (копра) 
8) Од семе на репка или од маслодајна 

репка 
9) Друго 

23.05 Талог од вино; вински камен (стреш), 
суров: 
1) Талог од вино 
2) Вински камен 

23.06 Производи од растително потекло што се 
употребуваат за исхрана на животни, не-
споменати ниту опфатени во другите та-
рифни броеви од оваа глава односно од 
оваа тарифа 

23.07 Засладена добиточна храна; други пре-
парати што се употребуваат за исхрана 
на животни: 
1) Добиточна храна со меласа, џибра од 

меласа и ел. 
2) Комплетна храна, збогатена со јагле-

родни хидрати, витамини, минерали 
и ел.: 
а) за дневна прехрана 
б) со зголемено количество на една 

состојка: 
1) врз база на фосфати 
2) друга 

3) Премикси 
4) Друго 

Глава 24 — Тутун 

3 
5 
5 
5 
5 

5 
5 

а 

5 
5 

\ 

5 
5 
5* 
5 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

24.01 Тутун, суров или непреработен; отпадо-
ци од тутун: 
1) Тутун, неоджилен, вештачки сушен 

во сушилници, на топол воздух, од 
типот „вирџинија" 

2) Тутун, неоджилен, друг 
3) Тутун во лист, наполно или делумно 

оджилен, од типот „вирџинија" 

15 
15 

15 
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4) Тутун БО лист, наполно или делумно 
оджилен, друг 15 

5) Отпадоци од тутун 15 

24.02 Тутун преработен; екстракти или соко-
ви од тутун: 
1) Пури и индиски пури; цигарилоси 25 
2) Цигари 25 
3) Друго: 

а) режан тутун 20 
б) тути за луле 20 
в) еи;стракти и есенции 20 
г) фолии од тутун 20 
Д) ДРУГО 2 0 

О д д е л V 
•V-. 

МИНЕРАЛНИ ПРОИЗВОДИ 

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

З а б е л е ш к и : 

1. Ако од нивниот текст или од забелешката 3 
кон оваа глава не произлегува поинаку, тарифните 
броеви од оваа глава опфаќаат производи што се во 
сурова состојба или се перени (дури и со хемиски 
материи што издвојуваат нечистотија не менувајќи 
ја структурата на производот), кршени, мелени, 
во прав, плакнати, решетени, просеани, концентрира-
ни со флотација, издвоени со магнетски или други 
механички или физички процеси (освен со криста-
лизација), но непечени ниту подложени на кој и да 
било натамошен процес на обработка, освен на про-
цесот специјално наведен во соодветен тарифен број. 

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

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

тежина врзано железо, земено како ЕегОз (тар. број 
28.23); 

3) лекови и други производи од глава 30 на оваа 
тарифа; 

4) парфимериски, козметички и тоалетни пре-
парати од тар. број 33.06; 

5) коцки за патишта и калдрма, плочи за 
калдрма, равници за тротоари (тар. број 68.01); коц-
ки за мозаик (тар. број 68.02) и плочи за прекривање 
на покриви, обложување фасади на згради (тар. 
број 68 03); 

6) бесценети и полубесцеиети камења (тар. број 
71.02); 

7) култивирани кристали (освен оптички еле-
менти) поединечно тешки 2,5 gr. и повеќе, од натриум 
хлорид или магнезиум оксид, од тар. број 38.19; 
оптички елементи од натриум хлорид или магнезиум 
оксид (тар. број 90.01); 

8) креди за пишување и цртање, креди за крое-
ње и билј арл ски креди (тар. број 98.05). 

3. Tap. број 25 32 се однесува, помеѓу другото, 
и па: земјени бои, печени или непечени или меѓу-
себно измешани; природни лискунски оксиди од 
железо: молска пена (во полирани или неполиран!! 
парчиња и природен килибар; морска пена и кили-
бар. агломерирани во плочки, прачки, стапчиња и 
слични форми, необработувани по обликување; гагат; 
стронцијанит (печен или непечен), освен стронциум 
оксид; одломки и отпадоци од грнчарски произвдои. 

v « шша 

25.01 Сол (вклучувајќи и камена сол, морска 
сол и сол за јадење), чист натриум хло-
рид; раствори од соли во вода; морска 
вода: 
1) Сол за јадење 
2) Сол денатурирана 
3) Хемиски чист натриум хлорид 
4) Друго 

25.02 Пирити од железо, непржени: 
1) Суров пирит 
2) Концентрат 

25.03 Сулфур од сите видови, освен сублими-
ран, таложен или колоиден, сулфур: 
1) Суров: 

а) мелен 
б) друг 

2) Пречистен: 
а) мелен (најмалку 99%) б) друг 

25.04 Графит природен: 
1) Кристален 
2) Мелен 
3) Друг 

25.05 Песок природен од сите видови бојосан 
или небојосан освен песок кој содржи 
метали од тар. број 26.01: 
1) Кварцен 
2) Леа реки 
3) Градежен 
4) Друг 

25.06 Кварц (освен природен песок); кварцит, 
вклучувајќи и кварцит натаму необра-
ботуван, освен грубо цепен, грубо сечен 
или бичен во четвртести облици: 
1) Кварц: 

а) мелен 
б) друг 

2) КБ ардит 

25.07 Глина (каолин, бентонит ити.), освен екс-
пандирана глина од тар. број 68.07, ан-
далузит, цијанит, си лима нит, печен или 
непечен, мулит; шамот и динас-земји: 
1) Глина сурова: 

а) помалку од 40% AhOs над 2,5% 
ЕегОз: 
1) иловица 
2) друга 

б) друга 
2) Глина палена: 

а) заклучно 33 ЅК 
б) над 33 ЅК 

3) Глина за обезбојување: 
а) бентонит 
б) друго 

4) Каолин 
5) Шамот 
6) Друго 

10 
10 
10 
10 

5 
5 
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25.08 Креда: 
1) Сурова 5 
2) Таложена 5 
3) Друга 5 

25.10 Фосфати од калциум, природни; алуми-
ниум-калцпум фосфати природни, апа-
тит и фосфатгѕа креда: 
1) Немелени: 

а) фосфати од калциум Сл 
б) алуминиум-калциум фосфати Сл 
в) друго Сл 

- 2) Мелени Сл 

25.11 Ва ри ум сулфат природен (барот); бари-
ум карбонат (витерит), печен или непе-
чен, освен бариум оксид: 
1) Бариум сулфат: 

а) суров во парчиња 7 
б) мелен 8 
в) друг 7 

2) Бариум карбонат: 
а) суров во парчиња 7 
б) мелен * 7 
в) друг 7 

25.12 Силикзтно фосил но брашно и слични 
силикатни земји (на пр. киселгур, триола, 
дијатомит), печени или непечени, со оче-
видна специфична тежина 1 или помала: 
1) Дгпатомејска (инфузориска) земја 10 
2) Друго 5 

25.13 Пливка, шмиргла, природен корунд, при-
роден гранат и други природни мате-
рии за брусење, термички обработени 
или необработени: 
1) Пливка 5 
2) Шмиргла 5 
3) Корунд 5 
4) Друго 5 

25.14 Шкрилец, понатаму ^обработуван освен 
грубо цепен, грубо учетворен или учет-
впрен со бичење 5 

25.15 Мермер, травертин, екозин и други ва-
ровнички камења за споменици и .граде-
жен камен со очевидна специфична те-
жина 3.5 или повеќе и алабастер, вклу-
чувајќи и таков камен кој не е натаму 
обработуван, освен грубо цепен, грубо 
учетворен или учетворен со брчење: 
1) Мермер 5 
2) Алабастер 5 
3) Друго 5 

25.16 Гранит, порфир, базалт. песочар и други 
камења за споменици и градежи, вклучу-
вајќи и таков камен кој не е натаму об-
работуван, освен грубо цепен, грубо учет-
ворен или учете орен со бичење: 
1) Гранит 5 
2) Попфир * 5 
3) База пт 3 
4) Песочан , 5 
5) Друго б 

25.17 Обли и дробени или кршени камења 
(термички обработувани или необрабо-
тувани), чакал, макадам и тармакадам, 
видови кои обично се употребуваат за 
бетонски агрегати, за насипување на па-
тишта, железнички пруги и за други на-
сипу вања; кремен и крупен чакал (тер-
мички обработуван или ^обработуван); 
гранули и парчиња (термички обработу-
вани или необ>заботувани) и прав од 
камен од тар. бр. 25.15 и 25.16: 
1) Чакал 
2) Тармакадам 
3) Кремен камен (силекс) 
4) Друго 

25.18 Доломит, печен или непечен, вклучувај-
ќи и натаму необра боту ван, освен грубо 
цепен, грубо учетворен иди учетворен со 
бичење; агломериран доломит (вклучу-
вајќи и тардоломит): 
1) Гуров 
2) Калциниран 
^ Друго 

25.19 Магнезиум карбонат природен (магне-
зита електро топен магнезит, (гинтер маг-
нети1 било да содржи или да не содржи 
мали количества други оксиди додадени 
пред синтерувањето; други магнезиум 
оксиди, хемиски чисти или не: 
1) Суров магнезит 
2) Калциииран магнезит со најмалку 

95% MgO 
3* Магнезиум оксид 
4) Друго 

25.20 Гипс; анхидрид; печен гипс и малтер врз 
база на калциум сулфат, бојосан или не-
бо] осан, освен гипс специјално подгот-
вен за забарство: 
1) Гипс и анхидрид на гипс: 

а) суров 
б) печен 

2) Друг 

25.21 Варовнички камен, кој обично се употре-
бува за производство на вар или це-
мент: 
1) Немелен 
2) Друго ' . 

25.22 Вар негасена, вар гасена и хидраулич-
на вар, освен калциум оксид и хидро-
ксид: 
1) Негасена 
2) 'Хидратирана 
3) Хидраулична 
4) Друга 

25.23 Портланд-цемент, топен цемент (алу-
миниумон цемент), цемент од згура, су-
персулфатен цемент и слични хидрау-
лични цементи, бојосани или небојосани, 
во облик на клинкер: 
1) Портланд-цемент: 

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

^ д) пуцолански 
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2) Алуминантен хи 
I 3) Клинкер 10 

4) Друго 10 

25.24 Азбест: 
1) Азбестно влакно: 

а) долговлакнесто I, II, 111 и IV класа 5* 
б) друго 10 

2) Азбестно брашно 5 
3) Друго 5 

25.26 Лискун, вклучувајќи и цепенки; отпадоци 
од лискун: 
1) Блокови и парчиња 5 
2) Листови 5 
3) Цепе ики 5 
4) Прав 5 
5) Друго 5 

25.27 Стеатит природен, вклучувајќи и натаму 
необработуван, освен грубо цепен грубо 
у четворен или учетворен со бичење; 
талк: 
1) Во парчиња 5 
2) Во прав 
3) Друг 

25.2JI Кр? гол ит и киолит} природен: 
1) Криолит 
2) Киолит 

15.30 Борати природни, сурови и нивни кон-
центрати (печени или непечени), ос БОН 
борати издвоени од природна с о л т а 
вода; борна киселина природна, сурова, 
која содржи до 85% ЊВОз, по тежина, 
сметано на сув производ: 
1) Сурови 
2) Печени 
3) Друго 

25.31 Фелдепат; леуцит; нефелин и нефелин 
сиеннт; флуорит: 
1) Феллепат: 

а) суров 
б) мелен 

2) Флуорит: 
а) суров 
б) мелен 

3) Друго 

25.32 Минерални материи носног:.: лг ти »»пту 
опфатени на друго итсето на оваа глава 
односно на ораа тарифа: 
1) Стронцијанит 
2) Ка лц* ЈТ 

3) Вермикулит 
4) Пуцоланска земја 
5) Литографски камен 
6) Руди од метали на ретки земји 
7) Друго 

Глава 26 — Руди од метали, згури и пепел! 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) згура и слични индустриски отпадоци i 

готвени како макадам (тар. број 25.17); 

5* 
5 
5 

2) природен магнезиум карбонат (магнезит), пе-
чен или непечен (тар. број 25.19); 

3) базна згура од глава 31 на оваа тарифа; 
4) волна од згура, волна од камен и слични ми-

нерални волни (тар. број 68.07); 
5) златарски, кујунџиски и јувелирски отпа-

доци. остатоци и други делчиња од скапоцени ме-
тали (тар. број 71.11); 

6) непреработен бакар, никел и кобалт, произ-
ведени со кој и да било процес на топење (Оддел 
XV). 

2. Во тар. број 26.01 под изразот „руди од метали" 
се подразбираат минерали на оние минералошки 
видови кои главно се употребуваат во металурги-
јата за добивање на жива, метали од тар. број 28.50 
или метали од оддели XIV и XV на оваа тарифа, па 
и кога се наменети за неметалургиски цели. Во тој 
тарифен број, меѓутоа не се распоредуваат минерали 
подложени на некои од процесите невообичаени во 
металургијата. 

3. Tap. број 26.03 опфаќа само пепели и оста-
тоци што се употребуваат во индустријата за 
екстракција на метали или како основа за изра-
ботка на хемиски соединенија на метали. 

5 Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

8* 1 2 3 

26.01 Руди од метали и к о н ц е н т р а т и прже-
ни пирити од железо: 

1) Пржени пирити од железо (пиритни 
згури), агломерираии или неагломе-
рирани 

2) Руди и к о н ц е н т р а т од железо, не-
агломерирани: 
а) руди и, к о н ц е н т р а т од железо до 

42% Fe 
железо 

5* 

10 
б) руди и концентрат!! од 

над 42% Fe до 6 0 % Fe 1в 
в) руди и концентрати од железо над 

60% Fe: 
1) за фришување 5* 
2) други 5* 

3) Агломерирани руди од железо (еми-
тери, пелети, брикети итн.) 5* 

4) Руди и концентрат^ од бакар 5* 
5) Руди и к о н ц е н т р а т од никел 5 
6) Руди и концентрат од алуминиум: 

а) боксит 8* 
б) друго 5 

7) Руди и концентрати од олово: 
а) руди 7* 
б) концентрат 7* 

8) Руди и концентрат од цинк: 
а) руди 7* 
б) концентрати 7* 

9) Руди и к о н ц е н т р а т од кала ј 5 
10) Руди и концентрат од манган, 

вклучувајќи и манганоносни руди и 
концентрат од железо со 20% или 

повеќе тежински проценти ман-
ган: 
а) над 28% манган 7* 
б) друго 7* 

11) Руди и к о н ц е н т р а т на хром: 
а) над 28% хром 3 
б) друго 3 
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2 3 

12) Руди и концентрат од тунгстен 5 
13) Руди и концентрат^ од молибден, 

ниобиум, тантал, титан, ванадиум и 
циркониум: 
а) руди и концентрат^ од титан Сл 
б) друго 5 

14) Руди и концентрат^ од уран и то-
риум 5 

15) Други руди и концентрат^ од прости 
метали: 
а) руди и концентрат^ од антимон 5* 

б) друго 5 
16) Руди и концентрат?! од благородни 

метали 5 

26.02 Згура, отпадоци, талог; ковачина и 
слични отпадоци при производство раг^ 
железо и челик: 
1) Згура 5 
2) Друго 5 

26.03 Пепели и остатоци (освен оние при про-
изводството на железо и челик), што 
содржат метали или соединенија од 
метали: 
1) Цинк - 5* 
2) Олово 5# 

3) Бакар , 5* 
4). Друго 5* 

26.04 Други згури и пепели, вклучувајќи и 
пепе ли од морска трева: 
1) Пепел и клинкер од минерално по-

текло 5 
2) Пепел од морска трева и други рас-

тенија 5 
3) Пепел од коски i 5 
4) Друго 5 

Глава 27 — Минерални горива; минерални масла и 
производи од нивна дестилација; битуменозни ма-

терии; минерални восоци ^ 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) издвоени хемиски определени органски со-

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

2) лекови кои спаѓаат во тар. број 30.03; 
3) мешани незаситени јагленоводороди што се 

распоредуваат во тар. бр. 33.01, 33.04 или 38.07. 
2. Tap. број 27.07 опфаќа производи слични на 

оние "кои се добиваат со дестилација на катран од 
камен јаглен на високи температури, како и оние 
тро се добиени со дестилација на катран од камен 
јаглен и други минерални катрани на пониски тем-
ператури, при преработка на нафта или со кој 
и да било друг процес, ако тежината на аромат-
ските состојки ја надминува тежината на неаромат-
ските состојки. 

3. Tap. број 27.10 опфаќа не само масла од 
нафта и масла добиени од битуменозни минерали, 
туку и слични масла, како и оние што се состојат 
од мешани незаситени јагленоводороди добиени 
со кој и да било процес, ако тежината на неаромат-
ските состојки ја надминува тежината на аромат-
ските состојки. 

4. Tap. број 27.13 опфаќа не само парафински 
восбк и други наведени производи туку и слични 
производи добиени со синтеза или со други процеси. 

Тарифен 
број 

НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
стапка 

1 2 

27.01 камен јаглен; брикети, овали и слични 
форми на цврсти горива произведени од 
камен јаглен: 
1) Антрацит, во прав или не, неагломе-

риран Сл 
2) Друг камен јаглен, во прав или не, 

неагломериран: 
а) за коксиран>е Сл 
б) друг: 

1) за добивање гас 5 
2) ковачки 5 
3) други 5 

3) Брикети, овали и слични видови го-
рива произведени од камен јаглен 5 

27.02 Мрк јаглен и лигнит, агломериран или 
неагломериран: 
1) Мрк јаглен и лигнит во прав или не, 

но неагломериран: 
а) мрк јаглен 5 
б) лигнит 5 

2) Агломериран мрк јаглен и лигнит 5 

27.03 Тресет (вклучувајќи и тресетна слама), 
агломериран или неагломериран: 
1) Тресет, пресуван во бали или не, но 

иеагломериран 5 
2) Агломериран тресет 5 

27.04 Кокс И полукокс од камен јаглен, мрк 
јаглен, лигнит и тресет, агломериран 
или неагломериран; ретортен јаглен: 
1) Кокс и полукокс од камен јаглен, ре-

тортен јаглен: 
а) кокс: 

1) металургиски: 
а) гранулација до 20 mm 10 
б) гранулација над 20 до 40 mm 10 
в) гранулација над 40 до 80 mm 10 

2) леарски (гранулација над 80 mm) 5 
3) од гасарници 5 
4) за производство на електроди 5 
5) брикети 5 
6) прав 5 
1) друг 5 

б) пг> qyKOKC 5 
в) ретортен јаглен 10 

2) Кокс и полу кокс од мрк јаглен, лиг- < 
нит и тресет: 
а) полукокс 5 
б) кокс 5 

\ 

27.06 Катран од камен јаглен, мрк јвгл^н, 
лигнит и тресет и други минерални ка-
трини, вклучувајќи и делумно дестили-
рани катрани и мешаници од смо-ти со 
креозотни масла и други пронзго—t од 
дестилација на катран од камен јаглен: 
1) Катран: 

а) од камен јаглец 
б) од лигнит 
в) друг 

2) Друго 

5 
5 
5 
§ 
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1 2 3 1 2 3 

27.07 Масла и други производи добиеш! со 
дестилација на катран од камен јаглен 
при висока температура; слични про-
изводи како што се дефинирани во точ-
ка 2 од забелешките кон оваа глава: 
1) Бензол 
2) Толуол 
3) Ксилол 
4) Друго: 

а) солвент-нафта 
б) нафталин (суров) 
в) антрацен (суров) 
г) масла: 

1) креозотно 
2) фенолно 
3) нафталинско 
41 антраценско 
5) карболно 
6) други 

27.08 Смоли и кокс од смоли добиени од ка-
тран ка камен јаглен или други мине-
рални катрани: 
1) Смола 
2̂  Кокс од смола 

$7.09 Нафта и масла добиени од битуменозни 
минерали, сурови: 
1) Нафта 
2) Масла од битуменозни минерали 

27.10 Масла од нафта и масла добиени од 
битуменозни минерали, освен сурови; 
производи неспоменати ниту опфатени 
во други тарифни броеви на оваа глава 
односно оваа тарифа, што содржат не 
помалку од 709/о, по тежина, масла од 
нафта или масла добиени од битуме-
нозни минерали, ако тие масла се нивни 
основни состојки: 
1) Моторен бензин, вклучувајќи и авио-

-бензин: 
а) авио бензин 
б) етилизиран бензин 
в) друг бензен 

2) Гориво за млазни мотори, од бензи-
ска! тип 

3) Други лесни масла и препарати: 
а) екстракционен бензин 
б) вајт-шпирит 
в) друго 

4) Керозин, вклучувајќи и млазно гориво 
од керозински тип: 
а) керозин за осветление (петролеј) 
б) керозин (петролеј) како гориво за 

мотори на трактори и др. 
в) млазно гориво од керозински тип 

5) Други средни масла и препарати: 
а) алфа и нормални олефини (меша-

н и ц а 
б) други 

6) Гасно масло 
7) Горивни масла: 

а) металургиски мазут 
б) други v \ 

8) Масла за подмачкување, други те-
шки масла и препарати: 

27.11 

а) базни масла 
б) брајшток I 
в) цилиндерски масла 
г) турбине™ масла 
д) авио-масла 
ѓ) други масла за подмачкување и 

ладење 
е) минерални масти 
ж) друго 

Нафтени гасови и други гасовити јаг-
леноводороди: 
1) Пропан и бутан, течни 
2) Гасовити јагленоводороди преведени 

во течна состојба, освен пропан и 
бутан 

3) Нафтени гасови и други гасовити ја-
гленоводороди во гасовита состојба 

27.12 

27.13 

27.14 

27.15 

27.16 

Вазелин: 
1) Суров 
2) Друг 

Парафин, уикро-кристален восок (цере-
зин), пресуван парафин, озокерит, восок 
од мрк јаглен — лигнит или од тресет, 
восок од катранска смола и други ми-
нерални восоци, бојосани или небојо-

сани: 
1) Парафин: 

а) суров 
б) друг 

2) Восоци: 
а) сурови: 

1) озокерит 
2) монтан 
3) други 

б) пречистени: 
1) церезин 
2) мантан 
3) други 

3) Измешани или бојосани 

Битумен од нафта, петрол-кокс и други 
остатоци од нафта или од масла добие-
ни од битуменозни минерали: 
1) Петрол-кокс 
2) Друго: 

а) битумен 
б) друго 

Битумен и асфалт природен битумено-
зен шкрилец; асфалтен камен и битуме-
нозен песок: 
1) Битумен 
2) Битуменозни шкрилци и песок 
3) Асфалт 
4) Асфалтен камен 

Битуменозни мешаници врз база на при-
родни асфалти или природен битумен, 
битумен од нафта, минерален катран 
или смола од минерален катран (биту-
менозен кит, cut-back): 
1) Мешаници во растворувачи со 60% и 

повеќе битумен 
2) Емулзии или суспензии 
3) Битуменозни китови 
4) Друго 

27.17 Електрична енергија 

» 
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О д д е л VI 

ПРОИЗВОДИ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА И 
НА СРОДНИ ИНДУСТРИИ 

З а б е л е ш к и : 

1. Производи (освен радиоактивни руди) кои му 
одговараат на наименувањето во тар. број 28.50 или 
28.51 се распоредуваат во тие тарифни броеви. 

Производите кои му одговараат на наименува-
њето во тар. број 28.49 или 28.52 се распоредуваат 
во тие тарифни броеви. 

2. Во согласност со точка 1 од овие забелешки 
производите што се распоредуваат во тар. бр. 30.03, 
30.04, 30.05, 32.09, 33 06, 35.06, 37.08 или 38.11, ако се 
подготвени во одмерени дози или за продажба на 
мало се распоредуваат во тие, а не во други тариф-
ни броеви. 

3. Производите што се продаваат во сетови и се 
состојат од два или повеќе состојки, од кои некои 
или сите се распоредуваат во овој оддел и се пред-
видени да бидат меѓусебно измешани заради доби-
вање на производи од оддел VI или VII ќе се рас-
поредат во тар. број кој му одговара на тој произ-
вод, под услов тие состојки да бидат: 

1) такви што да можат јасно да се препознаат, 
со оглед на начинот на кој се продаваат, дека се 
наменети да се употребат заедно без потреба прво 
да се препакуваат; ! 

2) увезени заедно, и 
3) такви што да можат да се препознаат, по 

нивната природа или по релативните пропорции во 
кои тие се присутни, како дополнувачки една на 
Друга. 

Глава 28 — Неоргански хемиски производи; неор-
гански или органски соединенија од благородни 
метали* од метали на ретки земји, од радиоактивни 

елементи и од изотопи 

З а б е л е ш к и : 

1. Тарифните броеви од оваа глава, ако не е 
поинаку предвидено во наименувањата во тарифни-
те броеви од оваа глава односно во забелешките 
кон оваа глава, опфаќаат само: 

1) издвоени хемиски елементи и издвоени хе-
миски определени соединенија, па и кога содржат 
нечистотија; 

2) производи, наведени во одредбите под 1) од 
оваа точка, растворени во вода; 

3) производи наведени во одредбата под 1) од 
оваа точка, растворени во други растворувач^ под 
услов изработка на такви раствори да е вооби-
чаена и исклучиво условена со мерки на сигур-
ност и безбедност при транспортот, и ако раство-
рувачот ги прави погоден за општа а не за посебна 
употреба; 

4) производи наведени под 1), 2) и 3) од оваа 
точка со стабилизатор потребен за нивно одржува-
ње и транспорт; 

5) производи наведени во одредбите под 1), 2), 
3) и 4) од оваа точка, на кои им се додадени агенси 
ппотив прав или материи за бојосување заради по-
лесна идентификација или заради безбедност, под 
услов додатоците да ги прават погодни за општа 
а не за посебна употреба. 

2. Освен хидросулфатите стабилизирани со ор-
гански материи и сулфоксилати (тар. број 28.36), 
карбонати и перкарбонати на неорганскр! бази (тар. 
број 28.42), прости и комплексни цијаниди на неор-
гански бази (тар. број 28.43), фулминати, цијанати 

и тиоцијанати на неоргански бази (тар. број 28.44), 
органски производи опфатени во тар. број 28.49 до 
28.56, во оваа глава се распоредуваат само следните 
соединенија на јагленоводород: 

1) оксиди на јагленоводород; киселини: цијано-
водородна, фул минска, изоцијанска, тиоцијанска и 
други прости или комплексни цијаноки киселини 
(тар. број 28.13); 

2) оксихалогениди на јаглерод (тар. број 28.14); 
3) ј аглендисулфид (тар. број 28.15); 
4) тиокарбонати, селенокарбонати, телурокарбо-

нати, селеноцијанати и телуроцијанати; тетратиоци-
јанодиаминохромати (реинекати) и други комплекс-
ни цијанати на неоргански бази (тар. број 28.48); 

5) цврст водород пероксид (тар. број 28.54), јаг-
лен оксисулфид, тиокарбонил-халогениди, цијани-
ди, цијано-халогениди, цијанамид и негови дерива-
ти од метал (тар. број 28.58), освен калциум ција-
намид кој содржи до 25%, по тежина, азот, сметано 
на сув безводен производ (глава 31). 

3. Оваа глава не опфаќа: 
1) натриум и магнезиум хлорид, било да се хе-

миски чисти или не, и други производи кои се ра-
споредуваат во Оддел V; 

2) органско-неоргански соединенија, освен оние 
кои се наведени во точка 2 од овие забелешки; 

3) производи наведени во точ. 1, 2, 3 и 4 од 
забелешките кон глава 31; 

4) неоргански производи што се употребуваат 
како луминофори, кои се распоредуваат во тар. 
број 32.07; 

5) вештачки графит (тар. број 38.01); производи 
кои се изработени како полнења за апарати за га-
снење на пожар или за гранати за гаснење на по-
ж а р од тар. број 38.17; производи за бришење на 
мастило, во пакувања за продажба на мало од 
тар. број 38.19; култивирани вештачки кристали 
(освен оптички елементи) од халогениди на алкал-
ни или на земно-алкални метали, со поединечна те-
жина не помала од 2,5 g (тар. број 38.19); 

6) бесценети и полубесценети камења (природ-
ни, вештачки или реконструирани), прав и пра-
шина од такви камења (гар. бр. 71.02 до 71.04) и бла-
городни метали и легури од благородни метали кои 
се распоредуваат во глава 71 од оваа тарифа; 

7) метали, хемиски чисти или не, и легури од 
метали, кои спаѓаат во кој и да било тарифен број 
на оддел XV; 

8) оптички елементи, на пример од халогени лп 
алкални или земно-алкални метали (тар. број 90.01). 

4. Хемиски определени комплексни киселини кои 
се состојат од една киселина на неметали која спа-
ѓа во раздел II и од една киселина на метали која 
спаѓа во раздел IV на оваа глава се распоредуваат 
во тар. број 28.13. 

5. Tap. бр. 28.29 до 28.48 ги опфаќаат само со-
лите на металите или амонијачните соли и перок-
сисолите. 

АКО ОД содржината не произлегува поинаку, 
двојните или комплетните соли се распоредуваат 
во тар. број 28.48. 

6. Tap. број 28.50 опфаќа само: 
1) фисиони хемиски елементи и изотопи; при-

роден уран и изотопи од уран 233 и 235, плутониум 
и изотопи од плутониум; 

2) радиоактивни хемиски елементи: технециум, 
прометриум, полониум, астат, радон, франциум, ра-
диум, актиниум, протактиниум, нептиниум, амери-
циум и други елементи кои имаат повисок атомски 
број; 

3) сите други радиоактивни изотопи, природни 
или вештачки, вклучувајќи ги и оние од благород-
ни и прости метали од оддел XIV и XV на оваа та-
рифа ; 
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4) неоргански и органски соединенија од овие 
елементи или изотопи, хемиски определени или 
неопределени и без оглед дали се меѓусебно изме-
шани; 

5) легури (освен фероуранова), дисперзии и кор-
нети, кои содржат кои и да било од овие елементи 
или изотопи или нивни неоргански или органски 
соединенија; 

6) гилзи за нуклеарни реактори истрошени или 
озрачени. 

Под изразот „изотопи" од одредбите на овие з а - ' 
белешки и од тар. бр. 28.52 и- 28.51 се подразбираат 

збогатени изотопи", но не хемиски елементи кои 
се наоѓаат во природа како чисти изотопи, ниту 
осиромашен уран во U 235. 

7. Tap. број 28.55 опфаќа ферофосфор кој со-
држи, по тежина, 15% или повеќе фосфор и ф о -
сфорбакар кој по тежина содржи повеќе од 8°/« 
фосфор. 

8. Хемиски елементи (на пр. силициум и селен) 
допирани (подготвувани за употреба во електрони-
ката) се распоредуваат во оваа глава, под услов да 
се во необработена форма влечени, или во форма 
на цилиндер или стапчиња. Ако се сечени во ф о р -
ма иа дискови, тенки плочки или во слични форми, 
се распоредуваат во тар. број 38.19. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

I. ХЕМИСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

28.01 Халогени елементи 
т (Флуор, хлор, бром и јод): 

1) Хлор 
2) Флуор, бром и јод: 

а) флуор 
б) бром 
в) јод 

28.02 

28.03 

Сулфур, сублимиран или таложен; ко-
лоиден сулфур; 
1) Сублимиран 
2) Таложен 
3) Колоиден 

Јаглерод (вклучувајќи и саѓи); 
1) Саѓи: 

а) активни 
б) други 

2) Друго 

28.04 Водород: благородни (инертни) гасови и 
други неметали: 
1) Кислород, азот, водород и благородни 

(инертни) госови: 
а) кислород 
б) азот 
в) водород 
г) друго 

2) Сетен тедур, фосфор, арсен, силици-
ум и бор: 
а) силициум: 

1) монокристален 
2) друг 

б) бор 
в) арсен 
г) друго 

28.05 Алкални и земно-алкални метали; ме-
тали на ретки земји; итриум и сканди-
ум и нивни мешаници или легури; ж и в а : 
1) Ж и в а 10 
2) Друго: 

а) алкални метали: 
1) натриум 5* 
2) калиум 5 
3) други 5 

б) земнога лкални метали. 
1) калциум 5 
2) стронциум 5 
3) бариум 5* 

в) метали на ретки земји (групи на 
цериум, тербиум и ербиум) 5 

г) друго 5 

И. НЕОРГАНСКИ КИСЕЛИНИ И КИСЛО-
РОДНИ СОЕДИНЕНИЈА НА НЕМЕТАЛИ 

28.06 Хлороводородна и хлоросулфурска ки -
селина: . 
1) Хлороводородна (солна) киселина 
2) Хлоросулфонска киселина 

28.08 Сулфурна киселина; олеум: 
1) Сулфурна киселина 
2) Олеум (чадлива сулфурна киселина) 

28.09 Азотна киселина, сулфонитрична сме-
ша (мешаница на сулфурна и азотна ки-
селина): 
1) Азотна киселина: 

а) непречистена 
б) пречистена 

2) Сулфонитрична смеша (мешаница на 
сулфурна и азотна киселина) 

28.10 Фосфор, пентоксид и фосфорна кисели-
на (мета-, орто-, и пиро-): 
1) Фосфор пентоксид (анхидрид на ф о -

сфорна киселина) 
2) Фосфорна киселина: 

а) мета-
б) орто-: 

1) пречистена (над 85°/«) 
2) ^ п р е ч и с т е н а (до 85%) 

в) пиро 

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

лина) 
2) Борна киселина 

28.13 Други неоргански киселини и кисело-
родни соединенија на неметали (исклу-
чува јќи ја водата): 
1) Соединенија на флуор: 

а) борфлуороводородна киселина 
б) флуороводородна киселина 
в) силициумфлуороводородна кисе-

лина 
г) друго 

2) Соединенија на хлор, бром и јод, освен 
хлороводородни киселини: 
а) бромна киселина 
б) јодна киселина 
в) хлорна киселина 

15* 
5 

10» 
10 

10 
10 

10 

8 

8 

5 
8 
8 

3 
10 

8 
6* 

8 
8 

8 
8 
8 
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г) хипохлореста киселина 8 
д) друга 8 

3) Соединенија на сулфур (освен сул-
фурна киселина и хлор сулфонска 
киселина): 
а) водород сулфид (сулфур водород-

на киселина) 8 
б) кислород ни соединенија: 

1) сулфур триоксид (анхидрид на 
сулфурна киселина) 8 

2) сулфур диоксид 10 
3) друго 8 

в) тритионска киселина 8 
г) друго 8 

4) Соединенија на селен: 
а) селенеста киселина и анхидрид на 

селенеста киселина 8 
б) селенова киселина 8 
в) водород селенид 8 

5) Соединет^ а на те дур: 
а) телураста киселина и нејзин ан-

хидрид 8 
б) телурна киселина и нејзин анхи-

дрид 8 
в) водородтелурид 8 

6) Соединенија на азот (освен азотни ки-
селини) : 
а) азотни оксиди: 

1) азот субоксид 10 
2) други 8 

б) дг»уги 8 
7) Соединенија на фосфор: 

а) Фоефореста киселина и нејзин ан-
хпзрид 8 

б* друго 8 
8) Соединенија на јаглерод 8 
9) Соединенија на силициум 8 

10) Друго: 
а) тетраборна и пироборна киселина 8 
б) арсен триоксид (анхидрид на ар-

сенеста киселина) 5 
в) Арсен пеитоксид (анхидрид на 

арсенова киселина) 5 
г) Арсенова киселина 5 
ѓ) друго 8 

III. ХАЛОГЕНИ СУЛФУРНИ СОЕДИНЕНИЈА 
НА НЕМЕТАЛИ 

28.14 Халогениди, оксихалогениди и 
халогени деривати на неметали: 
1) Хлориди на неметали: 

а) на јод 
б) на сулфур 
в) на фосфор 
г) други 

2) Оксихлориди на неметали: 
а) на јаглерод (фосген) 
б) на фосфор 
в) на селен 
г) на сулфур 
ѓ) други 

други 

3) Други халогени соединенија на неме-
тали: 
а) флуориди 
б) бромиди 
в) јод ид и 
г) оксихалогени соединенија, освен 

оксихлориди 
28.15 Сулфиди на неметали; фосфор-трисул-

фид 
1) На арсен 
2) На фосфор 
3) На јаглерод 
4) На фосфор-трисулфид 
5) Други 

IV. Неоргански бази, оксиди, хидроксиди 
и пероксиди на метали 

28.16 Амонијак, безводен или во воден ра-
створ* 
1) Во раствор 
2) Други 

28.17 Натриум хидроксид (каустична сода); 
калиум хидроксид (калиумова кауети-
чна сода); пероксиди на натриум и ка-
лиум: 
1) Натриум хидроксид (каустична сода) 

во цврста состојба: 
а) произведен по електротехнички 

пат: 
1) блокови 
2) лушпи 
3) гранули 

б) други: 
1) блокови 
2) лушпи 
3) гранули 

2) Натриум хидроксид во воден раствор: 
а) произведен по електролитски пат 
б) други 

3) Калиум хидроксид (калиумова кау-
стична сода; пероксиди на натриум и 
калиум: 
а) калиум хидроксид 
б) пероксиди на натриум и калиум 

28.18 Хидроксид и пероксид на магнезиум; 
оксиди, хидроксиди и пероксиди на 
стронциум и бариум 
1) На бариум 
2) На стронциум 
3) Магнезиум хидроксид 
4) Магнезиум пероксид 

23.19 Цинк оксид и цинк пероксид: 
1) Цинк оксид (цинково белило): 

а) активен 
б) други 

2) Цинк пероксид 

28.20 Оксид и хидроксид на алуминиум; ве-
штачки корунд: 
1) Алуминиум оксид (глиница) 
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2) Алуминиум хидроксид (хидратирана 
глиница) 8* 

3) Вештачки кору нд: 
а) нормален 10* 
б) благороден 10* 
в) други 10* 

28.21 Оксид и хидроксиди на хром: 
1) Оксиди: 

а) хром триоксид 13 
б) други 10 

2) Хидроксиди 10 

26.22 Оксиди на манган: 
1) Манган диоксид 6 
2) Други " 6 

28.23 Оксиди и хидроксиди на железо; зем-
јени бои кои содржат 70°/о. по тежина, 
и повеќе врзано железо изразено како 
FeaOa: 
1) Оксиди на лѕелезо 7 
2b Хидроксиди на железо 7 
3) Земјени бои врз база на природен 

оксид на железо 7 

28.24 Оксиди и хидроксиди на кобалт; ко-
мерцијални оксиди на кобалт: 
1) Оксиди 5 
2) Хи диоксиди - 5 

28.25 Оксиди на титан 3 

28.27 Оксиди на олово; миниум и глеѓ (жол-
то олово): 
1) Миниум 10* 
2) Оловна глеѓ 10 
3) Друго 10 

28.28 Хидрозин и хидроксиламин и нивни не-
органски соли; други неоргански бази, 
оксиди, хидроксиди и пероксиди на ме-
тали: 
1) Оксиди на жива 
2) Оксиди и хидроксиди на бакар 
3) Хидрокснди на цинк 
4) Оксиди и хидроксиди на кадмиум 
5) Оксиди на антимон 
6) Хидроксиди на манган 
7) Оксиди и хидроксиди на никел 
8) Оксиди и хидроксиди на молибден 
9) Оксиди и хидроксиди на тунгстен 

(волфрам) 
10) Оксиди и хидроксиди на ванадиум 
1Н Оксиди и хидроксиди ма кала ј : 

а) оксиди (стано оксид и стани оксид) 
б) хидроксиди 

12) Оксиди на германиум 
13) Оксиди и хидроксиди на калциум 
14) Оксиди на циркониум 
15) Друго 

V. Метални соли и пероксисоли на не-
органски киселини 

28.29 Флуориди. флуоросиликати, флуоробо-
рати и други комплексни соли на флуор: 
1) Флуориди: 

а) магнезиум флуорид 

б) алуминиум флуорид 8* 
в) други флуориди 8 

2) Флуоросиликати: 
а) натриум флуоросиликат 8 
б) други 8 

3) Флуороборати 5* 
4) Други комплексни соли на флуор: а) криолит синтетички 8* 

б) други 5* 

28.30 Хлориди, оксихлориди и хидроксихло-
риди; бромиди и оксибромиди, јодиди и 
оксијодиди: 
1) Хлориди на: 

а) лшва 10 
б) цинк 10 
в) бакар 10 
г) железо 8 
д) калај 8 
ѓ) хром 8 
е) алуминиум 8 
ж) магнезиум 8 
з) бани ум 8 

1) анхидриран 8 
2) други 8 

ѕ) калциум 8 
и) амониум 8 
ј) кобалт 8 
к) никел 5 
л) олово 8 
љ) стронциум 8 
м) други 8 

2) Океи чохлориди и хидросихлориди на: 
а) бакар 5 
б) олово 8 
в) бизмут 8 
г) магнезиум 8 
д) железо „ 8 
ѓ) други 8 

3) Бромиди и оксибромиди 10 
4) Јо ди ди и оксијодиди на: 

а) калиум 10 
б) амоииум 10 
в) жива 10 
г) кадмиум 10 
д) натриум 10 
ѓ) други 10 

28.31 Хипохлориди; комерцијален калциум 
хиплохлорит; хлорити; хиноОромити: 
1) Хлорити 10 
2) Хипохлорити на: 

а) натриум 15 
калиум 10 

в) калциум 12 
г) други 10 

3) Хипобромити 10 

,28.32 Хлорити и перхлорати; бромати и пер-
бромати: јодати и перијодати: 
1) Хлорати на: 

а) калиум 10 
б) натриум 12 
в) амониум 10 
г) бариум 10 
д) железо 10 
ѓ) олово 10 
е) други 10 
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2) Перхлорати на: 
а) амониум 10* 
б) натриум 10* 
в) калиум 10* 
г) литиум 10* 
д) магнезиум 10* 
ѓ) други 10* 

3) Бромати и пербромати 10 
4) Јод ати и пер ј одати на: 

а) калиум 10 
б) натриум 10 
в) други 10 

28.35 С у л ф и д а полисулфиди: 
1) Сулфиди на: 

а) натриум 7* 
б̂  цинк 10 
в) бариум 10 
г) олово 10 
д) жива 10 
ѓ) железо 10 
е) бакар 10 
ж)калциум 10 
з) антимон 10 
ѕ) магнезиум 10 
и) кадмиум 10 
ј) амониум 10 
к) други 10 

2) Полисулфиди на: 
а) калиум 10 
б) калциум 10 
в) бариум - 10 
г) железо 10 
д) калат 10 
ѓ) натриум 10 
е) други 10 

28.36 Дитионити, и з у ч у в а ј ќ и и дитионити 
стабилизира®^ со органски материи; 
сулфоксилати 10 

28.37 Сулфити и тиосулфати: 
1) Сулфити на: 

а) натриум 10 
б) калиум 10 
в) калциум 10 
г) цинк 10 
Д) Д Р У Г И 1 0 

2) Тиосулфати (хипосулфати) на: 
а) натриум' 10 
б) други 10 

28.38 Сулфати (вклучувајќи и стипси) и пер-
сулфати: 
1) Натриум сулфат, натриум сулфат 

кисел и натриум пиросулфат 15* 
2) Друго на: 

а) цинк 10 
б) магнезиум 10 
в) олово 10 
г) железо 10 
д) бариум 10 
ѓ) бакар (син камен) 10 
е) никел 10 
ж) алуминиум 13* 
з) калиум 10 
ѕ) кобалт 5 
и) жива 10 
ј) кадмиум 10 
к) литиум 10 

л) хром 
љ) калај 
м) манган 
н) други 

28.39 Нитрити и нитрати': 
1) Нитрити на: 

а) натриум 
б) друго 

2) Нитрати на: 
а) бизмут 
б) бариум 
в) калциум 
г) натриум 
д) калиум 
ѓ) бакар 
е) жива 
ж)олово 
з) магнезиум 
ѕ) алуминиум 
и) кадмиум 
ј) цинк 
к) кобалт 
л) литиум 
љ)никел 
м) друго 

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

а) амониум 
б) калиум 
в) натриум: 

1) натриумтриполифосфат 
2) други 

г) калциум: 
1) дикалциум фосфат за добиточ-

на храна 
2) други 

д) други 

28.42 Карбонати и перкарбонати, комерција-
лен амониум карбонат кој содржи амо-
ниум карбонат: 
1) Натриум карбонат неутрален (калци-

рана сода) 
2) Друго: 

а) карбонати на: 
1) амониум 
2) бакар 
3) калиум 
4) калциум 
5) магнезиум 
6) олово 
7) бизмут 
8) натриум (бикарбона сода) 
9) бариум 

10) други 
б) перкарбонати 

28.43 Цијаниди комплексни 
1) Бакар 
2) Цинк 
3) Натриум 
4) Железо 
5) Олово 
6) Калциум 
7) Калиум 
8) Друго 

цијаниди на: 

10 
5 
5 

10 

10 
10 

10 
10 
10 
5 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 

5 
10 

10 
5 

10 
5 

10 

12* 

10 
10 

5* 
5 

10 
10 
12 
10 
5 

10 
10 

10 
10 
5 

10 
10 
10 
5 

10 
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28.44 Фулмииати, циЈанити и тиоцијанати: 
1) Фулминати 
2) Ција пати 
3) Тиоцијанати: 

а) натриум тиоцијанат 
б) други 

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

28.46 Борати и перборати: 
1) Борати на: 

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

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

28.47 Соли на метални киселини (на пр. хро-
мати, перманганати, станати): 
1) Хромати на: 

а) еатриумбихромат 
б) калиумбихромат 
в) цинктетрахидроксихромат 
г) олово 
д) цинк 
ѓ) алуминиум 
е) амониум 
ж)други 

2) Перманганати 
3) Станати 
4) Други 

28.48 Други соли и пероксисоли на неорган-
ски киселини, не вклучувајќи азиди: 
1) Соли на селенови и телурови кисе-

лини 
2) Двотни и комплексни соли на: 

а) хлор 
б) јод 
в) сулфур 
г) селен 
д) телур 
ѓ) кобалт 
е) фосфор 

ж) пијанати и флуминати 
з) силикати 
ѕ) други 

3) Пероксисоли 
4) Арсена™ на: 

а) жива 
б) калциум 
в) антимон 
г) други 
Арсенити 5) 

в) Друго 

10 
10 

Сл 
5* 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 

13 
13 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
5 

10 
10 

10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
5 

10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

VI. Разно 

28.49 Благородни метали во колоидна состој-
ба; амалгами на благородни метали; со-
ли и други органски или неоргански 
соединенија на благородни метали, 
вклучувајќи и албуминати, протеииати, 
танати и слични соединенија, хемиски 
определени или неопределени: 
1) Благородни метали во колоидна сос-

тојба: 
а) сребро 5 
б) злато . 5* 
в) друго 5 

2) Амал гани на благородни метали: 
а) сребро 10 
б) друго 10 

3) Соли и други органски и неоргански 
соединенија на благородни метали: 
а) сребро нитрат 10 
б) друго * 10* 

28.50 Фисиони хемиски елементи и изотопи; 
други радиоактивни хемиски елементи и 
радиоактивни изотопи; неоргански и 
органски соединенија на тие елементи 
или изотопи, хемиски определени или 
неопределени; легури; дисперзии и хер-
мети кои содржат која и да било од тие 
елементи, изотопи или соединенија: 
1) Радиоактивни хемиски елементи: 

а) уран 10* 
б) плутониум 10* 
в) други 10* 

2) Радиоактивни изотопи: 
а) природни 10* 
б) вештачки 10* 

3) Неоргански и органски соединенија на 
фисиони и радиоактивни елементи 10* 

4) Легури, дисперзии и кермети 10* 

28.51 Изотопи и нивни неоргански или орган-
ски соединенија хемиски определени или 
неопределени, освен изотопи и соедине-
нија од тар. број 28.50: 
1) Деутериум и негови соединенија, 

вклучувајќи и тешка вода 10 
2) Други 10 

28.52 Неоргански и органски соединенија на 
ториум, уран осиромашен во U 235, ме-
тали на ретки земји, итриум и скандиум, 
измешани меѓусебно или неизмешани на: 
1) Уран 10 
2) Ториум 10 
3) Цериум 10 
4) Други 10 

28.54 Водород пероксид (вклучувајќи водород 
пероксид во цврста состојба) 10 

28.55 Фосфиди хемиски определени или не на: 
1) Калциум 10 
2) Цинк 10 
3) Железо 10 

f 4) Бакар 10 
' 5) Магнезиум 10 

6) Други 10 
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1 2 3 

28.56 Карбиди, хемиски определени или не на: 
1) Калциум карбид 10* 
2) Други на: 

а) силициум . 10 
б) алуминиум 10 
в) хром 10 
г) молибден 10 
д) тунгстен 10 
ѓ) ванадиум 10 
е) тантал 10 
ж) бор 10 
з) титан 10 
ѕ) други 10 

28.57 Хидриди, нитриди, азиди, СП.̂ -Ц-.ЈДИ И 
бори ди, хемиски определени или не: 
1) Хидриди на: 

а) алуминиум 10 
б) калциум 10 
в) литиум 10 
г) натриум 10 
д) тантал 10 
ѓ) титан 10 
е) други 10 

2) Нитриди на: 
а) алуминиум 10 
б) титан 10 
в) други 10 

3) А зиди 10 
4) Си лици ди 10 
5) Бориди 10 

28.58. Други неоргански соединенија (вклучу-
вајќи и дестилирана и спроводлива вода 
и вода со слична чистотија): течен воз-
дух (со издвоени или неиздвоени благо-
родни — инертни гасови); компримиран 
воздух; амалгами, освен амалгами од 
благородни метали; 
1) Живин аминохлорид 10 
2) Амалгам, освен од благородни метали 10 
3) Ци јан амид 10 
4) Дестилирана вода 10 
5) Друго 10 

Глава 29 — Органски хемиски производи 

З а б е л е ш к и : 

1. Ако од текстот не произлегува поинаку, та-
рифните броеви на оваа глава опфаќаат само: 

1) издвоени хемиски определени: органски со-
единенија, со нечистотии или без нечистотии; 

2) мешаници на два или повеќе изомери на 
исто органско соединение (со нечистотии или без 
нечистотен) освен мешаница на изомери на ациклич-
ни јаглензодороди (освен стереоизомери), било да се 
заситени или не (глава 27); 

3) производите од тар. број 29.38 до 29.42 или 
шеќерни етри и шеќерни естри и нивни соли од тар. 
број 29.43 или производи од тар. број 29.44, хемиски 
определени или неопределени; 

4) производи од одредбите под 1), 2) и 3) на 
оваа точка, растворени во вода; 

5) производи од одредбите под 1), 2) и 3) на 
оваа точка, растворени во други расворувачи ако 
правењето на такви раствори е вообичаено и исклу-
чиво условено со мерките за сигурност и безбедност 

при транспортот, и ако растворувачот ги прави по-
погодни за општа а не за посебна употреба; 

6) производите од одредбите под 1), 2), 3), 4) и 
5) на оваа точка со стабилизатор потребен за нивното 
одржз^вање или транспорт; 

7) производи од одредбите под 1), 2), 3), 4), 5) 
и 6) на оваа точка кон кои се додадени агенси про-
тив дигање прав и материи што даваат боја или ми-
ризба заради нивна полесна идентификација, под 
услов тие додатоци да ги прават погодни за општа 
а не за посебна употреба; 

8) следните производи расворени до стандард-
ната јачина, за производство на азот бои: диазони-
ум соли, споеви користени за овие соли и амини кои 
можат да се диазотираат и нивни соли. 

2. Оваа глава не опфаќа: 
1) производи што се распоредуваат во тар. број 

15.04 и глицерин (тар. број 15.11); 
2) етил-алкохол (тар. број 22.08 или 22.09); 
3) метан и пропан (тар. број 27.11); 
4) соединенија на јаглерод наведени во точка 

2 на забелешката кон глава 28; 
5) уреа (тар. број 32.02 или 31.05, зависно од 

случајот); 
6) материи за бојосување од растително ж и -

вотинско потекло (тар. број 32.04); синтетички ор-
гански материи за бојосување вклучувајќи и пиг-
ментни материи за бојосување синтетички органски 
производи што се употребуваат како луминофории 
производи од видовите познати како агенси за оп-
тичко белење што се фиксираат на влакното и при-
родно индиго (тар. број 32.05>; како и бои или други 
материи за бојосување во форми и пакувања за про-
дажба на мало (тар. број 32.09); 

7) енцими (тар. број 35.07); 
8) металдехид, хексаметилентетрамин и слич-

ни материи што се испорачуваат во форми (на пр. во 
таблети, прачки и слични форми) за употреба како 
гориво, како и течни горива во видови што се упо-
требуваат во механички запалки, во садови чија за-
фатнина не преминува ЗОО cm3 (тар. број 36.08); 

9) производи што се изработени како п о л и -
тици за апарати за гаснење пожари или за гранати 
за гасење пожари од тар. број 38.17; производи за 
бришење мастило ЕО пакувања за продажба на мало 
од тар. број 38.19; 

10) оптички елементи, на пр., етилендиамин-
тартарат (тар. број 90.01). 

3. Производи кои би можеле да бидат распоре-
деш! во два или повеќе тарифни броеви на оваа гла-
ва, се распоредуваат во последниот по ред од тие та-
рифни броеви. 

4. Во тар. бр. 29.03 до 29.05, 29.07 до 29.10 и 29.12 
до 29.21 каде што се споменати халогени, сулфо, ни-
тро или нитрозодеривати треба да се подразбере де-
ка се однесуваат на кои и да било комбинирани де-
ривати (сулфохалогени, нитрохалогени, нитро-
сулфо и нитросулфохалогени деривати ити.). Нитро 

»и нитрозо-групите не треба да се сметаат како азот-
ни функции од тар. број 29.30. 

5. Естри на органски соединенија со киселинска 
функција од раздел I до VH на оваа глава со орган-
ски соединенија од тие раздели се распоредуваат со 
она соединение кое е распоредено во тарифниот 
број последен по ред во разделот. 

Естри на етил-алкохол или глицерин со орган-
ски соединенија што содржат киселинска функцрца 



Страна 1060 — Број 27 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 19 ма} 19761 

од раздел I до VII на оваа глава се распоредуваат 
во соодветни соединенија со киселинска функција. 

Солите на естрите наведени во став 1 или во став 
2 на оваа забелешка со неоргански бази се распо-
редуваат со соодветни естри. 

Солите на други органски соединенија со кисе-
л и ч к и фенолни функции кои -спаѓаат во раздел I 
до VII на оваа глава со неоргански бази, се распо-
редуваат со соодветни органски соединенија со ки-
сели неки или фенол ни функции. 

Халогениди на карбонати киселини се распоре-
дуваат со соодветни киселини. 

6. Соединенијата од тар. бр. 29.31 до 29.34 се ор-
гански соединенија чии молекули содржат, покрај 
атоми на водород, кислород и азот и атоми на дру-
ги неметали или метали на пр. сулфур, арсен, жива, 
олово) директно врзани за атомите на јаглерод. 

Tap. бр. 29.31 (органски соединенија на сулфур) 
и 29.34 (други органско-неоргански соединенија) не 
вклучуваат сулфирани или халогенирани деривати 
(вклучувајќи ги и дериватите на тие соединенија), 
кои покрај водорот, кислород и азот, имаат директ-
но врзани за јаглородот само атоми на сулфур и ха-
логени елементи кои им даваат карактер на сулфо-
нирани или халогенирани деривати (или деривати на 
соединенија). 

7. Tap. бр. 29.35 (хетероциклични соединенија) не 
ги опфаќа внатрешните етри, внатрешните хемиа-
цетали, метиленски етри на ортодихидрокенлни фе-
н о л а епоксиди три- и четири-претен, циклички 
ацетали, циклични полимери на алдехид, тиоалдехид 
или алдимин, анхидриди на полибазни киселини, 
циклични естри на полихидроксилни алкохоли со по-
либазни киселини циклични уреиди и циклични ти-
оуреиди, имиди на полибазни киселини хексамети-
лентетрамин и триметилентринитрамин. 

ап .их .icti ЈЈСИЈКидириДИ. 
1) Етилен 8* 
2) Проштален 8* 
3) Бутилени, бутадиени и метилбута-

циени 10 
4) Други ациќ лични јагленоводороди 10* 
5) Циклохексан 10 
6) Бензол 10 
7) Толуол 10 
8) Ксилол 10 
9) Стирол 8* 
10) Етилбензол 8 

11) Други циклични јаг лек ОБОД ороди: 
а) нафталин 10 
б) додецилбензол: 

1) неразградлив 10 
2) био-разградлив 10 

в) други 

29.02 Ха погони деривати на јагленоводороди: 
1) Винилхлорид (хлоретилен) 5* 
2) Трихлоретилен 15 
3) Тетрахлоретилен 15 
4) Други: 

а) дихлордифлуорметан 5 
б) хексахлорциклохексан 5 
в) гама изомер на хексахлорцикло-

хексан 20 
г) дихлоретан 5 
д) трихлоретан 15 
г) други 15 

2 9 . 0 3 Сулфо, нитро и нитрозо-деривати на јаг-
леноводороди: 
1) Сулфодеривати: 

а) ациќ лични јагленовод ороди 10 
б) ароматични и циклични јагленово-

дороди: 
1) додецилбензолсулфонат 10 
2) други 10 

2) Нитро-деривати: 
а) нитродеривати на гасовити јагле-

новодороди 10 
б) нитробензол 10 
в) динитробензол 10 
г) нитротолуол 10 
д) ди — и тринитротолуол 10 
г) други 10 

3) Нитрозо-деривати 10 
4) Друго 10 

II. Алкохолиу пиени халогени, сулфо-
-нитро- и нитрозодеривати 

2 9 . 0 4 Ациклични алкохоли, нивни халогени, 
сулфо-нитро и нитрозодеривати: 
1) Метил алкохол (метанол) 10 
2) Пропил и изопропил алкохол (пропа-

ноли) 5 
3) Бутилалкохоли (бутаноли) 5 
4) Октил -алкохоли (октаноли) 5 
5) Етилен гликол (етандиол) Сл 
6) Друго: 

а) сорбитол 13* 
б) други гликоли и полиалкохоли (со 

3 или повеќе ОН-групи) 3 
в) друго 7 

2 9 . 0 5 Ц И К Л И Ч Н И алкохоли, нивни халогени 
сулфо-нитро — и нитрозо деривати: 
1) Циклични алкохоли: 

а) холестерин 15 
б) ментол 5 
в) друго 5 

2) Деривати 10 

III. Феноли и фенол-алкохоли и нивни 
халогенисулфо-нитро и нитрозо-
-деривати 

29.06 Феноли и фенол-алкохоли: 
1) Фенол (хидроксибензол) и негови соли 12 
2) Крезоли и нивни соли: 

а) крезоли 8 
б) друго 9 

3) Друго: 
а) ксиленоли % 
б) друго I 
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29.07 Халогени, сулфо-нитро и нитро нитрозо-
- деривати на фено ли и фенол-алкохоли: 
1)_ Халогени деривати: 

а) хлорфеноли 
б) други 

2) Сулфо деривати: 
а) нафтосулфонска киселина 
б) други 

3) Нитродеривати: 
а) тринитрофенол 

б* дпнитроортокрезоли 
в) други 

4) Нитрозо деривати 
5) Мешовити деривати 

IV. Естри, пероксиди на алкохол, пе-
роксиди на егри, епоксиди со три-
член vau четиричлен прстен, аце* 
т* ш и полуацетали и нивни хало-
гени, сулфо-нитро и нитрозо-де-
ри вати 

^,08 Етри, етар-алкохоли, етар-феноли, етар-
-фенол-алкохоли, пероксиди на алкохол 
и пероксиди на етри нивни халогени, 
сулфо-нптро и нитрозо-деривати: 
1) Ациќ ли чии етри: 

а) диетилетар 5 
б) други 5 

2) Циклични етри 10 
3) Ароматични етри 10 
4) Етар алкохоли 5 
5) Етар феноли и етар-фенол-алкохоли 5 
6) Пероксиди на алкохоли и етри 10 
17) Друго 10 

29.09 Епоксиди. епоксиалкохоли. епоксифено-
лп, и епоксиетри со тричлен или че-
тиричлен прстен и нивни халогени, сул-
фонитро и ќитрозо-деривати: 
1) Етиленоксид (оксиран) 5* 
2) Пропилен оксид 8* 
3) Друго 7 

29.10 Ацетали и полуацетали и ацетали и по-
луацетали со прости или комплексни 
кислородни функции и • нивни халогени 
сулфонитро и нитрозо-деривати: 
1) Пиперонилбутоксид 7 
2) Друго 7 

V. Соединенија со алдехидиа функ-
ција 

29.11 Алдехиди, алдехид-алкохоли, алдехид-
-етри, алдехид-феноли и други алдехи-
ди со прости или комплексни кислород-
ни функции; пик лични полимери на 
а ддехиди; параформалдехид: 
1) Ациклични алдехиди: 

а) метанол (формалдехид) 10 
б) други 10 

2) Цик ничии алдехиди 10 
8) Ароматични алдехиди 10 

4) Алдехиди со прости и комплексни 
кислород ни функции: 
а) ванилин 10 
б) други ' 10 

5) Друго: 
а) циклични полимери на алдехид 10 
б) параформалдехид 10 
в) друго 10 

29.12 Халогени, сулфо-нитро и нитрозо-дери-
вати на производи од тарифниот број 
29.11 на: 
1) Ациклични алдехиди: 

а) трихлорасцеталдехид (хлорал) 10 
б) други 10 

2) Циклични алдехиди 10 
3) Ароматични алдехиди 10 
4) Алдехид алкохол и етар 10 
5) Друго 10 

VI. Соединенија со својства на кетони 
и хи иопи 

29.13 Кетони, кетон-алкохоли, кетон-феноли, 
кетон-алдехнди, хипони, Х Ш Ј О Н - В Л К О Х О -
ли, хинон-феноли, хпнон-алдеходи и 
други кетони и хинопи со прости или 
комплексни кислородпи функции и нив-
ни халогени, су лфо-нитро и нитрозо-
-деривати: 
1) Ацетон 15* 
2) Етилметилкетон 5 
3) Друго 5 

VII. Карбонски киселини и пипни ан-
хидриди. халогеиидн и пероксиди 
и перкиселипи и пирин халогена, 
сулфо-нитро и нптрозо-деривати 

29.14 Монокарбонски киселини и нивни анхи-
дриди, халогени ди, пероксиди и перки-
селини и нивни халогени, сулфо-нигро 
и нитрозо деривати: 
1) Оцетна киселина и нејзини соли 10 
2) Естри на оцетната киселина: 

а) винилацетат Сл 
б) етилацетат 5 
в) друго 5 

3) Мета крилна киселина, нејзини соли 
и естри: 
а) метакрилати Сп 
б) друго 10 

4) Друго: 
а) монохлороцетна киселина 12* 
б) стварати на магнезиум, калциум, 

литиум, цинк и натриум 5 
в) друго 5 

29.15 Поликарбонски киселини и нивни анхи-
дриди, халогенР1Ди, пероксиди и перки-
селини; нивни халогени, сулфо-нитро и 
нитрозо-деривати: 
1) Анхидрид на малеипспа киселина 10 
2) Анхидрид на фтална киселина 8 
3) Диоктил ортсфтзлати: 

а) диоктилфталат 8 
б) други 8 
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4) Естри на терефтална киселина 
а) диметилтерефталат Сл 
б) други 8 

5) Друго: 
а) итаконска киселина Сл 
б) оксална киселина 5 
в) дибутилфталат 8 
г) друго 8 

29.16 Карбонати киселини со алкохолна, ф е -
нолна, алдехидна и кетонска функција 
и други карбонски киселину со проста 
или комплексна кислород на функција, 
нивни анхидриди, халогениди, перокси-
ди и перкиселини и нивни халогени-, сул-
фо-, нитро- и нитрозо-деривати: 
1) Киселини 

а) со функција на алкохол: 
1) млечна 15 
2) винска 15 
3) лимонска 15 
4) глуконска 15 
5) бадемова (фенил-гликолна) 15 
6) хептоглуконска 15 
7) холна и дезоксихолна 15 
8) јаболчна 15 
9) други 6 

б) со функција на алдехиди и кетони 6 
в) со функција на фенол: 

1) са лици леа 15 
2) гал на 15 
3) сулфосалицилна 10 
4 ) 7ЈПУГИ 6 

г) други киселини со прости или 
комплексни кислорсдни функции 8* 

2) Сели на киселини: 
а) са лици л на: 

1) бизмут салицилат 15 
2) други 15 

б) гална: 
1) базен бизмут галат 15 
2\ други 15 

в) п у колска: 
1) фероглуконат 15 
2) калциум глуконат 10 
3) нзтриумглуконат 8 
4) други 10 

г) хол иа: 
1) натриум хол ат 15 
2) други 15 

д) други киселини 15 
3) Естри на киселини: 

а) салицилна: 
1) метилсалицилат 15 
2) други 15 

б) гална 15 
,в) на други киселини 15 

4) Друго 15 

VIII. Естри на неоргански киселини, 
нивни соли и нивни халогени 
сулфо-, нитро- и нитрозо-дери-
вати 

29.19 Естри на фосфорната киселина и нивни 
соли, вклучувајќи и лактофосфати и 
нивни халогени-, сулфо-, нитро- и ни-
трозо-деривати: 
1) Естри: 

а) на глицерофосфорна киселина 
б) трибутилфосфат 
в) тифенилфосфат 
г) инозитолхексафосфорна кисели-

на (фитин) 
д) трикрезилфосфат 
ѓ) лактофосфати 
е) други 

2) Соли на естри: 
а) глицерофосфати 
б) лактофосфати 
в) други 

3) Деривати 

29.21 Други естри на минерални киселини (ос-
вен естри на халогени киселини) и нив-
ни соли, нивни халогени-, сулфо-, нитро« 
и нитрозо-деривати: 
1) Естри на: 

а) сулфурна киселина: 
1) метил сулфат 
2) етил сулфат 
3) пропил сулфат 
4) друго 

б) 

в) 

г) 

азотна киселина: 
1) нитроглицерин 
2) динитроглицерин 
3) други 
таглеродна киселина: 
1) метилортокарбонат 
2) етилортокарбонат 
3) гвајаколкарбонат (дуотал) 
4) други 
други киселини: 
1) силициумова 
2) гпицероборна 
3) други киселини 

2) Соли на естри на: 
а) сулфурна киселина 
б) јаглеродна киселина 
в) други киселини: 

1) натриум-дибутил-дитиофосфат 
2) други 

3) Деривати на естри на: 
а) сулфурна киселина 
б) азотна киселина 
в) јаглеродна киселина 
г) други киселини 

IX. Азотни соединенија 

29.22 Амино-соединенија: 
1) Ациклични моноамини 
2) Ароматични моноѕмини: 

а) анилин 
б) нафтиламин 
в) толуидин 
г) други 
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3) Ациклични полиамини 5 
4) Ароматични пол намини: 

а) бензидин 5 
б) N-фенил- N-изопропил- р-фени-

лен диамин: 
1) леан, во течна состојба 15* 
2) во прав или во лушпи 15 

в) други 5 
5> Цикла неки, цикленски и циклотер-

пенски: 
а) моноамини 5 
б) полиамини 5 

6) Соли на: 
а) анилин 5 
б) нафтиламин 5 
в) толуидин 5 
г) други 5 

7) Деривати 5 

29.23 Амино-соединенија со прости или ком-
плет: сни кислородни функции: 
1) Амино алкохоли: 

а) триетаноламин 8 
б) други 5 

2) Аминофеноли и аминонафтоли: 
а) метод 15* 
б̂  други 15 

3) Амино алдехиди, кетони и хинони 15 
4) Амино киселини: 

. а) р-аминобензоева 15 
б) р-аминосалицилна 15 
в) други 15 

5) Соли • 
а) натриум глутаминат 5 
б' ппокаинхидрохлорид 15 
в) комплексон и триј одан 15 
г) други 15 

6) Друго 15 

29.24 Кватернерни амониумови солиихидрок-
сиди; лецитини и други фосфо-амино-
липкни: 
1) Кватернерни амониумови соли и хи-

дроксиди: 
а) бензалкониум хлорид 8 
б) сукцинил хол ин јодид 15 
в) холин 8 
г) друго 8 

2) Фосфоаминолипини: 
а) лецитини 15 
б) друго 15 

29.25 Соединение со карбоксиамидна функци-
ја; соединенија ' на таглеродна киселина 

.. со амидна функција: 
1) Ациклични амиди: 

а) ацетамид 15 
б̂  аспарагип и негови соли 15 
в) други 5 

2) Циклични амиди: 
а) уреини 8 
б) уреиди: 

1) барбитурати 15* 
2) други 10* 

в) ацетанилид и деривати - 10* 
г) други ДО* 

3) Ацетоацетилни деривати на циклич-
ни амини 15 

4) Арилиди и супституирани арилиди 
на нафталин-карбонски киселини 15 

29.26 Соединенија со карбокси-имидна функ-
ција (вклучувајќи ортосулфамид на 
бензоева киселина и негови соли) и-со-
единенија со имино-функција (вклучу-

вајќи и хексаметилентетрамин и три-
мети лентримитрамин): 
1) Имиди: 

а) орто-бензосулфимид (сахарин) 15 
б) алфафенил алфаетилглутанимид 

(алфимид) 15 
в) "други 15 

2) Имини: 
. а) гванидини и нивни соли: ^ 

1) гванидин нитрат 8 
2) друго 15 

б) хексаметилентетрамин, соли и де-
ривати 8 

в) алдимини 15 
г) други 8 

29.27 Соединенија со нитрилна функција : 
1) Акрилонитрил4 ' Сл 
2) Други: 

а) фталодинитрил 8 
б) друго 8 

29.28 Диазо, азо — и азокси-соединенија: 
1) азобисизобутиронитрил . Сл 
2) друго 8* 

29.29 Органски деривати и хидразин и хидро-
ксиламин .8 

29.30 Соединенија со други азотни функции: 
1) Изоциј алати за полиуретани Сл 
2) Азиди на карбонски киселини 12* 
3) Изоцијаниди (карбиламини) 12* 
4) Друго 12* 

X. Органско-неоргански и хетелуоцик-
лични соединенија 

29.31 Органски тио-соединенија: 
1) Ксантати: 

а) за флотација на руди 15 
б) други 15 

2) ТиоамидИ 15 
3) Тиокарбамати: 

а) цинкетиленбисдитиокарбамат 15 
б) други 5 

4) Тиурам сулфиди: 
а) тетраетилтиурамдисулфид (тети-

дис)) ' 15 
б) други 15 

5) Меркаптани 5 
6) Тиоетри: 

а) тиодигликол . 15 
б) други 15 

7) Тио-соединенија со кислородна фун-
кција и деривати: 
а) натриум етилмеркуртиосалицилат 

(мертисол) Сл 
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б) алфа амино гама метилтио путер-
на киселина (метионин) Сл 

в) алфа амино бета ццспропионска 
киселина (цистеин) Сл 

г) тиоуреа Сл 
д) тиоетри Сл 
т) друго " Сл 

8) Друго Сл 

29.33 Органски соединенија на жива: 
1) Фенил жива ацетат и хлориди на 

жива 15 
2) Друго 15 

29.34 Други органско-неоргански соединенија: 
1) Тетраетил олово 12 
2) Тетраметил олово 12 
3) Соединенија на силициум 12 
4) Арсенова киселина 15 
5) Арсено-бензоли ^ 15 
6) Други соединенија на арсен 15 
7) Друго 5 

29.35 Хетероцпклични соединенија; нуклеин-
ски киселини: 
1) Лакта ми* 

а) каприлактам Сл 
б) друго 15 

2) Друго 
а) циЈанурилхлорид Сл 
б) кума ри н и мети лку марин 3 
в) новалтин 15 
г) диметридазол 15 
д) мепронидазол 15 
ѓ) ипонидазол 15 
е) триазини (симазин, атразин, аме-

трин и прометрин) 15 
ж) 2-меркаптобензотиазол 15 
з) N-циклохексил- 2-бензоти-азол 15 
ѕ) N-оксидиетилен-бензо-тиазол 15 
и) дибензотиазолдисулфпд 15 
ј) 2-меркаптобензотиазол-цинк 15 
к) фурфурол 12 
л) друго 5 

29.36 Сулфа миди; 
-1) Ацетазоламид 15 
2) Хлорпропамид 15 
3) Натриум-сулфацетамид 15 
4) Сулфадимидин 15 
5) Натриум-сулфадимидин 15 
6) Сулфагванидин 15 
7) Сулфамеразин 15 
8) Натриум-сулфамеразин 15 
9) Сулфизоксазол 15 

10) Ацетилсулфизоксазол * 15 
11) Друго 15 

29.37 Султони и султами: 
1) Султони 15 
2) Султами: 

а) диацетилдифенол 15 
б) други 15 

XI. Про вит алипи, витамини и хормони, 
природни или произведени со син-
теза 

29.38 Провитамини и витамини, природни или 
произведени со синтеза (вклучувајќи и 
природни концентрати), нивни деривати 
кои првенствено се употребуваат како 
витамини и нивни мешаници било да се 
во некој растворувач или не: 
1) Витамин А и деривати: 

а) Ai и Аг 
б) деривати 

2) Витамини В и деривати: 
а) Bi (анеурин) 
б) Вг (рибофлавин) 
в) Вз (пантотенска киселина) 
г) Ве (пиридокеин) и деривати 
д) Ве (фолка киселина) 
ѓ) Bi2 (кобаламини) 
е) Bis (пангаминска киселина) 
ж)друго 

3) Витамин С (аскорбинска киселина) и 
деривати: 
а) витамин С 
б) деривати 

4) Витамин D и деривати: 
а) витамин D 
б) деривати 

5) Провитамини немешани, во воден 
раствор или не: 
а) никотинска киселина, нејзини 

калциумови и натриумови соли 
б) деривати на никотинска киселина 
в) други 

6) Друго: 
а) концентрати и збогатени концен-

трати на природни витамини: 
1) А + D \ 
2) други 

б) Друго 

29.39 Хормони природни или произведени со 
синтеза и нивни деривати кои примар-
но се употребуваат како хормони; дру-
ги стероиди кои примарно се употребу-
ваат како хормони: 
1) Инсулин: 

а) кристален 
б) цинк протамин 
в) други 

2) Хормони на хипофизата (предниот 
лобус) и слични хормони 

3) Адренокортикални хормони 
4) Други: 

а) сексуални хормони 
б) други 

ХИ. Гликозиди и растителни алкалои-
ди„ природни или произведени со 
синтеза, нивни соли, етри, естри и 
други деривати 

Гликозиди, природни -или произведени со 
синтеза, нивни соли, етри, естри и дру-
ги деривати: 
1) Дигиталне 

15 
15 

6 
15 
15 
15 
6 
6 

15 
15 

15 
15 

в 
15 

5 
15 
5 

8 
15 
15 

15 
15 
15 

10 
15 

15 
15 

29.41 

IS 
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1 2 3 

2) Строфантин 15 
3) Сапонини: 

а) дигитонин 15 
б) други ' 15 

4) Друго 15 

29.42 Растителни алкалоиди, природни или 
произведени со синтеза, нивни соли, 
етри, естри и други деривати: 
1) Алкалоиди од групата на опиум: 

а) морфин 15 
б) хероин 15 
в) кодеин 15 
г) тебаин 15 
д) папаверин 15 
ѓ) наркотик 15 
е) други 15 

2) Алкалоиди од кората на кининовец: 
а) кинин и негови соли 15* 
б) други 15 

3) Други: 
а) кокаин и негови соли 15 
б) други 15 

ХТП. Други органски соединенија 

29.43 Шеќери хемиски чисти, освен сахарозе, 
гликоза и лактоза; шеќерни етри и ше-
ќерни естри и нивни соли освен произ-
води од тар. бр. 29.39, 29.41 и 29.42: 
1) Фруктоза 8 
2) Друго 8 

29.44 Антибиотици: 
1) Пеницилин и деривати: 

а) пеницилин 15 
б) ампицилин 15 
в) други 10 

2) Стрептомицин и деривати 15 
3) Тетрациклин и деривати: 

а) тетрациклин - 15 
б) окситетрациклин 15 
в) хлортетрациклин 15 
г) метациклин 15 
д) други 10 

4) Други: 
а) цефалоспорини 10 
б) други ' 10 

29.45 Дру »и органски соединенија: 
1) Кетони 15 
2) Алкохолати на метал 15 
3) Друго: 

а) швајнфуртско зелено 15 
б) друго 15 

Глава 30 — Фармацевтски производи 

З а б е л е ш к и : 

1. Под изразот „лекови" (тар. број 30.03) се 
подразбираат производи (освен храна и пијачки, 
како што се диететска и дијабетеса храна или хра-
на за јакнење, тонични пијалаци, минерални води 
и ел.) кои не се распоредуваат во тар. број 30.02 
или 30.04, но се: 

1) производи кои содржат два или повеќе 
состојки измешани или ^ составени за терапевтска 
или профилактичка употреба; 

2) неизмешани производи погодни за таква 
употреба, подготвени во определени дози или фор-
ми, или во пакувања за продажба на мало за тера-
певтски или профилактички цели. 

За примената на овие одредби и точка 3 
под 4 на овие забелешки се сметаат: 

а) како неизмешани производи: 
1) неизмешани производи растворени во 

вода; 
2) сите производи што се распоредуваат во 

глава 28 или 29 на оваа тарифа; 
3) прости растителни екстракти што се во 

тар. број 13.03; стандардизирани или растворени во 
кој и да е растворувач; 

б) како измешани производи: 
1) колоидни раствори и суспензии (освен 

колоиден сулфур); 
2) растителни екстракти добиени со обра-

ботка на мешаница на растителни материјали; 
3) соли и к о н ц е н т р а т добиени со испару-

вање на природни минерални води. 
2. Тарифните броеви на оваа глава не опфа-

ќаат: 
1) водени дестилати и водени раствори на 

Јвтерски масла, погодни за медицински потреби (тар. 
број 33.06); 

2) паста за заби од сите видови, вклучу-
ва јќи ги и оние што имаат , терапевтски или про-
филактички својства, што треба да се распоредат 
ро тар. број 33.06; 

3) сапун и други производи од тар. број 34.01 
кои содржат додатни лековити компоненти. 

3. Tap. број 30.05 опфаќа само: 
1) стерилен хируршки катгут и сличен сте-

рилен материјал за вшива ње; 
2) Стерилна ламинари1а; 
3) стерилни тампони за запирање на крва-

вење во хирургијата; 
4) контрастни препарати за испитување на 

Х-зраци и дијагностички реагенси (исклучувајќи ги 
оние од тар. број 30.02), заради применување врз па-
циенти, а кои се неизмешани производи, подгот-
вени во одмерени дози. или препарати што се сос-
тојат од два или повеќе производи измеша гл или 
составени за таква употреба; 

5) реагенси за определување на крвни т у п и ; 
6) забарски цементи и други пол петици што 

се употребуваат во забарството; 
7) кутии и сетови за прва помош. 

Тарифен НАИМЕНУВ <\ЊЕ Царинска 
броЈ стапка 

! 2 3 

30.01 Жлезди и други органи за оргаиотера-
певтски потреби, сушени, во прав или 
не; органотерапевтски екстракти од 
жлезди и други органи или од нивни 
секреции; други животински материи 
подготвени за терапевтски или профил-
актички потреби, неспоменати ниту оп-
фатени на друго место: 
1) Жлезди и други органи: 

а) сушени и во прав 15 
б) друго 15 

2) Екстракти: 
а) од жлезди за терапевтски цели 15 
б) други 13 
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3) Друго: 
а) змиски отров 15 
б) крвна плазма 15 
в) друго 15 

20.02 Серуми на имунизирани животни или 
луѓе, микробиолошки вакцини, токсини, 
микроби ол ошки култури (вклучувајќи и 
ферменти но исклучувајќи квасци) и 
слични производи: 
1) Серуми и микробиолописи вакцини: 

а) серуми 10 
б) вакцини: 

1) липовакцини 10 
2) други 10 

2) Друго 
а) ферменти 10 
б) дт-уго 10 

20.03 Лекови, вклучувајќи и ветеринарски 
лекови• 
1) Кои содржат антибиотици или нивни 

дерина!и: 
а) готови лекови 15* 
б) лоцирани лекови во растурена сос-

тојба кои содржат една или по-
веќе супстанции 15* 

в) меша ници за изработка на лекови 
кои содржат една или повеќе суп-
станции 15* 

2) Коч содржат хормони или произ-
води со хормонско дејство, но кои не 
содржат антибиотици ниту нивни де-
рик ати • 
а) готови лекови 15* 
б) .позирали лекови во растурена сос-

тојба кои содржат една или по-
веќе супстанции 15* 

в) мешавини за изработка на лекови 
кои содржат една или повеќе суп-
станции 15* 

3) Кои содржат алкалоиди или нивни де-
р т ат и, но не содржат хормони ниту 
производи со хормонско дејство, како 
ни антибиотици ниту деривати на ан-
тибиотици : 
а) готови лекови 15* 
б) дозира ни лекови во растурена сре-

то;! ба кои содржат една или по-
веќе супстанции 15* 

в) мешаници за изработка на лекови 
кои содржат една или повеќе суп-
станции 15* 

4) Други: 
а) готови лекови 15* 
б) дозирани лекови во растурена сос-

тојба кои содржат една или по-
веќе супстанции 15* 

Е) мешаница за изработка на лекови 
кои содржат една или повеќе суп-
ова и ции 15* 

г) Јаглен активен, медицински 10 
д) растителни екстракти, медицински 10 
ѓ) диететски препарати, вина и води, 

медицински 10 

10 

10 

10 

10 
10 

10 
10 

е) рибино масло, медицинску 
ж) парафин, вазелин и други меди-

цински масти 
з) друго: 

1) ацетфенитидин, ацетанилид, аце-
тил салицилна киселина 

2) натриум Р-аминосалицилат (раѕ-
-натриум) 

3) сулфо препарати 
4) лековити растенија, пакувани за 

продажба на мало, чаеви меди-
цински 

5) друго 

30.04 Вата. газа, ленти и слични предмети (за-
вои фластери, облоги од синап ити.), 
импрегнирани или п р е п е ч е н и со ф а р м а -
цевтски материи и во пакувања за про-
дажба на мало. за медицински и хирур-
шки потреби, освен производите од точка 
3 на забелешките кон оваа глава: 
1) Вата 
2) Газа 
3) Гипсирани ленти 
4) Фластери 
5) Друго 

30.05 Други фармацевтски производи: 
1) Стерилни хируршки катгути и сли-

чен стерилен материјал за вшивање, 
стерилна ламинарија 

2) Предмети за запирање крв, стерилни 
3) Контрастни средства за радиографски 

испитувања и дијагностички реагенси 
подготвени заради примена врз па-
циент: 
а) кои содржат јод и деривати на јод 
б> друго 

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

5) Сетови за прва помотп (торби, кутии и 
ДР-) 

6) Друго 

Глава 31 — Ѓубриња 

З а б е л е ш к и : 

1. Tap. број 32.02 ги опфаќа само следните про-
изводи освен ако не се во форми или пакувања опи-
шани во тар. број 31.05: 

а) производи кои му одговараат на некој од 
долунаведените описи: 

1) натриум нитрат кој не содржи, по те-
жина, повеќе од 16,3®/© азот; 

2) амониум нитрат, чист или не; 
3) амониум сулфонитрат, чист или не; 
4) амониум сулфат, чист или не; 
5) калциум нитрат кој не содржи, по т е -

жина, повеќе од 16% азот; 
6) калциум-магнезиум нитрат, чист или не ; 
7) калциум цијанамид кој не содржи, гк$ 

тежина, повеќе од 25°/в азот, обработен со маслф 
или не; 

10 
10 
10 
15 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 
10 

10 
10 
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8) уреа, чиста или не; 
б) ѓубриња кои се состојат од какви и да 

било производи наведени во одредбите под а) на 
оваа точка меѓусебно измешани без оглед на кван-
титативниот однос; 

в) ѓубриња кои се состојат од амониум хло-
рид или од кои и да било производи наведени во 
одредбите под а) или б) на оваа точка измешани со 
вар, гипс или со други неоргански неѓубриви мате-
рии, без оглед на квангитативниот однос; 

г) течни ѓубриња кои се состојат од произ-
водите наведени во одредбите под а) под 2) и 8) на 
оваа точка или од мешаници на тие производи во 
воден или течен амонијачен раствор. 

2. Tap. број 31.03 ги опфаќа само следните про-
изводи ако не се подготвени во формите или па-
кувањата опишани во тар. број 31,05: 

а) производи кои му одговараат на некој од 
долунаведените описи: 

1) базна згура; 
2) калцлнирани калциум фосфати (термо-

фосфати и топени фосфати) и природни алуминиум 
калциум фосфати калцииирани; 

3) с у п е р ф о с ф а т (прости, двојни и тројни); 
4) калциум кисел фосфат кој содржи по 

тежина не помалку од 0 2°/о флуор; 
б) ѓубриња кои се состојат од какви и да 

било производи наведени во одредбите под а) на 
оваа точка меѓусебно измешани без оглед на кванти-
тативниот однос; 

в) ѓубриња кои се состојат од производите 
наведени во одредбите под а) или б) на оваа точка 
меѓусебно измешани со вар, гипс или со други не-
органски и неѓубриви материи, без оглед на кванти-
татизниот однос. 

3. Tap. број 31.04 ги опфаќа само следните про-
изводи ако истите не се подготвени во формите или 
пакувањата опишани во тар. број 31.05: 

а) производи кои му одговараат на некој од 
долунаведените описи: 

1) сурови природни соли на калиум (кар-
налиг, каинит, силвинит); 

2) сурови соли на калиум добиени со тре-
тирање на меласа од шеќерна репа; 

3) калиум хлорид, чист или не освен оној 
кој е предвиден во точка 6 под Зна овие забелешки; 

4) калиумсулфат кој не содржи, по тежи-
на повеќе од 52% КгО; 

5) магнезиум - - калиумсулфат кој не со-
држи. по тежина, повеќе од 30% К2О; 

б) ѓубриња кои се состојат од производите 
наведени во оваа точка под а) меѓусебно измешани, 
без оглед на квантитативниот однос. 

4. Моноамониум и диамониум ортофосфати, 
чисти или не и нивни мешаници се распоредуваат 
во тар. број 31.05. 

5. Заради квантитативните критериуми наведе-
ни во точка 1 под а) точка 2 под а) и точка 3 под а) 
на овие забелешки, пресметката се врши на сув без-
воден производ. 

6. Оваа глава не опфаќа: 
1) животинска крв од тар. број 05.15; 
2) издвоени хемиски определени соедине-

нија, освен оние кои им одговараат на описите во 
точка 1 под а), точка 2 под а) точка 3 под а) и точка 
4 на овие забелешки; 

3) култивирани кристали на калиум хлорид 
(освен оптички елементи со поединечна тежина не 
помалку од 2,5 gr. под тар број 38.19; оптички еле-
менти од калиум хлорид (тар. број 90.01). 

Тарифен 
број 

НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
етагита 

31.01 Гуано и други животински или расти-
телни природни ѓубриња, меѓусебно из-
мешани или неизмешани но хемиски нео-
бработени 

минерални или хе-31.02 Азотни ѓубриња, 
миски: 
1) Натриум нитрат, природен кој содржи 

најмногу 16,3% азот по тежина 8* 
2) Амониумнитрат: 

а) со содржина на амониумнитрат 
најмалку 99% и повеќе: 
1) кристален , 12* 
2) други 12* 

б) со содржина на амониумнитрат под 
89®V 8* 
1) кристален 8* 
2) гранулиран 8* 
3) друго 8* 

3) Амоииумсулфонитрат 8* 
? 4) Амониумсулфат 8* 

5) Калциумнитрат кој содржи најмногу 
16% азот по тежина; калциумнитрат, 
магнезиумнитрат 8* 

6) Калциумцианамид кој содржи на ј -
многу 25% по тежина азот ' 8* 

7) Уреа 8* 
8) Други: 8* 

а) варовен амониум нитрат (KAN) 3* 
б) амонијачен раствор на амониум 

нитрат или уреа 8* 
в) други 8* 

31.03 Фосфорни ѓубриња, минерални или хе-
миски: 
1) Базна згура 8* 
2) Суперфосфати: 

а) прости (са 16 до 20% Р»Оѕ) 8* 
б) тројни (над 38% Р-Оз) 8* 
в) други 8* 

3) Други: 
а) калцинирани калциум фосфати 8* 
б) кисели калциум фосфати 8* 
в) сурови фосфати 8* 
г) друго 8* 

31.04 Калиумови ѓубриња, минерални или хе-
миски: 
1) Соли на калиум, природни сурови Сл 
2) Калиумхлорид Сл 
3) Калиумсулфат кој содржи најмалку 

52% КгО по тежина Сл 
4) Други Сл 

31.05 Други ѓубриња; производи од оваа глава 
подготвени во таблети, пасти ли и слични 
форми или во пакувања до најмногу 
10 kg бруто-тежина: 
1) Ѓубриња, неспоменати во други та-

рифни броеви на оваа глава кои со-
држат три компоненти за ѓубрење: 
азот, фосфор и калиум: 
а) комплексни 8* 
б) мешани 8* 
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рифии броеви на оваа глава, кои со-
држат две компоненти за ѓубрење: 
азот и фосфор: 
а) комплексни 8* 
б) мешани 8* 
в) диамониум фосфат 8* 

3) Ѓубриња, неспоменати во други та-
рифни броеви на оваа глава кои со-
држат две компоненти за ѓубрење: 
азот и калиум: 
а) комплексни 8* 
б) мешани 8* 

4) Други ѓубриња неспоменати во други 
тарифни броеви на оваа глава; произ-
води од оваа глава во форма на таб-
лети, па сти ли или слични подготвени 
форми или во пакување бруто-те-
жипа ко а не преминува 10 kg в 

Глава 32 — Fiu трепти за штавење и бојосување; та-
вици и mimzu ровити: материи за бојосување; бои; 
средства за ШЈГ^^уер-ше и лакови; китови; полне-
тици и средства за злтшѕање: печатерски бои, мас-

тила и тушеви 

З а б е л е ш к и 

1. Ораа глава не опфаќа: 
1) изолирани хемиски определени елементи и 

соединенија, освен опие од тар. број 32.04 или 32.05, 
неоргански производи кои се" употребуваат како лу-
минофори (тар. број 32.07). како и бои и други ма-
терии за бојосување во форми и пакување за про-
дажба на мало, од тар. број 32.09; 

2) талати и други та нин ски деривати на про-
изводите од тар. број 29.38 до 29.42, на тар. број 29.44 
или од тар. број 35.01 до 35.04. 

2. Tap. број 32.05 опфаќа мешаници на стабили-
ѕирани соли на диазониум и соединенија за про-
изводство на азо бои, 

3. Tap. бр. 32.05, 32.06 и 32.07 опфаќаат и пре-
парати врз ба?а на синтетички органски материи 
за бојосување (вклучувајќи и пигментни материи 
за бојосување) лак-бои; и други материи за 
бојосување што се употребуваат за бозосување на 

- пластични маси, каучук и слични материи во маса 
или како состојки во препарати за печатење на 
текстил. Тие тарифни броеви не опфаќаат подгот-
вени пигменти кои спаѓаат во тар. број 32.09. 

4. Tap. број 32.09 опфаќа раствори (освен коло-
диум) кои се состојат од кој и да било производ на-
веден во тар. бр. 39.01 до 39.06 во испарливи орган-
ски растворувачи, но само ако тежината на раство-
рувачот преминува 50% од тежината на растворот. 

5. Под изразот „материи за бојосување" во оваа 
глава не се подразбираат производите што се упот-
ребуваат како полнетине во маслени бои, без оглед 
дали се погодни или непогодни за бојосување на во-
дени бои. 

6. Под изразот „фолии за печат" во тар. број 
32.09 се подразбираат производи кои се употребу-
ваат за печатење на пр., на корици за книги или 
лента за шапки коп се состојат од: 

1) тенки ливчиња составени од метален прав 
(вклучувајќи и прав на благородни метали) или од 
пигменти агломерираии со лепило, желатин или 
Други сврзии средства; 

2) метал (на пр., злато или алуминиум) или 
од пигмент нанесен на хартија, вештачки пластичен 
материјал или на друга подлога. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

32.01 Екстракти за штавење од растително 
потекло; танини (танински киселини), 
вклучувајќи и со вода екстрахиран та-
нин од галски орев и нивни соли, етри, 
еетри и други деривати: 
1) Екстракти од. 

а) костен 6 
б) даб 6 
в) квебрачо Сл 
г) елоша кора 6 
д) кора на мимоза Сл 
ѓ) смрека 6 
е) други 6 

2) Та нини 12 
3) Деривати на та ни ни 12 

32.03 Синтетички органски и неоргански та-
нински супстанци; танински препарати 
било да содржат или не содржат при-
родни такински материи; енди меки пре-
парати за претштавење (на пр., од ен-
цимско, панкреатско или бактериско по-
текло) . 
1) Органски 8 
2) Неоргански 8 
3) Вештачки дужини 8 

32.04 Материи за бојосување од растително 
потекло (вклучувајќи и екстракти од 
дрво од кое се добива боја и други расти-
телни екстракти за бојосување освен ин-
диго) и материи за бојосување од живо-
тинско потекле: 
1) Од растително потекло 12 
2) Од животинско потекло 12 

32.05 Синтетички органски материи за бојо-
сување (вклучувајќи и пигментни мате-
рии за бојосување); синтетични органски 
производи што се употребуваат како лу-
иинофори; производи познати како аген-
си за оптичко белење кои се фиксираат 
на влакното; индиго природно: 
1) Синтетички органски материи за бо-

јосување (вклучувајќи и пигмеитни 
материи за бојосување): 
а) сулфурна нитрозо и нитро бои 5 
б) за бојосување на вискоза во маса: 

1) црни 12* 
2) други 5 

в) други , Сл 
2) Друго 12* 

32.06 Лак-бои 12 

32.07 Други материи за бојосување; неор-
гански производи што се употребуваат 
како луминофори: 

1) Минерална црна 12 
2) Бојосани земји (со додаток на син-

тетична боја) 12 
3) Врз база на цинк сулфид: 

а) литспон 10 
б) други 10 

4) Врз база на титан диоксид 10 
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о) орз иаза на ииединениЈа на кадмиуад ли 
6) Врз база на феро- и ферицијаниди 8 

7) Врз база на соединенија на хром: 
а) хромно зелено 10 
б) хромно жолто (олово-хромат) 12 
в) цинково жолто (цинк-хромат) 10 
г) други 12 

8) Врз база на олово карбонат 12 
9) Цинково сиво 12 

10) Ул тра марин 12 
11) Концентрирани дисперзии на пиг-

менти: 
а) минерални 10 
б) други 10 

12) Пигменти врз база на метален прав: 
а) врз база на алуминиум 8 
б) други 8 

13) Неоргански луминофори 12 
14) Друго 8 

32.08 Приготвени пигменти, приготвени сред-
ства за премачкување, приготвени бои, 
ста кл ести емајл и и глазура течни гл ето-
са ни и слични производи кои се употре-
буваат во индустријата на керамика, 
емајл и стакло; ливчиња за обложу-
вање; толчено стакло (стаклача) и други 
стакла во прав, гранули или лушпи: 
1) Приготвени пигменти, средства за 

премачкување и бои: 
а) врз база на кобалт 10 
б) врз база на благородни метали 10 
в) друго 10 

2) Сгаклести емајли и^глазури: 
а) врз база на благородни метали 10 
б) друго 10 

3) Друго-
а) стакло во прав, гранули и лушпи 10 
б) керамички бои 10 
в) друго 10 

32.09 Маслени и проѕирни лакови, водени бои; 
приготвени водени пигменти кои се упот-
ребуваат за довршување на кожа; бои 
и емајли; пигменти во ленено масло, во 
вајт-шпирит, во терпентинско масло, во 
фирн&јс или во други разредувани за бои 
или емајли; фо лин за печат; бои или 
други материи за бојосување во форми 
или пакувања за продажба на мало; 
раствори дефинирани во точка 4 на забе-. 
лешките кон оваа глава: 
1) Бои во воден раствор (емулзии и дис-

п е р з и и 13 
2) Други бои и емајли; маслени и про-

ѕирни лакови; раствори дефинирани 
во точка 4 на забелешките кон 
глава 32 13 

3) Пигменти во медиум за бои и емај ли 13* 
4) Друго, вклучувајќи и водени бои: 

а) фолии за печат 10* 
б) друго 10* 

82.10 Бои за уметничко сликарство, за настава 
или за фирмописци; бои за нијансирање, 
бои за разонода и ел. во таблети, туби, 
во теглички, во шишиња, во чииичиња и 
слични форми или пакувања; бои во се-

тови со или оез четки, палети или друг 
прибор 
1) Темпери и водени бои 15 
2» Маслени бои 15 
3) Друго 12 

32.11 Приготвени сикативи 12 

32.12 Стаклорезачки китови; китови за кале-
мење; сликарски полнетици; ^огноот-
порни препарати за ѕидарството; китови 
за пополнување, задевање и слични, 
вклучувајќи и смолни китови и цементи: 
1) Кит за грундирање 15 
2) Друго 15 

32.13 Мастила за пишување, печатарски бои и 
други мастила: 
1) Печатарски бои: 

а) црни 5 
б) друго 5 

2) Друго: х 

а) мастила за пишување 12 
б) тушеви за цртање 12 
в) друго: 

1) пасти за хемиски 12 
2) мастило 12 
3) друго 12 

Глава 33 — Етереки war* а и г- —оиди; парфиме-
риски, козметички и тоалетни прѕлатаати 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) сложени алкохолни препарати (познати под 

називот „концентрирани екстракти"), за производс-
тво на алкохолни пијачки од тар. број 22.09; 

2) сапуни и други производи кои се распоре-
дуваат во тар број 34.01; 

3) терпентинско. масло и други производи 
што се распоредуваат во тар. број 38 07; 

2. Изразот „парфимериски, козметички и тоа-
летни препарати" во тар. број 33.06 се однесуваат, 
меѓу другото, и на: 

1) приготвени дезодоранси за простории, со 
или без парфем; 

2) производи, измешани или не (освен дести-
лирани ароматични води и водени раствори наетер-
ски масла), погодни за употреба како парфимерис-
ки, хГозметички или тоалетни препарати или како 
дезодоранси за простории, кои се подготвени во па-
кувања за малопродажба. 

33.01 Етерски масла (со терпен или без тер-
пеи), течни и цврсти; смо ли — резиноиди; 
концентрати на етерски масла во масти, 
маслени масла, восоци или слични мате-
рии, добиени со ладна апсорпција или со 
мацерација; споредни терпенски произ-
води од детерпенација на етерски масла: 
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1) Растителни и етерски масла: 
а) лимонско, портокалово и мандари-

нино 
б) други 

2) Резиноиди 
3) Терпенски споредни производи добие-

ни со детерпенација на етерски масла 
4) К о н ц е н т р а т на етерски масла во мас-

ти, неиспарливи масла, восоци или 
слични материи, добиени со ладна ап-
сорпција или со мацерација 

I 
5 
5 

15 

15 

83.04 Мешаници на две или повеќе миризливи 
материи (природни или синтетички), ме-
шаници врз база на една или повеќе на 
овие материи (вклучувајќи и алкохолни 
раствори), кои се употребуваат како су-
ровини во парфимериската и прехранбе-
ната индустрија, во индустријата на пи-
јачки и во други индустрии: 
1) За прехранбената индустрија 
2) За производство на алкохолни и бе-

залкохолни пијачки 
3) За индустријата на козметички и пар-

фимериски препарати, производство 
на сапуни и детергенти 

4) Друго 

13.06 Парфимериски, козметички и тоалетни 
препарати; дестилирани ароматични во-
ди и водени раствори на етерски масла, 
вклучувајќи и такви производи кои се 
подобни за медицинска употреба: 
1) Недовршени препарати за натамошна 

преработка 
2) Готови производи: 

а) парфимериски 
б) производи за нега на кожата: 

1) пудра за бебиња 
2) друго 

в) производи за капаци, веѓиитрепки 
г) кармини за уста 
д) производи за нокти 
ѓ) производи за заби и уста 
е) производи за коса 
ж) пасти и лосиони за бричење 
з) дезодоранси и депилатори 
ѕ) дестилирани ароматични води и 

водени раствори на етерски масла 
вклучувајќи ги истите и за меди-
цинска употреба 

и) друго 

15* 

15 

15 
15 

10 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

15 
15 

2. Под изразот „сапун" (тар. број 34.01) се раз -
бира сапун кој се раствора во вода. Сапунот и дру-
гите производи што се распоредуваат во тар. број 
34.01 можат да содржат додатни материи (на пр, 
дезинфектанти, абразивен прав, полнетици или ле-
кови). Производите кои содржат абразивен прав се 
распоредуваат во тар. број 34.01 само ако се во фор-
ма на стапчиња, колачиња и парчиња оформени 
или леани. Во другите форми се класираат во тар. 
број 34.05 како „прашоци за чистење и слични 
препарати". 

3. Повикување во тар. број 34.03 на масла од 
нафта и масла добиени од битуменозни минерали 
се однесува на производите дефинирани во точка 3 
на забелешките кон глава 27. 

4. Под изразот „приготвени восоци неемулги-
рани и без растворувач^' (тар. број 34.04) се под-
разбираат: 

1) мешаници на животински восоци, меша-
ници на растителни восоци и мешаници на вештач-
ки восоци; 

2) мешаници на разни видови восоци (жи-
вотински, растителни, минерални и вештачки или 
синтетички); 

3) мешаници на восоци со компетенција не-
емулгирана и без растворувачи, врз база на еден 
или повеќе восоци, и кои содржат масти, смоли, ми-
нерални материи или други материи. 

Tap. број 34.04 не опфаќа: 
1) восоци од тар. број 27.13; 
2) издвоени животински и растителни восоци, 

само бојосани. 

15 
Тарифен Царинска 

15 број НАИМЕНУВАЊЕ стапка 

10 1 2 3 

Глава 34 — Сапуни; органски површински активни 
материи; средства за перење, препарати за подмач-
кување; вештачки восоци; подготвени восоци; пре-
парати за мазнење и чистење; свеќи и слични про-
изводи; пасти за моделирање и „забарски восоци" 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) издвоени хемиски определени соединенија; 
2) пасти за Заби, кремови за бричење или 

шампони кои содржат сапун или органски повр-
шински активни Средства (тар. број 33.06), 

34.01 Сапун; органски површински активни 
производи и препарати кои се користат 
како сапун, разни форми (блокови, офор-
мени фигури, калапи и др.) било да со-
држат или не содржат сапун. 
1) Сапун: 

а) тоалетен 
б) медицински 
в) за бричење 
г) за перење 
д) индустриски 
ѓ) друго 

2) Друго 
34.02 Органски површински активни материи, 

површински активни препарати и препа-
рати за перење било да содржат или не 
содржат сапун. 
1) Органски површински активни мате-

рии: 
а) анјонски 
б) канонски 
в) нејоногени 
г) друго 

2) Површински активни препарати за 
перење (детергенти за домаќинство и 
индустрија) 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

3) Друго 

10 
в 

10 
10 

14 
14 
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1 2 3 

84.03 Препарати за подмачкување и препара-
ти кои се употребуваат за замаслување 
и замастување на текстил, кожа и други 
материјали, не вклучувајќи и препарати 
кои содржат 70% или повеќе, по тежина 
— масла од нафта или масла добиени од 
битуменозни минерали: 
1) Препарати за подмачкување 10 
2) Препарати за замастување на текстил, 

кожа и др. 10 
3) Друго 10 

84.04 Вештачки восоци (вклучувајќи и восоци 
растворливи во вода); приготвени восо-
ци, неемулгирани и без растворувач^. 
1) Вештачки восоци: 

а) мешаници на масни алкохоли 5 
б) други 10 

2) Приготвени мешаници на восоци: 
а) за скии 10 
б) други 10 

84.05 Политури и кремови за обувало, мебел и 
за подови; средства за полирање на ме-
тали; прашоци за чистење и слични пре-
парати освен приготвени восоци од тар. 
број 34.04: 
1) Восоци и кремови за обувало 14 
2) Пасти за мебел и автомобили 14 
3) Масти за подови и производи за одр-

жување на паркети 14 
4) Прашоци за чистење 14 
5) Друго: 

а) брусна паста 
б) друго 

34.06 Свеќи, свеќички, ноќни светилки и слич-
ни производи 

34.07 Маси за моделирање (вклучувајќи ги и 
оние приготвени за забавување на деца; 
маси за моделирање во сетови); препара-
ти, т. н. „забарски восоци" или „смеси 
за забни отпечатоци", во плочки, петко-
ви, стапчиња и слични форми: 
1) Маси за моделирање 
2) Забарски восоци 

Глава 35 — Белтачинести материи и лепила; енцими 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) квасец (тар. број 21.06); 
2) готови лекови (тар. број 30 ОЗ); 
3) вештачки бази за претходно штавање (тар. 

број 32.03); 
4) препарати за натопување или перење врз 

база на енцими и други производи од глава 34; 
5) желатински производи на графичката ин-

дустрија (глава 49); 
2. Под изразот „декстрини" (тар. број 35.05) се 

Подразбираат производите од разградба на скроб со 
Содржина на редуциран шеќер, изразена како д е к о 

троза, сметано на сува материја, што не преминува 
10%. 

Таквите производи со содржина на редуциран 
шеќер каде што содржината на шеќерот преминува 
10%, се распоредуваат во тар. број 17.02 

Тарифен Царинска 
број Н А И М Е Н У В А Њ Е стапка 

1 2 3 

35.01 Казеин, казеинати и други казеински у 
деривати; лепило од казеин: i 
1) Казеин 10 
2) Друго 10 

35.02 Албумини, албуминати и други албумин- j 
ски деривати: 
1) Албумин: * 

а) непогоден за човечка исхрана , 7 
б) свеж или конзервиран ј 7 
в) сушен ^ . 7 
г) друг 7 

2) Албуминати и други деривати на ал-
бумот 7 

35.03 Желатин (вклучувајќи и желатин во 
квадратна или во правоаголна форма • 
обработен или необработен по површи-
ната, бојосан или небојосан) и негови 
деривати; лепило од коска, кожа, живци, 
тетиви и слични производи и лепило од 
риби; желатин од рибини меури: 
1) Желатин 15 
2) Лепила и ту тка ли 15 
3) Друго 15 

Пептони и други протеински материи > 
(исклучувајќи ги енцимите од тар. број i 
35.07) и нивни деривати; кожен прав, \ 
хромиран или' нехромиран: 
1) Пептоцр за медицински цели 15 
2) Друго: 

а) глобулин и хемоглобин (освен како 
лек) 15 

б) друго 15 

Декстрин и декстрински лепила; рас-
твор Л И Б И или пржени скробови; скробни 
лепила: 
1) Декстрин 10 
2) Декстриноки лепила 10 
3) Скробни лепила 10 
4) Друго 10 

34.06 Приготвени лепила, неспомеиати ниту 
опфатени во други тарифни броеви на 
оваа глава односно тарифа; производи 

; погодни за употреба како лепила, под-
* готвени за продажба на мало, во паку-
! вања нето-тежина до 1 kg: 

1) Пакувани за продажба на мало до 1 kg 
нето-тежина 15 

2) Други 1? 

35.07 Енцими; приготвени енцими на друго 
место неспоменати ниту опфатени: 
1) Чисти енцими: 

а) гганкреатин и пепсин 15* 
б) ами лази 5 
в) протеази 5 
г) други 5 

2) Енцимски к о н ц е н т р а т D 

14 
14 

35.04 

14 

35.05 

14 
14 
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Глава 36 — Експлозиви; пиротехнички производи; 
кибрити; пнрофорни легури; запални препарат 

З а б е л е ш к и : 

1 Оваа глава не опфаќа издвоени хемиски оп-
ределени соединенија, освен оние опишани во точка 
2 под 1) и 2) на овие забелешки. 

2. Изразот ..производи од запални материјали" 
во тар. број 36.08 се однесува само на: 

1) металдехид, хексаметилентетрамин и слич-
ни материи изработени во форма на таблети, стап-
чиња и слични форми за употреба како гориво; го-
риво врз база на алкохол и слично приготвени гори-
ва, во цврста или полуцврста форма; 

2) течни горива (на пр. бензин), кои се упо-
требуваат за механички запалки, во садови чија 
зафатнина не надминува ЗОО cm3; 

3) смолни факли, потпалувачи на оган и 
слично. 

Тарифен Царинска 
број Н А И М Е Н У В А Њ Е стапка 

1 2 3 

86.01 Барут: 
1) Бездимен • 15 
2) Црн барут: 

а) ловечки 15 
б) рударски 15 
в) друго 15 

36.02 Приготвени експлозиви, освен барут: 
1) Врз база на амониум нитрат 15 
2) Врз база на хлорати и перхлорати 15 
3) Врз база на нитроглицерин 15 
4) Други: 15 

а) врз база на азотни естри 15 
б̂  ppvth 15 

86.04 Бавпогоречки штапини, детонирачки 
штапини; ударни и експлозивни капели, 
запалки: детонатори: 
1) Детонирачки штапини 15 
2) Бавногоречки штапини 15 
3) Капели 15 
4) Запалки 15 
5) Детонатори 15 

1 2 3 

5) Кремен за запалки 15 
6) Фероцериум 15 
7) Друго 15 

Глава 37 — Производи за фотографски и 
кинематографски цели 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа отпадоци и остатоци 
на материјали. 

2. Tap. број 37.08 се применува само врз: 
1) хемиски производи, измешани или соеди-

нети за фотографски потреби (на пр., осетливи 
емулзии, развивачи и фиксири); 

2) неизмешани материи погодни за употреба 
и приготвени. во одмерени количества или пакувани 
за продажба на мало во форма готова за употреба. 

Tap. број 37 08 не опфаќа фотографски пасти 
или гуми, лакови или слични производи. 

Тарифен Царинска 
број Н А И М Е Н У В А Њ Е стапка 

1 2 3 

37.01 Фотографски плочи и план-филмови, 
осетливи на светлост, неекспонирани од 
кој и да е материјал, освен од хартија, 
картон или ткаенина: 
1) Плочи: 

37.02 

37.03 

36.05 Пиротехнички производи (за огномети, 
за сигнализација на железници при маг-
ла, капели, ракети против град и ел.): 
1) Ракети и предмети за огнохмети 15 
2) Ракети против град 15 
3) Друго 15 

86.06 Кибрити (освен бенгалски кибрити) 10 

86.08 Фероцериум и други пирофорни легури 
во сите форми; предмети од запални 
материјали: 
1) Горива цврсти или во паста, врз база 

на алкохол (зацврснат алкохол и 
слични производи) 15 

2) Металдехид („мета") и други слични 
горива, во таблети, стапчиња и слич-
ни форми 15 

3) Течни горива за запалки, во пакувања 
до ЗОО cm3 15 

4) Смолни факли и смолни ламбади, 
потпалурачи на оган и слични про-
изводи 15 

а) за графичката индустрија 18* 
б) други 18* 

2) План-филм: 
а) рендгенски 18* 
б) забарски 18* 
в) дозиметриски 18* 
г) за графичката индустрија 18* 
д) други 18 

Филмови во ролни, осетливи на светлост, 
неекспонирани, перфорирани или непер-
форирани: 

1) Двојно емултирани, неподготвени за 
продажба на мало, со ширина над 
ЗОО mm: 
а) рендгенски медицински 13* 
б) рендгенски индустриски 18 

2) Подготвени за продажба на мало: 
а) црно-бел негатив и позитив 18* 
б) колор: 

1) негатив 18 
2) позитив 18 
3) дијапозитив 18 

3) Флуорографски филм 18* 
4) Кинематографски и телевизиски филм- 18* 
5) Микрофилм 18* 
6) Други 18 

Хартија, картон и ткаенини, осетливи 
на светлост, неек д о п и р а л и или експо-
ниран^ но неразвиени: 
1) Хартија: 

а) црно-бела 1§ 
б) колор: 
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1> неподготвена за продажба на 
мало 

2) друга 
в) за фотокопирање на документи: 

1) диазо 
2) друга 

2) Друго 
37.04 Плочи и филмови осетливи на светлост, 

експонирани, но неразвиени, негатив и 
позитив: 
1) Кичофилмони негатив: 

а) црпо-бел 
б) колор 

2) Кинофилмови позитив: 
а) црчо-бел 
б) колор 

3) Плочи 
4) Друго: 

а̂  за графичката индустрија 
t>) фотографски 
в) друго 

37.05 Плочи, нелерфорирани и перфорирани 
филмови (освен кинематографски фил-
мови). ексттонирани и развиени, негатив 
или позитив: 
1) Плочи: 

а) за графичката индустрија 
б) други 

2) Филмови: 
а) микрофилмови, млкпефишеви и ел.: 

1) со снимен оригинален научен 
текст 

2) друго 
б) за графичката индустрија 
в) друго 

37 07 Кинематографски филм, експониран и 
разбиен, со или без звучна трага или кој 
се состои само од звучна трага, негатив 
или позитив: 
1) Само со звучна трага 
2) Други: 

а) негатив 
б) позитив 

38.08 Хемиски производи и материјали за мо-
ментни осветлувања, видови и форми 
погодни за употреба во фотографијата 

13 
18 

15 
15 
15 

4) производи наведени во точка 2 под а), 
под в), под г) и под д); 

б) мешаници на хемикалии и на прехранбени 
материи што се користат во приготвувањето на про-
изводи за човечка исхрана (главно тар. број 21.07); 

в) лекови ,(тар. број 30 ОЗ). 
2. Tap. број 38 19 ги опфаќа следните производи 

кои не се распоредуваат во кој и да било друг та-
рифен број од оваа тарифа: 

а) култивирани кристали (освен оптички еле-
менти) со поединечна тежина од 2,5 и повеќе грама, 
од магнезиум оксид или од халогениди на алкални 
или на земно-алкални метали; 

б) горивни масла; 
в) средства за бришење на мастило, пригот-

вени во пакувања за продажба на мало; 
г) производи за исправање на матрици, при-

готвени во пакувања за продажба на мало; 
д) керамички испитувачи на топлина, топли-

ви (на пр. Сегерови пирамиди); 
ѓ) гипс специјално приготвен за употреба во 

забарството; ^ 
е) хемиски елементи од глава 28 (на пр., си-

лициум и селен) допирани (приготвени за употреба 
во електрониката), во форма из дискови, плочки, 
или во слични форми, измазнет« или немазнети, 
преслечени или непреслечени со еднообразен епи-
таксијален слој. 

38.01 Вештачки графит:' ко пг иден графит, ос-
вен суспензии во масло: 
1) Вештачки 5 
2) Колоиден 5 

38.03 Активен јаглен; активни природни ми-
нерални производи: животински јаглен, i 
вклучувајќи и употребен животински 
јаглен: 
1) Животински јаглен 
2) Активен јаглен 
3) Активна глина | 
4) Друго: 

а) активна фосилна земја 
б) друго , » ' ! ' 

Глава 38 — Разни производ« иа хемиската 
индустрија 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
а) издвоени хемиски определени елементи и 

соединенија, освен следните производи: 
1) вештачки графит (тар. број 38.01); 
2) средства за дезинфекција, инсектициди, 

фунгпциди, отрови за стаорци, хербициди, средства 
против 'ртење, средства за регулирање на расте-
жот на растенијата и Слични производи подготвени 
онака како што е опишано во тар. број 38.11; 

3) производи што служат за полнеле на 
противпожарни апарати и противпожарни гранати 
(тар. број 38.17); 

38.05 Тал-масло: 
1) Сурово ' 1 

2) Друго 

38.06 Концентрирана сулфитна дужина 

38.07 Терпентинско масло (смо ино. дрвно и 
сулфатне) и други терпенски раство-
рувачи добиени со дестилација или со 
друга постапка од дрво на иглолисниц«; 
суров дипентен; сулфитен терпентин; бо-
рови масла (освен борово масло сиро-
машно со терпинеол): 
1) Терпентинско масло 
2) Дипентен, суров 
3) Борово масло 
4) Друго: 

а) терпентинех!* т с и - ^ г ^ о ч ч и од дес-
тилација на бирово дрво 

б) друго 

10 
15 
12 

12 
12 

10 
10 

5 

12 
12 
12 

12 
12 
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а) претконцентрати со две или повеќе 
компоненти 5 

б) готови препарати 10 
в) друго 8 

38.12 Приготвени глазури, приготвени апрету-
ри и приготвени средства за нагризува-
ње што се употребуваат во текстилната, 
хартиената, кожарската и во слични ин-
дустрии: 
1) За текстилната индустрија: 

а) недовршени препарати 5 
б) друго 10 

2) За индустријата на хартија: 
а) недовршени препарати 5 
б) друго 10 

3) За индустријата на кожа: 
а) недовршени препарати 5 
б) друго 10 

4) Друго: 
а) недовршени препарати 5 
б) друго 10 

38.13 Препарати за декапирање метални по-
вршини; топители и други помошни сред-
ства и други помошни препарати за ме-
ко и тврдо лемење и заварување; прашо-
ци и пасти за меко и тврдо лемење и за-
варување, кои се состојат од метали и 
други материјали; препарати од видови-
те што се употребуваат како јатки или 
облоги за прачки за заварување и елек-
троди : 
1) За декапиргње 10 
2) За лемење и заварување 10 
3) Друго 10 

38.14 Препарати против детонација, препарати 
за спречување на оксидација, средства 
за спречување на наслаги од гума, по-
добрувани на вискозитетот, препарати за 
спречување на корозија и слични при-
готвени адитиви за минерални масла: 
1) Адитиви за тешки минерални масла 

и за сурова нафта: 
а) препарати за подобрување на вис-

козитетот 8* 
б) антиоксидациони, пептизациони, ЕР 

и антикорозиони препарати 10 
в) други 10 

2) Адитиви за моторни горива: 
а) антидетонациони врз база на тет-

раетил на олово и др. 10 
б) антикорозиони и антиоксидациони 10 
в) други адитиви 10 

38.15 Забрзувани на вулканизација на каучук 151 

38.16 Приготвени хранливи подлоги за разви-
вање на микроорганизми 5 

38.17 Препарати и полнења за апарати га гас-
нење пожар; наполнети гранати за гас- ј 
нење пожар: 
1) Препарати за гаснење пожар од кла-

сата БСЕ 13 
Ч 2) Препарати за гаснење пожар од кла-

сата А 8 
3) Друго 8 

88.08 Колофониум и смолни киселини и нивни 
деривати, освен смолни ветри од тар. 
број 39.05; пинолин и колофониумски 
масла: 
1) Колофониум и смолни киселини 15 
2) Деривати на колофониум и на смолни 

киселини: 
а) резинати 12 
< 

б) колофониум полимеризиран и ок-
сидиран 15 

3) Смолни есенции и масла 12 
4) Друго 12 

88.09 Катран од дрво; масла од катран од др-
во (освен сложените растворувачи и раз-
редувачи од тар. број 38.18); дрвен крео-
зот; дрвна нафта; ацетонско масло; рас-
тителни смоли од сите видови; пиварска 
смола и слични соединенија врз база 
на колофониум или растителна смола; 
сврзни средства за леарски јатки врз ба-
за на природни смолни производи: 
1) Катран од дрво: 

а) од иглолисници 12 
б) од листокапно дрво 12 

2) Масло од дрвен катран 12 
' В) Дрвен креозот 12 
' f ) Дрвна нафта (суров метанол) 12 

р) Ацетонско масло 12 
в) Растителни смоли, непреработена 

а) дрвна смола 10 
б) други 10 

7) Пиварска смола 10 
8) Друго 10 

88.11 Средства за дезинфекција, инсектициди, 
фунгициди, отрови за стаорци, хербици-
ди, средства против 'ртење, средства за 
регулирање на растежот на растенијата 
и слични производи приготвени во фор-
ми или во пакувања за продажба на ма-
ло или како препарати или производи 
(на пр. сулфурирани ленти, фитили и 
свеќи, хартија за убивање муви): 
1) Дезинфекциони средства: 

а) претконцентрати со две или повеќе 
компоненти 8 

б) готови препарати 10 
в) друго 8 

2) Инсектициди: 
а) претконцентрати со две или повеќе 

компоненти 5 
б) готови препарати 10 
в) друго 8 

3) Фунгициди: 
а) претконцентрати со две или повеќе 

компоненти 5 
б) готови производи 10 
в) друго* 8 

4) Средства за уништување на плевели 
(хербициди): 
а) претконцентрати со две или повеќе 

компоненти 5 
б) готови препарати 10 
в) друго 9 

5) Друго: 
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38.18 Сложени растворувачи и разредувани за 
лакови и слични производи: 
1) Разредувачи 10 
2) Растворувачи 10 

Ѕ8.19 Хемиски производи и препарати на хе-
миската и на сродни индустрии (вклучу-
вајќи ги и оние кои се состојат од ме-
шаница на природни производи), неспо-
менати и неопфатени во други тарифни 
броеви; остатоци при производството на 
производи на хемиската и на сродни ин-
дустрии, неспоменати и^неопфатени во 
други тарифни броеви: 
1) Сложени катализатори 10 
2) Огноотпорни цементи, малтери и слич-

ни меша ници: 
а) од шамот, динас и силика 10 
б) магнезита« 10 
в) други 10 

3) Друго: 
а) култивирани кристали 10 
б) нафтенска и сулфонафтенска ки-

селина и нејзини соли нераствор-
ливи во вода 10 

в) сулфонати на Нафта нерастворливи 
во вода, сулфонски киселини на 
масла од шкрилци, тиофени и нив-
ни соли: 
1) сулфонати и сулфонски кисели-

ни на масло од шкрилци 10 
2) друго 10 

г) алкил-јагленоводороди во мешани-
ци: 
1) тетрапропилен (тетрамерпропи-

лен) 10 
2) друго 10 

д) хлорпарафин и полихлордифенил 10 
ѓ) фузелно, дипелово ткаело 10 
е) јонски изменувачи (освен оние од 

глава 39) 10 
ж) препарати: 

1) за спречување камен 10 
2) против замрзнување и замаглу-

вање 10 
3) за избиетрување (на вино и дру-

ги ферментирани пијачки) 10 
4) енццмски, за смекнување месо 10 
5) за пречистување гасови 10 
6) смекнувачи 10 
7) зацврстувачи за лепила и лакови 10 
8) антикорозиони 10 
9) антиоксидациони за гума: 

а) врз база на фенилбетанаф-
тиламин 10 

б) друго 10 
10) за галванизација и фосфати-

рање 15 
11) лабораториски 12 
12) препарати за забарството 10 
13) друго 10 

. з) апсорбенси за вакуум-цевки 10 
ѕ) композиции (мешаници) за акуму-« 

латори врз база на кадмиум-оксид 
и никел-хидроксид 10 

и) електродни антрацитни маси со 
сврзно средство 10 

ј) база за гума за џвакање 10 
к) течности за хидрауличен пренос 10 

л) неагломерирани мешаница на кар-
бид на метал 10 

љ) керамички испитувачи на топлина 10 
м) јаглерод во блокови, плочи, прач-

ки и ел. и јаглеродни пасти 10 
н) леарски песок преслечен со смоли 10 
њ) адитиви за бетон и малтери 10 
о) средства против пенење 10 
п) друго 10 

О д д ел VII 

ВЕШТАЧКИ СМОЛИ И ПЛАСТИЧНИ МАСИ, ЦЕ-
ЛУЛОЗНИ ЕТРИ И ЕСТРИ И ПРОИЗВОДИ ИЗРА-
БОТЕНИ ОД ТИЕ МАТЕРИИ; КАУЧУК, ПРИРО-
ДЕН И СИНТЕТИЧКИ, ФАКТИС И ПРОИЗВОДИ 

ИЗРАБОТЕНИ ОД ТИЕ МАТЕРИЈАЛИ 

З а б е л е ш к а : 

Производите што се продаваат во сетови и се 
состојат од две или повеќе состојки, од кои некои 
или сите спаѓаат во овој оддел и се предвидени да 
бидат меѓусебно измешани со цел да се добијат про-
изводи од оддел VI или VII, ќе се распоредат во 
тар. број кој му одговара на тој производ, под ус-
лов тие состојки: 

1) да се такви што да можат јасно да се пое-
познаат, со оглед на начинот на кој се продаваат, 
да се наменети да се употребат заедно без потреба 
прво да се прелажуваат; 

2) да се увезени заедно и 
3) да се такви што да можат да се препознаат 

по нивната природа или по релативните nportopirni 
во кои се присутни, и да се дополнуваат меѓусебно. 

Глава 39 — Веѕитачкч емоли и пластични гс аси, це-
лулозни етри и спири и пгi>лзводи од тие материи 

3 а Б е л е ИЈ к И: 
, е/ 

1. Оваа глава не опфаќа: f 
1) фо иии за печат (тар. број 32.С9); ^ 
2) вештачки восоци (тар. број 34.04); 

3) синтетички каучук дефиниран во глава 40, 
како и производи од синтетички каучук; 

4) седларски и сарачки производи (тар боој 
42.01) или предмети за на пат, рачни торби и други 
производи од тар. Qpoj 42.02; 

5) преплети, п лета реки и други производи од 
глава 46 на оваа тарифа; 

6) производи што се распоредуваат во оддел 
XI од оваа тарифа; 

7) обивало, покривка за на глава, чадори, сон-
цобрани, бастуни, корбачи и камшици и ничии де-
лови и други производи од оддел ХП нл оваа та-
рифа; 

8) имитација на накит од тар. брпз 71.16; 
9) производи од оддел XVI на оваа тарифа; 
10) делови на воздухоплови или вози па што 

спаѓаат во оддел XVII од оваа тарифа; 
11) оптички елементи од вештачки т р а п ч -

ин маси, рамки за очила, инструменти за цртање и 
други производи од глава 90 на оваа тарифа; 
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12) производи што се распоредуваат во гла-
ва 91 од оваа тарифа (на пр. кутии за часовници); 

13) музички инструменти, нивни делови и 
други производи од глава 92 на оваа тарифа; 

14) мебел и други производи од глава 94 на 
оваа тарифа; 

15) четки и други производи од глава 96 на 
оваа тарифа; 

16) производи што се распоредуваат во глава 
87 од оваа тарифа ( на пр. играчки, реквизити за 
спорт и за игра); 

17) копчиња, рајсфершлус^ чешли, пијука-
ла и цевчиња за лулиња, чибуци и слично; дело зи 
на вакуум-шишиња и слично; перца, пенкала и 
други производи од глава 98 на оваа тарифа. 

2. Tap. бр. 39.01 и 39.02 ги опфаќаат само след-
ните производи произведени со хемиска синтеза: 

1) синтетички пластични материи, вклучу-
вајќи и синтетички смоли; 

2) силикони; 
3) резоли; тачни полиизобутилени и слични 

синтетички производи на поликондензација и поли-
меризација. 

3. Tap. бр. 39.01 до 39.06 опфаќаат материјали 
само во следните форми: 

1) течни , или пасти (вклучувајќи и емулзии, 
дисперзии и раствори); 

2) во блокови, грутки, прав (вклучувајќи и 
прав за леење), во гранули, лушпи и во слични 
форми во растурена состојба; 

3) во монофили чија најголема димензија на 
попречниот пресек преминува 1 mm; во безрабни 
цевки, прачки, стапови и во профи лир ани форми, 
со обработена или необработена површина, но по-
инаку необработени: 

4) во плочи, листови, филмови, фолии и во 
ленти (освен оние што се распоредени во тар. број 
51.02 согласно со точка 4 кон глава 51), печатени или 
испечатени или кои на друг начин површински се 
обработени, несечени или сечени во правоаголна 
форми но не и понатаму обработувани (дури и ако 
така сечени стануваат производи готови за упо-
треба); 

5) отпадоци и одломки. 

39.01 Производи на кондензација, поликонден-
зација и полиадиција, модифицирани или 
^модифицирани, полимеризирани, ли-
неарни или нелинеарни (на пр. фенопла-
сти, аминопласти, алкиди, полиалилни 
естри и други незаситени полиестри. си-
ликони) : 

1) Јонски изменувачи 15* 
2) Фенопласти во примарни форми 12 
3) Фенопласти во форма на плочи, ли-

стови, филмови, фо лин и ленти 15 
4) Феноплаети во други форми, вклучу-

вајќи и отпадоци, одломки и отсе-
чоци 12 

5) Аминопласти во примарни форми: 
а) лепила 15 
б) друго 15 

6) Аминопласти во форма на плочи, ли-
стови, филмови, фолии и ленти: 
а) декоративни ламинати 15 
б) друго 15 

Аминопласти во други форми, вклу-
чувајќи и отпадоци, одломка и от-
сечоци 15 

8) Алкиди и други полиестри, во при-
марни форми: 
а) алкидни смоли 10 
б) полирстри: 

1) заситени: 
а) во прав и во гранулат 10 
б) други 10 

2) незаситени: 
а) во прав и во гранулат 10 
б) други 15 

9) Алкиди и други полиестри во форма 
на плочи, листови, филмови, фолии 
и ленти: 
а) самолепливи 15 
б) друго 15 

10) Ал ки ди и други полиестри во други 
форми, вклучувајќи и отпадоци, от-
сечоци и одломки 15 

11) Полиамиди во примарни форми: 
а) во прав и во гранулат Сл 
б) други 10* 

12) Полна миди во форма на плочи, ли-
стови, филмови, фолии и ленти 15 

13) Полиамиди во други форми, вклучу-
вајќи и отпадоци, одломки и отсе-
чоци 15* 

14) Полиуретани во примарни форми 15 
15) Полиуретани во други форми, вклу-

чувајќи и отпадоци, одломка и от-
сечоци • 15* 

16) Епоксидни смо ли во примарни фор-
ми 15* 

17) Епоксидни смо ли во други форми, 
вклучувајќи и отпадоци, одломки и 
отсечоци 15* 

18) Силикони: 
а) силиконски масла 10 
б) емулзии 15 
в) друго 15* 

19) Други производи на кондензација, 
поликондензација и полиадиција: 
а) полиетри за меки полиуретански 

пени: 
1) чисти 15* 
2) приготвени 15* 
3) други 15* 

б) пол петри за полутврди полиуре-
тански пени: 
1) чисти 10 
2) приготвени , 15* 
3) други 15* 

в) полиетри за тврди полиуретански 
пени: 
1) чисти 10 
2) приготвени 15* 
3) други 15* 

т) друго 15 
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39,02 Производи на полимеризација и кополи-
меризација (на пр., полиетилен. политет-
рахалоетилени, полиизобутилен, поли-
стирол, поливинил хлорид, поливинил 
ацетат, поливинил хлорацетат и други: 
поливинилни, полиакрилни и полиметак-
рилни деривати, кумарон-инден смо ли 
ити.): 

1) Јонски изменувачи 15* 
2) Полиетилен во примарни форми: 

а) со ниска густина до 0,932 15 
б) со висока густина над 0,932 12* 

3) Полиетилен во форма на монофили, 
безрабни цевки, прачки, стапови и 
профилирани форми 20 

4) Полиетилен во форма на плочи, ли-
стови, филмови, фолии и ленти: 
а) самолепливи 18 
б) други 18 

5) Полиетилен во форма на отпадоци, 
одломки и отсечоци 18 

6) Полипропилен во примарни форми 12* 
7) Полипропилен во форма на плочи, 

листови, филмови, фолии и ленти: 
а) самолепливи 15 
б) други 15 

8) Полипропиден во други форми, вклу-
чувајќи и отпадоци, одломки и от-
сечоци 15 

9) Полистирол и негови кополимери во 
примарни форми: 
а) полистирол и кополимери над 50°/» 

стирол 15 
б) кополимери со помалку од 50% 

стирол 15 
10) Полистирол и негови кополимери во 

форма на монофили, безрабии цевки, 
прачки, стапови и профилирани фор-
ми 15 

11) Полистирол и негови кополимери во 
форма на плочи, листови, филмови, 
фо лин и ленти 15 

12) Полистирол и негови кополимери во 
форма на отпадоци, одломки и от-
сечоци 15 

13) Поливинил хлорид во примарни фор-
ми: 
а) во прав 15 
б) во гранулат 15 
в) друго 15 

14) Поливинил хлорид во форма на мо-
нофили, безрабни цевки, прачки, 
стапови и профилирани форми 18 

15) Поливинил хлорид во форма на пло-
чи, плочки или ленти, видови што се 
употребуваат за покривање подови 18 

16) Поливинил хлорид во форма на пло-
чи, листови, ленти, филмови и фо-
лии (освен оние од точка 15) на овој 
тарифен број): 
а) самолепливи 18 
б) друго 18 

17) Поливинил хлорид во форма на от-
падоци, одломки и отсечоци 18 

18) Кополимери на винил хлорид и ви-
нил ацетат во примарни форми IS 

19) Кополимери на винил хлорид и ви- Ј 
нил ацетат во форма на монофили, А 
безрабни цевки, прачки, стапови и 
профилирани форми 15 

20) Кополимери на винил хлорид и ви-
нил ацетат во форма на плочи, плоч-

- ки или ленти, видови што се упот-
ребуваат за покривање подови 15 

21) Кополимери на винил хлорид и ви-
нил ацетат во форма на плочи, ли-
стови, ленти, филмови и фолии (ос-
вен оние од точка 20 на овој тар. 
број) 15 

22) Кополимери на винил хлорид и ви-
нил ацетат во форма на отпадоци, 
одломки и отсечоци 1.5 

23) Акрилни и метакрилни полимери и 
акрило-метакрилии кополимери во 
примарни форми 15 

24) Акрилни и метакрилни полимери и j 
акрило-метакрилни кополимери во ) 
форма на плочи, листови, ленти, фил-
мови и фолии 12 

25) Акрилни и метакрилни полимери и Ј 
акрило-метакрилни кополимери во 
други форми, вклучувајќи и отпа- I 
доци, одломки и отсечоци 15 

26) Поливинил-ацетат: i 
а) во емулзија и во раствор 18 
б) други 18 

27) Други производи на полимеризација 
и кополимеризација 15 

39.03 Регенерирана целулоза; целулозен нит-
рат, целулозен ацетат и други целулозни 
естри, целулозни етри и други хемиски 
деривати на целулоза, пластифицирани 
или непластифицирани (на пр., колоди-

уми, целулоид); вулканфибер: 
1) Регенерирана целулоза: 

а) непластифицирана 15 
б) пластифицирана: 

1) самолеплива 15 
2) друга 15 

2) Целулозен нитрат (непластифициран) 15 
3) Целулозен нитрат, пластифициран 

(целулоид и др.) 15 ! 
4) Целулозен ацетат, непластифициран 10* 
5) Целулозен ацетат, пластифициран 15 
6) Други хемиски деривати на целулоза, 

непластифицирани: 
а) карбокси-метил целулоза 15 
б) друго 5 

7) Други хемиски деривати на целулоза, 
пластифицирани 15 

8) Вулканизирани влакна 5 

39.04 Зацврснати белтачини (на пр., зацврснат 
казеин, зацврснат желатин): 
1) Казеин 15 
2) Желатин 15 
3) Друго: 

а) црева, фолии и филмови 15 
б) друго 15 
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39.05 Природни смоли, модифицирани со то-
пење (течни смоли); вештачки смоли до-
биени со естерификација на природни 
смоли или на смолни киселини (естри 
на колофониум); хемиски деривати на 
природен каучук (на пр., хлориран к а -
учук, гума-хидрохлорид, оксидиран к а -
учук и циклизиран каучук): 
1) Природни смоли, топеви 12 
2) Смо ли и ветри 12 
3) Хемиски деривати на природен 

каучук: 
а) хлоциран каучук 12 
б) друго 12 

39.06 Други виши полимери, вештачки смо ли 
и вештачки пластични материи, вклучу-
ва јќи алгииска киселина, нејзини соли 
и остри; лино*:син: 
1) Алгинска киселина, нејзини соли и 

ветри 12 
2) Друго 12 

Ѕ9.07 Про п в о ш од материјалите од тар. бр. 
3 9 . д о 3 9 . 0 6 : 

1) Производи за пакување на стоки вклу-
чувајќи контејнери без дршки, упо-
требливи и како соодветни чаши за 
пијачка; затки, поклопки, заклопки, 
и други затворани: 
а) амбалажа свитлива, печатена или 

нечечатеиа 16 
б) шишиња и канти 16 
в) буриња и цистерни 20 
г) вакуумирана и брзгана амбалажа 

за еднократна употреба 16 
д) друга амбалажа за транспорт и па-

кување на стоки 16 
2) Санитарни и тоалетни предмети 20 
3) Украсни предмети и предмети за лич-

но украсување 20 
4) Канцелариски и училиштен прибор 20 
5) Предмет;! за облекување и прибор за 

облекување 20 
6) Предмети за електрично осветление 20 
7) Ролетни во валјак, венецијански ро-

летни и слични предмети и нивни 
делови 20 

8) Друго: 
а) сита 8 
б) жици за тенис 12 
в) плексиглас табли за кошарка 15 
г) цевки за подморски водовод 5 
д) друго 20 

Глава 40 — Каучук, природен или синтетички, ф а к -
т е и производи од тие материјали 

З а б е л е ш к и : 

1. Ако од текстот не произлегува поинаку, под 
изразот „каучук" се подразбираат следните про-
ипводм вулкачпзмпани или невулканизирани, или 
стврднати: природен каучук, баната, гутаперка и 
слични природни гулш, вештачки гуми и фактис 
добиен од масло и сите наведени материи регене-
рира ни. 

2. Оваа глава не ги опфаќа следните производи 
од каучук и текстил, кои главно спаѓаат во оддел 
XI од оваа тарифа: 

1) плетени и хеклувани ткаенини и произво-
ди од нив, еластични или гумирани (освен тран-
смисиони, конвеерски и елеваторски ленти или 
ремени од гумирапи плетени или хеклувани ткаени-
ни од тар. број 40.10); други еластични ткаенини и 
производи од нив; 

2) Текстилни свитливи црева и слични тек-
стилни цевки однатре преслечени или обложени со 
гума (тар. број 59.15); 

3) текстилни ткаенини (освен производите 
од тар. број 40.10), импрегнирани препечени , пок-
риени или ламинирани со гума: 

а) кои се тешки најмногу 1.500 g/m2 ; 
б) кои се тешки над 1.500 g/m2 и содржат 

повеќе од 50а/о по тежина текстилен материјал; 
в) производи од тие ткаенини; 

4) филц, импрегниран или преслечен со гу-
ма, кој содржи, по тежина, повеќе од 50°/о тексти-
лен материјал и производи од таков филц; 

5) Ткаенини од споени влакна и слични тка -
енини од споени предива, импрегнирани или пре-
п е ч е н и со гума или во кот! гумата е средство за 
врзување, без оглед на нивната тежина по квад-
ратен метар, како и производи од тие ткаенини; 

6) ткаенини составени од паралелни текстил-
ни предива англомерирани со гума, без оглед на 
нивната тежина по квадратен метар и производи 
од тие ткаенини. 

Меѓутоа, плочи, листови и ленти од експанди-
рана пенеста или сунѓереста гума во комбинација со 
текстилни ткаенини и производи од нив се распоре-
дуваат во глава 40 од оваа тарифа, ако текстил-
ните ткаенини се употребени само како за ј акну-
вање. 

3. Оваа глава не опфаќа: 
1) обувки и нивни делови од глава 64 на 

оваа тарифа; 
2) покривка! за глава и нивни делови (вклу-

чувајќи и капи за капење од глава 65 на оваа та-
рифа); 

3) механички и електрични апарати и нивни 
делови (вклучувајќи и електрични стоки од сите 
видови), од тврда гума од оддел XVI од оваа тарифа; 

4) производи што се распоредуваат во глава 
90, 92, 94 и 96 од оваа тарифа; 

5) производи што се распоредуваат во глава 
97 од оваа тарифа (освен спортски нараквици и про-
изводи што се распоредуваат во тар. број 40.11); 

6) копчиња, чешли цевчиња за лулиња за 
пушење, перца и други производи од глава 98 на 
оваа тарифа; 

4. Во точка 1 од овие забелешки и во тар. бр. 
40.02, 40.05 и 40.06 под изразот „синтетички каучук'* 
се подразбираат: 

1) незаситен!! синтетички материи кои можат 
неповратно да се преведат во нетермопластични ма-
терии со вулканизација со помош на сулфур, кои-
што, кога така ќе се вулканизираат (без додавање 
на какви и да било материи, како што се: пласти-
фикатори, полнетици или средства за за јакнување, 
што не се неопходни за умрежување), можат да да-
дат материи кои на темепература помеѓу 18° и 
29°С нема да се прекинат ако се истегнат трипати 
повеќе од својата првобитна должина, а ќе се 
повратат ако се истегнат и до должина што е два-
пати поголема од првобитната, во рок од пет ми-
нути, на должина што за еден и пол пат,е поголема 
од првобитната должина. 

Таквите материи ги опфаќаат цис-полиизопре1$ 
(IR), полибутадиен (ВИ), полихлорбутадиен (CR), 
полибутадиен-стирол (SBR), полихлорбутадиен-а-
крилонитрил (NCR), полибутадиен-акрилонитрил 
(NBR) и бутил-каучук (IIR); 
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2) тиопласти (ТМ); 
3) природен каучук модифициран со дода-

вање или. мешање со вештачка пластична материја, 
со деполимеризиран природен каучук и со мешаница 
на незаситени синтетички материи со заситени син-
тетички виши полимери, под услов сите наведени 
производи да им одговараат на барањата за вулка-
низација, издолжување и враќање во првобитна 
состојба (одредби под 1 на оваа тачка). 

5. Tap. бр. 40.01 и 40.02 не се применуваат врз: 
1) природен и синтетички латекс-каучук 

(вклучувајќи и предвулканизиран латекс-каучук), 
соединет со средства за вулканизација или со за-
брзувани, полнетици или со средства за за јакну-
вање, со пластификатори, со материи за бојосување 
(огт*сн материи за бојосување што се додаваат ис-
клучиво заради идентификација), или со која и 
да било друга материја. Меѓутоа, латекс што е само 
стерилизиран или конце пт пиран, како и латекс осет-
лив на топлина и електропозитивен латекс, се рас-
поредуваат во тар. бр. 40.01 или 40.02, зависно од 
случајот; 

2) каучук што е соединет со саѓи (со или 
без додаток на минерално масло) или со силициум 
диоксид (со или без додаток на минерално масло), 

. пред коагулацијата, или со која и да било друга 
материја по коагулацијата; 

3) мешаници од кои и да било производи на-
ведени во точка 1 од овие забелешки, соединети или 
не со која и да било друга материја. 

6. Нишка, во целост од вулканизиран каучук, 
од кој и да било попречен пресек, чија најголема 
димензија на попречниот пресек преминува 5 mm, 
се распоредува како лента, прачка или профил од 
тар. број 40 08. 

7. Tap, број 40.10 вклучува ленти за трансмисии, 
конвеери иии елеватори и други ремени од текстил-
ни ткаенини импрегнирани, препечени, покриени 
или ламинирани со гума, или изработени од текстил-
но предиво или од јажиња импрегнирани или прес-
лечени со гума. 

8. За применување на тар. број 40.06 предзул-
канизиран латекс каучук треба да се смета како 
невулканизиран латекс каучук. 

За применување на тар. бр. 40.07 до 40.14, балата, 
гутаперка и слични природни гуми и фактис добиен 
од масло и тие материи регеиерирани треба да се 
сметаат како вулканизира-^ каучук, било да се вул-
канпзирани или невулканизирагш. 

9. Во тар. бр. 40.05, 40.08 и 40.15 под изразите 
„плочи", „листови" и „ленти" се подразбираат само 
плочи, листови и ленти печатени или испечатени 
или со поинаку обработена површина, но несечени, 
во форми или поинаку обработени, и правоаголни 
предмети сечени од нив, но понатаму необработени. 

Во тар. бр. 40.08 и 40.15 под изразите: ..прачки", 
„профили" и „цевки" се подразбираат само таквите 
производи, сечени или не по должина или обрабо-
тени по површина, но понатаму необработени. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

I. Суров каучук 

40.01 Латекс од природен каучук, со или без 
додаден синтетички каучук; предвулка-

н д и р а н природен латекс-каучук; при-
роден каучук, баната, гутаперка и слич-
ни природни гуми; 
1) Латекс од природен каучук, било да 

содржи или да не содржи латекс од 
синтетички каучук; предвулканизи-
ран латекс-каучук Сл 

2) Природен каучук, освен латекс Сл 
3) Друго Сл 

40.02 Латекс од синтетички каучук; пред ву л -
канизиран латекс од синтетички кау-
чук; синтетички каучук; фактис добиен 
од масло: 
1) Полибутадиен-стирол латекс, предвул-

канизиран или невулканизиран Сл 
2) Друг латекс од синтетички каучук, 

предвулканизиран или незулканизи-
ран Сл 

3) Полибутадиен (ВК) Сл 
4) Полихлорбутадиен (CR) Сл 
5) Полибутадиен-стирол (SBR) 10* 
6) Бутил-каучук (IIR) Сл 
7) Друг синтетички каучук; фактис до-

биен од масло Сл 

40.03 Регенерирана гума 10 

40.04 Отпадоци и отсечоци од мека гума; пар-
чиња од мека гума, погодни само за ре-
генерација на гума; прав добиен од отпа-
доци и парчиња од мека гума: 
1) Стари гумени предмети 5 
2) Отпадоци и прав од гума 5 
3) Друго 5 

И. Невулканизиран каучук 

40.05 Плочи, листови и ленти од невулканизи-
ран природен или синтетички каучук, 
освен димеви плочи и креп во плочи од 
тар. бр. 40.01 и 40.02; гранули од невулка-
низиран природен или синтетички кау-
чук, подготвени за вулканизација; не-
вулканизиран природен или синтетички 
каучук кој пред или по коагулацијата е 
соединет со саѓи (со или без додаток на 
минерално масло) или со силициум-дио-
ксид (со или без додаток на минерално 
масло) во која и да било форма, познат 
под името „masterbatch": 
1) Ленти за ладно протектирање на гуми 5 
2) друго 5 

40.06 Невулканизиран природен или синтети-
чки каучук, вклучувајќи латекс од кау-
чук, во други форми (на пр. прачки, 
цевки и профили; раствори и диепери-
зии); производи од ^ в у л к а н и з и р а н при-
роден или синтетички каучук (на пр. 
преслечени или импрегнирани текстилни 
нишки; прстени и дискови): 
1) Од невулканизиран каучук 5 
2) Маса за фластери в 
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3) Лепила 
4) Друго 

III. Производи од нестврднат вулкани-
зирап каучук (мека гума) 

40.07 Нишки и корд од нестврднат вулкани-
зиран каучук (мека гума), обложени со 
текстил или необложени, текстилни ни-
шки преслечени или импрегнирани со 
нестврднат вулканизиран каучук (мека 
гума): 
1) Нишки од нестврднат вулканизира!! 

каучук (мека гума): 
а) непреслечени 
б) преслечени со текстил 

2) Корд 
3) Текстилни нишки прекриени или имп-

регнирани со нестврднат вулканизи-
ран каучук (мека гума) 

40.08 Плочи, листови, ленти, прачки и профи-
ли од нестврднат вулканизиран каучук 
(мека гума): 
1) Плочи, листови и ленти: 

а) од експандирана гума: 
1) за гонови 
2) друго 

б) од филц со помалку од 50% текстил 
в) друго: 

1) за ѓонови 
2) друго 

2) Прачки' и профили 

40.09 Цевки и црева од нестврднат вулканизи-
ран каучук (мека гума): 
1) Комбинирани со текстилни материјали 

или со метални жици: 
а) без метални арматури 
б) со метални арматури 

2) Друго 

40.10 Ленти и ремени за трансмисии, конвеери 
и елеватори од нестврднат вулканизиран 
каучук (мека гума): 
1) Транспортни ленти 
2) Ремени за трансмисии 
3) Друго 

40.11 Полни гуми, надворешни гуми, изменли-
ви слоеви за надворешни гуми. внатре-
шни гуми и гумени подметка за тркала 
од сите видови: 
1) Нови пневматски гуми, од видови што 

се употребуваат за патнички автомо-
били 

2) НОР,и пневматски гуми, видови што 
се употребуваат за автобуси и ками-
они: 
а) надворешни гуми за дампери: 

1) димензии над 24" 
2) димензии 14.00 X 24 и 

16.00 X 24 
3) други димензии 

б) друго 

13 
13 
13 

13 

8 3) Нови пневматски гуми, видови што се 
6 употребуваат за авиони 

4) Нови пневматски гуми, видови што се 
! - употребуваат за мотоцикли (вклучу-

вајќи и мотоскутери и велосипеди) 
5) Внатрешни гуми: 

а) за патнички автомобили 
б) за камиони и автобуси 
в) за трактори 
г) за авиони 
д) за мотоцикли и велосипеди 
ѓ) за дампери: 

1) димензии над 24" 
2) димензии 14.00 X 24 и ! 

16.00 X 24 
3) други димензии 

е) други 
6) Друго, вклучувајќи и протектирани 

гуми: 
а) нови пневматски гуми за трактори 
б) други нови пневматски гуми 
в) употребувани пневматски гуми: 

1) за протектирање 
2) други 

р) протектирани пневматски гуми 
д) изменливи слоеви за ладно про-

тектирање на гуми (ленти) 
ѓ) друго 

40.12 Хигиенски и фармацевтски производи 
(вклучувајќи и цуцли) од нестврднат 
вулканизиран каучук (мека гума), со или 
без делови од тврда гума 

40.13 Предмети за облека и прибор за облека 
(вклучувајќи и нараквици), за сите цели, 
од нестврдиат вулканизиран каучух (ме-
ка гума): 
1) Нараквици, вклучувајќи и нараквици 

без прсти: 
а) лекарски 
б) други ; 

2) Облека и прибор за облека: } 
а) заштитна, лекарска ! : 
б) друга 

40.14 Други производи од нестврднат вулка-
низиран каучук (мека гума): 
1) Затиначи ; i i 
2) Душеци за надувување ј ј ; i 
3) Гуми за бришење ! i ! 
4) Прекривки за подови ( \ ј 
5) Друго ! ! ! ! 

10* 
10 
10 

10* 
10 
10 

12 
12 
12 

18 
18 
15 

20 

Сл 

16* 
16* 
18* 

IV: Тврда гума (ебоиит и вулканит) и 
производи од тврда гума 

40.15 Тврда гума (ебонит и вулакнит); во маса, 
во плочи, во листови, ленти, прачки, про-
фили и цевки; отсечоци, отпадоци и 
прав од тврда гума: 
1) Во маса или во блокови, во плочи, 
листови или ленти, прачки, профили и 
цевки 
2) Друго 

40.16 Производи од тврда гума (ебонит и Бул-
ка нит) 

12* 

20 

20 
18* 
16* 
12* 
20 

Сл 

16* 
16* 
20 

16* 
16 

20 
20 
18* 

3 
18* 

13 

10 
10 

10 
10 

13 
17 
7 

17 
15 

14 
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О д д е л VIII 

СУРОВИ К О Ж И СО ДЛАКА ИЛИ БЕЗ ДЛАКА; 
ШТАВЕНА КОЖА; КРЗНО И ПРОИЗВОДИ ОД 
КОЖА И ОД КРЗНО; СЕДЛАРСКИ И САРАЧКИ 
ПРОИЗВОДИ; ПРЕДМЕТИ ЗА ПАТУВАЊЕ, РАЧ-
НИ ТОРБИ И СЛИЧНИ КОНТЕЈНЕРИ; ПРОИЗ-
ВОДИ ОД ЦРЕВА (ОСВЕН СВИЛЕН КАТГУТ) 

Глава 41 — Сурови кожи со длака или без длака 
(освеп крзно) и штавена кожа 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) отпадоци од сурова кожа (тар. број 05.05 

или тар. број 05 15); 
2) птичји кожи и делови од птичји кожи со 

перје или пердув., од тар. број 05.07 или тар. број 
67.01; 

3) сурови кожи со длака, штавени (Глава 43). 
Меѓутоа, во тар. број 41.01 треба да се распоредат 
суровите кожи со длака од говеда (вклучувајќи и 
биволска). од коњи, овци и јагниња (освен перси-
ски, астра га неки, каракул и од слични јагниња, 
индиски, кинески, монголски и тибетски јагниња), 
од кози и јариња (освен јеменски, монголски и ти-
бетски кози и јариња), од свињи (вклучувајќи и 
„пекари", диви американски свињи), од ирваси, ан-
тилоп^ газели. елени, лосови (северни елени), срнда-
ци или кучиња. 

2. Под изразот „вештачка кожа" во оваа тари-
фа се подразбираат само материјалите наведени во 
тар. број 41,10. 

3. Под изразот „недовршени кожи за изработка 
на производи од кожа" од тар. бр. 41.02 до 41.05 се 
подразбираат штавени кожи („wet blue" — хромно 
штавени во мокра состојба, „fringe level" — н е с т а -
билно или комбинирано штавени и „crust") ка ј кои 
процесот на штавење не е довршен до кра ј и на кои 
е потребно да се извршат уште и следните мини-
ма лни операции: воденење, доштавување, неутра-
лизација, бојосување и замастување, довршување. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

41.01 Сурови кожи (свежи, солени, сушени, 
пиклувани или лужени), цепени или не-
цепени, вклучувајќи и овчји кожи со 
волна: 
1) Говедски и коњски кожи, освен те-

лешки кожи: 
а) говедски, солени Сл 
б) говедски, суви Сл 
в) говедски, други Сл 
г) јунешки, солени Сл 
д) јунешки, суви Сл 
ѓ) јунешки, други Сл 
е) биволски, солени Сл 

ж) биволски, суви Сл 
з) биволски, други Сл 
ѕ) коњски, солени Сл 
и) коњски, суви Сл 
ј) коњски, други Сл 

2) Телешки кожи: 
а) телешки, солени Сл 
б) телешки, суви Сл 
в) телешки, други Сл 

3) Козји и јарешки кожи: 
а) козји, солени Сл 
б) козји, суви Сл 
в) козји, солени суви Сл 
г) козји, пиклувани Сл 
д) козји, други Сл 
ѓ) јарешки, с о л е т ! Сл 
е) јарешки, суви Сл 

ж) јарешки, солени суви Сл 
з) јарешки, пиклувани Сл 
ѕ) јарешки, други Сл 

4) Овчи и јагнешки кожи со волна: 
а) овчи со волна, солени Сл 
б) овчи, суви Сл 
в) овчи, солени суви Сл 
г) овчи, други Сл 
д) јагнешки со волна, солени Сл 
т) јагнешки со волна, суви Сл 
е) јагнешки со волна, солени суви Сл 

ж) ја т е ш к и со волна, други Сл 
5) Овчи и јагнешки кожи без волна 

(стрижени до височина 2,50 cm — 
кавлак и голица): 
а) овча, солена Сл 
б) овча, сува Сл 
в) овча, солена сува Сл 
г) овча, пиклувана Сл 
д) овча, друга Сл 
ѓ) јагнешка, солена Сл 
е) јагнешка, сува Сл 

ж) јагнешка, солена сува Сл 
з) јагнешка, пиклувана Сл 
ѕ) јагнешка, друга Сл 

6) Други кожи: 
а) свињски, солени Сл 
б) свињски, суви Сл 
в) свињски, солени суви Сл 
г) свињски, пиклувани Сл 
д) свињски, други Сл 
ѓ) други Сл 

41.02 Штавени говедски кожи (вклучувајќи и 
кожа од биволи) и кожи од копитари, 
освен штавена кожа од тар. бр. 41.06 и 
41.08: 
1) Телешки кожи: 

а) недовршени за изработка на про-
изводи од кожа: 
1) штавени „wet blue" и „fringe 

level" кожи Сл 
2) „crust" кожи Сл 

б) довршени за изработка на произ-
води од кожа: 
1) небрусени, мазни 10 
2) брусени, мазни 10 
3) пресувани 19 

2) Други кожи: 
а) говедски, јунешки, коњски и ма-

гарешки, недовршени, за изработ-
ка на производи од кожа: 
1) штавени „wet blue" и „fringe 

level" кожи * Сл 
2) „crust" кожи Сл 
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б) говедски, јунешки, коњски и мага-
решки, довршени, за изработка на 
производи од кожа: 
1) небрусени, мазни 10 
2) брусени, мазни 10 
3) пресу вани 10 
4) говедски, тонски 10 
5) кожи за ремени 10 
6) говедски кожи, други 10 
7) други кожи, довршени, за из-

работка на производи од кожа 10 
в) други кожи: 

1) недовршени, за изработка на 
производи од кожа: 
а) Други кожи, недовршени, за 

изработка на производи од 
кожа („wet blue" и „fringe 
level") Сл 

б) други „crust" кожи Сл 
2) други кожи, довршени, за изра-

ботка на производи од кожа 10 

41.03 Штавени овчи и јагнешки кожи освен 
кожите од тар. бр. 41.06 и 41.08: 
1) Овчи кожи: 

а) недовршени, за изработка на про-
изводи од кожа: 
1) штавени „wet blue" и „fringe le-

vel" кожи Сл 
2) „crust" кожи Сл 

б) довршени, за изработка на произ-
води од кожа 15 

2) Јагнешки кожи: 
а) недовршени, за изработка на про-

изводи од кожа: 
1) штавени „wet blue" и „fringe le-

vel" кожи Сл 
2) „crust" кожи Сл 

б) довршени, за изработка на произ-
води од кожа 15 

41.04 ШтаЕени козји и јарешки кожи, освен 
кожите од тар. бр. 41.06 и 41.08: 
1) Козји кожи: 

а) недовршени, за изработка на про-
изводи од кожа: 
1) штавени „wet blue" и „fringe le-

vel" кожи Сл 
2) „crust" кожи Сл 

б) довршени, за изработка на произ-
води од кожа 10* 

2) Јарешки кожи: 
а) недовршени, за изработка на про-

изводи од кожа: 
1) штавени „wet blue" и „fringe le-

vel" кожи ' Сл 
2) „crust" кожи Сл 

б) довршени, за изработка на произ-
води од кожа 15* 

41.05 Штавени кожи од други животни, освен 
од тар, бр. 41.06 и 41.08: 
1) Свињски кожи: 

а) свињски, недовршени, за изработ-
ка на производи од кожа: 
1) штавени „wet blue" и „fringe 

level" кожи Сл 
2) „crust" кожи Сл 

б) свињски, довршени, за изработка 
на производи од кожа 10 

2) Крокодилски кожи 10 
3) Кожи од други рептилии 10 
4) Други кожи 10 

41.06 Кожи семишувани: 
1) Телешки 10 
2) Овчи и јагнешки 10 
3) Козји и јарешки 10 
4) Еленски 10 
5) Други 10 

41.08 Лакирани кожи и имитации на лаки-
рани кожи; метализирани кожи: 
1) Телешки кожи: 

а) лакирани 10 
б) имитации на лакирана кожа 10 
в) метализирани 10 

2) Овчи и козји кожи: 
а) лакирани 10 
б) имитации на лакирана кожа 10 
в) метализирани 10 

3) Коњски кожи: 
а) лакирани , 10 
б) имитации на лакирана кожа 10 
в) метализирани 10 

4) Други кожи: 
а) лакирани 10 
б) имитации на лакирана кожа 10 
в) метализирани 10 

41.09 Отпадоци и други остатоци од природ-
на кожа, штавена кожа, вештачка кожа 
или пергаментна кожа, неупотребливи за 
изработка на производи од кожа; пра-
шина, прав и брашно од кожа: 
1) Отпадоци од преработена кожа 5 
2) Друго 5 

41.10 Вештачка кожа изработена од кожа 
или од кожени влакна, во плочи, листо-
ви и ролни 10 

Глава 42 — Производи од кожа; седларски и сара-
чки производи; предмети за патување; рачни торби 
и слични контејнери; производи од животински1 

црева (освен катгут) 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) стерилен хируршки катгут и сличен сте-

рилен материјал за вшивање (тар. број 30.05); 
2) предмети за облекување и прибор за об-

лека (освен нараквици), поставени со крзно или со 
вештачко крзно или на кои крзно или вештачко 
крзно е прицврстено однадвор, освен ако се ра -
боти за просто украсување (тар. број 43.03 или тар. 
број 43.04); 

3) мрежести или жичени торби од оддел XI 
на оваа тарифа; 

4) производи од глава 64 на оваа тарифа; 
5) шапки и други покривки За на глава ил* t 

Јаивни делови ОЈ глава 65 на оваа т а р и ф а ] ^ 
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6) корбачи, камшици и други предмети од 
тар. број 66.02; 

7) жици за музички инструменти, кожи за 
барабани и ел., и други делови за музички инстру-
менти (тар. бр. 92.10); 

8) мебел и делови на мебел (глава 94); 
9) производи што спаѓаат во глава 97 од оваа 

тарифа (на пр., играчки, реквизити за игра и спорт); 

10) копчиња, копчиња за манжетни, копчи-
ња што се затвораат со притискање, вклучувајќи 
и копчиња што се закопчуваат на сличен начин и 
недовршени производи (бланко) и делови на тие 
производи од тар. број 98.01 или од глава 71 на оваа 
тарифа. 

2. Под изразот „предмети за облекување и при-
бор за облека" (од тар. број 42.03) се подразбираат, 
помеѓу другото, нараквици (вклучувајќи и спорт-
ски нараквици), престилки и друга заштитна обле-
ка, штитови, појаси, реденици и ремени за зглобо-
ви, вклучувајќи и ремени за часовници. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

42.01 Седларски и сарачки производи, од кој 
и да било материјал (на пр. седла, емо-
ви, околувратници, ремени, коленици 
ити.), за кој и да е вид животни 15 

42.03 Предмети за облекување и прибор за 
облека од природна или вештачка кожа: 
1) Од природна кожа: 

а) облека 
б) нараквици 
в) друго 

2) Од вештачка кожа: 
а) облека 
б) нараквици 
в) друго 

20 
20 
20 

20 
20 
20 

42.04 Производи што се употребуваат за ма-
шини, за механички уреди или за други 
индустриски цели, од природна или ве-
штачка кожа: 
1) Ленти и ремења за трансмисии, кон-

веери и елеватори 
2) Друго 

42.05 Други производи од природна или веш-
тачка кожа 

42.06 Производи од црева (освен свилен кат-
гут), од цревни поткожици, од бабулиња 
или од жили: 
1) Жици од црева: 

а) катгут, неприготвен за хируршка 
употреба 

б) за спортски реквизити 
2) Друго 

12 
12 

15 

5 
12 
12 

42.02 Предмети потребни за патувања (на пр. 
транкови, куфери за облека, кутии за 
шапки, патни торби, раници), торби за 
купувачка, рачни торби, ученички тор-
би, акт-чанти, портмонеа, ќесиња, тоа-
летни торби, торби за алат, ќесиња за 
тутун, футроли, етуи-кутии (на пр., за 
оружје, музички инструменти, дурбини, 
накит, шишиња, јаки, обувки, четки) и 
слични контејнери од кожа, од вешта-
чка кожа, од вулканизирани влакна, од 
вештачки пластични материјали во ли-
стови, од картон или од текстилни ткае-
нини: 
1) Рачни торби: 

а) од природна кожа 20 
б) од пресувана и регенерирана кожа 20 
в) од пластични материјали во ли-

стови и фолии 20 
г) од вулканизирани влакна, од кар-

тон и од ткаенина 20 
д) од други материјали 20 

2) Патни торби и тоалетни торби: 
а) од природна кожа 20 
б) од вештачка кожа 20 
в) од пластични материјали во ли-

стови и фолии 20 
г) од вулканизирани влакна, од кар-

тон и ткаенина 20 
д) од други материјали 20 

3) Ученички и канцелариски торби: 
а) од природна кожа 20 
б) од вештачка кожа 20 
в) од пластични материјали во ли-

стови и фолии 20 
г) од в у л к а н и з и р а ^ влакна, од кар-

тон и од ткаенина 20 
д) од други материјали 20 

4) Друго: 
а) од природна кожа 20 
б) друго 20 

Глава 43 — Крзно и вештачко крзно и производи 
од крзно 

З а б е л е ш к и : 1 

1. Под изразот „крзно" во оваа тарифа се под-* 
разбираат кожите од сите видови животни, шта-
вени или обработени со длака, освен суровите крз -
на од тар. број 43.01. 

2. Оваа глава не опфаќа: 
1) кожи од птици и делови од тие кожи со 

перје, и ци пердув од тар. број 05.07 или тар. број 
67.01; 

2) сурови кожи со длака од глава 4Г на 
оваа тарифа (точка 1) под 3) на забелешките кон гла-
ва 41); 

3) нараквици изработени од кожа и крзно 
или од кожа и вештачко крзно (тар. број 42.03); 

4) производи од глава 64 на оваа тарифа; 
5) шапки и други покривки за на глава и нив-

ни делови од глава 65 на оваа тарифа; 
6) производи што спаѓаат во глава 97 од оваа 

тарифа (на пр., играчки, реквизити за игра и спорт). 1 

3. Под изразот „плочи, крстови и слични фор-
ми" од тар. број 43.02 се подразбираат крзна и нив- , 
ни делови (исклучувајќи ги „истегнатите" кожи) , 
сошиени еден за друг во правоаголници, крстови или 
трапези без додаток од други материјали. Други 
составени штавени кожи, готови за непосредна упо-
треба (или што треба само да се исечат за употре-
ба), како и штавени кожи и нивни делови, сошиени 
еден за друг во форма на облека, делови и прибор за 
облека или други предмети, се распоредуваат во тар. 
број 43.03. 

4. Предмети за облекување и прибор за облека 
(освен оние од точка 2 на овие забелешки) поставе-
ни со крзно или со вештачко крзно или на кои 
крзно или вештачко крзно е прицврстено однад-
вор, освен ако станува збор за едноставно украсу-
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вање, се распоредуваат во тар. број 43.03 или тар. 
број 43.04, зависно од случајот. 

5. Под изразот „вештачко крзно" во оваа тари-
фа, се подразбира секоја имитација на крзно што 
е изработена од волна, од длака или од други вла-
кна, лепени или шиени на кожа, на ткаенини или 
на други материјали, освен имитации на крзно до-
биени со ткаење (на пр., тар. број 58.04). 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

43.01 Крзна сурови: 
1) Од канадска водена ласица (нерц) 3 
2) Други: 

а) од куна 3. 
б) од твор 3 
в) од јагниња (астраган, п е р с и ј и , 

монголско и слично) 3 
г) од видра 3 
д) од бизамски стаорец 3 
ѓ) други 3 

43.02 Крзна, шта вен и или обработени, вклу-
чувајќи и крзна составени во плочи, кр-
стови и слични форми; парчиња или от-
сечоци од крзна, штавени или обрабо-
тени, вклучувајќи и глави, шепи, опаш-
ки и слично (неконфекционирани): 
1) Од зајак 15 
2) Од лисица 15 
3) Од куна 15 
4) Од твор 15 
5) Од јагниња (астраган, персијан, мон-

голско и слично) 15 
6) Од видра 15 
7) Од бизамски стаорец 15 
8) Други: 

а) фини 15 
б) прости 15 

Г, 

17 
17 

17 
17 

43.03 Производи од крзно: 
1) Предмети за облекување: 

а) од фино крзно 
б) од просто крзно 

2) Производи за техничка употреба: 
а) од фино крзно 
б) од просто крзно 

3) Галантериски производи: 
а) од фино крзно 17 

б) од просто крзно 17 
4) Други: 

а) од фино крзно 17 
б) од просто крзно 17 

43.04 Вештачко крзно и производи од вешта-
чко крзно: 
1) Вештачко крзно 12 
2) Производи од вештачко крзно: 

а) предмети за облекување 15 
б) производи за техничка употреба 15 
в) галантериски производи 15 
г) друго 15 

О д д е л IX 

ДРВО И ПРОИЗВОДИ ОД ДРВО; ДРВЕН ЈАГЛЕН; 
ПЛУТА И ПРОИЗВОДИ ОД ПЛУТА; ПРОИЗВОДИ 
ОД СЛАМА; ПРОИЗВОДИ ОД ЕСПАРТ И ОД ДРУ-
ГИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПЛЕТ АРИЈА; КОШНИЧ ДР-

СКИ И ПЛЕТДРСКИ ПРОИЗВОДИ 

Глава 44 Дрво и производи од дрво; дрвен ја-
глен 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) дрво што се употребува главно во парфи-

меријата, фармацијата или за производство на ин-
сектициди, фунгициди или за слични цели (тар. 
број 12.07); 

2) дрво што се употребува за бојосување или 
штавење (тар. број 14.05); 

3) активен јаглен (тар. број 38.03); 
4) производи од глава 46 на оваа тарифа; 
5) обувки од дрво и делови на такви обувки 

од глава 64; 
6) производи од глава бб на оваа тарифа (ча-

дори и бастуни и нивни делови); 
7) производи од тар. број 68.09; 
8) имитации на накит од тар. број 71.16; 
9) производи од оддел XVII од оваа тарифа 

(на пр., коларски производи); 
10) производи од глава 91 на оваа тарифа 

(на пр., часовници и кутии за часовници); 
11) музички инструменти и нивни делови од 

глава 92 на оваа тарифа; 
12) делови на огнено оружје (тар. број 93.06); 
13) мебел и негови делови од глава 94 на оваа 

тарифа; 
14) производи што спаѓаат во глава 97 од 

оваа тарифа (на пр., играчки, реквизити за игра и 
спорт); 

15) лулиња за пушење и слично и нивни де-
лови, копчиња, моливи и други производи од глава 
98 на ОБаа тарифа. 

2. Под изразот „подобрено дрво" во оваа глава 
се подразбира дрво што било подложно на хемиска 
или физичка постапка (при што ка ј залепените 
слоеви се подразбира постапка што ја надминува 
постапката потребна да обезбеди добро лепење) по-
ради што добило зголемена густина или тврдост 
заедно со подобрена механичка јачина или отпор-
ност на хемиски или електрични дејства. 

3. Tap. бр. 44.19 до 44.28 опфаќаат соодветни 
производи од плочи влакнатици, шпер-плочи, ќе-
лиесто дрво, подобрено дрво или од реконституира-
но дрво, ако опфаќаат такви производи од дрво. 

4. Tap. број 44.25 не ги опфаќа алатите во кои 
метални делови претставуваат сечило, острило, ра -
ботна површина или друг работен дел. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

44.01 Огревно дрво во облици, цепеници, гран-
ки или во снопови; отпадоци од дрво, ,, 
вклучувајќи ги и струганиците: ' 
1) Огревно дрво во облици, цепеници, 

гранки или во снопови 3 
2) Отпадоци од дрво, вклучувајќи и 

струганица 5 
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44.02 Дрвен јаглен (вклучувајќи и јаглен од 
лушпи и од ореви), агломериран или не-
агломериран: 
1) Шумски јаглен , 5 
2) Брикети 5 
3) Ретортен јаглен 10 
4) Друг 5 

44.03 Дрво необработено со симната кора или 
со кора, или само искастрено: 
1) Целулозно дрво (дрво за производ-

ство на целулоза): 
а) од иглолисници 5* 
б) од широколисници: 

1) буково 8 
2) друго Сл 

2) Трупци за режење и трупци за фур-
нир. од изголисници: 
а) од егзотични Сл 
б) од други 8 

3) Трупци за режење и трупци за фур-
нир, од иглолисници: 
а) од егзотични Сл 
б) од други 8 

4) Друго: 
а) столбови за водови: 

1) импрегнирани 10* 
2) ^импрегнирани 1 10* 

б) друго: 
1) егозитчно Сл 
2) друго 5 

44.04 Дрво, грубо учетворено или полуучетво-
рено, но 'понатаму необработено: 
1) Од иг ло л немици: 

а) од егзотични Сл 
б) од други 5 

2) Друго: 
а) егзотично Ј Сл 
б) други широколисници 5 

44.05 Дрво стругано по должина, сечено или 
излупено, но понатаму ^обработувано, 
дебелина над 5 mm: 
1) Од иглолисници: 

а) штици, елови и смрекови 8 
б) штици, борови - ' ' 8 
в) летви, елови и смрекови 8 
г) летви, борови 8 
д) греди и гредички, елови и смрекови 8 
ѓ) греди и гредички, борови 8 
е) друго: 

1) егзотични Сл 
2) други 8 

2) Друго: 
а) дабови штици 8 
б) дабови греди и гредички 8 
в) друго режано дабово дрво 8 
г) букови штици 4 8 
д) букови греди и гредички 8 
ѓ) друго режано буково дрво 8 
е) режано дрво од егзотични широ-

ко ли е ници Сл 
ж) друго 8 

44.07 Прагови од дрво за железнички и дру-
ги колосеци: 1 
1) ^ и м п р е г н и р а н и : 

а) дабови 10* 
б) букови 10* 
в) од иглолисници 10* 
г) други 10* 

2) Импрегнирани: 
а) дабови 10* 
б) букови 10* 
в) од иглолисници 10* 
г) други 10* 

44.09 Дрво за обрачи; притки цепени; драгови 
и колци од дрво, зашилени но небичени 
по должина; дрво во цепки; дрвена ж и -
ца; целулозно дрво во цепки или во сит-
ни честици; дрвена струганица погод-
на за употреба при производство на 
оцет или за бистрење на течности; др-
вени стапови, грубо сечени но необра-
ботени на струг (за дрво), несвиткани 
ниту на друг начин обработени, погодни 
за производство на бастуни, рачки за 
чадори, рачки за алати и слично: 
1) Дрво за производство на целулоза во 

форма на иверки и слични честици 5 
2) Друго 5 

44.01 Плочи влакнатици од дрво или од други 
растителни материјали, агломерирани со 
природни или вештачки смоли или со 
други органски сврзни средства: 
1) Тврди плочи влакнатици 12 
2) Други 12 

44.12 Дрвена волна и дрвено брашно: 
1) Дрвена волна 5 
2) Дрвено брашно 5 

44.13 Дрво (вклучувајќи и блокови, дагички 
и фризи за паркет и дрвени блокови за 
подови, несоставени) рендосано, со сапер 
или јатор, жлебено, заоблено, составе-
но на ластовичина опашка или во фор-
ма на V, со врезови или слично, но по-
натаму необработувано: 
1) Од иглолисници: 

а) елово и смреково 5 
б) борово 5 
в) друго 5 

2) Друго: 
а) дабово 5 
б) буково 1 5 
в) друго 5 

44.14 Дрво стругано по должина, сечено или 
лупено но понатаму ^обработувано, де-
белина до 5 mm, фурнирски листови и 
листови за шпер-плочи дебелина до 5mm: 
1) Од иглолисници: 

а) од егзотични Сл 
б) од други 5 

2) Од широко дионици: 'ј 
а) дабови 12 
б) ореови 12 
в) букови 12 
г) јаворови 5 
д) егзотични Сл 
ѓ) други 12 



Страна 1086 — Број 27 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 19 ма} 19761 

44.15 Шпер-плочи, панел-плочи, слоевити пло-
чи, плочи од летви и слично, листовид-
но-слоевити дрвни производи (вклучу-
вајќи и фурнирани панел-плочи и ли-
стови), интарзии и маркетерии од дрво: 
1) Шпер-плочи од листови од дрво 15 
2) Панел-плочи, слоевити плочи, срод-

ници за панел-плочи и слични слое-
вити производи од дрво 15 

3) Друго 15 

44.16 Ќелиеети плочи од дрво, обложени или 
необложени со лист од прости метали 12 

44.17 Подобрено (облагородено) дрво во листо-
ви, блокови и слично 12* 

44.18 Реконституирано дрво, добиено од шуш-
ки од дрво, од иверки, од струганица, 
од дрвно брашно или од други дрвни от-
падоци, агломерирано со природни или 
вештачки смоли или со други органски 
сврзни материи, во листови, блокови или 
слично: 
1) Плочи иверици: 

а) необлагородени 15 
б) облагородени 15 

2) Друго 12* 

44.19 Дотични (оаскии, лајсни, фризи) од дрво, 
вклучувајќи и профилирани летвички 
и штици: 
1) Од и гл ол меници 8 
2) Од широколисници 8 

44.20 Рамки од дрво за слики, фотографии, 
огледала и слично: 
1) Од иглолисници 12 
2) Од широкол меници 12 

44.21 Комплетни дрвени сандаци за пакува-
ње, путин, гајби, барабани и слична ам-
балатка: 
1) Од иглолисници: 

а) фурнирска: 
1) сандаци 8 
2) кутии 8 
3) гајби 8 
4) друга амбалажа 8 

б) друга: 
1) сандаци 8 
2) кутии 8 
3) гајби 8 
4) друга амбалажа 8 

2) Од широко именици: 
а ) ф у р h i t огка: 

1) са плаци 8 
2) кутии 8 
3) гајби 8 
4) друга амбалажа 8 

б) друга: 
1) сандаци 8 
2) кутии 8 
3) гајби 8 
4) друга амбалажа 8 

44.22 Бочви, буриња, каци, кофи и други 
бочварски производи и нивни делови, од 
дрво, вклучувајќи даги: 
1) Од иглолисници: 

а) буриња 8 
б) каци 8 
в) каци за буриња: 

1) необработени 5 
2) обработени 8 

г) други бочварски производи 8 
2) Од широколисници: 

а) буриња 8 
б) каци 8 
в) даги за буриња: 

1) необработени .5 
2) обработени 8 

г) лруги бочварски производи 8 

44.23 Градежно дрводелство и столарија (вк-
лучувајќи монтажни градби и соста-
вени паркетни плочи): 
1) Дрвени куќи, бараки и делови 15 
2) Градежна столарија 15 
3) Друго: 

а) паркетни плочи, дабови 15 
б) паркетни плочи, букови 15 
в) паркетни плочи, други 15 
г) друго . 1Ј5 

44.24 Производи за домаќинство од дрво 12 

44.25 Дрвени алати, куќишта за алати, дршки 
за алати, куќишта и рачки за метли и 
четки; калапи за чевлари и калапи за 
одржување форма на обувки, од дрво: 
1) Алати 12 
2) Рачки за алати 12 
3) Калапи: 

а) чевларски 12 
б) за одржување форма на обувки 12 

4) Друго 12 

44.26 Калеми, копсови, бобини. калеми за ко-
нец за шиење и слични производи од 
стругано дрво 12 

44.27 Стоечки ламби, трпезни ламби и други 
осЕетлувачки тела од дрво; предмети на 
мебел од дрво што не се распоредуваат 
во глава 94 од оваа тарифа; ковчежи-
ња, кутии за цигари, п о с л у ж а в н и к , чи-
кин за овошје, орнаменти и други украсни 
производи од дрво; кутии за прибор за ј а -
дење, за инструменти за цртање, за вио-
лини и слични кутии од дрво; произво-
ди од дрво за лична употреба или за 
украсување што обично се носат во џеб, 
во чанта или при самиот себе; делови за 
напреднаведените производи од дрво 12 

44.28 Други производи од дрво: 
1) Училиштен прибор 12* 
2) Друго: 

а) леарски модели од дрво 12 
б) дрвени ковчези 12 
в) штици за цртање 12 
г) блокови од дрво за калдрма 5 
д) дрво приготвено за изработка на 

кибрити Ѕ 
FT ДРУГО 1 2 
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[ Глава 45 — Плута и производи од плута 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) обувки и делови од глава 64 на оваа та-

рифа ; 
2) шапки и други покривки за на глава и нив-

ни делови од глава 65 на оваа тарифа; 
3) производите што се распоредуваат во гла-

ва 97 од оваа тарифа (на пр., играчки, реквизити 
за игра и спорт). 

2. Природна плута, грубо учетворена или со 
симната надворешна кора, се распоредува во тар. 
број 45.02, а не во тар. број 45.01. 

3) возила и каросерии за возила, изработени 
од плстарски материјали (глава 87); 

4) мебел и негови делови (глава 94). 
3. Под изразот „материјал за плетарија, споен 

заедно во паралелни стракови", од тар. број 46.02 се 
подразбира материјал за плетарија поставен нас-
према и меѓусебно споен во форма на листови, би-
ло да е сврзниот материјал од предено или непре-
дено текстилно влакно. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
6poj стапка 

1 2 3 

45.01 Плута природна, необработена, кршена, 
гранулиран или мелена; отпадоци од 
плута: 
1) Плута сурова Сл 
2) Плута мелена 5 
3) Друго 5 

45.02 Плута природна, во блокови, плочи, ли-
стови или во ленти (вклучувајќи и КОЦ-
КИ или слични правоаголни форми од 
плута, исечени за затки или затиначи): 
1) Плута сурова, во плочи 5 
2) Плута пресувана, во листови 5 
3) Друго 5 

'45.03 Производи од природна плута: 
1) Влошки за термос-шишиња (садови) 10 
2) Затиначи 10 
3) Затки-чепови 10 
4) За изолација 10 
5) Друго 10 

45.04 Плута агломерирана (со или без сврзни 
материи) и производи од агломерирана 
плута : 
1) Плута пресува на, во блокови, прач-

ки, плочи, листови и цевки 5 
2) Друго 5 

Глава 46 — Производи од слама, производи од ес-
парт и од други материјали за плетарија; кошни-

чарски и плетарски производи 

З а б е л е ш к и : 

1. Под изразот „материјал за плетарија" од 
бваа глава се подразбираат слама, прачки од врба, 
бамбусова трска, рогоз, трска, ленти од дрво, ленти 
од растителни влакна или кори од растенија, не-
средени текстилни влакна, монофили или ленти од 
вештачки пластични материјали, ленти од хартија, 
но не и ленти од кожа или од вештачка кожа, од 
филц, од човечка коса, од коњски влакна од грива 
и од опашка, од текстилни полупредива и предива 
или монофили и ленти од глава 51 на оваа тарифа. 

2. Оваа глава не опфаќа: 
1) канали, јажиња, ортоми и кабли, плетени 

|1ли исплетени (тар. број 59.04); 
2) обувки и шапки и други покривки за на тла-

ка и нивни делови од глава 64 и 65 на оваа тарифа; 

46.02. Преплети и слични производи од мате-
ријали за плетарија за секој видна упо-
треба, во ленти споени или не; матери-
јали за плетарија поврзани заедно во 
паралелни стракови илиткаени, во фор-
ма на листови, вклучувајќи и простирку 
подметки и прекривки; оплети од слама 
за шишиња: 
1) Од пластични материјали 
2) Од прачки 
3) Од слама 
4) Друго 

12 
12 
12 
12 

46.03 Кошничарски, плетарски и други пред-
мети од материјали за плетариЈа, изра-
ботени директно во форми; производи 
од материјалите одтар. број 46.02; пред-
мети од лу ф а : 
1) Од пластични материјали 12 
2) Од прачки - 12 
3) Од слама 12 
4) Друго 12 

О д д е л X 

МАТЕРИИ ЗА .ИЗРАБОТКА НА ХАРТИЈА; ХАР-
ТИЈА И КАРТОН И ПРОИЗВОДИ ОД ХАРТИЈА 

И ОД КАРТОН 

Глава 47 — Материи за изработка ка хартија 

47.01 Целулоза добиена со механички или 
хемиски средства од кој и да било вла-
кнест растителен материјал: 
1) Дрвесина: 

а) од иглолисници 5 
б) од широколисници 5 

2) Целулоза висококвалитетна за пона-
тамошна хемиска преработка: 
а) од иглолисници 5* 
б) од широколисници 5 

3) Целулоза висококвалитетна, каустич-
на или сулфатна, небелена: 
а) од иглолисници 5* 
б) од широколисници 5 

4) Целулоза висококвалитетна, каустич-
на или сулфатна, белена или полу-
белена (освен за понатамошна хе-
миска преработка): 
а) од' иглолисници 5 
б) од широколисници 5 
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5) Целулоза високвалитетна, сулфитна, 
небелена: 
а) од иглолисници 5* 
б) од широколисници 5 

6) Целулоза висококвалитетна, сулфит-
на, белена или полубелена (освен за 
понатамошна хемиска преработка): 
а) од иглолисници 5* 
б) од широколисници 5 

7) Полуцелулоза 5 
8) Целулоза од други влакна, освен од 

дрво 5 

47.02 Отпадоци од хартија и од картон; ста-
ри предмети од хартија и од картон 
што можат да се употребат исклучиво 
за изработка на хартија: 
1) Отпадоци од хартија и од картон; 5* 
2) Стара хартија 5* 
3) Друго 5* 

Глава 48 — Хартија и картон; производи од 
хартиена маса, хартија или картон 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) фолии за печатење од тар. број 32.09; 
2) парфимирана и козметичка хартија (тар. 

број 33.06); 
3) хартија натопена или препечена со сапун 

(тар. број 34.01), хартија импрегнирана или п р е п е -
чена со детергент (тар. број 34.02) и целулозна вата, 
импрегнирана со средства за полирање, со пасти и 
со слични материи (тар. број 34.05); 

4) хартија или картон, осетливи на светлост 
(тар. број 37.03); 

5) хартија зајакната со листови од вештач-
ки или синтетички пластични материјали (тар. број 
39.01 до 39.06) или со вулканфибер (тар. број 39.03), 
и преработки од такви материјали (тар. број 39.07); 

6) производи од тар. број 42.02 (на пр., пред-
мети за патување); 

7) производи од кој и да е тарифен број на 
глава 46 од оваа тарифа (производи од материјали 
за плетарија); 

8) предиво од хартија или текстилни произ-
води од предиво од хартија (оддел XI); 

9) брусна хартија (тар. број 68.06) или хар-
тија обложена со цепки од лискун (тар. број 68.15). 
Меѓутоа, хартијата преслечена со прав од лискун 
се распоредува во тар. број 48.07); 

10) метални фолии со подлога од хартија 
или картон (оддел XV); 

11) перфорирана хартија и картон за музич-
ки инструменти (тар. број 92.10); 

12) производи што спаѓаат во кој и да е та-
рифен број од глава 97 на оваа тарифа (на пр.: иг-
рачки, предмети за општествени игри и спортски 
реквизити) или од глава 98 на оваа тарифа (на пр. 
копчиња). 

2. Според одредбите од точка 3 на забелешки-
те кон оваа глава, во тар. бр. 48.01 се распоредуваат 
и хартија и картон кои со валање или на друг на-
чин се пеглани, сатинирани, глазирани или на сли-
чен начин обработени, вклучувајќи и хартија и 
картон на кои се втиснати лажни водни отпечато-

ци, како и хартија и картон кои на кој и да е на-, 
чин во маса се бојосани или мраморирани. Овој та -
рифен број не опфаќа хартија и картон кои по из -
работката понатаму се обработувани, на пр.: со 
преслечување, премачкување или импрегнирање. 

3. Хартија или картон кои им одговараат на 
описите од два или повеќе тарифни броеви од тар. 
бр. 48.01 до 48.07 се распоредуваат во оној тарифен 
број кој е последен по ред во оваа тарифа. 

4. Tap. бр. 48.01 до 48.07 не опфаќаат хартија, кар-
тон и целулозна вата: 

1) во лешу! или во ролни, чија широчина не 
преминува 15 cm; 

2) во листови со правоаголна форма, чија 
ниедна страна не преминува 36 cm (сметајќи кога е 
развиена); 

3) сечени во форми кои не се правоаголна 
Хартија изработена со рака, при ограничување-

то од точка 3 на забелешките кон оваа глава, во 
сите големини и форми во кои е произведена, а 
чии сите рабови се тантелести, се распоредува во 
тар. број 48.01. 

5. Под изразот „тапети и линкруста" од тар. 
броз 48.11 се подразбираат само: 

1) хартија во ролни, погодна за украсува-
ње на ѕидови или плафони, која им одговара на 
следните услови: 

а) да има еден или два раба (маргини), со 
или без маргинални ознаки; 

б) да е без маргини, по површината бојо-
сана или печатена со шари, премачкана или релје-
фирана, со широчина до 60 cm; 

2) бордури, фризови и агли од хартија што 
се употребуваат за украсување на ѕидови или пла-
фони. 

6. Tap. број 48.15 опфаќа, покрај другото, и 
волна од хартија, ленти од хартија (превиткани 
или непревиткани, премачкани или непремачкани) 
што се употребуваат за плетарија и тоалетна хар-
тија во ролни и пакети, но не и производите наве-
дени во точка 7 на овие забелешки. 

7. Tap. број 48.21 опфаќа, покрај другото, кар-
тички за статистички машини, перфорирана хар-
тија и картонски картички за жакард и слични 
машини, хартиени тантели, рабници за полици, хар-
тиени чаршафи за на маса, сервиети и шамичиња, 
хартиени дихтунзи, леани или пресувани произво-
ди од целулозна маса и кројачки шаблони. ; ј 

8. Хартија, картон и целулозна вата, како и 
производи од хартија, картон и целулозна вата со 
печатени ознаки или со слики што не се само спо- • 
редни и безначајни во однос на основната намена 
на тие производи се сметаат како печатени работи 
од глава 49 на оваа тарифа. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

I. Хартија и картон во ролни или во 
листови 1 

48.01 Хартија и картон (вклучувајќи и целу-
лозна вата), во ролни или во ЛИСТОВРП 
1) Новинска хартија ' t 
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2) Хартија за печатење (освен новинска 
хартија) и за пишување: 
а) илустрациона, средно фина, во 

ролни 
б) рачно работена 
в) друга 

3) Крафт-лајнер 
4) Крафт-хартија за вреќи 
5) Друга крафт-хартија и картон: 

а) кабелска и кондензаторска 
б) друга 

6) Флутинг хартија од полуцелулоза 
7) Обвивна* хартија од сулфитна целу-

лоза 
8) Друго: 

а) хартија: 
1) за цигари 
2) за индиго и карбон 
3) за фотоподлога 
4) за пречистувачи на масло, воз-

дух и на технички горива 
5) рачно работена 
6) друга 

б) картон: 
1) прешпан 
2) од крпи 
3) сложен 
4) бездрвен 
5) за фотоподлога 
6) рачно работен 
7) друг 

в) лепенка 
г) целулозна вата 

48.03 Пергаментна хартија или за масти не-
пропустлива хартија и картон, нивни 
имитации, глазирана транспарентна хар-
тија, во ролни или во листови: 
1) Пергаментна хартија 
2) Пергамин хартија 
3) Друго • 

48.04 Сложена хартија и картон (изработени 
со слепување на рамни слоеви), непре-
слечени и ^импрегнирани по површи-
ната, однатре зајакнати или не, во рол-
ни или листови: 
1) Лепени со картон 
2) Зајакнати 
3) Други 

48.05 Хартија и картон, бранести (со или без 
рамни површински листови), крепувани, 
плисирана набрани, пресувани, или 
дупчени, во ролни или во листови: 
1) Крафт-хартија, крепувана или на-

брана, бранеста, перфорирана или 
неперфорирана: 
а) бранест картон 
б) друга 

2) Крепувана или набрана хартија, бра-
н е в а , перфорирана или неперфори-
рана. освен крафт-хартија, за дома-
ќинство или за тоалетна ^потреба: 
а) крепувана 1 

15 
10 
15 
15 
15 

15 
15 

15 

15 

15 
15* 
5 

5 
8 

15 

15 
5 

15 
15* 
10* 
10 
15 
18 
9 

9 
15* 
12 

10 
10 
10 

15 
15 

15 

б) бранеста 
в) друга 

3) Друга креп и набрана хартија, бра-
н е в а или небранеста или перфорирана 
или неперфорирана 

4) Друга 

48.07 Хартија и картон, импрегнирани, пре-
печени , површински бојосани, повр-
шински декорирани или печатени (под 
услов да не претставуваат печатени ма-
теријали од глава 49), во ролни или во 
листови: 
1) Хартија за печатење и пишување: 

а) хромо 
б) друга 

2) Хартија и картон (освен хартија за 
печатење и пишување) премачкана 
(преслечена), импрегнирана со веш-
тачки или синтетички смоли (освен 
лепила) 

3) Хартија и картон, премачкани или 
натопени со катран или со асфалт 

4) Друга: 
а) копирачка: 

1) самокопирачка: 
а) со хемиско пренесување 
б) со механичко пренесување 

2) карбон 
3) друга 

б) само леплива хартија: 
1) крепувана 
2) друга 

в) баритирана хартија 
г) друга 

48.08 Филтер-блокови, плочи и табли од хар-
тиена маса: 
1) Со азбестни влакна 
2) Друго 

II. Хартија и картон сечени во опреде-
лени големини и форми и произ-
води од хартија или од картон 

48.10 Хартија за цигари, сечена во определе-
ни големини во книшки или не, или во 
цевки 

48.11 Тапети и линкруста; витрофании за 
прозорци, од хартија: 
1) Тапети 
2) Линкруста 
3) Витрофании 

48.12 Покривки за подови врз подлога од 
хартија или картон, со или без слој од 
линолеумска маса, сечени во определе-
ни големини или несечени 

48.13 Карбон и друга хартија за умножување 
(вклучувајќи и матрици) и хартии за 
пренесување, сечени во определени го-
лемини, во кутии или не: 
1) За копирање и пренесување: 

а) карбон 
б) самокопирачка (NCR) 
в) за термичко пренесување 
г) друга 

15 
15 

15 
15 

15 
15 

15 

15 \ 
15* 
15* 
15* 
15* 

15 
15 
15* 
15 

10 
10 

15 

22 
20 
20 

20 

20 
20 
15 
15 



Страна 1090 — Број 27 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 19 ма} 19761 

2) За умножување: 
а) матрици 20 
б) за офсет-машини од канцелари-

ски тип 20 
в) друга 15 

48.14 Хартија за пишување во блокови, пли-
кови, картички за преписка; кутии, ќе-
сиња, нотеси и слично од хартија или 
картон, со асортиман на прибор за пре-
писка 20 

48.15 Друга хартија и картон, сечени во опре-
делени големини или форми: 
1) Тоалетна хартија, во ролни или во 

листови 18 
2) Леплива хартија, во ленти или во 

ролни 12 
3) Друга- 12 

а) хартија за цигари 12 
о) друга 12 

48.16 Кутии, вреќи и други контејнери за па-
кувале , од хартија или од картон; ре-
гистратор и, фасцикли и слични произ-
води, од хартија или картон, што обич-
но се употребуваат во канцеларии^ ду-
ќани и слично: 
1) Од хартија: 

а) вреќи и ќесиња 20 
б) друго 20 

2) Од картон: 
а) кутии од бранест картон 20 
б) плверифицирани кутии 20 
в) други кутии 20 
г) друго 20 

48.18 Регистри, тетратки, сметковни книги, 
почетници, книги за порачки, призна-
ничии книги, дневници, подлоги за пи-
шување со попивна хартија, повези (со 
слободни листови), обвивки за акти и 
друг пишувач™ прибор од хартија или 
картон; албуми за мостри и други ал-
буми за збирки и корици за книги, од 
хартија и картон 20 

48.19 Етикети од хартија или картон, печате-
ни или испечатени, премачкани со ле-
пило или непремачкани: 
1) Самолепливи етикети 20 
2) Други 20 

48.20 Босини, шпулни, копсови и слични подло-
ги од хартиена маса, од хартија или од 
картон (перфориран!! или неперфорира-
ни, стврднати или нестврднати) 10 

48.21 Други производи од хартиена маса, од 
хартија, од картон или од целулозна 
вата: 
1) Картички за машини со дупчени 

картички, во ленти или не 10 
2) П о с л у ж а в н и к , чинии, шоли и слично 20 
3» Г,К Ски шамичиња, шамичиња за чис-

"" ".е крпи, салвети, чаршафи за на 
креветски чаршафи, друга об-

лека од хартија, долна облека од 
хартија 20 

4) Хигиенски крпи за лице, и тампони, 
пелени за бебиња 20 

5) Друго 20 

Глава 49 — Печатени книги, весници, слики и дру* 
ги производи на печатарската индустрија; ракопи-

си, чукани текстови и планови 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) хартија, картон и целулозна вата, како и 

производи од овие материјали, ка ј кои печатењето 
е само споредно во однос на главната употреба 
(глава 48); 

2) карти за играње и други производи од 
кој и да е тарифен број на глава 97 од оваа та-
рифа; 

3) оригинални гравури, отпечатоци и ли-
тографии (тар. број 99.02); поштенски марки, так-
сени и слични марки од тар. број 99.04, предмети 
на старини над 100 години или други предмети од 
кој и да е тарифен број на глава 99 од оваа та-
рифа. " • 

2. Весници списанија и периодични публика-
ции поврзани на друг начин, освен во хартија, и 
сетови на весници, списанија и периодични публи-
кации што содржат повеќе од еден број во корици, 
се расопредуваат во тар. број 49.01, а не во тар. 
број 49.02. 

3. Во тар. број 49.01 се распоредуваат и: 
1) колекции на печатени репродукции (на 

пр., уметнички дела или цртежи) со соодветни тек-
стови, обележени страни и во форми погодни за 
поврзување во еден или повеќе томови; 

2) илустрирани придружни и дополнителни 
додатоци за комплетирање на книги; 

3) печатени делови на книги или брошури во 
составени или издвоени листови или ракописи што 
содржат цело или еден дел од комплетно дело, а 
се наменети за поврзување. 

Меѓутоа, печатените слики или илустрации без 
текст, било да се во форма на ракопис или во из-
двоени листови се распоредуваат во тар. број 49.11. 

4. Tap бр. 49.01 и 49.02 не опфаќаат публи-
кации издадени за рекламни цели од или за оној 
што го огласува именуваниот во нив или публика-
ции што првенствено се наменети за реклама (вклу-
чувајќи и туристички пропаганден материјал). Овие 
публикации се распоредуваат во тар. број 49.11. 

5. Под изразот ,.детски книги во слики" од тар. 
број 49.03 се подразбираат книги за деца во кои сли-
ките имаат примарен карактер, а текстот под нив е 
спореден. 

6. Под изразот „ракописи и чукани текстови" од 
тар. број 49.06 се подразбираат и копии на ракописи 
и на чукани текстови добиени со употреба на карбон 
хартија или копии на хартија осетлива на светлост. 
Како печатен материјал од кој и да е вид од оваа 
глава се смета секој материјал од тој" вид, умножен 
со помош на машина за умножување. 

7. Под изрзот „поштенски разгледници" од тар. 
број 49.09 се подразбираат карти со илустрации PI СО 
печатени ознаки за нивна употреба. 

8. Под копродукција на странски и домашни из-
давачи од тар. бр. 49.01/2 и 4 и 49.l l /2r се подраз-
бира печатење односно издавање во кое врз тра ј -
на основа учествуваат странски издавачи со на ј -
малку 50'Vo во цената на производството на книгата. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

49.01 Печатени книги, книшки, брошури, пам-
флети и слободни листови: 
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1) Книги печатени на јазиците на народ-
ностите на Југославија и на странски 
јазици Сл 

2) Книги печатени на јазиците на наро-
дите на Југославија во копродукција 
со странски и домашни издавачи 5* 

3) Книги на југословенски издавачи пе-
чатени во странство на јазиците на 
народите на Југославија, освен кни-
гите од областа на уметноста (општа 
и ликовна), урбанизмот и уметничките 
фотографии 5* 

4) Текстови во форма на слободни листо-
ви за книги што се издаваат во копро-
дукција на странски и домашни изда-
вачки претпријатија: 
а) на домашни јазици 5* 
б) на странски јазици 5* 

5) Речници Сл 
6) Друго: 

а) на домашни јазици 5* 
б) на странски јазици 5* 

49.02 Весници, списанија и периодични публи-
кации, илустрирани или ^илустрирани: 
1) Весници: 

а) на домашни јазици Сл 
б) на странски јазици Сл 

2) Списанија: 
а) на домашни јазици Сл 
б) на странски јазици Сл 

3) Друго Сл 

49.03 Детски книги во слики и детски книги 
за сликање (за цртање и бојосување)' Сл 

49.04 Музички ноти, печатени или во ракопис, 
поврзани или неповрзани, илустри-
рани или неилустрирани Сл 

49.05 Печатени географски, хидрографски и 
слични карти од сите видови, вклучувај-
ќи и атласи, ѕидни географски карти и 
топографски планови; печатени глобуси 
(земски и небески): 

1) Ѕидни географски карти Сл 
2) Атласи Сл 
3) Глобуси Сл 
4) Друго Сл 

49.06 Проекти и нацрти за индустриски, архи-
тектонски, машински, трговски или слич-
ни цели, во оригинал или нивни репро-
дукции на хартија осетлива на светлост; 
ракописи и чукани текстови: 
1) Проекти и нацрти Сл 
2) Друго Сл 

49.07 Поштенски, таксени и слични марки, не-
поништени, што се во оптек или се на-
менети да бидат во оптек во земјата на 
намената; таксени хартии, банкноти, ак-
ции или облигации и слични документи; 
чековни книшки: 
1) Поштенски таксени марки 15 
2) Хартии од вредност (акции, чековни 

книшки и др.) 15 
3) Банкноти што не претставуваат за-

конско средство на плаќање во ниед-
на земја 15 

4) Друго 13 

49.08 Хартии за пресликување (декалкомании) 20 

49.09 Поштенски разгледници и честитки со 
слики, печатени на кој и да е начин, со 
украси или без украси 20 

49.10 Календари од сите видовц од хартија или 
картон, вклучувајќи и блок-календари 20 

49.11 Друг печатен материјал, вклучувајќи 
печатени слики и фотографии: ! • 
1) Рекламен материјал, комерцијални ка-

талози и слично 18 
2) Друго: 

а) печатени слики и фотографии 18 
б) подлоги за календари печатени на 

хартија, картон или други матери-
јали; календари печатени на други 
материјали, освен хартија или кар-
тон 20 

в) каталози на книги или публикации: 
1) за предмети од тар. број 49.01/1, 

2. и 5 Сл 
2) друго 20 

г) разгледници и честитки, во ролни 
или табаци 18 

д) формулари, листи, дијаграми и 
слично 18 

ѓ) печатени слики и фотографии без 
текст, во листови, наменети за 
книги што се издаваат во рамките 
на копродукција на домашни и 
странски издавачи 5 

е) друго 18 

О д д е л XI 

ТЕКСТИЛЕН МАТЕРИЈАЛ И ПРОИЗВОДИ ОД 
ТЕКСТИЛЕН МАТЕРИЈАЛ 

З а б е л е ш к и : 

1. Овој оддел не опфаќа: 
1) четина, животинска длака за изработка 

на четки (тар. број 05.02, коњска длака од грива и 
од опашка и отпадоци од неа (тар. број 05.03); 

2) човечка коса и производи од неа (тар. 
број 05.01, 67.03 и 67.04), освен ткаенини за цедење 
кои обично се употребуваат во преси за масла 
(тар. број 59.17); 

3) растителен материјал од глава 14 на оваа 
тарифа; 

4) азбест од тар. број 25.24, производи од 
азбест и други производи од тар. број 68.13 и 68.14; 

5) производи од тар. бр. 30.04 и 30.05 (вата, 
газа, завои и слични производи за медицински и 
хируршки цели, стерилни хируршки материјали за 
вшивање); 

6) текстилни ткаенини осетливи на светлост 
(тар. број 37.03); 

7) монофили чија најголема димензија на 
попречниот пресек преминува 1 mm и ленти (веш-
тачка слама и ел.), со широчина која преминува 
5 mm од вештачки пластичен материјал (глава 39) 
и плетенки и ткаенини од такви монофили или лен-х 
ти (глава 46); 
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8) ткаени текстилни ткаенини, филц и ткае-
нини од споени влакна или слични ткаенини од 
споени предива, импрегнирани, преслечени, прек-
риени или ламинирани со гума и производи од нив 
Што се распоредуваат во глава 40 на оваа тарифа; 

9) кожа со нејзината волна (глава 41 или 
43) и производи од крзно и од вештачко крзно од 
тар. број 43.03 и тар. број 43.04; 

? - 10) производи од текстилни материјали што 
се распоредуваат во тар. број 42.01 и 42.02; 
; Ј - 11) производи од глава 48 на оваа тарифа 
(на пр. целулозна вата); 

L2) обувки и делови на обувки, доколенице 
тамаши и слични производи, распоредени во глава 
64 на оваа тарифа; 

13) шапки и други покривки за на глава и нив-
ни делови од глава 65 на оваа тарифа; 

14) мрежи за коса (тар. бр. 65.05 и 67.04), за-
висно од случајот; 

15) .производи од глава 67 на оваа тарифа; 
16) предива, јажиња или ткаенини препече-

ни со материи за брусење (тар. број 68.06); 
17) стаклени влакна и производи од стаклени 

влакна, освен везови со стаклен конец врз видлива 
основа на ткаенина (глава 70); 

18) производи од глава 94 на оваа тарифа 
(мебел и пастелни работи); 

19) производи што спаѓаат во глава 97 на 
оваа тарифа (на пр., играчки, реквизити за спорт 
и игра). 

2. Производите што се распоредуваат во кој и 
да е тар. број на глава 50 до 57 од ОБ а а тарифа и 
мешаница на два или повеќе текстилни материја-
ли ќе се распоредат како да се состојат наполно од 
текстилниот материјал што преовладува по тежина 
над секој друг поединечен текстилен материјал. 

За примена на горното правило: 
1) метализираните предива ќе се сметаат 

како поединечен текстилен материјал и нивната 
тежина ќе биде земена како збирна тежина на 
текстилот и на металите од кои се составени; при 
распоредувањето на таквите ткаенини металниот 
шнец ќе се смета како текстилен материјал; 

2) кога во некој тар. број се повикува на про-
изводи од разни текстилни материјали (на пр., сви-
нга и отпадоци од свила, кардирана овча или јаг-
нешка волна и чешлана овча или јагнешка волна), 
таквите материјали ќе се сметаат како поединечен 
текстилен материјал; 

3) одредбите на оваа точка под 1) и 2) се 
применуваат и врз предивата наведени во точ. 3 и 4 
на овие забелешки. 

3. Под изразите „канап", „ортома", „јаже" и 
„кабли" од овој оддел, освен исклучоците наведени 
во одредбата на став 2 од оваа точка, се подразби-
раат едножични, повеќежични или каблирани пре-
бива изработени: 

1) од свила, шап-свила или од други отпадо-
ци од свила, со тежина над 2 g/m (18.000 дении); 

2) од вештачки или од синтетички влакна 
вклучувајќи и предиво од два или повеќе мопофили 
)д глава 51 на оваа тарифа, со тежина над 1 g/m 
9.000 "дении); , 

3) од коноп и лен: 
а) полирани мл и глазирани, чија должина 
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по еден килограм, помножена со бројот на жиците 
од кои се состои, е помала од 7.000 т , 

б) неполирани и неглазираеи, со тежина 
над 2 g /m; 

4) од кокосово влакно што се состои од три 
или повеќе жици; 

5) од други растителни влакна, со тежина над 
2 g/m; 

6) зајакнати со метал. 
Исклучоци: 
1) предива од овча или јагнешка волна или 

од други животински длаки и предива од хартија, 
освен предиво зајакнато со метал; 

2) повесма (кабли) од вештачки или од син-
тетички влакна, бескрајни за изработка на сечени 
влакна и на повеќежично предиво, невпредено или 
впредено со помалку од 5 увртки по метар; 

3) свилен катгут, имитапии на катгут од сви-
ла или од вештачки или синтетички влакна и моно-
фили од глава 51 на оваа тарифа. 

4) метализирано предиво што не е зајакнато 
со метал; 

5) жанила и тантелесто предиво. 
4. Под изразот „пригоден© за продажба на мало'* 

од глава 50, 51, 53. 54, 55 и 56 од оваа тарифа, освен 
исклучоците наведени во одредбата на став 2 од 
оваа точка се подразбираат предивата намотани; 

1) во клопчиња или на картони, калеми, цев-
ки и на слични подлоги, чија тежина не преминува 
(вклучувајќи ги и подлогите): 

а) 200 g за лен и рамија; 
б) 85 g за свила, шап-свила, бурет-свила 

и други отпадоци од свила и од вештачки или синте-
тички влакна (бескрајни); 

в) 125 g во другите случаи; 
ч 2) во пасма или пасомца чија тежина не 

преминува: 
а) 85 g за свила, шап-свила, бурет-свила 

и други отпадоци од свила и од вештачки или синте-
тички влакна (бескрајни); 

б) 125 g во другите случаи; 
3) во пасма или пасомца, подразбирајќи 

и неколку помали пасма и пасомца одвоени со 
конци што ги делат и ги прават независни едни од 
други чија секоја поединечна тежина не преминува: 

а) 85 g за свила, шап-свила, бурет-свила 
и други отпадоци од свила и од вештачки или синте-
тички влакна (бескрајни); 

б) 125 g во другите случаи; 
Исклучоци: 

1) едножично предиво од кој и да е текстилен 
материјал, освен: 

а) едножично предиво од овча и јагнешка 
волна или од фина животинска длака, небелено; 

б) едножично предиво од овча или јагне-
шка волна или од фина животинска длака, белоно, 
бојосано или печатено, со должина помала од 
2.000 m/kg; 

2) повеќежично или каблирано предиво, не-
белено: 

а) од свила, бурет-свила, шап-свила и дру-
ги отпадоци од свила, на кој и да е начин приготвено; 

б) од друг текстилен материјал, освен од 
овча или јагнешка волна или од фина животинска 
длака, во пасма или пасомца; 

3) повеќежично или каблирано предиво од 
свила, шап-СЕИла, бурет-свила или други отпадоци 
од свила, белено, бојосано или печатено, со должина 
од 75.000 m/g и повеќе, мерено повеќежично; 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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4) еднолично, повеќежично или каблирано 
предиво од кој и да е текстилен материјал; 

а) на накрсно намотани пасма или па-
сомца; 

б) намотано на подлоги или на некој друг 
начин означено за употреба во текстилната индус-
трија (на пр., на предилнички цевки, копсови, калеми 
(бобини), конични босини или вретена или намотано 
БО форма на чаури (кокони) за разбои за вез). 

5. Под изразот „газа" од 'гар. број 55.07 се под-
разбира ткаенина со основа составена во целост 
или делумно од исправени и обвивни нишки, при 
што обвивките нишки околу исправените нишки со 
полуобрт, со цел обрт или со повеќе од цел обрт, 
формираат котелци (завои), низ кои минуваат ниш-
ките на јатокот. 

Под изразот „мазни" од тар. број 58.08 се под-
разбираат ткаенини што се состојат само од една 
серија правилни окца од иста форма или голе-
мина, без никакви шари или пополнување на ока-
та. Во примената на оваа дефиниција не се зема 
предвид ни една помалку отворена површина која 
е тесно споена во формирањето на окцата. 

6. Под изразот „изработени" од овој оддел се 
подразбираат производите: 

1) сечени на друг начин, освен во правоагол-
ни форми; 

2) изработени и довршени со ткаење и гото-
ви за употреба или просто одвоени со сечење, при 
што не се бара шиење или натамошна преработка 
(на пр., крпи за прав, пешкири, четвртест!! чаршафи 
за на маса, шалови и ќебиња); 

3) порабени или со заокружени рабови (освен 
ткаенини во парче, сечени од пошироки парчиња и 
порабени или со заокружени рабови заради спречу-
вање на ресење) или со врзани реси во јазли на 
кој и да е раб; 

4) сечени во определени големини и подло-
жени на процесот на извлекување на конецот; 

5) шиени, лепени или на друг начин составе-
ни (освен стоки на парче што се состојат од две или 
повеќе должини од ист материјал споени на краиш-
тата за да се добие поголема должина или стоки на 
парче составени од две или повеќе ткаенини спое-
ни една на друга, ватирани или неватирани). 

7. Tap. броеви од глава 50 до 57 на оваа тари-
фа, освен ако од текстот не произлегува поинаку, 
и тар. броеви од глава 58 до 60 на оваа тарифа не ги 
опфаќаат производите изработени на начинот предви-
ден во точка 6 на овие забелешки. Глави 50 до 57 на 
оваа тарифа не ги опфаќаат производите од глава 58 
или 59 на оваа тарифа. 

8. Ткаенините од глава 50 до 57 опфаќаат ткае-
нини што се состојат од слоеви на паралелни тек-
стилни предива поставени еден врз друг под остар 
или прав агол. Овие слоеви се врзуваат на местата 
на допирот на предивото со помош на лепило или 
термичка врска. 

Глава 50 — Свила и отпадоци од свила 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

50.01 Кокони на свилени буби, подобни за 
одвиткување 5 

50.02 Свила сурова (невпредена): 
1) Греж 5 
2) Друго 5 

^ 1 ^ ГЛ DCIJIVH УХ IVU-
KOLHH неподобни за одвиткување, шап-
-свила, бурет-свила, свилен кемлинг и 
скубени крпи): 
1) Отпадоци од покони и од свилен конец 5 
2) Кокори, неподобни за одвиткување 5 
3) Отпадоци од свила (шап-свила и бу-
рет-свила) 5 
4) Оку бени крпи 5 
5) Друго 5 

50.01 Свилено предиво, освен предиво од шап-
-свила и бурет-свила, непригодено за 
продажба на мало: 
1) Едножично предиво 8 
2) Повеќежично трам-предиво 8 
3) Повеќежично креп-предиво 8 
4) Органдии-предиво '8 
5) Друго 8 

50.05 Предиво од отпадоци од свила, непод-
готвено за продажба на мало 6 

50.07 Предиво од свила и предиво од отпа-
доци од свила, пригодено за продажба 
на мало; катгут од свила; имитација на 
катгут од свила: 
1) Катгут и имитација на катгут 5 
2) Друго: 

а) од свила 16 
б) од шап-свила 14 
в) од бурет-свила 12 

50.09 - Ткаенини од свила или отпадоци од 
свила: 
1) Од свила: 

а) ретки ткаенини (му сл тхи. грена-
д и р воал, газа, етамин и др.) 20 
б) други 20 

2) Од шап-свила 18 
3) Од бурет-свила 16 

Глава 51 — Синтетички и вештачки текстилни ела" 
кна (бескрајни) 

З а б е л е ш к и : 

1. Под изразот „синтетички и вештачки влакна" 
во оваа тарифа се подразбираат влакна или фила-
менти на органски полимери, произведени: I 

1) со полимеризација или кондензација на 
органски мономери, на пр., полиамиди, полиестери, 
полиуретани и поливинил ни деривати; ^ 

2) со хемиска трансформација на природни; 
органски полимери (како што се целулоза, казеин, 
протеин и алги), на пр., вискозна свила, бакапно- * 
-амонијачна свила, ацетатна целулоза и алгинати. 

2. Tap. број 51.01 не опфаќа повесма (кабли) 
од бескрајни филаменти од синтетички или вештач-
ки влакна од глава 56 на оваа тарифа. 

3. Под изразот „предива од синтетички или веш-
тачки влакна (бескрајни)" не се опфаќаат преди-' 
вата (познати како „препива од исечени филамен-
ти") од кои повеќето филаменти се испрекинати 
при минувањето низ вал јаци или други уреди 
(глава 56). 

4. Монофилите од синтетички или вештачки ма-
теријали чија ниедна димензија на попречниот пре-
сек не преминува 1 mm се распоредуваат во тар. број, 
51.01 ако тежат помалку од 6,6 mg/m (60 дении), а во 
тар. број 51.02 во сите други случаи. Монофилита 
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Чијашто која и да било димензија на попречниот 
пресек преминува 1 mm, се распоредуваат во глава 39. 
\ Лентите (вештачка слама и сл.) од синтетички 
или вештачки материјал се распоредуваат во тар. 

^број 51.02, ако нивната широчина не преминува 
Јб mm, а во глава 39 на оваа тарифа во другите 
[случаи. 

{Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
f: број стапка 

)' 1 2 3 

61.01 Предиво од вештачки или синтетички 
текстилни влакна (бескрајни), ^ п р и г о т -
вено за продажба на мало: 
1) Текстурирани предива од бескрајни 

полиамидни влакна: 
а) полиамидни 6 14* 
б) други 15* 

2) Нетекстурирани предива од бескрајни 
полиамидни влакна, независни или со 
завивање што не преминува 50 навои 
на метар: 
а) полиамидни 6 15* 
б) други 15* 

3) Други нетекстурирани предива од бес-
крајни полиамидни влакна: 
а) полиамидни 6 15* 
б) други 15* 

4) Текстурирани предива од бескрајни 
полиестерски влакна 17* 

5) Нетекстурирани предива од бескрајни 
полиестерски влакна, независни или 
со завивање што не преминува 50 на-
вои по метар 17* 

6) Други нетекстурирани предива од бес-
крајни полиестерски влакна 15* 

7) Предива од други бескрајни синте-
тички влакна: 
а) од полиолефин (полиетилен, поли-

пропилен) 15* 
б) од по лиу ретаи (еластомери) 15* 
в) други влакна 15* 

8) Предива од бескрајни вискозни влак-
на (рајон): 
а) рајонска свила 15* 
б) рајон-корд предива 15* 
в) рајон-корд кабел 15* 

9) Предива од кои и да било бескрајни 
! ацетатни влакна 15*. 

Ј 10) Предива од други бескрајни вештач-
/ ки текстилни влакна 15* 

Монофил, ленти (вештачка слама и сл.) 
и имитација на катгут, од синтетички 
или вештачки материи: 
1) Од синтетички влакнести материи: 

а) катгут и имитации, нестерилни 6 
б) друго 6 

2) Од вештачки влакнести материи: 
а) катгут и имитации, нестерилни б 
б) друго в 

^fel.03 Предива од синтетички или вештачки 
влакна (бескрајни), пригодени за про-
дажба на мало: 
1) Од бескрајни синтетички влакна: 

а) најлон конец §а јадици 16 
б) друго 16 

2) Од бескрајни вештачки влакна 16 

fв 1.0,2 

51.04 Ткаенини од синтетички или вештачки 
влакна (бескрајни), вклучувајќи и ткае-
нини од монофил или ленти од тар. број 
61.01 и 51.02: 
1) Корд-ткаенини од бескрајни син-

тетички текстилни материјали, за пне-
вматика 18 

2) Ткаенини што содржат 85% или пове-
ќе, по тежина, бескрајни синтетич-
ки текстилни материи, освен корд-
-ткаенини за пневматика: 
а) ткаенини непропустливи на вода 

за шатори и чадори 16 
б) друго 16 

3) Ткаенини од бескрајни синтетички 
материјали, што содржат помалку од 
85°/о, по тежина, такви материјали, 
освен корд-ткаенини за пневматика: 
а) креп-ткаенини 18 
б) друго: 

1) ткаенини непропустливи на вода 
за шатори и чадори 18 

2) друго 18 
4) Корд-ткаенини од бескрајни вештач-

ки текстилни материјали, за пнев-
матика 18 

5) Ткаенини што содржат 85% или по-
веќе, по тежина, бескрајни вештачки 
текстилни материјали, освен корд-
-ткаенини за пневматика: 
а) креп-ткаенини 16 
б) друго 16 

6) Ткаенини од бескрајни вештачки тек-
стилни материјали, што содржат по-
малку од 85%, по тежина, такви ма-
теријали, освен корд-ткаенини за 
пневматика 18 

Глава 52 — Метализиран текстил 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

52.01 Метализирано предиво, текстилно пре-
диво, впредено со метал или покриено 
со метал со кој и да е процес: 
1) Со благороден метал 8 
2) Со прост метал 8 

52.02 Ткаенини од метални нишки или од мета-
лизирано предиво, што се употребуваат 
за изработка на предмети за облекува-
ње, како и ткаенини за мебел или сли-
чно : 

1) Ткаенини од метални нишки 15 
2) Друго 15 

Глава 53 — Волна и друга животинска длака 

З а б е л е ш к а : 

Под изразот „фина животинска длака" се под-
разбира длаката од алпака, лама, викуња, јак, к а -
била, од ангорске тибетски, кашмирски и слични 
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кози (но не и од обични кози), од питоми зајаци 
(вклучувајќи и ангора-питоми зајаци), зајак, дабар, 
нутрија и бизамски (мошуски) стаорец. 

Тарифен 
број 

НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
стапка 

53.01 Волна од овци или јагниња, невлачена 
и исчешлана: 
1) Волна масна или прана на овца (со 

сереј) 3* 
2) Друга: 

а) волна прана 3* 
б) табачка волна 3* 
в) друга 3* 

53.02 Друга животинска длака (фина или гру-
ба), невлачена или исчешлана: 
1) Фина животинска длака 5 
2) Груба животинска длака 5 

53.03 Отпадоци на волна од овци или јаг-
ниња или од друга животинска длака 
(фина или груба), некинати или неску-
бани Сл 

53.04 Отпадоци на волна од овци или јагни-
ња или од друга животинска длака (фина 
или груба), кинати или скубени, вклучу-
вајќи и скубени крпи: 
1) Кинета или скубена волна (шоди и 

мунго) Сл 
2) Отпадоци од фина или груба длака Сл 
3) Друго Сл 

63.05 Волна од овци или јагниња и друга ж и -
вотинска длака (фина или груба), в ла-
чена или чешлана: 
1) Волнена чешлана лента (топе) 5 
2) Друго: 

а) кстосана, в лачена или чешлана: 
1) со финост до 30 микрони 5 
2) со финост над 30 микрони 5 

б) друго 5 

53.06 Предиво од влачева волна од овци или 
јагниња (волница), непригодено за про-
дажба на мало: 
1) Што содржи 85% или повеќе волна по 

тежина ' 10 
2) Друго 10 

53.07 Предиво од чешлана волна од овци или 
јагниња (камгарн-предиво), непригодено 
за продажба на мало: 
1) Што по тежина содржи 85% или по-

веќе волна: 
а) до 44.000 m во 1 kg 0 
б) над 44.000 m во 1 kg 8 

2) Друго: 
а) до 44.000 m во 1 kg 8 

р б) над 44.000 m во 1 kg 8 

63.08 Предиво од фина животинска длака 
(влачена или чешлана), непригодено за 
продажба на мало в 

53.09 Предиво од длака од грива и опашка 
или од груба животинска длака, непри-
годено за продажба на мало: 
1) Од коњска длака 5 
2) Од други груби длаки 5 

53.10 Предиво од волна од овци или јагниња, 
од длака од грива и опашка или од дру-
га животинска длака (фина или груба), 
пригодено за продажба на мало: 
1) Што по тежина содржи 85% или по-

веќе волна или фина животинска 
длака 

2) Друго 

53.11 Ткаенини од волна од овци или јагни-
ња или од фина животинска длака: 
1) Ткаенини од влачена волна или од 

влачена фина животинска длака, што 
по тежина содржат 85% или повеќе 
волна или фина животинска длака 

2) Ткаенини од чешлана волна или че-
шлана фина животинска длака што 
содржи по тижина 85% или повеќе 
волна или фина животинска длака 

3) Ткаенини што по тежина содржат по-
малку од 85% волна или фина ж и -
вотинска длака, измешани главно 
или исклучиво со бескрајни синте-
тички влакна 

4) Ткаенини што по тежина содржат по-
малку од 85% волна или фина ж и -
вотинска длака, измешани главно или 
исклучиво со сечени синтетички вла-
кна 

5) Друго 

53.12 Ткаенини од коњска длака или од дру-
га груба животинска длака: 
1) Ткаенини од длака од грива и 

опашка 
2) Други 

Глава 54 — Лен и рамија 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Цари] 
број ста] 

1 2 2 

54.01 Лен, суров или преработуван, но непре-
ден, колчишта и отпадоци од лен (вклу-
чувајќи и од скубени крпи): 
1) Лен, суров или топен 
2) Лен, триен, кршен, чешлан или обра-

ботуван на друг начин 
3) Колчишта од лен и отпадоци од лен 

(вклучувајќи и кинети или скубени 
крпи) 

54.02 Рамија, сурова или преработувана но 
непредена; колчишта и отпадоци од ра-
мија (вклучувајќи и од скубени крпи): 
1) Сурова рамија 
2) Преработена но непредена 
3) Колчишта и отпадоци 

54.03 Предиво од лен или од рамија, ^ п р и -
готвено за продажба на мало: 
1) Од лен 
2) Конец од лен за индустријата на 

обувки 
3) Од рамија 

54.04 Предиво од лен или од рамија пригодено 
за продажба на мало: 
1) Од лен 
2) Од рамија 
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3) Ткаенини што по тежина содржат 
18 помалку од 85% памук, небелено 
18 немерцернзирани 18 

54.05 Ткаенини од лен или од рамија: 
1) Од лен 
2) Од рамија 

Глава 55 — Памук 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

55.01 Памук, повлачен и нечешлан: 
1) Кусовлакнест Сл 
2) Средновлакнест Сл 
3) Долговлакнест Сл 

55.02 Лпитерс од памук: 
1) Суров 5 
2) Друг 5 

55.03 Отпадоци од памук (вклучувајќи и од 
скубени крпи), невлачени или исчеш-
лани: 
1) Отпадоци при предење Сл 
2) Друго Сл 

55.04 Памук, влачен или чешлан: 
1) Памук, влачен или чешлан 5 
2) Влачени или чешлани отпадоци од 

памук 5 

55.05 Предиво од памук, непригодено за прода-
жба на мало: 
1) Што содржи едножично предиво до 

14.000 ш во 1 kg 8 
2) В го содржи едножично предиво над 

14.000 m до 40.000 ш во 1 kg 8 
3) Што содржи едножично предиво над 

40.000 m до 80.000 m во 1 kg 8 
4) Што содржи едножично предиво над 

80 000 m во 1 kg 8 

55.06 Предиво од памук, пригодено за продажба 

4) Други ткаенини што по тежина содр-
жат помалку од 85% памук 18 

Глава 56 — Синтетички и вештачки влакна (сечени) 

З а б е л е ш к а : 

Tap. број 56.02 опфаќа само кабли од бескрајни 
филаменти од синтетички -или вештачки влакна, 
кои се состојат од паралелни филаменти од еднаква 
должина рамна на должината на кабелот и кои им 
одговараат на следните услови: 

1) должина на кабелот над 2 т ; 
2) впредување на кабелот до 5 увртки по метар; 
3) тежина на филаментот помала од 6,6 mg/m 

(60 дении); 
4) ако е во прашање филаментот опишан во то-

чка 1 под 1 на забелешките кон глава 51 од 
оваа тарифа, кабелот мора да биде извлечен така 
што да не биде можно да се развлече повеќе од 
100% од својата должина; 

5) вкупна тежина на кабелот над 2 g/m (18.000 
ден и и). 

Кабел чијашто должина не надминува 2 m се 
распоредува во тар. број 56.01. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

56.01 Синтетички и вештачки влакна (сечени), 
невлачени, исчешлани или на друг на-
чин неприготвени за предење: 
1) Полиамидни влакна 17* 
2) Полиестерски влакна 17* 
3) Акрилни влакна 17* 

на мало: 
1) Немерциризирано: 

а) предиво 12 
б) конец 12 

2) Мерцеризирано: 
а) предиво 14 
б) конец 14 

55.07 Ткз^чх-ш од памук врзани во гази: 
1) Небе лени, немерцеризирани 18 
2) Други 18 

55.08 Фротирни ткаенини за пешкири (букле) 
и слични фротирни ткаенини од памук: 
1) Небе лени, немерцеризирани 18 
2) Други 18 

55.09 Дрхти ткаенини од памук; 
1) Ткаенини што по тежина содржат 85% 

или повеќе памук, небелени, мерце-
ризирани 18 

2) Други ткаенини што по тежина содр-
жат 85% или повеќе памук: 
а) со рака ткаени со народни мотиви 18 
б) други 18 

4) Други синтетички влакна: 
а) полипропиленски 17* 
б) други 17* 

5) Вештачки влакна: 
а) цел-влакна 17 
б) други 17* 

56.02 Кабли од бескрајни синтетички или ве-
штачки филаменти за изработка на 
синтетички или вештачки влакна (се-
чени) : 
1) Од полиамидни влакна 15* 
2) Од полиестерски влакна 15* 
3) Од акрилни влакна 15* 
4) Од други синтетички влакна: 

а) од полипропиленски 15 
б) од други 15 

5) Од вештачки влакна: 
а) целулозно-ацетатен кабел за фил-

тер-стапчиња за цигари 5 
б) друго 15* 

56.03 Отпадоци (вклучувајќи и отпадоци од 
предива и скубени крпи), од синтетички 
или вештачки влакна (бескрајни или 
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сечени), невлачени, нечешлани или на 
друг начин ^приготвени за предење: 
1) Од синтетички влакна 15* 
2) Од вештачки влакна 15* 

56.04 Синтетички и вештачки влакна (сечени 
или отпадоци), в лачени, чешлани или 
на друг начин приготвени за предење: 
1) Полиамидни влакна и отпадоци 15* 
2) Полиестерски влакна и отпадоци 15* 
3) Акрилни влакна и отпадоци 15* 
4) Други синтетички влакна и отпадоци 15* 
5) Вештачки влакна и отпадоци 15* 

56.05 Предиво од синтетички или вештачки 
влакна (сечени или од отпадоци), непри-
годено за продажба на мало: 
1) Што по тежина содржи 85% или по-

веќе синтетички влакна 15* 
2) Од сечени синтетички влакна, што по 

тежина содржи помалку од 85% од 
озне влакна, измешани главно или 
исклучиво со памук 15* 

3) Од сечени синтетички влакна што, по 
тежина, содржи помалку од 85% од 
овие влакна, измешани главно или 
исклучиво со волна или со фина ж и -
вотинска длака 15* 

4) Од сечени синтетички влакна што, 
по тежина, содржи помалку од 85% 
од овие влакна, измешани главно 
или исклучиво со други влакна, ос-
вен памук, волна или фина живо-
тинска длака 15* 

5) Што по тежина, содржи 85% или 
повеќе сечени вештачки влакна 15* 

6) Од сечеш! вештачки влакна што, по 
тежина, содржи помалку од 85% од 
овие влакна, измешани главно или 
исклучиво со памук 15* 

7) Од сечени вештачки влакна што, по 
тежина, содржи помалку од 85% од 
овие влакна, измешани главно или 
исклучиво со волна или со фина жи-
вотинска длака 15* 

3) Од сечени вештачки влакна што, по 
тежина, содржи помалку од 85% од 
овие влакна, измешани главно или 
исклучиво со други- влакна, освен 
памук, волна или фина животинска 
длака 15* 

56.06 Предиво од синтетички и вештачки влак-
на (сечени или од отпадоци), пригодено 
за продажба на мало: 
1) Што по тежина, содржи 85% или по-

веќе сечени синтетички влакна 18 
2) Од сечени синтетички влакна што, по 

тежина, содржи помалку од 85% од 
овие влакна 18 

3) Од сечени вештачки влакна 18 

56.07 Ткаенини од синтетички или вештачки 
влакна (сечени или од отпадоци): ? 

1) Ткаенини што, по тежина, содржат 
85% или повеќе сечени синтетички 
влакна 18 

2) Ткаенини од сечени синтетички 
влакна што, по тежина, содржат по-
малку од 85% од овие влакна, изме-
шани главно или исклучиво со па-
мук 18 

3) Ткаенини од сечени синтетички 
влакна што, по тежина, содржат по-
малку од 85% од овие влакна, изме-
шани главно или исклучиво со вол-
на или со фина животинска длака 18 

4) Ткаенини од сечени синтетички 
влакна што, по тежина, содржат по-
малку од 85% од овие влакна, изме-

шани главно или исклучиво со бес-
крајни вештачки или синтетички 
текстилни материјали 18 

5) Ткаенини од сечени синтетички 
влакна што, по тежина, содржат по-
малку од 85% од овие влакна, изме-
шани главно или исклучиво со дру-

* ги влакна, освен памук, волна, фина 
животинска длака или бескрајни 

вештачки или синтетички текстилни 
Ут материјали 18 

6) Ткаенини што по тежина, содржат 
* 85% или повеќе сечени вештачки 

влакна 18 
7) Ткаенини од сечени вештачки влак-

на што, по тежина, содржат по-
малку од 85% од овие влакна, изме-
шани главно или исклучиво со 
памук 18 

8) Ткаенини од сечени вештачки влак-
на што, по тежина, содржат помалку ; 
од 85% од овие влакна, измешани 
главно или исклучиво со волна или 
со фина животинска длака 18 

9) Ткаенини од сечени вештачки влак-
на што по тежина, содржат помалку 
од 85% од овие влакна, измешани 

главно или исклучиво со бескрајни 
вештачки или синтетички текстилни 
материјали 18 

10) Ткаенини од сечени вештачки влак-
на што, по тежина, содржат помалку 
од 85% од овие влакна, измешани 
главно или исклучиво со други 
влакна, освен памук, волна, фина 

животинска длака или бескрајни 
вештачки или синтетички текстилни 
материјали 13 

Глава 57 — Други растителни текстилни матери-
јали; предиво од хартија и ткаенини од предиво од 

хартија 

57.01 Коноп („Cannabis sativa") суров или 
преработуван но непредак, колчишта и 
отпадоци од коноп (вклучувајќи и од 
скубени крпи или јажиња): 

Ж* 1) Коногшо влакно ' 3 
2) Колчишта ; ! 5 

3) Друго 1 5 

57.02 Манила („Abaca") сурова или прерабо-
тувана но непредена, кодчишта и отпа-
доци од манила (вклучувајќи и од ску-
сени крпи или јажиња): 
1) Влакно од манила 5 
2) Друго б 
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57.03 Јута и други текстилни ликови влакна 
неспоменати во други тарифни броеви 
од оваа глава односно од оваа тарифа, 
сурови или преработувани но непреде-
ни; колчишта и отпадоци од нив (вклу-
чувајќи и скубени крпи или јашарија): 
1) Влакно од јута: 

а) јута, сурова 5 
б) јута, преработена 5 

2) Друго 5 

67.04 Други растителни текстилни влакна, су-
рови или преработувани но непредени; 
отпадоци од такви влакна (вклучувајќи 
и од скубени крпи и од јажиња): 
1) Сисал и други влакна од фамилијата 

агава; отпадоци од овие влакна вклу-
чувајќи и од скусени крпи и јажиња 5 

2) Кокосово влакно (влакно од кокосов 
орев) и отпадоци од тоа влакно, 
вклучувајќи и од скубени крпи и ја-
жиња Сл 

3) Други влакна и отпадоци од овие 
влакна, вклучувајќи и од скубени 
крпи и јажиња 5 

57.06 Предиво од јута или други текстилни 
ликови влакна од тар. број 57.03 14 

57.07 Предива од други растителни текстилни 
влакна; предива од хартии: 
1) Од коноп 15 
2) Од манила 10 
3) Од сисал 1 10 
4) Од кокос ' 10 
5) Од хартија 5 
6) Друго , 10 

57.10 Ткаенини од јута или од други текстил-
ни ликови влакна од тар. број 57.03 20 

67.11 Ткаенини од други растителни текстил-
ни влакна; ткаенини од предива од хар-
тија: 
1) Од коноп 
2) Од сисал-влакко 
3) Од кокосово влакно 
4) Од други растителни вл; 
5) Од предива од хартија 

15 
18 
18 
18 
18 

броеви не опфаќаат теписи од филц, што се распо-
редуваат во глава 59 на оваа тарифа. 

3. Под изразот „тесни ткаенини" од тар. број 
68.05 се подразбираат: 

1) ткаенини чија широчина не преминува 
30 cm, било да се ткаени или сечени од пошироки 
парчиња, под услов да ги имаат порабени обата 
раба (со ткаење, лепење или на друг начин израбо-
тени) ; 

2) цевесто исткаени ткаенини чија широчина 
во плоската состојба не преминува 30 cm; 

3) ленти косо ткаени, со повиени рабови, чи-
јашто широчина во несвиткана состојба не преми-
нува 30 cm. 

Тесните ткаенини во форма на реси се распо-
редуваат во тар. број 58.07. 

4. Tap. броз 58.08 не опфаќа мрежи и мрежи 
во парче изработени од канап, јажиња и ортоми, 
што се распоредуваат во тар. број 59.05. 

5. Под изразот „вез" од тар. број 58.10 се под-
разбира^ помеѓу другото, и вез со метални или ста-
клена нишка врз видлива основа од текстилна ткае-
нина и шиени апликации изработени од паринки, 
перли или украсни мотиви од текстилен или друг 
материјал. Овој тарифен број не опфаќа со игла 
изработени таписерии (тар. број 58.03). 

6. Во тарифните броеви од оваа глава се распо-
редуваат и производи што се изработени од метал-
ни нишки и видови што се употребуваат за облека, 
мебел и ел. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

Глава 58 — Теписи, бришалки, простирка и тапи-
серии; плиш и ткаенини од жанил-пре диво; тесни 
Ткаенини; гкп а пантер ис ни производи; тил и други 

м р е ж е с т ткаенини; тантели; везови 

З а б е л е ш к и : 

1. Тарифните броеви од оваа глава не опфаќаат 
ткаенини преслечени или импрегнирани, еластични 
ткаенини и еластични позамантериски производи, 
транспортни и трансмисиони ремења и други стоки 
од глава 59 на оваа тарифа. Меѓутоа, везот врз која 
и да е текстилна основа се распоредува во тар. број 
58.10, 

2. Под изразите „теписи" и „простирка од тар. 
бр. 58.01 и 58.02 се подразбираат производи што 
имаат карактеристики на покривте за под, но се 
наменети за употреба за други цели. Овие тарифни 

58.01 Теписи, прекривки и простирку јазли-
рани (конфекционирани или неконфек-
ционирани): 
1) Од волна или од фина животинска 

длака 20 
2) Од друг текстилен материјал 20 

58.02 Други теписи, прекривки, простирки, 
бришалки и ел. и проетирки „келим", 
„шумак" и „карамани" и ел. (коифек-
ционирани или неконфекцпонирани): 
1) „Келии", „шумак" или „карамани" 

простирки и слично 20 
2) Од волна или од фина животинска 

длака, тафтувани 20 
3) Од волна или од фина животинска 

длака, ткаени 20 
4) Од волна или од фина животинска 

длака, освен тафтувани или ткаени 20 
5) Од синтетички или од вештачки тек-

стилни материјали, тафту вани 20 
6) Од синтетички или од вештачки тек-

стилни материјали, ткаени 20 
7) Од синтетички или од вештачки тек-

стилни материјали, освен тафтувани 
или ткаени 20 

8) Од други текстилни материјали, таф-
ту ва ни 20 

9) Од други текстилни материјали, ос-
вен тафтувани - 20 

58.03 Таписерии работени со рака, вид гоб-
лени, фландриски гоблени, обисон, бове 
и ел. и со игла рачно работени таписе-
рии (на пр., со ситен бод и со крстосан 
бод), во парчиња изработени со рака: 
1) Рачно тк,пени 20 
2) Работени со игла 20 
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С8.04 Ткаени бушави ткаенини и ткаенини од 
жанила-предиво (освен букле-ткаенини 
од памук, видови фротирани ткаенини од 

* тар. број 55.08 и ткаенини од тар. број 
58.05): 
1) Од волна или од фина животинска 

длака 18 
2) Од памук 18 
3) Од синтетички влакна 18 
4) Од вештачки влакна 18 
5) Друго: 

а) од природна свила 18 
б) друго 18 

58.05 Тесни ткаени ткаенини и тесни ткаени-
ни (болдук) изработени само од основа 
чиишто нишки меѓусебно се слепени, 
освен стоките од тар. број 58.06: 
1) Тесни ткаени ткаенини: 

а) од велур, плиш, букле-ткаенини 
или ткаенини од жанила-пре -
диво (жанила): 
1) од влакна синтетички, вештач-

ки или од памук 16 
2) од свила 16 
3) од други текстилни материјали 16 

б) друго: 
1) од метално и метализирано пре-

диво 15 
2) од свила 15 

^ 3) друго 15 
2) Бол дук: 

а) од ликови влакна 13 
б) друго 13 

58.06 Етикети, значки и слични предмети, 
ткаени, но невезени во парче, ленти или 
сечени во определени форми или голе-
мини 15 

58.07 Жанила-предиво, вклучува јќи и ф л о к и -
рано жанила-предиво, тантелесто увртено 
предиво (освен метализирано предиво 
од тар. број 52.01 и тантелесто увртено 
предиво од влакно од грива и опашка); 
плетенини и украсна позамантерија во 
парче; рој ти, писку ли, помпони и ел.: 
1) Жанила-предиво 16 
2) Тантелесто предиво 16 
3) Плетеница! и украсна позамантерија 

во парче 16 
4) Писку ли, помпони и ел. 16 
5) Друго 16 

58.08 Тил и други мрежести ткаенини (освен 
ткаенини, плетени или хеклувани), 
мазни: 
1) Од синтетички влакна 18 
2) Од вештачки влакна 18 
3) Од памук 18 
4) Од свила 18 
5) Друго 18 

58.09 Тил и други мрежести ткаенини (освен 
ткаенини, плетени или хеклувани), 
украсени — фазонирани, тантели рабо-
тени со рака или машина, во парчиња, 
ленти или мотиви: 

1) Тил и тил-бобини 18 
2) Мрежеста ткаенини 18 
3) Тантели: 

а) рачно работени 18 
б) машински работени 18 

4) Друго 18 

58.10 Везови, во парчиња, во ленти или мо-
тиви: 
1) Рачно работени 18 
2) Машински работени 18 

Глава 59 — Вата и филц ; канап, ј ажиња , ортоми и 
калахари ; специјални ткаенини; ткаенини импрег-
нирани или п р е п е ч е н и ; производи од текстилен 

материјал за технички потреби 

З а б е л е ш к и : 

1. Под изразот „текстилни ткаенини" се подраз-
бираат текстилни ткаенини од глава 50 до 57 на 
оваа тарифа, од тар. бр. 58.04 и 58.05, позамантерија 
и ленти во парче од тар. број 58.07 тил и други 
м р е ж е с т производи од тар. бр. 58.08 и 58.09, тан-
тели од тар. број 58.09 и плетени и хеклувани ме-
тражни стоки од тар. број 60.01. 

Во целата Тарифа , изразот „филц" опфаќа 
ткаенини што се состојат од основа од тексти чии 
влакна чија кохезија е зголемена со постапка за 
зацврстување на превезот со надолжни шевови по 
основата користејќи влакна од самиот превез. 

2. Tap. број 59.08 се однесува на текстилните 
ткаенини импрегнирани, преслечени, прекриени или 
ламииирани со препарати на дериватите на целу-
лоза или со други вештачки пластични материјали 
(компактни, пенливи, сунѓерести или ќелиести-екс-
панд прани). 

Tap. број 59.08 не опфаќа : 
1) ткаенини кал кои пмпрегнацијата, п р е п е -

чениот или прекриениот слој не може да се СО 
голо око (главно 50 до 58 и 60 глава), при што не се 
зема предвид која и да е настаната промена на 
бојата; 

2) производи кои на температура помеѓу 15° 
и 30°С не можат, без кршење, рачно да се свиткаат 
околу цилиндер со пречник од 7 mm (главчо г л а в а • 
39); ј 

3) производи к а ј кои текстилните ткаенини • 
наполно се вградени во синтетички пластични ма- * 
теријали или се преслечени или прекриени од двете 
страни со танов материјал (глава 39). - < 

Tap. број 59.12 не се однесува на: ^ 
1) ткаенини к а ј кои имгтрегиани^ата и чи пре-

криениот слој не може да се види со гочо око 
(главно 50 до 58 и 60 глава) при што не се зема 
предвид настанатата промена на богата; ј 

2) ткаенини со сликани печатени мотиви 
(освен насликано платно за театара:а г" 'хорација 
(сцена) за заднини на ателјеа или 

3) ткаенини прекриени со фпок. со т^гстипеч 
прав. со прав од плута или ел. со мотиви направени 
со ваква постапка; 

4) ткаенини довршени со нормална а п о е н а 
к а ј кои завршната доработка е врз база на скроб 
или слични супстанции. 
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3. Под изразот „гумирани текстилни ткаенини" 
од тар. број 59.11 се подразбираат: 

1) текстилни ткаенини импрегнирани, пре-
мачкани, покриени или ламинирани со гума: 

а) кои не се тешки повеќе од 1,5 kg/m2 или 
б) кои се тешки повеќе од 1,5 kg^ i 2 и кои 

по тежина содржат повеќе од 50% текстилен мате-
ријал; 

2) ткаенини составени од паралелни текстил-
ни предива споени со гума, без оглед на нивната 
тежина по т 2 ; 

3) плочи, листови и ленти од експандирана, 
пенеста или сунѓереста гума, комбинирани со тек-
стилни ткаенини, освен оние од точка 2 под G на забе-
лешките кон глава 40 на оваа тарифа. 

4. Tap број 59.16 не опфаќа: 
1) трансмисиони. конвеерски или елеваторски 

ремени, ленти, со дебелина помала од 3 mm; 
2) трансмисиони, конвеерски и елеваторски 

ленти и ремени од текстилен материјал, со гума им-
прегнирани, премачкани, преслечени или прекри-
ени, ламинирани со гума или изработени од тек-
стилни предива или јажиња импрегнирани односио 
премачкани со гума (тар. број 40.10). 

5. Tap број. 59.17 ги опфаќа следните стоки што 
не спаѓаат во кој и да било друг тарифен број на 
оддел XI на оваа тарифа: 

1) текстилни производи (освен оние што 
имат карактер на производите од тар. бр. 59.14 до 
59.16) и тоа само-

а) текстилни ткаенини, филц, ткаенини 
поставени со филц, премачкани, прекриени или ла-
минирани со гума, со кожа или со друг материјал, 
преслечени ткаенини, што обично се употребуваат 
за изработка на облоги за ка оди и слични ткаенини 
што најчесто се користат за машини или за по-
стројки; 

б) ткаенини за сита; 
в) ткаенини за цедење и пресување, што 

обично се употребуваат во преси за масло и ел., од 
текстилни влакна или човечка коса; 

г) ткаени текстилни филцови, импрегни-
рани или неимпрегнирани, преслечени или непре-
слечени, што обично се употребуваат во машините 
за производство на хартија или во други машини, 
цевести или бескрајни, со еднократна или повеќе-
кратна основа односно со јаток или рамно ткаени 
со повеќекратна основа односно јаток; 

д) текстилни ткаенини зајакнати со метал 
што главно се користат во машини или уреди; 

ѓ) текстилни ткаенини од метализирано 
предиво што се распоредуваат во тар. број 52.01 и 
кои обично се употребуваат во машини за произ-
водство на хартија или во други машини и уреди; 

е) јажиња, плетеници и ел., прес лечени 
или непреслечени. импрегнирани или ^импрегни-
рани, зајакнати или незајакиати со метал, кои 
главно се употребуваат во машини или уреди како 
материјал за обложување или подмачкување; 

2) текстилни производи (освен оние од тар. 
бр. 59.14 до 59.16) што најчесто се користат во ма-
шини или уреди (на пр., дихтунзи, подметен, кру-
гови за полирање и други делови на машини). 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

1) Вата и предмети од вата: ; 
а) вата: 

1) од свила или отпадоци од свила 5 
2) од синтетички или вештачки 

текстилни влакна 10 
3) од други текстилни влакна 10 

б) предмети од вата: 
1) од свила или отпадоци од свила 8 
2) од синтетички или вештачки 

текстилни влакна 8 
3) од други текстилни влакна 8 

О могул км, прав и попни: 
а) од синтетички текстилни влакна 6 
б) од вештачки текстилни влакна 6 
в) од други текстилни влакна: 

1) од свила 6 
2) од волна или длака 6 
3) од лен 6 
4) од рамија 6 
5) од памук 6 
6) од коноп 6 
7) од други текстилни влакна 6 

59.02 Филц и производи од филц, импрегни-
рани или ^импрегнирани, пресјечени 
или непреслечени: 
1) Пократки за подови 12 
2) Друго 12 

59.03 Неткаени ткаенини од споени влакна, 
слични ткаенини од споени предива и 
предмети од неткаени ткаенини, импрег-
нирани или ^импрегнирани, п р е п е ч е -
ни или непреслечени: 
1) Ткаенини од споени влакна или пре-

дива: 
а) механички врзани 
б) атхезивно врзани 
в) други 

2) Предмети 

ортоми и лаламари, 

59.01 Вата и предмети од вата; снегулки и 
прав или нопни од текстилни матери-
јали: 

59.04 Канали, јажиња, 
па и плетени: 
1) Од коноп 
2) Од лен 
3) Од памук 
4) Од јута 
5) Од сисал 
6) Од кокос 
7) Од манила 
8) Од други текстилни влакна 

59.05 Мрежи и мрежести производи од канап, 
јажиња или ортоми и рибарски мрежи, 
изработени од предиво, коноп, јажиња 
или ортоми: 
1) Рибарски мрежи: 

а) од памук 
б) од синтетички влакна 
в) од вештачки влакна 
г) од други текстилни влакна 

2) Друго: 
а) од памук 
б) од синтетички влакна 
в) од вештачки влакна 
г) од други текстилни влакна 

12 
12 
12 
14 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
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59.06 Други производи од предиво, канап, ј а -
жиња, ортоми и ^шамари, освен од 
текстилни ткаенини и од предмети изра-
ботени од тие ткаенини: 
1) Од свила 
2) Од памук 
3) Од синтетички влакна 
4) Од вештачки влакна 
5) Од други текстилни влакна 

59.07 Ткаенини преслечени со лепило или со 
скробни материи, што се употребу-
ваат за надворешно поврзување на кни-
ги и слично; ткаенини за копирање; ка -
нафас подготвен за сликање; крути 
ткаенини (буграм) и слични ткаенини 
за шапки и слични потреби: 
1) За поврзување книги 18 
2) За сликање 18 
3) За снимање или транспарентни за 

цртање 18 
4) За везење гоблени 18 
5) Друго 18 

59.08 Текстилни ткаенини импрегнирани, пре-
сјечени, прекриени или ламинираии со 
препарати на деривати на целулоза или 
со други пластични материи: 
1) Импрегнирани 18* 
2) Друго 18 

59.10 Линолеум и материјали приготвени врз 
текстилна подлога на сличен начин ка -
ко линолеум, сечени во форми или не-
сечену што се употребуваат за покри-
вање подови; покривки на подови со 
преслека врз тексти лна основа, сечени во 
форми или несечени: 
1) Линолеум 18 
2) Друго 18 

59.11 Гумирани текстилни ткаенини, освен 
гумира ни, плетени и хеклувани стоки: 
1) Ткаенини: 

а) од корд предиво 18 
б) други 18 

2) Ленти лепливи, за електрична изо па-
ци) а (изолирбан д) 18 

3) Друго - 18 

59.12 Ткаенини на друг начин импрегнирани 
или препечени; платно сликано за теа-
тарски ку пиен; ткаенини за ателјеа и 
слично: 
1) Преслечени со катран, битумен и 

слични материи 18 
2) Преслечени со восок 18 
3) Преслечени со препарати врз база на 

природна смола и камфор 18 
4) Прес лечени со силикати, против за-

паљивост 18 
5) Пресјечени со еднобоен слој боја или 

метален прав 18 
6) Преслечени со лепило или попрска-

ни со тенок слој друга материја: 
а) со текстилен флок 18 
б) со пулта во прав 18 
в) со прав или стакло во зрно; 18 
г) со лискун во прав 18 

7) Друго 18 

59.13 Ткаенини и ленти (освен плетени и хе-
клувани), еластични, изработени од тек-
стилни материјали комбинирани со ни-
шки од гума 
1) Ткаенини: 

а) од синтетички влакна 
б) од вештачки влакна 
в) од друг текстилен материјал 

2) Ленти: 
а) од синтетички влакна 
б) од вештачки влакна 
в) од друг текстилен материјал 

59.14 Фитили, ткаени, оплетени или плетени 
од текстилни материјали, за ламби, • 
грејани, запалки, свеќи и слично; но-
ра пчиња за гасно осветление и цевесто 
плетени ткаенини за чорапчиња: 
1) Фитили 
2) Це вести ткаенини за изработка на 

чорапчиња за осветление 
3) Чорапчиња за гасно осветление 
4) Друго 

59.15 Цевки за полевање и слични цевки од 
текстилен материјал, поставени или не-
поставен^ армирани или неармирани, 
со прибор од друг материјал или без 
прибор: 
1) Со метална арматура 
2) Друго 

59.16 Тра комисиони, конвеерски и елеватор-
ски ленти и погонски ремења, од тек-
стилен материјал, зајакнати или ^ з а -
јакнати со метал или со друг материјал: 
1) Ленти и ремења за трансмисија: 

а) армирани 
б) други 

2) Ленти и ремења за транспортери и 
конвеери: 
а) армирани 
б) други 

59.17 Ткаенини и текстилни производи што 
обично се употребуваат во машини или 
уреди: 
1) Ткаенини за сита 
2) Филц: 

а) за индустријата на хартија 
б) друго 

3) Ткаенини и текстилни производи за 
филтрирање за индустријата: 
а) ткаенини за филтрирање 
б) друго 

4) Друго 

18 
18 
18 

18 
18 
18 

10 

10 
10 
10 

12 
12 

10 
10 

10 
10 

15 

10 
10 

10 
15 
10 

Глава 60 — Плетени и хеклу&глп производи 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) хеклувани тантели од тар. број 58 09; 

2) плетени или хеклувани производи од глава 
50 на оваа тарифа; 

3) мид ери, појаси, прерамки, е дечиња, бре-
тели, ремени, машки прерамки, подвески и ел. 
(тар. број 61.09); 
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4) стари облеки и други производи од тар. 
број 63 01; 

5) ортопедски производи, хируршки појаси, 
утеги и ел. (тар. број 90.19). 

2. Тр. бр. 60.02 до 60.06 се однесуваат на пле-
тени или хеклувани производи како и на нивните 
делови: 

1) плетени или хеклувани директно во ф о р -
ми што се увезуваат како поединечни производи или 
во форма на парчиња што содржат повеќе назна-
чени единици; 

2) конфекционирани, со шиење или на друг 
начин; 

3. За примена на тар. број 60.06 плетените или 
хеклуваните производи не се сметаат како еластич-
ни производи само поради тоа што содржат гумени 
жици или поради еластичноста добиена со лентата 
за придржување. 

4. Во тарифните броеви на оваа глава се вклу-
чени и производите наведени во нив ако се израбо-
тени од метални жици и ако се употребуваат за 
облека, мебел, декорација и ел. 

5. За примена на оваа глава: 
1) под изразот „растеглив-еластичен" се под-

разбираат производите составени од текстилен мате-
ријал комбиниран со жици од гума; 

2) под изразот „гумиран" се подразбира про-
извод импрегниран, преслечен, прекриен или лами-
ниран со гума или каучук, или изработен од текс-
тилни жици импрегнирани, преслечени или прекрие-
ни со гума или каучук. 

6. Во целата Тарифа секое повикување на пле-
тени производи се однесува и на производи добиени 
со зацврстување на превезот со надолжни шевови, 
во кои шевовите се формирани од текстилно пре-
диво. 

Тарифен Царинска 
број НАИМЕНУВАЊЕ стапка 

1 2 3 

60.01 Плетени и хекдувани метрѕжни произ-
води, нееластични и негумирани: 
1) Од волна или од фина животинска 

длака 18 
2) Од памук 18 
3) Од синтетички влакна 18 
4) Од вештачки влакна 18 
5) Друго: 

а) од природна свила 18 
б) друго 18 

60.02 Нараквици од сите видови плетени или 
хекдувани, нееластични и и з у м и р а н и : 
1) Од природна свила 18 
2) Од памук 18 
3) Од волна 18 
4) Од синтетички влакна 18 

Од вештачки влакна 18 
6) Од друг текстилен материјал 18 

60.03 Чорапи, долни чорапи, сокни. чорапи за 
глуж^ор.и, доколенгши и слично, плете-
ни или хеклувани, нееластични и негу-
мирп^м: 

1) Од ппиродна свила 
2) Од памук 
3) Од волна 
4) Ол синтетички влакна 
5) Од вештачки влакна 
6) Од друг текстилен материјал 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

60.04 Долна облека и облека, плетена или хек-
лувана, нееластична и негумирана: 
1) „Хула-хоп" чорапи од волна или од 

фина животинска длака 20 
2) Друга долна облека од волна или од 

фина животинска длака 20 
3) Кошули за мажи и момчиња од памук 20 
4) Друга долна облека од памук 20 
5) „Хула-хоп" чорапи од синтетички 

влакна: 
а) недовршени 20 
б) други 20 

6) Кошули за мажи и момчиња од син-
тетички влакна 20 

7) Долна облека за мажи и момчиња, ос-
вен кошули од синтетички влакна 20 

8) Долна облека за жени, девојчиња и 
деца, освен „хула-хоп" чорапи од син-
тетички влакна 20 

9) Долна облека од вештачки влакна 20 
10) Долна облека од други влакна: 

а) од природна свила 20 
б) друго 20 

60.05 Горна облека и други предмети, плетени 
или хеклувани, нееластични и негуми-
рани: 
1) Џемпери со ракави, преку глава, на 

закопчување, сетови, елеци, наметала 
за спиење и други џемпери, од волна 
или од фина животинска длака 20 

2) Џемпери со ракави, преку глава, на 
закопчување, сетови, елени, наметала 
за спиење и други џемпери од памук 20 

3) Џемпери со ракави, преку глава, на 
закопчување, сетови, елеци, наметала 
за спиење и други џемпери, од син-
тетички влакна 20 

4) Џемпери со ракави, преку глава, на 
закопчување, сетови, елеци, наметала 
за спиење и други џемпери, од веш-
тачки влакна 20 

5) Џемпери со ракави, преку глава, на 
закопчување, сетови, елеци, наметала 
за спиење и други џемпери, од други 
влакна 20 

6) Фустани, злобници, облеки и костими 
за жени, денот миња и дема, од волна 
или од фина животинска длака 20 

7) Фустани, здолници, облеки и костими 
за жени, девојчиња и деца, од памук 20 

8) Фу ста ни, здолници, облеки и костими 
за жени, девојчиња и деца, од синте-
тички влакна 20 

9) Фустани, здолници облеки и костими 
за жени, девојчиња и деца, од веш-
тачки влакна 20 

10) Фустани, здолници, облеки и костими 
за жени, девојчиња и деца, од други 
влакна : 
а) од природна свила 20 
б) друго 20 
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1 2 3 

11) Друга горна облека и прибор за обле-
ка, од волна или од фина животинска 
длака 20 

12) Друга горна облека и прибор 
ка, од памук 

за обле-
20 

13) Друга горна облека и прибор 
ка, од синтетички влакна 

за обле-
20 

14) Друга горна облека и прибор 
ка, од вештачки влакна 

за обле-
20 

15) Друга горна облека и прибор за обле-
20 ка, од други влакна 20 

16) Други предмети: 
20 а) од природна свила 20 

б) друго 20 

60.06 Плетени или хеклувани метражни про-
изводи и предмети од нив, еластични или 
гумирани (вклучувајќи и еластични ко-
леници и еластични чорапи): 
1) Метражни производи 18 
2) Предмети 18 

Глава 61 — Облека и прибор за облека од ткаенини, 
освен од плетени и хеклувани производи 

З а б е л е ш к и : 

1. Тарифните броеви од оваа глава ги опфаќаат 
производите опишани во нив ако се изработени од 
која и да е текстилна ткаенина (вклучувајќи и филц, 
исткаени ткаенини од споени влакна, ленти и по-
замантерија од тар број 58.07, тил или други мре-
жести ткаенини и тантели) или од ткаенини од ме-
тални жици, но не вклучувајќи производи од пле-
тени или хеклувани материјали, освен оние од тар. 
број 61.09. 

1. Тарифните броеви од оваа глава не опфаќаат: 
1) стари облеки или други производи што се 

распоредуваат во тар. бпој 63.01; 
2) ортопедски предмети, хируршки појаси, уте-

ги и ел. (тар. број 90 19). 
3. За примена на тар. бр. 61 01 до 61 04: 

1) производи за кое не може да се утврди 
дали се машки или детски облеки, односно женски 
или момински облеки се распоредуваат во тар. број 
61.02 или во тар. број 61.04, зависно од случајот; 

2) под изразот „детска облека" се подразби-
раат: 

а) облека за мали деца за која не може 
да се утврди дека е исклучиво за облекување на 
момчиња или девојчиња; 

б) пелени за бебиња. 
4. Шамии и производи од типот на шамии, ква-

дратни или приближно квадратни, чија ниедна 
страна не преминува 60 cm се распоредуваат како 
џебни шамичиња (тар. број 61.05). 

Шамичиња чија која и да било страна преминува 
60 cm се распоредуваат во тар број 61.06. 

5. Тарифните броеви од оваа глава се однесува-
ат на текстилните ткаенини (освен плетени или хе-
клувани ткаенини) сечени во форми за изработка на 
предмети опфатени со оваа глава. 

Tap. број 61.09 опфаќа и ткаенини плетени или 
хеклувани во форми за изработка на производи што 
се распоредуваат во тој тарифен број што се уве-
зуваат како поединечни производи или во форма 
на парчиња што содржат повеќе назначени единици. 

Тарифен , Царинска 
број НАИМЕНУВАЊЕ стапка 

1 2 3 

61.01 Горни облеки за возрасни мажи и мом-
чиња : 
1) Облеки од ткаенини (освен плетени или 

хеклувани) од тар. бр. 59.03, 5y.ll и 
59.12 22 

2) Капути и мантили, од волна или од 
фина животинска длака 22 

3) Капути и мантили, од други влакна 22 
4) Облеки од волна или од фина живо-

тинска длака 22 
5) Облеки од памук 22 
6) Облеки од синтетички или вештачки 

влакна 22 
7) Облеки од други влакна 22 
8) Панталони и слично, од волна или од 

фина животинска длака 22 
9) Панталони и слично, од памук * .22 

10) Панталони и слично, од синтетички 
или вештачки влакна 22 

11) Панталони и слично, од други влакна 22 
12) Јакни, б леј зери и слично, од волна 

или од .фина животинска длака 22 
13) Јакни, бл еј зери и слично, од памук 22 
14) Јакни, блејзери и слично, од синте-

тички или вештачки влакна 22 
15) Јакни, бл еј зери и слично, од други 

влакна 22 
16) Друга облека од волна или од фина 

животинска длака 22 
17) Друга облека од памук 22 
18) Друга облека од синтетички или веш-

тачки влакна 22 
19) Друга облека од други влакна: 

а) од природна свила 22 
б) друго 22 

61.02 Горна облека за жени, девојчиња и деца: 
1) Облека од ткаенини (освен плетени 

или хеклувани) од тар, бр. 59.08, 59.11 
и 59.12 22 

2) Капути и јакни, од волна или од фи-
на животинска длака 22 

3) Капути и јакни, од памук 22 
4) Капути' и јакни, од синтетички или 

вештачки влакна 22 
5) Капути и јакни, од други влакна 22 
6) Облеки и костими, од волна или од 

фина животинска длака 22 
7) Облеки и костими, од памук 22 
8) Облеки и костими, од синтетички или 

вештачки влакна 22 
9) Облеки и костими, од други влакна 22 

10) Фустани од волна или од фина живо-
тинска длака 22 

11) Фустани од памук 22 
12) Фу ста ни од синтетички или вештачки 

влакна 22 
13) Фустани од други влакна 22 
14) Здолници од волна или од фина ж и -

вотинска длака 22 
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15) 3 дол ници од памук 22 
16) 3 дол ници од синтетички или вештач-

ки влакна 22 
17) Здолници од други влакна 22 
18) Блузи од памук 22 
19) Блузи од синтетички или вештачки 

влакна 22 
20) Блузи од Други влакна 22 
21) Друга облека од волна или од фина 

животинска длака 22 
22) Друга облека од памук 22 
23) Друга облека од синтетички или веш-

тачки влакна 22 
24) Друга облека од други влакна: 

а) од природна свила 22 
б) друго 22 

61.03 Долна облека и облека за возрасни мажи 
и момчиња, вклучувајќи и околувратни-
ци. гради за кошули (пластрони) и ман-
жетни: 
1) Кошули од памук 22 
2) Кошули од синтетички влакна 22 
3) Кошули од други влакна: 

а) од природна свила 22 
б) друго 22 

4) Долна облека, освен кошули, од памук 22 
5) Долга облека, освен кошули, од син-

тетички влакна 22 
6) Долна облека, освен кошули, од други 

влакна: 
а) од природна свила 22 
б) друго 22 

61.04 Долна облека и облека за жени, девој-
чиња и деца: 
1) Од памук 22 
2) Од синтетички влакна 22 
3) Друго: 

а) од природна свила 22 
б) друго 22 

61.05 Џебни шамичиња: ! 
1) Од природна свила 20 
2) Од памук 1 ' 20 
3) Од синтетички влакна 20 
4) Од вештачки влакна 20 
5) Од друг текстилен материјал 20 

6L06 Шалови, ешарпи. марами за врат, мара-
ми, шамии, велови и слично: 
1) Од природна свила 20 
2) Од памук 20 
3) Од вопна или од фина животинска 

длака 20 
4) Од фини синтетички влакна 20 
5) Од вештачки влакна 20 
6) Од друг текстилен материјал 20 

61.07 М?итни и кравати, од сите видови: 
1) Од природна свила 20 
2) Од синтетички и вештачки влакна 20 
3) Од друг текстилен материјал 20 

•1.09 Стезници (мидери), стезници — појаси, 
елени (граднион), бретели, подвески, до- • 
жачи за чорапи и слично (вклучувајќи 1 

и такви предмети од плетени или хек-

лувани метражни стоки), еластични или 
нееластични: 
1) Е леци (град ници) 
2) Друго 

61 10 Нараквици од сите видови, чорапи, куси 
чорапи и сокни, освен од плетени или 
хеклузани стоки: 
1) Нараквици: 

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

2) Друго 

61.11 ПопО-.р за облеки, кокфекциониран (на 
пр., влошки под мишки, перничиња и 
еполети за кројачи, појаси и ремени, му-
ФОЕИ , заштитници на ракави, џебови 
итн.): 
1) Околувратници, јакни, колири, плас-

трони. жабом, манжетни, набори и дру-
ги слични прибори и украси за жен-
ска облека и долна облека 

2) Друго: 
а) од памук 
б) од синтетички влакна 
в) од вештачки влакна 
г) од друг текстилен материјал 

22 
22 

20 
20 
20 
20 
20 

20 

18 
18 
18 
18 

Глава 62 — Други конФекционирани текстилни 
производи 

З а б е л е ш к и : • 

1. Тарифните броеви на оваа глава ги опфа-
ќаат производите само наведени во нив, изработени 
од која и да е текстилна ткаенина (освен од филц 
и слични ткаенини од споеЕШ влакна или предива) 
или од плетеници или ленти од тар. број 58.07, но 
не од плетени или од хеклувани производи. 

2. Тарифните броеви на оваа глава не ги оп-
фаќаат : 

1) производите од глави 58, 59 и 61 на оваа 
тарифа; 

2) стара облека или други производи од тар, 
број 63.01. 

Тарифен Царинска! 
г • "" 4 " " — - — « 

62.01 Покривши и ќебиња: 
1) Електрични покривки 
2) Друго, од волна или од фина живо-

тинска длака 
ѓ 3) Друго, од памук 

4) Друго, од синтетички влакна 
5) Друго, од други влакна 

62.02 Креветска облека, за на маса, тоалетна и 
за кујна, завеси и други предмети за 
внатрешно опремување: 
1) Креветска облека од памук 
2) Креветска облека од други влакна 
3) Облека за на маса од памук 
4) Облека за на маса од други влакна 
5) Тоалетна и кујнска облека, од памук 
6) Тоалетна и кујнска облека, од други 

влакна 

20 

20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 

го: 
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7) Други производи од памук zv 
8) Други производи од други влакна , 20 

62.03 Вреќи и торби од сите видови, што се 
употребуваат за пакување на стоки: 
1) Вреќи од јута 20 
2) Друго 20 

62.04 Покривки-церади, едра, платнени покри-
ви, сончеви завеси, шатори и други про-
изводи за логорување: 
1) Од памук 20 
2) Друго 20 

62.05 Други производи изработени — конфек-
ционирани од текстил (вклучувајќи и 
мостри за облека): 
1) Од синтетички влакна 20 
2) Од вештачки влакна * 20 
3) Од друг текстилен материјал 20 

63.01 Облека и прибор за облека, покривки — 
ќебиња, облека за куќа и предмети за 
мебел (освен производи од тар. бр. 58.01, 
58.02 и 58.03), од текстилни материјали; 
обувки, шапки и капи, од сите матери-
јали, кои носат видни траги на употреба 
и кои пристигнале во растурена состојба 
или во бали, вреќи или во слични паку-
вања 

63.02 Крпи, канали, јажиња, ортоми и пала-
мари, во форма на отпадоци или на неу-
потребливи производи: 
1) Волнени крпи 
2) Памучни крпи 
3) Друго 

О д д е л ХИ 

ОБУВКИ; ШАПКИ И ДРУГИ ПОКРИВКИ ЗА 
ГЛАВА; ЧАДОРИ И СОНЦОБРАНИ, КАМШИЦИ 
И КОРЕ АНИ И НИВНИ ДЕЛОВИ; ПРЕП АРИР АНИ 
ПЕРДУВИ И ПРОИЗВОДИ -ОД ПЕРДУВИ; ВЕШ-
ТАЧКО ЦВЕЌЕ; ПРОИЗВОДИ ОД ЧОВЕЧКА КОСА 

Глава 64 — Обувки, гамаши и слични производи; 
делови од тие производи 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) обувки без припаѓачки ѓонови, плетени или 

хеклувани (тар. број 60.03) или обувки од други тек-
стилни ткаенини (освен филц и слични ткаенини 
од споени влакна или предиво); 

2) стари обувки (тар. број 63.01); 
3) производи од азбест (тар. број 68.13); 
4) ортопедски обувки или други ортопедски 

средства и нивни делови (тар. број 90.19); 

5) обувки — играчки и обувки за лизгање со 
прицврстени лизгалки (глава 97). 

2. Под изразот „делови" од тар. бр. 64.05 и 64.06 
не се подразбираат клинци, заштитници на окца, 
петковки, копчи, украси, ленти, тантели, реси и 
други пораби (што се распоредуваат во соодветните 
тарифни броеви) и копчиња или други стоки што 
се распоредуваат во тар број 98,01. 

3. Под изразите „гума" и „вештачки пластичен 
материјал" од тар број 64 01 се подразбира текс-
тилен материјал прес лечен или обложен однадвор 
со едниот или со обата овие материјали. 

Тарифен Царинска 
број НАИМЕНУВАЊЕ стапка 

1 2 3 

64.01 Обувки со лице и ѓонови од гума или од 
вештачки пластичен материјал: 
1) Гумени обувки: 

а) чизми 
б) галоши 
в) спортски обувки 
г) влечки 
д) друго 

2) Друго: 
а) од поливинилхлорид 
б) други 

64.02 Обувки со ѓонови од природна или веш-
тачка кожа; обувки (освен оние од тар. 
број 64.01) со ѓонови од гума или од веш-
тачки пластични материјали: 
1) Спортски обувки: 

а) фудбалски чевли — копачки 
б) чевли за скии 
в) друго 

2) Обувки со лице и со ѓонови од при-
родна кожа: 
а) машки 
б) женски 
в) детски 

3) Обувки со лице од природна кожа и 
ѓонови од гума. или од вештачки 
пластичен материјал: 
а) машки 
б) женски 
в) детски 

4) Обувки со лице од други материјали 
и ѓонови од природна кожа: 
а) машки 
б) женски 
в) детски 

64.03 Обувки од дрво или со ѓонови од дрво 
или плута: 
1) Обувки со ѓонови од дрво 
2) Обувки со ѓонови од плута 

64.04 Обувки со ѓонови од други материјали 

64.05 Делови од обувки (вклучувајќи и лин,е, 
внатрешни ѓонови и петици) од кој и да 
е материјал, освен метал: 
1) Искроени горни делови на обувки: 

а) од кожа 
б) од вештачки пластичен материјал 

20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 

20 
20 
20 

20 
20 
20 

20 
20 
20 

20 
20 
20 

20 
20 

20 

18 
18 
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в) од текстил 18 
г) од други материјали 18 

2) Готови горни делови на обувки: 
а) од кожа 18 
б) од вештачки пластичен материјал 18 
в) од текстил 18 
г) од друг материјал 18 

3) Гонови: 
а) од кожа 13 
б) од гума 18 
в) од полиуретан 18 
г) од други вештачки пластични ма-

теријали 18 
д) од плута 18 
ѓ) од дрво 18 
е) од други материјали 18 

4) Корита: 
а) од кожа 18 
б) од гума 18 
в) од друг материјал 18 

5) Топуци I 18 
6) Други делови на обувки: ' 1 

а) од кокса 18 
б) од вештачки пластични материјали 18 
в) од гума 18 
г) од други материјали 18 

64.06 Гамаши, доколеници, коленици, завива-
ни, штитници и слични производи и нив-
ни делови: 
1) Од текстилен материјал 20 
2) Од кожа 18 
3) Од други материјали 18 

Глава 65 — Шапки и други покриени з а глава и 
нивни делови 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) употребувани шапки и други шжривки за 

глава од (тар број 63.01); 
2) мрежи за коса од човечка коса (тар. број 

67.04); 
3) шапки и други покривки за глава од аз-

бест ('гар. број 68.13); 
4) шапки за кукли или шапки за други иг-

рачки, или за карневалеки предмети од глава 97 од 
оваа тарифа. 

2. Tap. број 65.02 не опфаќа шапки во форма 
на ѕвоно — конус, изработени со шиење (освен шап-
ки во форма на ѕвоно — конус изработени со шие-
ње во спирали од плетени или други ленти). 

65.01 Конуси — тулгш од клобучина (филц), 
неоформени и без обод: кругови и ман-
шони (цилиндри) за шапки (вклучувајќи 
и сечени маншони), од филц.: 

1) Од филц од груба длака 15 
2) Од филц од волна 15 
3) Од филц од друг текстилен материјал 15 

65.02 Конуси — тулци, плетени или изработе-
ни од плетени или од други ленти од кој 
и да е материјал, неоформени и без обод 15 

65.03 Шапки и други покривки за глава, од 
филц, изработени од тулци или од произ-
води од тар. број 65.01, па и поставени 
или украсени: 
1) Машки шапки од филц: 

а) од груба длака 18 
б) од фина длака 17 
в) од волна 18 
г) од друг материјал 18 

2) Женски шапки од филц: 
а) од груба длака 18 
б) од фина длака 17 
в) од волна 18 
г) од друг материјал 18 

3) Друго 

65.04 Шапки и други покривки за глава, пле-
тени или изработени од плетени или од 
други ленти од кој и да е материјал, пос-
тавени или непоставени, украсени или 
неукрасени 18 

65.05 Шапки и други покривки за глава (вклу-
чувајќи и мрежи за коса), плетени или 
хеклувани, изработени од тантели, од 
филц или од други текстилни ткае-
нини (но не од ленти), поставени или 
непоставени, украсени или неукрасени: 
1) Мрежи за коса 18 

2) Друго 18 
65.06 Други покривки за на глава, поставени 

или непоставени, украсени или неукра-
сени: 
1) Од крзно v 18 
2) Од вештачко крзно 18 
3) Од кожа 18 
4) Од пластични материјали: 

а) заштитни шлемови 18 
б) друго 18 

5) Од гума 18 
6) Од други материјали 18 

65.07 Ленти за внатрешно опшивање на шап-
ки, постави, основи за шапки, навлаки, 
скелети (вклучувајќи и пружинени ске-
лети за театарски шапки), сонцобрани и 
подбрадници за покривки за глава: 
1) Постави и панделки за шапки или 

капи 16 
2) Сонцобрани за капи 16 
3) Друго 16 

Глава 66 — Чадори, сонцобрани, бастуни, камшици, 
корбачи и пиени делови 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) стапови за мерење и сл. (тар. број 90.16); 
2) огнено оружје во бастуни, мечеви, бастуни; 

бастуни за шетање со- набој и сл. (глава 93И 
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3) производи кои се распоредуваат во глава . 
97 на оваа тарифа (на пр., чадори и сонцобрани — 
играчки). 

2. Tap. број 66.03 не опфаќа делови, украси или 
прибор од текстилен материјал, нав лаки, пискули, 
ремени, футроли за чадори и слично, од кој и да 
било материјал. 

Производите од став 1 на оваа точка кои се 
увезуваат заедно со производите што спаѓаат во 
тар. број 66.01 или тар, број 66.02, но немонтирани 
на нив, се распоредуваат одвоено и нема да се 
сметаат за производи кои се составен дел на овие 
производи. 

вање, резбарење, пресување или со друга постапка 
или составено од делови на друг начин споени, ос-
вен со врзување, лепење или со сличен метод. 

Тарифен Царинска 
број НАИМЕНУВАЊЕ стапка 

1 2 3 

66.01 Чадори и сонцобрани (вклучувајќи и бас-
туни-чадори, чадори шатори и градин-
ари или слични чадори): 
1) Од свила 
2) Од синтетични влакна 
3) Од вештачки влакна 
4) Од друг текстилен материјал 

66.02 Бастуни. (вклучувајќи и планинарски 
бастуни и бастуни за седење), бастуни 
од трска, камшици, корбачи и слично 

66.03 Делови, рамки, украси и прибор за про-
изводи од тар. број 66.01 или тар. број 
66.02: 
1) Дршки и врвови 
2) Друго 

18 
18 
18 
18 

16 

15 
15 

Глава 67 — Перје и пердув, п р е п а р и р а н и произ-
води 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 59.17); 
2) цветни мотиви од тантели, вез или други 

текстилни ткаенини (Оддел XI); 
ј 3) обувки (глава 64); 

4) шапки и други пократки за глава 
(Глава 65); 

5) пуфни за пудрење (тар. број 96.05) или 
сита од човечка коса (тар. број 96.06); 

6) играчки, спортски рзквизити или карне-
валски предмети (Глава 97). 

2. Tap. број 67.01 не опфаќа : 
1) производи (напр. постелни работи) во кои 

перјето или пердувот претставуваат материјал за 
полнење или за поставување: 

2) украсни предмети и прибор за нив во кои 
перјето или пердувот претставуваат само украс или 
материјал за полнење или поставување; 

3) вештачко цвеќе, лисја или нивни делови 
или производи од тар. број 67.02; 

3. Tap. број 67.02 не опфаќа : 
1) производи од стакло (Глава 70); 
2) вештачко цвеќе, лисје или овошје од грн-

чарија . фајанс , керамика, камен, метал, дрво или 
друг материјал добиено од едно парче со леење, ко-

Тарифен Царинска 
број НАИМЕНУВАЊЕ стапка 

1 2 3 

67.01 К о ж а и други делови од птици со нивно 
перје или пердув, перје, делови од перје, 
пердув и производи од тие материјали 
(освен производи од тар. број 05.07 и об-
работени цевчиња и дршки од перје): 
1) К о ж и и други делови на птици, пок-

риени со нивното перје или пердув 
2) Перје, делови од перје и од пердув 
3) Павтала од перје за прав 
4) Друго 

67.02 Вештачко цвеќе, лисје или овошје и нив-
ни делови; производи изработени од веш-
тачко цвеќе, од лисје или од овошје: 
1) Вештачко цвеќе, лисје или овошје и 

нивни делови 
2) Друго 

18 
16 
15 
18 

18 
18 

67.03 Човечка коса, уредена, истаичена, беле-
на или поинаку обработена; волна, друга 
животинска длака и други текстилни ма-
теријали приготвени за употреба при из -
работка на перики и слично: 
1) Човечка коса 
2) Друго 

67.04 Перики, л а ж н и бради, веѓи и клепки, 
плетеници и слично, од човечка коса или 
животинска длака или од текстил; други 
производи од човечка коса (вклучувајќи 
мрежи од човечка коса) 

12 
12 

13 

О д д е л XIII 

ПРОИЗВОДИ ОД КАМЕН, ОД ГИПС, ОД ЦЕМЕНТ, 
ОД АЗБЕСТ, ОД ЛИСКУН И ОД СЛИЧНИ МАТЕ-
Р И Ј А Л И ; ПРОИЗВОДИ ОД КЕРАМИКА; СТАКЛО 

И ПРОИЗВОДИ ОД СТАКЛО 

Глава 68 — Производи од камен, од гипс, од цемент, 
од азбест, од лискун и од слични материјали 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа : 
1) производи од глава 25 на оваа тарифа ; 
2) преслечена или импрегнирана хартија од 

тар. број 48.07 (на пр. хартија преслечена со лис-
k v h o b прав или со графит, со битумен или со ас-
фалт) ; 

3) преслечени или импрегнирани текстилна 
ткаенини од глава 59 на оваа тарифа (на пр. ткае-
нина п р е п е ч е н а со лискун, со битумен или со ас-
фалт) ; 

4) производи од глава 71 на оваа тарифа ; 
5) алати и делови од алати од глава 82 на 

оваа тарифа^, 
6) литографски камења од тар. број 84.34; 
7) електрични изолатори (тар. број 85.25) и 

фитинзи од материјал за изолирање (тар. број 
85.26); 

8) забарски точила (тар. број 90.17); 

9) производи од глава 91 на оваа тарифа (н$ 
пр. часовници и кутии за часовници); 
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10) производи од тар. број 95.08, ако се изра-
ботени од материјалот наведен во точка 2 под 2) на 
забелешките кон Глава 95; 

1U производи кои спаѓаат РО глава 97 на оваа 
тарифа (на пр. играчки, реквизити за игра и спорт); 

12) производи од тар. број 98.01 (на пр. коп-
чиња), од тар. 6poj 98.05 (на пр. моливи од шкрилци) 
или од тар. број 98.06 (на пр. шкрилци за цртање); 

13) уметнички предмети, колекции и старини 
(глава 99). 

2. Под изразот „камен обработен за споменици 
или градежи£< од тар. број 68.02 не се подразбираат 
само разновидните камења наведени во тар. бр. 
25.15 и 25.16 туку и сиот друг природен камен (на 
пр. кварцит. кремен, доломит и сеатит) слично об-
работен, но не и шкрилец. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

" 1 2 3 

68.01 Коцки за калдрма, рабници и плочи за 
тротоари од природен камен (освен од 
шкрилци): 
1) Коцки за калдрма 5 
2) Рабници и плочи за тротоар 5 

68.02 Камен обработен за споменици или гра-
бежи и производи од камен (вклучувај-
ќи и КОЦКИ за мозаик), освен стоките од 
тар. број 68.01 и глава 69 од оваа тарифа: 
1) Мермер: 

а) немазнет односно неполиран 
б) магнет односно полиран 

2) Гранит: 
а) немазнет односно неполиран 
б) мазнет односно полиран 

3) Друго: 
а) немазнет односно неполиран 
б) мазнет, односно полиран 

68.03 Шкрилец обработен или производи од 
природен или агломериран шкрилец: 
1) Немазнет односно неполиран 
2) Магнет односно полиран 

68.04 Камења за рачно полирање, камења за 
брусење, зрнести камења за брусење, бру-
севи и слично, и мелнички камења; ка-
мења за острење, точила за брусење и 
слично (вклучувајќи и точила, врвови, 
дискови и шилци за мелење, дефибри-
рање, острење, полирање, центрирање 
или сечење), од природен камен (агломе-
риран или неагломериран), од агломери-
ран природен или вештачки материјал 
за брусење или од керамика, со јатки или 
без јатки, дршки, уши, оски и слично, од 
други материјали, но без постаменти; сег-
менти и други довршени делови од таков 
камен и точила од природен камен (агло-
мериран или неагломериран), од агломе-
риран природен или вештачки материјал 
за брусење или од керамика: 
1) Мелнички камења: 

а) од природен материјал 
б) од вештачки материјал 

2) Камења за острење: 
а) од природен материјал 
б) од вештачки материјал 

3) Точила за брусење: 
а) од природен материјал 7 
б) од вештачки материјал 12 

4) Друго: 
а) од природен материјал 7 
б) од вештачки материјал 12 

68.06 Природен или вештачки материјал за 
брусење, во прав или во зрно, на ткае-
нина, хартија, картон или друг материјал, 
оформен со сечење или неоформен. со 
шиење или изработен на друг начин* 
1) Брусио платно 5 
2) Брусна хартија 5 
3) Друго 5 

68.07 Волна од згура, волна од камен и слична 
минерална волна; вермик5глит цепен во 
листови, глина експанлирана, пенлива 
згура и слични минерални материи екс-
пандирани; мешаници и производи од ми-
нерални материјали за изолирање топ-
лина и звук или за апсорбирање звук, 
освен оние од тар. оро.! 68.12 и 68.13 и од 
глава 69 па оваа тарифа: 
1) Волна од згура, волна од белутрак и 

други слични минерални волни 10 
2) Вермикулит 10 
3) Друго 10 

10 
10 

7 
7 

7 
7 
7 

10 
10 
10 

10 
10 
10 

10 
10 

68.08 Производи од асфалт или од слични ма-
терија ли (на пр. од битумен од нафта или 
од смола на катран од камен јаглев*): 

*** 1) Хидроизолациони плочи и ленти, ар-
мирани 

10 2) Други 

*** 68.09 Плочи, штици, плочки, блокови и слично, 
од растителни влакна, од влакна од др-

10 во, од слама, шушки или отпадоци од 
10 дрво (вклучувајќи и струганица), агломе-

рирани со цемент, гипс или со други ми-
нерални материи за врзување: 
1) Градежен материјал (плочки, табли, 

5 блокови и ел.) од растителни материи 
5 2) Друго 

68.10 Производи од гипс или од мешаница врз 
база на гипс: 
1) Украсни предмети 
2) Плочи 
3) Друго 

68.11 Производи од цемент (вклучувајќи и од 
цемент од згура), бетон или вештачки 
камен (вклучувајќи и гранулирани мер-
мер, агломериран со цемент), армирани 
или неармирани: 
1) Армирани: 

а) плочи 
б) цевки 
в) друго 

2) Други: 
а) плочи: 

1) врз база на цемент 
7 2) други 
7 б) цевки 

в) друго: 
7 1) врз база на цемент 

12 2) друго 
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€8.12 Производи од азбест-цеменг, од цемент 
со целулозни влакна и слично: 
1) Плочи: 

а) од азбест-цемент 15 
б) од цемент со целулозни влакна и 

слично 15 
2) Цевки: 

а) од азбест-цемент 15 
б) од цемент со целулозни влакна и 

слично 15 
3) Друго 15 

68.13 Азбест преработен и производи од азбест 
(на пр. лепенка, предиво и ткаенини; об-
лека, азбестни производи за спој ува ње), 
армирани или неармирани, освен произ-
води од 'гар. број 63 И; мешаници врз 
база на азбест и мешан иди врз база на 
азбест и магнезиум-карбонат, и произво-
ди од нив: 

1) Влакно, обработено 12 
2) Предиво 12 
3) Јажиња и канали 12 
4) Ткаенини 12 
5) Плочи за обложување 12 
6) Лепенка 12 
7) Филтери 12 
8) Затиначи 12 
9) Лежишта за топионици 12 

10) Облека 12 
11) Обувки 12 
12) Друго 12 

(68.14 Фрикциони материјали (сегменти, дис-
кови, рондели, ленти, листови, плочи, 
вал јаци и слично) погодни за кочници, 
спој ници и ел., врз база на азбест, на 
други минерални материјали или на це-
лулоза, па и комбинирани со текстилен 
или друг материјал: 
1) Врз база на азбест 12 
2) Врз база на други материјали 12 
3) Друго 12 

68.15 Лискун обработен и производи од лис-
кун, вклучувајќи и лискун на хартија 
или на ткаенини (миканит, мпкафолии 
ити.): 
1) Лискун, обработен 6 
2) Производи од лискун: 

а) врз подлога од хартија 6 
б) врз подлога од ткаенини 6 
в) друго 6 

68.16 Производи од камен или од други мине-
рални материјали ( п о у ч у в а ј ќ и и про-
изводи од тресет), неспоменати ниту оп-
фатени во другите тарифни броеви на 
оваа глава односно оваа тарифа: 
1) Хемиски врзани производи (тули бло-

кови и др.) од огноотпорни материјали 
врз база на: 
а) силициум-диоксид (си лика и ди-

нас) 10 
б) шамот 10 
в) доломит 10 
г) магнезит и хромит 10 
д) јаглерод 10 
Ѓ) друго 10 

2) Производи врзани со тер (тули, бло-
кови и др.) од огноотпорен материјал 
Брз база на: 
а) магнезит 10 
б) доломит 10 
в) друго 10 

3) Друго 10 

Глава 69 — Керамички производи 

З а б е л е ш к и : 

1. Тарифните броеви од оваа глава опфаќаат 
само керамички производи што се печени по офор-
мувањето. Tap. бр. 69.04 до 69.14 опфаќаат керамич-
ки производи, осрен тррмоизолациони и огноот-
порни производи. 

2. Оваа глава не опфаќа: 
1) производи од глава 71 на оваа тарифа (на 

пр., имптации на накит); 
2) кермети од тар. број 81.04; 
3) електрични изолатоои (тар. број 85.25) и 

фитинзи — спој ници од изолациони материјали 
(тар. број 85.26); 

4) вештачки заби (тар. број 90.19); 
5) производи од глава 91 на оваа тарифа (на 

пр., часовници и кутии за часовници); 
6) производи кои се распоредуваат во глава 

97 на оваа тарифа (на пр., играчки, реквизити за 
игра и спорт); 

7) лулиња за пушење, копчиња и други про-
изводи од глава 98 на оваа тарифа; 

8) оригинални вајарски дела, колекциски 
предмети и предмети на старини (глава 99). 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

1. Термоизолационе, и огноотпорни про-
изводи 

69.01 Тули, блокови, плочи и други термоизо-
лациони производи, од силикатно фо-
силно брашно или од слични силикатни 
земји (на пр., киселгур, триполит или ди-
јатомит): 
1) Врз база на киселгур 
2) Друго 

69.02 Тули, блокови, плочи и слични огноот-
порни производи за конструкции, освен 
производи од тар. број 69.01: 
1) За лизгави затворани 
2) Друго: 

а) врз база на кварц и кварцит 
б) врз база на силико-алуминозни 

суровини — шамот: 
1) лесни огноотпорни тули, со за-

фатнинска тежина до 0,8 gr/cm3 

2) други 
в) ррз база на високоалуминозни су-

ровини од 50%з АЛгОз и повеќе 
г) врз база на корунд 
д) врз база на циркон 
ѓ) врз база на силициум карбид 
е) врз база на синтермагнезит 

12* 
12* 

5 

12* 

5 
12* 

12* 
12* 
12* 
12* 
12* 
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ж) врз база на хромит 12* 
з) врз база на мешаници на синтер-

магнезит и хромит: 
1) од симултани синтер и електро-

топен материјал 5 
2) други 12* 

ѕ) врз база на синтердоломит: 
1) тули печени и врзани со тер, со 

и без коксирање 12* 
2) долоблокови за електролачни 

печки 12* 
и) врз база на мешаница на синтер-

магнезит и синтердоломит 12* 
ј) Брз база на јаглерод 12* 
к) стакларски блокови: 

1) врз база на шамот 12* 
2) врз база на мулит, силиманит и 

хромит 12* 
3) врз база на мешаница на син-

термагнезит и хромит 12* 
12* 
12 

5 

12* 
12* 

в 
в 
6 

12* 
12* 
12* 

12* 
12* 

12* 
12* 

12* 
12* 
12 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
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69.05 Ќерамиди, поклопка засолни и слично, 
за оџаци и други градежни производи, 
вклучувајќи и архитектонски орнаменти: 
1) Ќерамиди: 

а) фалцувани 10 
б) бибер 10 
в) олучести 10 
г) други 10 

2) Друго 10 

69.06 Цевки, одводи и олуци (вклучувајќи и 
колена, СПОЈ ници и слични прибери): 
1) Цевки* 

а) дренажни 10 
б) канализациони 10 
в) други 10 

2) Колена и спо ј ници 10 
3) Друго 10 

69.07 Плочи за подови, плочи за огништа 
(камини) и плочи за об ложу пање ѕи-
дови, неглеѓосани и неглазирани: 
1) Плочи за подови: 

а) синтерувани 20 
б) несинтерувани 20 

2) Плочи и плочки за ѕидови: 
а) од фа јанс : 

1) тврд 20 
2) мек 20 

б) други 20 
3) Плочи за огништа (камини) 20 

69.08 Плочи за подови, плочи за огништа 
(камини) и плочи за обложување ѕи-
дови, глеѓосани или глазирани: 
1) Плочи за подови: 

а) синтерувани 20 
б) несинтерувани 20 

2) Плочи и плочки за ѕидови: 
а) од фајанс: 

1) тврд 20 
2) мек 20 

б) други 2.0 
3) Плочи за огништа (камини) 20 

69.09 Лабораториски хемиски и индустриски 
садови; кади. корита и слични садови, 
што се употребуваат во земјоделството; 
лонци, текли и слични предмети, што 
служат за транспорт и пакување на 
стоки: 
1) Производи за лабораториска и ин-

дзгстриска употреба: 
а) од материјали отпорни спрема 

киселини: 
1) филтери 12 
2) друго 12 

б) од други материјали 12 
2) Садови кои се користат во земјоделст-

вото: 
а) од материјали отпорни спрема ки-

селини 12 
б) од други материјали 12 

3) Амбалажа за транспорт и пакување на 
производи: 
а) од материјал отпорен спрема ки-

селини 12 
б) од други керамички материјали It 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

4) врз база на циркон 
л) друго 

69.03 Други огноотпорни производи (на пр. ре-
торта титлови, лонци, лонци за топење, 
из ливници, чепови, подлоги, купел и, 
цевки, облоги, прачки, освен производите 
од тар број 69.01): 
1) За лизгави затворани 
2) Друго: 

а) врз база на стеатит 
б) врз база на кварц и кварцит 
в) врз база на силико-алуминозни 

(шамот) и високоалуминозни суро-
вини: 
1) чепови со или без графит 
2) изливници со или без графит 
3) лонци и прстени за производство 

на стакло 
г) врз база на циркон 
д) врз база на корунд 
ѓ) врз база на синтермагнезит 
е) врз база на мешаница на синтер-

магнезит и хромит 
ж) врз база на хромит 
з) врз база на силициумкарбид: 

1) гспилнички лонци 
2) друго 

ѕ) врз база на јаглерод: 
1) топилнички лонци 
2) друго 

и) друго 

II. Други керамички производи 

С9.04 Тули за ѕидање (вклучувајќи и блокови 
за подови, плочи за држење или за вмет-
нување и слично): 
1) Тули: 

а) обични 
б) шупливи 
в) фасадни 
г) други 

2̂  Блокови за подови 
3) Друго 



Петок, 19 мај 197f$ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 27 — Страна 1111 

1 

69.10 Сливници, лавабоа, бидеа, клозетски 
шолји, писоари, кади за бањи и слични 
санитарни производи: 
1) Од порцелан 
2) Од ф а ј а н с 
3) Од други керамички материјали 

69.11 Садови и други производи што се упот-
ребуваат бо домаќинството или за тоа-
летни цели, од порцелан (вклучувајќи и 
од бисквит- и па риан-порцелан): 
1) Кујнски и трпезни садови: 

а) ед и обој ни 
б) во повеќе бои 

2) Тоалетни производи: 
а) еднобојни 
б) во повеќе бои 

3) Друго 

69.12 Садови и други производи што се упот-
ребуваат во домаќинството или за тоа-
летни цели, од други видови керамика: 
1) Кујнски и трпезни садови: 

а) еднсбоЈни 
б) во повеќе бои 

2) Тоалетни производи: 
а) ед небо,] ни „ 
б) во повеќе бои 

3) Друго 

69.13 Фигури и други украсни производи и 
производи за лично украсување; произ-
води за опремување: 
1) Од порцелан 
2) Од ф а ј а н с 
3) Од други керамички материјали 

69.14 Други производи од керамички матери-
јали: 
1) Од порцелан 
2) Од фа јанс : 

а) печки и делови 
5) други 

3) Од други керамички материјали: 
а) печки и делови 
6) друго 

20 
20 
20 

22 
22 

22 
22 
18 

22 
22 

22 
22 
18 

20 
20 
18 

18 

18 
18 

18 
18 

Глава 70 — Стакло и производи од стакло 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа : 
1) емајли за керамика (тар. број 32.08); 
2) производи од глава 71 на оваа тарифа 

(на пр. имитации на накит); 
3) електрични изолатори (тар. број 85.25) и 

фитинзи од изолационен материјал (тар. број 85/26); 
4) шприцеви за инјекции, вештачки очи, тер-

мометру барометру хидрометри, оптички обработени 
оптички елементи и други производи од глава 90 на 
оваа тарифа; 

5) играчки, производи за општествени игри, 
Спортски реквизити, украси за елки и други произ-
води од глава 97 на 'оваа тарифа, исклучувајќи стак-
лени очи без механизам за кукли или за други про-
изводи од глава 97 на оваа тарифа ; 

6) копчиња, термос-шишиња, прскалки за ми-
риси и ел. и други производи од глава 88 на оваа 
тарифа. 

2. Под изразот „леано, вала но, влечено или ду-
вано стакло (вклучувајќи и плакирано или армира-
но стакло), сечено во други форми, освен правоагол-
н а свиткано или на друг начин обработено (со об-
работени или гравирани рабови), шлифувано или по-
лирано по површината" од тар. број 70.07 се подраз-
бираат производи изработени од такво стакло, под 
услов да не се ставени во рамки или поврзани со 
други ма гери ја ли. 

3. Под изразот „волна" од тар. број 70.20 се под-
разбира: 

1) минерална волна која, по тежина, содржи 
на јмалку 60% силициум-диоксид (Si02); 

2) минерална волна која, по тежина, содржи 
помалку од 60% силициум-диоксид (Ѕ1О2), или која 
по т е л а н а содржи алкалеи оксид (К2О и Na20) по-
веќе од 5°/о или борен оксид (ВјОј) повеќе од 2%. 

Минерална волна што не му одговара на опи-
сот од став 1 на оваа точка, се распоредува во тар. 
број 68.07. 

4. Под изразот „стакло" се подразбираат и то-
пен кварц и топена силика. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

70.01 Отпадоци од стакло (парчиња); стак-
лена маса (освен оптичко стакло): 
1) Стаклена маса 5 
2) Друго 5 

70.03 Стакло во форма на топки, прачки, стап-
чиња или цевки, необработено (неоптичко 
стакло): 
1) Цевки од стакло: 

а) од неутро стакло 
б) од „емаЈлно" стакло 
в) друго стакло 

2) Друго: 
а) прачки од „ема]лио" стакло 
б) друго 

70.04 Стакло леано или валано, необработено 
(шокирано или армирано), украсено или 
неукрасен©, во плочи во правоаголна 
форма: 
1) Орнаментно 
2) Армирано 
3) Плакирано 
4) Бојосано 
5) Друго 

70.05 Стакло влечено или дувано, необрабо-
тено (вклучувајќи и плакирано стакло), 
во праЕсаголни форми: 
1) Влечено: 

а) прозорско: 
1) небо ј оса но и необработено 
2) бојосано или плакирано 
3) друго 

б) друго 
2) Друго 

70.06 Стакло леано, валано, влечено или ду-
вано (вклучувајќи и планирано или ар-
мирано стакло) во правоаголен форми, 
по површина шлифувано или полирано, 
но понатаму необработувано: 
1) Прозорско* 

а) небојосано 
б) бој а сно 

8 
5 
8 

5 
8* 

18 
18 
18 
18 
18 

8 
8 
8 

12 
12 

18 
18 
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2) Друго: 
а) ПЛИР ачко стакло за автомоболската 

индустрија 
б) друго 

70.07 Стакло леано, валано, влечено или ду-
вано (вклучувајќи и плакирано или ар-
мирано стакло), сечено во други форми, 
освен правоаголна, свиткано или поина-
ку обработено (на пр., стакло со обрабо-
тени или гравирани рабови), шлифувано 
мпи нешлифувано, полирано или неполи-
ран©; повеќекратно стакло за изолација; 
стакла врамени во оловни рамки и слич-
но: 
1) Свиткано 
2) Со обработени рабови 
3) Површински обработено (неполиран©): 

а) метализирано 
б) матира но 
в) гравирано 
г) емајлирано 
д) друго 

4) Повеќекратно стакло за изолација: 
а) терморефлектирачко 
б) друго 

- 5) Друго 

70.08 Сигурносно стакло што се состои од ка-
лено стакло или од ламинирано стакло, 
оформено или неоформено: 
1) Сигурносно, ка лено 
2) Сигурносно, повеќеслојно 

70.09 Огледала од стакло (вклучувајќи и рет-
ровизор^, врамени или неврамени, на 
под лота или без подлога: 
1) В ра мени: 

а) ретровизори 
б) други 

2) Неврамени: 
а) за ретровизори 
б) други 

70.10 Балони, шишиња, тегли, лонци, невести 
и други слични садови за транспорт и па-
кување на производи, од стакло; затки, 
поклопки и други затворани, од стакло: 
1) Шишиња: 

а) оплетени 
б) за пиво 
в) за минерална вода 
г) други 

2) Други садови или амбалажа 
3) Друго 

15 
18 

1 

" f a l l 

15 
15 

15 
15 
15 
15 
15 

15 
15 
15 

15 
15 

15 
15 

15 
15 

22 
22 
22 
22 
15 
15 

Стаклени обвивки (вклучувајќи и ба-
лони и цевки) ?а електрични сијалици, 
електронски цевки и слично: 
1) Обвивки: 

а) сиј а лични балони 
б) цевки: 

1) флуоресцентни 
2) други 

2) Друго 

70.12 Внатрешни стакла за термос-шишиња и 
други вакуумски садови 

70.13 Производи од стакло (освен производи 
што се распоредуваат во тар. број 70.19) • 
кои се употребуваат за на маса, за кудна, 

15* 

15* 
15* 
15* 

15 

за тоалет, за канцеларии, за внатрешна 
декорација или за слична употреба: 
1) Трпезни и кујнски садови: 

а) недекорирани: 
а) од кристално стакло 25 
2) од друго стакло 25 

б) декорира ни: 
1) од кристално стакло 25 
2) од друго стакло 25 

в) од огноотпорно стакло 25 
2) Украсни производи: 

а) од кристално стакло: 
1) недекорирани 25 
2) декорирани или брусени 25 

б) од друго стакло: 
1) недекорирани 25 
2) декорира ни 25 

3) Тоалетни производи: « < 
а) недекорирани 25 
б) декори рани 25 

4) Друго 25 

70.14 Производи од стакло за осветление и 
сигнализација и оптички елементи од 
стакло, оптички необработени нишки од 
оптичко стакло: 
1) За осветление 16 
2̂  Рефлекторско стакло (за фарови и ел.) 16 
3) За сигнализација 16 
4) Прости оптички производи 16 
5) Друго 16 

70.15 Стакла за часовници и слични стакла 
(вклучувајќи и стакла што се употребу-
ваат за очила за сонце, но исклучувајќи 
го стаклото погодно за корективни леќи), 
свиткани, искривени, шупливи и слично; 
стаклени топки и сегменти на топки, што 
се употребуваат за изработка на стакла 
за часовници и слично: 
1) За очила (неоптичко) 15* 
2) За часовници 15* 

~ 3) Друго 15* 

70.16 Тули. плочи, плочки, блокови за по-
дови, коцки и други производи од пресу-
ван© или леано стакло, што се употребу-
ваат за градење; стакла во блокови, пло-
чи. листови, плочки и слични форми: 
1) Со релјефни украси 8 
2) Друго 8 

70.17 Лаборатории, хигиенски и фармацевт-
ски садови од стакло ; гравирани или не-
гравирани, калибрирани или некалибри-
рани; стаклени ампули: 
1) Ампули 15* 
2) Стапчиња 15* 
3) Цевки и капилари 15* 
4) Друго: 

а) за лаборатории 15* 
б) друго 15* 

70.18 Оптичко стакло и елементи од оптичко 
стакло, освен елементи оптички обрабо-
тени; недовршени леќи за корективни 
стакла за очила: 
1) Оптичко стакло 3 
2) Стакло за медицински очила 15* 
3) Друго ^ 15* 
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70.19 Перли од стакло, имитации на бисер и 
бесценети и полубесценети камења, од 
стакло; парчиња и одломки и слични 
модни или декоративни ситни стакла и 
производи изработени од нив; стаклemi 
коцки и слични стаклени плочки, на под-
лога или без подлога, за мозаик и слични 
декоративни цели; вештачки очи од стак-
ло, вклучувајќи и очи за играчки, освен 
оние кои ги носат луѓето; украсни и дру-
ги модни предмети изработени на дувал-
ки; стаклени зрна (балотини): 

70.20 

1) Перли, имитации на бисер и бесценети 
камења, од стакло; парчиња и одлом-
ки и слични модни или декоративни 
ситни стакла и производи од нив: 
а) перли од синтерувано стакло за 

електрони ду етри ја 15 
б) друго 20 

2) Стаклени коцки и ситни стаклени 
плочки, врз подлога или без подлога, за 
мозаик и слични декоративни цели 20 
3) Вештачки очи од стакло, вклучувајќи 

и очи за играчки, освен оние што ги 
носат луѓето 15 

4) Украсни и други модни предмети из-
работени на дувачки 20 

5) Стаклени зрна (балотини) 20 

Стаклени влакна (вклучувајќи и стак-
лена Болна), предива \л ткаенини, и про-
изводи изработени од нив: 
1) Предива, свитоци, претпреѓа: 

а) од безалкално стаклено влакно 15 
б) од друго стаклено влакно 15 

2) Ткаенини и ленти: 
а) од беза л ка лио стаклено влакно: 

1) мрежести ткаенини, импрегнира-
ни, за армирање на брусни плочи 15* 

2) други 15 
б) од друго стаклено влакно 15 

3) Друго 15 

Други производи од стакло: 
1) Водоказно стакло 15 
2) Заштитно стакло за телевизиски 

екрани 15* 
3) Производи за индустрија 15 
4) Друго * 15 

О д д е л XIV 

БИСЕРИ, БЕСЦЕНЕТИ И ПОЛУБЕСЦЕНЕТИ КА-
МЕЊА; БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; МЕТАЛИ ПЛА-
КИРАНИ ИЛИ ДУБЛИРАНИ СО БЛАГОРОДНИ 
МЕТАЛИ И ПРОИЗВОДИ ОД НИВ; ИМИТАЦИИ НА 

НАКИТ; МЕТАЛНИ ПАРИ 

Глава 71 — Бисери, бесценети и полубесценети ка-
мења; благородни метали; метали плакирани или 
ду бл прани со благородни метали и производи од нив; 

имитиции на накит 

З а б е л е ш к и : 

1. Во оваа глава се распоредуваат сите произ-
води, освен производите од точка 1 став 1 на забе-
лешките кон оддел VI и исклучоците предвидени во 

70.21 

точка 3 на овие забелешки, кои се состојат, во це-
лост или делумно, од: 

1) бисер, бесценети или полубесценети каме-
ња, природни, вештачки или реконститупрани; 

2) благородни метали или ва лани благородни 
метали. 

2. Tap. бр.-71.12, 71.13 и 71.14 не опфаќаат про-
изводи во кои благородни метали или валани бла-
городни метали се наоѓаат само како незначителен 
составен дел. како помала опрема или помали орна-
менти (на пр., монограми, алкички и рамки), а од-
редбата под 2 од точка 1 на овие забелешки не оп-
фаќа такви производи. 

Tap. бр. 71.15 не опфаќа производи што со-
држат благородни метали или валаии благородни 
метали (освен помали составни делови). 

3. Оваа глава не опфаќа: ! 

1) амалгами од благородни метали и коло-
идни благородни метали (тар. број 28.49); 

2) стерилни хируршки материјали за вшива-
ње, забарски материјали за полнење и други про-
изводи што се распоредуваат во глава 30 од оваа 
тарифа; 

3) производи од глава 32 на оваа тарифа (на 
пр., средства за мазнење); 

4) рачни торби и други производи од тар. бр. 
42.02 и 42.03; 

5) производи од тар. бр. 43.03 и 43.04; 
6) производи од оддел XI на оваа тарифа 

(текстил и производи од текстил); 
7) обувки (глава 64) и шапки и други покрив-

ме за глава (глава 65); 
8) чадори, бастуни и други производи од гла-

ва бб на оваа тарифа; , 
9) метални пари (глави 72 и 99); ! 

10) производи од абразивни материјали од тар. 
бр. 68.04, 68.06 и од глава 82 на оваа тарифа, кои 
содржат прав од бесценети или полубесценети каме-
ња (природни или вештачки); производи од глава 82 
ка оваа тарифа со работен дел од бесценети или по-
лубесценети камења (природни, вештачки или ре-
конструирани), врз подлога од прост метал; машини, 
механички уреди и електрични производи и нивни 
делови, од оддел XVI на оваа тарифа, ако такви про-
изводи не се изработени во целост од бесценети или 
полубесценети камења (природни, вештачки или ре-
конструирани) ; 

11) производи од глави 90, 91 и 92 на оваа та-
рифа (научни инструменти, часовници и музички 
инструменти); 

12) оружје и делови на оружје (глава 93); 
13) производи опфатени во точка 2 од забе-

лелшката кон глава 97 на оваа тарифа; 
14) производи од тарифните броеви на глава 

98 на оваа тарифа, освен тар. бр. 98.01 и 93.12; 
15) оригинални скулптури и статуи и кипови 

(тар. број 99.03), колекциски предмети (тар. број 99.05) 
и предмети на старини постари од 100 години (тар!. 
број 99.06), освен бисери и бесценети или полубесцен 
нети камења. \ 

4. Под изразот „бисери" се, подразбираат и кул-« 
тивирани бисери. г 

Под изразот „благороден метал" се подразби-
раат сребро, злато, платина и други метали од пла-* 
тинската група. h 

Под изразот „други метали од платинска^ 
група" се подразбираат иридиум, осмиум, паладиум^ 
родиум и рутениум. ? 

5. Легурата (вклучувајќи и синтерувани меш&--
ници и интерметални соединенија) што содржи 2°/£ 
или повеќе проценти благороден метал, се смета како 
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легура од благороден метал. Легурите на благородни 
мелати се ра споредува ат според следните правила: 

1) легура што по тежина содржи 2°/о или по-
веќе проценти платина, се смета како легура на пла-
тина; 

2) легура што по тежина содржи 2(,'о или по-
веќе проценти злато, но која не содржи платина, или 
која по тежина содржи помалку од" 2% ппатина, се 
смета како легура на злато; 

3) други легури што по тежина содржат 2°/о 
или повеќе проценти сребро, се сметаат како легури 
на сребро. 

За примена на став 1 од оваа точка сите ме-
тали од ил атинската група се сметаат како платина, 

6. Ако од текстот не произлегува поинаку, секое 
повикување во овие забелешки или на друго место 
во тарифата на благородните метали или посебно на 
кој и да е благороден метал, се смета како повику-
вање и на легурите што се третираат како легури од 
благородни метали риги како легури од на-
ведениот метал, во согласност со одредбата на точ-
ка 5 од овие забелешки, но не на валан благороден 
метал, на прост метал или на неметал преслечен или 
обложен со благороден метал. 

7. Под изразот „валан благороден метал" се под-
разбира материјал изработен од прост метал, врз 
кој на една или на повеќе површини е додадена 
преслека од благороден метал, со меко лемење, тврдо 
лемење, заварување, топло валање или по сличен ме-
ханички пат. Под овој израз се подразбира и прост 
метал со вметнат благороден метал. 

8. Под изразот „јувелирски предмети" од тар. 
број 71.12 се подразбираат: 

1) кои и да било помали производи за лично 
украсување, сетови со бесценети камења или бесце-
н е т камења (на пр., прстење бразлетни, обетки бро-
шеви, бурми, синџири за часовници, сипџгтрчиња, 
висулки, украси за кравати, алки, копчиња за маЕ1-
жетни, верски и други медали и значки); 

2) производи за лична употреба од сите ви-
дови кои се носат обично во џебови, во торби, во 
рачни торби или со себе (како кутии за цигари, пуд-
риера дози, кутии за мириси). 

9. Под изразот „производи на златарство™ или 
кујунџиски производи" од тар. број 71.13 се подраз-
бираат и производи за украсување, за на маса. за 
тоалетни цели, реквизити за пушење и други произ-
води за домаќинство, за канцеларии или за верска 
употреба. 

10. Под изразот „имитација на накит" од тар. број 
71.16 се подразбираат јувелирски производи од точка 
8 под 1 од овие забелешки (освен копчиња, копчиња 
за манжетни и други производи од тар. број 98.01 и 
чешли за украсување, школи за коса и слично од тар. 
број 98.12), ако не содржат перли, бисери, бесценети 
или полубеспенети камења (природни, вештачки или 
реконструирани), благородни метали (освен поситни 
украси и додатоци) или валани благородни метали 
и ако се составени: 

1) во целост или делумно од прост метал, пла-
нирани или неплакирани со благороден метал; 

2) од најмалку два материјала (на пр., дрво 
И стакло, коска и ќилибар седеф и вештачки плас-
тичен материтал), при што не се води сметка за по-
малите делови употребени само за составување (на 
пр., конец за ѓердани). 

11. Касетите, кутиите и слични контејнери што 
Не увезуваат заедно со производите од оваа глава, се 
распоредуваат со таквите производи ако е вообича-
ено да се продаваат со тие производи. Ако касетите, 
кутиите и слични контејнери се увезуваат посебно, 
Се распоредуваат во соодветните тарифни броеви. 

Леток:, 19 мај 1978 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

I. Бисери, бесценет и полубесценети 
камења 

71.01 Бисери, необработени или обработени, но 
немонтирани неуредени и ненанижани 
(освен нееортирани бисери по големина, 
привремено нанижани заради полесно 
пренесување): 
1) Природни бисери: 

а) обработени 20 
б) необработени 20 

2) Одгледувани бисери: 
а) обработени 20 
б̂  необработени 20 

71.02 Бееценети и полубесценети камења, не-
обработени, сечени или на друг начин 
обработени, но немонтирани, неуредени и 
ненанижани (освен несортирани камења 
по големина, привремено нанижани зара-
ди полесно пренесување): 
1) Небрусени дијаманти, несортирани 5 
2) Сортирани диЈаманти. за индустриски 

цели, обработени или необработени Сл 
3> Сортирани дијаманти, освен оние за 

индустриски цели. небрусени или 
просто режани, цепани или фино бру-
сено; 20 

4) Други дијаманти 20 
5) Други бесценети и полубесценети ка-

мења 20 

71.03 Вештачки или реконституирани бесце-
нети или полубееценети камења, необра-
ботени сечени или на друг начин обрабо-
тени, но немонтирани, несортирани и не-
нанижани (освен несортирапи камења по 
големина, привремено нанижани заради 
полесно пренесување): 
1) За индустриски цели 5 
2) Други 20 

71.04 Праз од природни или синтетички бес-
ценети или полубесценети камења 5 

II. Благородни метали и балони благо-
родни метали, необработени или по-
лупреработени 

71.05 Сребро, вклучувајќи и сребро позлатено 
и сребро платинирано необработено или 
полуплатинирано: 
1) Необработено 10* 
2) Друго: 

а) по лу преработено 10 
б) друго 10 

71.06 Валано сребро, необработено или полу-
преработено 20 

71.07 Злато, вклучувајќи и злато платини-
рано, необработено или полупреоаботено: 
1) Немонетарно 5* 
2) Монетарно 5* 

71.08 Валано злато на прост метал или на 
сребро, необработено или полуобработено 12 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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71.09 Платина и други метали од платинската 
група, необработени или полу обработени: 
1) Платина и нејзините легури, необра-

ботени 5 
2) Други метали од платинската група и 

нивните легури, необработени 5 
3) Платина и други метали од п л а т и ч к а -

та група и нивните легури, полупре-
работени 5 

71.10 Балана платина или други метали од 
платинската група, на прост или на бла-
городен метал, необработени или полу-
преработени: 
1) Платина: 

а) на благороден метал 12 
б) на прост метал 12 

2) Други: 
а) на благороден метал 12 
б) на прост метал 12 

71.11 Златарски, кујунџиски и јувелирски от-
падоци, остатоци и пепел од благородни 
метали: 
1) Од злато, освен златарски отпадоци 

што содржат Други благородни метали 5 
2) Друго: 

а) од сребро 5 
б) од платина или метал од платинска 

група 5 

III. Ју велински, златарски и кујунџис-
ки и други производи 

71.12 Јуве лирски производи и нивните де-
лови, од благородни метали или од вала-
ни благородни метали: 
1) Од сребро или од легури на сребро 
2) Од злато или од легури на злато 
3) Од платина или од метали на платин-

ската група, и нивните легури 

20 
20 

20 

71.15 Производи што се состојат или имаат 
вградени бисери, бесценети или полубес-
ценети камења (природни, вештачки или 
реконститу прани): 
1) Производи изработени од бисери: 

а) ѓердани, брззлетни и други произ-
води од нанижани бисери, без во-
влечени прицврстувачи или други 
предмети 20 

б) галантерски производи 20 
в) јувелирски производи 20 
г) друго 20 

2) Производи изработени од бесценети 
-или лолубесценети камења (природни, 
синтетички или реконструирани): 
а) исклучиво од бесценети или полу-

бесценети камења. 
1) ѓердани, бразлетни и други про-

изводи од нанижани беспенети 
камења со невглавени прицврс-
тувачи или друг прибор 20 

2) друго 20 
б) друго: 

1) ју ве лирски производи 20 
2) за индустриски цели 18* 
3) друго 20 

71.16 Имитации на накит: 
1) Преслечени со благородни метали 20 
2) Други * 20 

Глава 72 — Метални пари 

З а б е л е ш к а : 

Оваа глава не опфаќа колекциски парчиња (тар* 
број 99.05). 

71.13 Златарски или кујунџиски производи и 
нивните делови од благородни метали 
или од вал а ни благородни метали, освен 
производите од тар. број 71.12: 
1) Од сребро и од Легури на сребро: 

а) кујунџиски производи 20 
б) друго 20 

2) Од злато и легури на злато: 
а) кујунџиски производи 20 
б) друго 20 

3) Од платина и од метали на п л а т и ч к а -
та група или од нивните легури 20 

71.14 Други предмети од благородни метали 
или од вала ни благородни метали: 
1) Од сребро, плакирани или дублирани 

со сребро: 
а) галантериски производи 20 
б) друго 20 

2) Од злато, плакирани или дублира ни 
со злато: 
а) галантериски производи 20 
б) друго 20 

3) Од платина и од метали на п л а т и ч к а -
та група, плакирани или дублирани со 
платина или со метали од п л а т и ч к а т а 
група: 
а) за лабораториски цели: 

1) платински чанчиња 18* 
2) друго 18* 

б) за катализатори 18* 
в) друго 20 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

72.01 Метални пари: 
1) Метални пари, освен златни пари, кои 

не се законско средство за плаќање Сл 
- 2) Друго Сл 

О д д е л XV 

ПРОСТИ МЕТАЛИ И ПРОИЗВОДИ ОД ПРОСТИ 
МЕТАЛИ 

З а б е л е ш к и : 

1. Овој оддел не опфаќа: 
1) приготвени бои, мастила или други произ-

води врз база на лушпи или прав од тар. бр. 32.08, 
32.09. 32.10 и 32.13; 

2) феро-цериум и други пирофорни легури 
(тар. број 36.08); 

3) шапки и други покривки за глава и нивни 
делови од тар. бр. 65.06 и 65.07; 

4) арматури за чадори и други производи од тар. 
број 66.03; 

5) производи од глава 71 на оваа тарифа (на 
пр., легури на благородни метали, валани благород-
ни метали и имитации на накит); 
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6) производи од оддел XVI на оваа тарифа 
(машини, механички справи и електрични произ-
води) ; 

7) составени железнички и трамвајски шини 
(тар. број 86.10 или други производи од оддел XVII 
на оваа тарифа (возила, бродови и чамци, воздухо-
плови) ; 

8) инструменти или апарати од прости мета-
ли што спаѓаат вб оддел XVIII на оваа тарифа, 
вклучувајќи и пружини за часовници; 

9) оловна сачма приготвена за муниција (гар. број 
93.07) или други производи од оддел XIX на оваа 
тарифа (оружје и муниција); 

10 производи од глава 94 на оваа тарифа (ме-
бел и рамки за мадраци); 

11) рачни сита (тар. бој 96.06); 
12) производи што спаѓаат во глава 97 на оваа 

тарифа (на пр. играчки, реквизити за игра и за 
спорт); 

13) копчиња, пенкала, држачи за моливи, 
перца и други производи од глава 98 на оваа тарифа. 

2. Под изразот „делови за, општа употреба" во 
ова а тарифа се подразбираат: 

1) производите наведени во тар. бр. 73.20, 73.25, 
73 29, 73.31 и 73.32 и слични производи од други про-
сти метали; 

2) пружини и листови за пружини, од прости 
метали, освен пружини за часовници (тар. број 91.11); 

3) производите опишани во тар. бр. 83.01, 
83.02, 83.07, 83.09 и &3.14 и рамки и огледала, од про-
сти метали, од тар. број 83.06. 

Во глави 73 до 82 на оваа тарифа (освен во тар. 
број 73.29) повикувањето на делови од производи не 
вклучува и повикување на делови за општа упо-
треба како што се дефинирани во став 1 на оваа 
точка. 

Тарифните броеви во глави 73 до 81 на оваа та-
рифа не ги опфаќаат производите што се распоре-
дуваат во глави 82 и 83 на оваа тарифа. 

3. Легурите, освен феролегурите и предлегурнте 
од глави 73 и 74 на оваа тарифа, се распоредуваат 
на следниот начин: 

1) легура од прости метали се распоредува ка-
ко легура од метал што преовладува по тежина над 
секој друг метал; 

2) легура составена од прости метали од овој 
оддел и од елементи што не спаѓаат во овој оддел, 
треба да се распореди како легура од прости мета-
ли од озој оддел, ако вкупната тежина на такви ме-
тали е еднаква или поголема од вкупната тежина на 
другите присутни елементи; 

3) во овој оддел треба да се подразбира дека 
изразот „легури" опфаќа синтерувани мешаници на 
метален прав, хомогени (фини) мешаници од хете-
рогени состојки добиени со топење (освен кермет) и 
интерметални соединенија. 

4. Ако од текстот на оваа тарифа не произлегу-
ва поинаку, повикувањето во оваа тарифа на прост 
метал се однесува и на легурите кои врз основа на 
точка 3 од овие забелешки се распоредуваат како 
легури на тој метал. 

5. Ако од тарифните броеви на овој оддел не 
произлегува поинаку, производите што содржат два 
или повеќе прости метали (вклучувајќи ги и произ-
водите од комбинирани материјали што се распоре-
дуваат како производи од прости метали според ос-
новните правила за применување на Царинската та-
рафа) се распоредуваат како производи од оној прост 
метал кој преовладува по тежина, на пр. 

1) железо и челик или разни видови на ж е -
лезо 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 според точка 
3 на овие забелешки; 

3) кермет од тар. број 81.04 се смета за едно-
компонептен прост метал. 

6. Под изразот „отпадоци и остатоци" од овоЈ 
оддел *се подразбираат отпадоци од метал пригодеии 
само за повторна преработка на металот или за упо-ч 
треба при изработка на хемикалии. 

Глава 73 — Железо и челик и производи од железо 
и челик 

З а б е л е ш к и : 

1. Изразите наведени во оваа глава ги имаат 
следните значења, и тоа: 

1) сурово железо и леано железо (тар. број 
73.01) означуваат производи од железо кои по тежи-
на содржат 1,9% или повеќе јаглерод, и кои, покрај 
јаглерод, можат по тежина да содржат еден или по-
веќе од следните елементи: 

— помалку од 15% фосфор; 
— до 8% силициум; 
— до 6% манган; 
— до 30% хром; 
— до 40% тунгстен (волфрам); 
— до 10% други легирачки елементи за-

едно (на пр., никел, бакар, алуминиум, 
титан, ванадиум, молибден). 

Легурите на железо познати како „алатни 
челици што не се деформираат", кои по тежина со-
држат 1,9% или повеќе јаглерод и кои имаат карак-
теристики на челик, се распоредуваат како челици 
во соодветни тарифни броеви; 

2) огледалесто железо (тар. број 73.01) озна-
чува железо кое по тежина содржи над 6% до 30Vi 
манган и има други карактеристики од одредбата 
под 1 на оваа точка; 

3) феролегури (тар. број 73.02) означуваат ле-
гури на железо (освен предлегурите од точка 1 на 
забелешките кон глава 74 од оваа тарифа) кои не се 
погодни за ковање и обично се користат како суро-
вина за производство на железо и челик (фероме-
тал) и кои по тежина содржат поединечно или за -
едно: 

— над 8% силициум; или 
— над 30% манган; или 
— над 30% хром; или 
—• над 40% тунгстен (волфрам); или 
— над 10% други елементи на легурата за -

едно (алуминиум, титаниум, ванадиум, бакар, молиб-
ден, ниобиум или други елементи во легурата, под 
услов да може да содржи бакар најмногу 10%). 

Содржината на железо во феролегурите по 
тежина изнесува: најмалку 4% за феролегурите со 
силициум; најмалку 8% — за феро легу рите со ман-
ган без силициум или најмалку 10% — во другите 
случаи; 

4) легирани челици (тар. број 73.15) означу-
ваат челик, кој по тежина содржи еден или повеќе 
елементи, и тоа: 

— над 2% манган и силициум, заедно; 
— 2% или повеќе манган; 
— 2% или повеќе силициум; 
— 0,50% или повеќе никел; 
— 0,50 или повеќе хром; ^ 
— 0Д0% или повеќе молибден; 

' ' — 0,10 или повеќе ванадиум; 
— 0,30% или повеќе тунгстен (волфрам); 
— 0,30% или повеќе кобалт; „ ^ 
— 0,30 или повеќе алуминиум; / 
— 0,40 или повеќе бакар; ј 
— 0,10% или повеќе олово; \ 
— 0,12% или повеќе фосфор; \ 
— 0,10% или повеќе сулфур; 

! — 0,20% или повеќе фосфор и сулфур,за-
едно; 
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— ОДО или повеќе други елементи, поеди-
нечно; 

5) високој агл еро ден челик (тар. број 73.15) оз-
начува челик кој по тежина содржи најмалку 0,60% 
јаглерод и кој по тежина содржи помалку од 0,04% 
фосфор и сулфур поединечно и помалку од 0,07% 
на овие елементи заедно; 

6) пудлувани прачки и лостови (тар. број 73.06) 
означуваат производи за валање, ковање или прето-
пување, добиени: 

— со машинско ковање на грутки пудлу-
вано железо заради и з и с к у в а њ е на згурата наста-
ната за време на пудлувањето; 

— со грубо заварување, со помош на топло 
валање на пакети иситнето железо, челик или пуд-
лувано железо; 

7) инготи (тар. број 73.06) означуваат произ-
води за валање или ковање добиени со леење во 
калапи; 

3) блумови и гредички (тар. број 73.07) озна-
чуваат полуготови производи со правоаголен пресек 
чијшто попречен пресек преминува 1.225 mm2 и со та-
кви димензии што дебелината да преминува 1/4 до 
широчината; 

9) слабови и платини вклучувајќи и платини 
за бели лимови (тар, број 73.07), означуваат полуго-
тови производи со правоаголен пресек, со дебелина 
од најмалку 6 mm, широчина најмалку од 150 mm и 
со такви димензии што дебелината да не преминува 
1/4 од широчината; 

10) лента во намотки — макари за повторно 
валање (тар. број 73.08) означува наметани полугото-
ви топло валани производи, со правоаголен пресек, 
со дебелина од најмалку 1,5 mm, широчина над 
500 mm и тежина од најмалку 500 kg по едно парче; 

11) широк плоскат челик или железо (тар. 
број 73.09) означува производи со правоаголен пре-
сек. топло валани по должина на калибарски или 
универзални валалнички станови, со дебелина над 
5 mm до заклучно со 100 mm и широчина над 150 mm 
до заклучно 1.200 mm; 

12) ленти (тар. број 73.12) означуваат ва лани 
производи со обрежани или необрежани рабови, со 
правоаголен пресек, со дебелина која не преминува 
6 mm, со широчина која не преминува 500 mm и со 
такви димензии што дебелината да не преминува 
1 10 од широчината, во прави ленти, во обични и 
плоскати намотки; 

13) лимови и плочи (тар. број 73.13) означу-
ваат ва лани производи (освен намотки за повторно 
валање дефинирани во одредбата под 10 од оваа 
точка) од која и да е дебелина, и ако се правоагол-
н а со широчина која преминува 500 mm; 

Tap. број 73.13 опфаќа, покрај другото, и 
лимови и плочи сечени во неправоаголни фор-
ми, перфорирани, бранести, жлебени, ребрести, по-
лирани или препечени, под услов тие со таква об-
работка да не добијат карактер на производи кои 
се распоредуваат во други тарифни броеви; 

14) жица (тар. број 73.14) означува ладно вле-
чени производи со полн пресек од која и да е фор-
ма, со попречен пресек, чија ниедна димензија на 
попречниот пресек не преминува 13 mm. Под изра-
зот „жица" од тар. број 73.26 и 73.27 се подразбираат 
и валани производи со исти димензии; 

15) прачки и лостови (вклучувајќи и вал ана 
жица тар? број 73.10) означуваат производи со полн 
пресек кои не и одговараат во целост па која и да е 
од дефинициите од одредбите под 8 до 14 на оваа 
точка и кои имаат попречен пресек во форма на 
круг, на кружен сегмент, валчеста форма, форма на 
елипса, на рамнокрак триаголник, квадрат, право-
аголник, шестоаголник осумаголник и рамнокрак 
трапез. 
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Под изразот „прачки и лостови" се под-
разбираат и прачки за армирање на бетон, кои освен 
помали вдлабнатини, издадени рабови, жлебови или 
други деформации настанати во процесот на вала-
њето, и одговараат на дефиницијата од одредбата 
под 14 на оваа точка; 

16) шуплив челик за рударски дупчења (тар. 
број 73.10) означува прачки од шуплив челик од кој 
и да е попречен пресек, погодни за рударски дупче-
ња, чија најголема надворешна димензија премину-
ва 15 mm, но не 50 mm, а најголемата внатрешна 
димензија не преминува 1/3 од најголемата надво-
решна димензија. Другите прачки од шуплив челик 
спаѓаат во тар. број 73.18; 

17) аголни и други профили (тар. број 73.11) оз-
начуваат производи, освен оние што се распореду-
ваат во тар. број 73.16, кои не и одговараат во целост 
на која и да е од дефинициите од одредбите под 8) 
до 14) на оваа точка и кои немаат попречен пресек 
во форма на круг, кружен сегмент, валчеста форма, 
форма на елипса, на рамнокрак триаголник, право-
аголник, шестоаголник, осумаголник или на рамно-
крак трапез, и кои не се шупливи. 

2. Tap. бр. 73.06 до 73.14 'не опфаќаат произво-
ди од легиран или високој аглероден челик (тар. 
бр ОЈ 73.15). 

3. Производите од железо и челик опишани во 
ке ј и да е тар. бр. од 73.06 до 73 15, прес лечени со друг 
ферометал, се распоредуваат како производи од 
ферометалот кој преовладува по тежина. 

4. Железото добиено со електролитичко на-
пластување на слоеви се распоредува според него-
вите форми и димензии со соодветните производи 
што се добиваат со други процеси. 

5. Под изразот „цевки за високи притисоци од 
челик за хидроелектрични инсталации" од тар. 
број 73.19 се подразбираат заковани, заварени или 
безрабни кружни челични цевки и колена за нив, 
чијшто внатрешен пречник е подолг од 400 mm, а 
дебелината на ѕидовите е поголема од 10,5 mm. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапки 

1 2 3 

73.01 Сурово железо, леано железо и огледа-
лесто железо, во блокови, во парчиња 
и во други форми: 
1) Огледалесто железо 5 
2) Сиво сурово железо: 

а) хематитно 10 
б) фосфорно 10 
в) специјално (нискоманганско, под 

0,1% манган) 10 
3) Бело сурово железо 8 
4) Друго 5 

73.02 Феро-легури: 
1) Феро-манган: 

а) до 80% Мп 15* 
б) над 80% Мп 15* 

2) Феро-снлиЦиум: 
а) до 16% Si 7* 
б) над 16% Si 15* 

3) Други: 
а) феро-ванадиум 7* 
б) феро-молибден 5* 
в) феро-титан 5* 
г) феро-фосфор 7* 
д) феро-тунгстен (феро-волфрам) 5* 
ѓ) феро-калциум-силициум: 

15* 1) до 75% Si 15* 
2) над 75% ЅЈ 15* 
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е) феро-силикоманган: 
1) до 60% Мп 
2) над 60% Мп 

ж) феро-хром: 
1) до 12% Сг 
2) над 12% Сг 

ѕ) феро-бор 
з) феро-никел 
и) феро-алуминиум 
ј) феро-силикохром 
к) феро-тантал 
л) феро-ниобиум 
ЈБ) други 

73.03 Отпадоци и остатоци (одломки, исечоци 
и сл.) од железо или челик: 
1) Од сурово или леано железо 
2) Од легиран челик 
3) Друго 

73.04 Сачма и остри зрнца од железо или од 
челик, калибрирани или ^ к а л и б р и р а -
ни, жичена сачма од железо или од 
челик 

73.05 Прав од железо или од челик; сунѓере-
сто железо и челик: 
1) Прав од железо или од челик, вклу-

чувајќи и прав од сунѓересто железо 
2) Сунѓересто железо и челик, кои не 

се во форма на прав 

73.06 Пудлувани прачки и лостови; инготи, 
блокови, парчиња и слични форми од 
железо или од челик: 
1) Нудлувани прачки и лостови; блоко-

ви, парчиња и слични форми 
2) Инготи 

73.07 Железо и челик во блумови, во гредич-
ки, слабови и платини (вклучувајќи и 
платини за бели лимови); железо или 
челик во парчиња грубо обликувани со 
ковање: 
1) Блумови и слабови 
2) Гредички 
3) Платини 
4) Друго 

73.08 Ленти во намотки (калеми) од железо 
или од челик, за повторно валање 

Ј3.09 Широк плоскат челик или железо: 
1) Ламели 
2) Друго 

73.10 Лостови и прачки од железо и од че-
лик (вклучувајќи и валана жица), то-
пло валани, ковани, влечени, ладно об-
ликувани или ладно довршени (вклучу-
ва јќи и прецизно изработени); шуплив 
челик за рударски дупчења: 
1) Балана жица: 

а) бетонско железо и челик 
б) друго 

2) Лостови и прачки (со исклучок на 
Балана жица), кои не се понатаму 
преработувани, освен топло валани 
или екструдирани: 
а) со пресек до 80 mm: 

1) бетонско железо и челик 
2) валчест и плоскат челик со 

квалитет на JUS С-0261 до 
С-0745, JUS С-1220 и JUS С-1530 

3) друго 

15* 
15* 

15* 
15* 
5* 

15* 
15* 
15* 
15* 
5* 

15* 

Сл 
Сл 
Сл 

Сл 

Сл 

И 
11 

8* 
8* 
8* 
8* 

5* 

12 
12 

12 
13 

12 

14* 
12 

б) со пресек над 80 mm: 
1) тркалезен и плоскест челик од ква-

литетот JUS С-0261 до С-0745, JUS 
С-1220, JUS С-1430 и JUS С-1530 14* 
2) друго 12 

3) Друго 12 

73.11 Агол ници и други профили од железо 
или од челик, топло валани, ковани, 
влечени, ладно обликувани или ладно 
довршени; талпи од железо или од че-
лик, дупчени или недупчени, изработени 
од составени елементи: 
1) U, I, или Н профили, кои не се по-

натаму преработувани, освен топло 
вала ни или екструдирани, помали од 
80 mm 14 

2) U, I, или Н профили, кои не се по-
натаму преработувани, освен топло 
валани или екструдирани од 80 mm 
или повеќе; агол ници и други про-
фили кои не се понатаму преработу-
ва или ковани 14 

3) Други аголници и други профили 
кои не се понатаму преработувани, 
освен топло валани или екструдирани 14 

4) Аголници и други профили кои не 
се понатаму преработувани, освен ! 

ладно обликувани или ладно довр-
шени 14 

5) Други аголници и други профили 14 
6) Тал пи 14 

73.12 Ленти од железо или од челик, топло 
или ладно валаниг 
1) Топло валани ленти: 

а) непреслечени: 
1) за натамошна преработка 5 
2) леити со квалитет на JUS 

С-0261 до С-0745 5 
3) други 14 

б) провлечени 
2) Ладно валан и ленти: 

а) непреслечени: 
1) ленти со квалитет на JUS С-1120, 

JUS С-1220, JUS С-1430, JUS 
С-1530 и JUS С-4120 8* 

2) други 16 
б) платинирани 14* 
в) други 16 

73.13, Лимови и плочи од железо или од че-
лик, топло или ладно валани: 
1) Валани, но понатаму ^преработува-

ни, со дебелина над 4,75 mm 12 
2) Вала ни, но понатаму ^преработува-

ни, со дебелина од 3 mm до 4,75 mm 12 
3) Валани, но понатаму ^преработува-

ни, со дебелина под 3 mm 12 
4) Препечени со кала ј 8* 
5) Друго: 

а) преслечени со хром 10* 
б) поцинкувани ' 13 
в) други 13 
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(ол* улица од железо или од челик, прес ле-
чена или непреслечена, но неизолирана: 
I) Непреслечена: 

а) патентирана 14 
б) друга 14 

. 2) Препечена : 
а) патентирана 16 
б) друга 16 

73.15 Легирани челици и високојаглероден 
челик, во формите наведени во тар. број 
73.06 до 73.14: 
1) Инготи од високој аглероден челик 9* 
2) Инготи од нерѓосувачки или огноот-

порен челик 9* 
3) Инготи од други легирани челици 9* 
4) Блудови, гредички, слабови, платини 

(вклучувајќи и платини за бел лим) 
и грубо ковани парчиња од високо-
јаглероден челик 9* 

5) Б думови, гредички, слабови, платини 
(вклучувајќи и платини за бел лим) 
и грубо ковани парчиња од нерѓосу-
вачки или огноотпорен челик 9* 

6) Блумови, гредички, слабови, платини 
(вклучувајќи и платини за бел лим) 
и грубо ковани парчиња од други 
легирани челици 9* 

7) Ленти во намотки за повторно вала-
ње од високој аглероден челик 14* 

8) Ленти во на мотки за повторно вала-
ње од нерѓосувачки или огноотпорен 
челик 14* 

9) Ленти во намотки за повторно вала-
ње од други легирани челици 14* 

10) Балана жица од високојаглероден 
челик 16* 

II) Балана жица од нерѓосувачки или 
огноотпорен челик 16* 

12) Балана жица од други легирани че-
лици: 
а) светло влечена жица 16 

* б) друга 16* 
13) Лостови и прачки (со исклучок на 

Балана жица) и шуплив рударски 
челик за дупчење од високој аглвро-
ден челик 16* 

14) Лостови и прачки (со исклучок на 
Балана жица) и шуплив рударски 
челик за дупчење од нерѓосувачки 
или огноотпорен челик 16* 

15) Лостови и прачки (со исклучок на 
Балана жица) и шуплив рударски 
челик за дупчење од други леги-
рани челици 16* 

16) Аголници и други профили од висо-
кој аглероден челик 16* 

17) Аголници и други профили од не-
рѓосувачки или огноотпорен челик 16* 

18) Аголници и други профили од други 
легирани челици 16* 

19) Широк плоскат челик 16* 
20) Лимови и плочи, валани, кои пона-

таму не се преработувани, со дебе-
лина над 4,75 mm од високој аглвро-
ден челик 16* 

21) Лимови и плочи, валани, кои пона-
таму не се преработувани, со дебе-
лина над 4,75 mm од нерѓосувачки 
или огноотпорен челик 16* 

лимити и пличи, валани, кои пона-
таму не се преработувани, со дебе-
лина над 4,75 mm, од други леги-
рани челици 

23) Лимови и плочи, валани, кои не се 
понатаму преработувани, со дебелина 
од 3 mm до 4,75 mm, од високојаглеро-

ден челик 
24) Лимови и плочи, валани, кои не се 

понатаму преработувани, со дебелина 
од 3 mm до 4,75 mm, од нерѓосувачки 

или огноотпорен челик 
25) Лимови и плочи, валани, кои пона-

таму не се преработувани, со дебе-
лина од 3 mm до 4,75 mm, од други 
ле тирани челици 

26) Лимови и плочи, ва лани, кои не се 
понатаму преработувани, со дебели-
на под 3 mm, од високој аглвроден 
челик 

27) Лимови и плочи, валани, кои не се 
понатаму преработувани, со дебели-
на под 3 mm, од нерѓосувачки или 
огноотпорен челик 

28) Лимови и плочи, валани, кои не се 
понатаму преработувани, со дебели-
на под 3 mm, од други легирани че-
лици: 
а) трафо лимови 
б) друго 

29) Други лимови и плочи од високо-
јаглероден челик 

30) Други лимови и плочи од нерѓосу-
вачки или огноотпорен челик 

31) Други лимови и плочи од други ле-
гирани челици 

32) Ленти од високо јаглероден челик: 
а) топло и ладно валани ленти со 

квалитет на JUS С-1730 
б) други 

33) Ленти од нерѓосувачки или огноот-
порен челик 

34) Ленти од други легирани челици: 
а) со квалитет на JUS С-4320 
б)други 

35) Жица од високој агл еро ден челик: 
а) плоската 
б) друга 

36) Жица од нерѓосувачки или огноот-
порен челик 

37) Жица од други легирани челици 

73.16 Материјал за изградба на железнички и 
трамвајски колосеци од железо или че-
лик, и тоа: шини, шини водилки, јази-
чиња, свртници (или вкрстосници), де-
лови на свртници, прачки за спојување, 
запчести шини, прагови, плочи за споју-
вање, шински лежишта, прицврстувачи 
на лежишта, подметен (базни плочи), 
шински сврзници, подложни плочи, 
сп ол ници и други специјални делови за 
спојување или прицрвстување на шини: 
1) Шини 
Л) Друго: 

а) свртници 
б) колосечен прибор: 

1) спојници и плочки 
2) други 

в) железнички прагови 
г) друго 

16* 

16* 

16* 

16* 

16* 

16* 

16* 
16* 

16* 

16* 

16* 

Сл 
16* 

16* 

16* 
16* 

16* 
16* 

16* 
16* 

15 

15 

15 
15 
15 
15 
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73.17 леани цевки од железо 15 

73.18 Цевки и полупроизводи за цевки 
(blanks), од железо (освен леани цевки 
од железо) или од челик, со исклучок 
на цевки за високи притисоци на хид-
роелектрични инсталации: 
1) Безрабни цевки и полупроизводи за 

цевки (blanks): 
а) од нерѓосувачки челик: 

1) прецизно влечени цевки, јагле-
родни, делегирани 16* 

2) други 16* 
б) платинирани 16* 
в) други: 

1) прецизно влечени цевки, јагле-
родни, легирани и делегирани 12* 

2) други 16* 
2) Друго: 

а) рабни цевки: 
1) прецизно влечени цевки, јагле-

родни, делегирани 16* 
2) илатинирани 16* 
3) други 16* 

б) друго: 
1) прецизно влечени цевки, леги-

рани 16* 
2) други 16* 

73.19 Цевки од челик за високи притисоци на 
хидроелектрични инсталации, зајакнати 
или незајакнати 16* 

73.20 Прибор за цевки (на пример, наглавки, 
колена, цевни навртки и прирабници) 
од железо или челик: 
1) Фитинзи и прирабници 16* 
2) Колена: 

а) за леани цевки 16* 
б) за други цевки 16* 

3) Друго 12* 

73.21 Конструкции и делови на конструкции 
(на пр., хангари и други згради, мостови 
и делови на мостови, врати за брани, 
кули, решеткави столбови, покриви, ПО-
КРИЕНИ конструкции, рамки за врати и 
прозорци, огради, столбови и п о б о р н и -
ци (од железо или челик; плочи, ленти, 
прачки, аголници и ' други профили, 
цевки и ел., подготвени за употреба во 
конструкции, од железо или челик: 
1) Конструкции или делови за: 

а) мостови или мостовски секции 12* 
б) згради и нивни делови 12* 
в) уреди за вентилација, климатиза-

ција, греење, сушење, в лажење и 
ладење 12* 

г) друго 12* 
2) Потпорници, талпи и спој ници за 

рудници 10* 
3) Лимови, ленти, прачки, профили, 

цевки и др., очигледно подготвени за 
конструкции 12* 

4) Друго 12* 

73.22 Резервоари, танкови, бочви и слични 
контејнери за кој и да било материјал 
(освен компримирани или течни гасови), 
од железо или челик, со зафатнина над 
ЗОО литри, со облога или без облога, со 
топлинска изолација или без топлинска 

изолација, но без механички или тер-
мички уреди: 
1) Цистерни, резервоари и ел.: 

а) со внатрешна облога или со топ-
линска изолација 14* 

б) друго 14* 
2) Конте] нери за превоз на стоки, освен 

вградените на возила: 
а) за течности 13* 
б) за цврсти материи 13* 

73.23 Буриња, барабани, лименки, кутии и 
слични контејнери од железен или че-
личен лим или од плочи, кои обично се 
користат за превоз, односно за паку-
вање: 
1) Канти за млеко: 

а) поцинкуваии 13* 
б) други 13* 

2) Друго: 
а) за течност 13* 
б) за материи во цврста состојба 13* 

73.24 Контешери од железо или од челик за 
компримирани или течни гасови: 
1) со порозен материјал: 

а) за ацетилен 16* 
б) други 16* 

2) Други: 
а) со зафатнина над 400 т 3 , со дебе-

лина на ѕидот над 6 с т 16* 
б) други 16* 

73.25 Впредена жица, кабли, ортоми, јажиња, 
плетени ленти, ремени и слично од же-
лезна или челична жица, со исклучок 
на изолирани електрични кабли: 
1) Челични јажиња: 

а) со затворена конструкција 12* 
б* други 12* 

2) Челичен автокорд 12* 
3) Друго 13* 

73.26 Бодлива жица од железо или од челик; 
впредени ленти или впредени еднократ-
ни плоскати жици, со боцки или без 
боцки и лесно впредени дупли жици 
што се употребуваат за огради, од же-
лезо или од челик: 
1) Бодлива жица 15 
2) Друго 15 

73.27 Газа. ткаенини, решетки, мрежи, огради, 
зајакнати ткаенини и слични материја-
ли од железна или челична жица; ре-
шетки од железо или од челик, добиени 
со пресечување и развлекување на едно 
парче лим или лента: 
1) Плетива 15 
2) Ткаенини 15 
3) Решетки 15 
4) Друго 15 

73.29 Синџири и нивни делови од железо или 
од челик: 
1) Трансмисиони 18 
2) Котвени 18 
3) За дигање товар и за влечење 18 
4) Друго 18 

73.30 Котви (ленгери), кукачки и нивни де-
лови од железо или од челик: 
1) Котви (ленгери) за бродови 11 
2) Друго 14 
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73.31 Бруке, клинци, зашилени крампони, 
кланфи за спојување, бруке со алка, 
кукести бруке и брутчиња за цртачки 
табли, од железо или од челик, со глави 
од друг материјал или не, освен оние со 
глава од бакар: 
1) Бруке и брутчиња: 

а) за железнички колосеци 15 
б) теке: 

1) рачни 15 
2) машински 15 

в) за цртачки табли (рајснадли) 15 
г) други-

1) потковачки 15 
2) тапетарски 15 
3) други 15 

2) Друго 15 

73.32 Завртки и навртки (вијчени производи), 
вклучувајќи и краеви и главици на за-
в р т к а со навои или не, дупчени или не, 
и завој ници, вклучувајќи и кукести за-
в р т и со алка, од »железо или од челик; 
заковки (нитни), клинови, расцепки, 
подмет™, пружинени или не, од железо 

w или од челик: 
1) Вијчени производи и заковки за ж е -

лезнички колосеци: 
а) виши и навртки челични 15 
б) подлошки 10 
в) заковки челични 10 

2) Други вијчени производи и заковки: 
а) виј ци и навртки челични 12 
б) заковки, расцепки подлошки и 

осигурувачи 12 
в) друго 12 

3) Друго 12 

73.33 Игли за рачно шиење (вклучувајќи и за 
везење), игли за рачна изработка на те-
писи и игли за рачно плетење, шила, 
игли за хеклување и слично и пробој ни 
игли за везење, од железо или челик, 
вклучувајќи и недовршени: 
1) Игли за шиење 17 
2) Друго 17 

73.34 Игли (освен игли за шапки и други 
украсни игли и брутчиња за цртачки 
табли), игли за коса и за држење на 
локни, од железо или челик: 
1) Топуски 16 
2) Сигурносни игли 16 
3) Игли за коса 16 
4) Друго 16 

73.35 Пружини и листови за пружини, од ж е -
лезо или челик: 
1) Листовидни и спирални пружини за 

возила 12 
2) Хеликоидни пружини за локомотиви 5 
3) Пружини за мебел 12 
4) Друго 12 

73.36 Печки (вклучувајќи и печки со помош-
ни казани за централно греење), шпо-
рети, печки за готвење, скари, пламе-
ници и други греачи на простории, раз-
водници на пламен, греани на садови со . 
платеници, казани за греење со ложиште 
и слична опрема што се употребува во 

домаќинството, неелектрична, од железо 
или од челик и нивни делови: 
1) Апарати за готвење и греачи на са-

дови 17 
2) Други апарати: 

а) печки: 
1) на цврсти горива 17 
2) на течни горива 17 
3) на гасовити горива 17 

б) шпорети: 
1) на цврсти горива 17 
2) на течни горива 17 
3) на гасовити горива 17 

в) гасни решоа 17 
г) бојлери 17 
Д) ДРУГО 1 7 

3) Делови 17 

73.37 Котли (освен котлите од тар. број 84.01) 
и радијатори, за централно греење, не-
електрично загревани, од железо или од 
челик, и нивни делови; греани на воз-
дух или дистрибутери на топол воздух 
(вклучувајќи ги и оние што можат да 
дистрибуираат ладен или пригоден воз-
дух), со вграден моторен вентилатор или 
со мотор за вдувување, ^електрично 
загревани, од железо или од челик и 
нивни делови: 
1) Котли: 

а) за пара со низок притисок (нат-
притисок до 0,5 бара) 15* 

б) за топла вода (со температура до 
110°С) 15* 

в) за врела вода (со температура над 
110°С до 180°С) 15* 

2) Радијатори: 
а) леани 15* 
б) други 15* 

3) ГреЈачи и дистрибутери на воздух 15* 
4) Друго 15* 

73.38 Производи што обично се употребуваат 
во домаќинството, градежни санитарни 
производи за внатрешна употреба и де-
лови за вакви производи, од железо 
или од челик; волна од железо или од 
челик; сунѓери за рибање на садови и 
перничиња за рибање ' и полирање, на-
раквици и слично, од железо или од 
челик: 
1) Производи за домаќинство и нивни 

делови: волна од железо или од че-
лик; сунѓер за рибање на садови и 
перничиња за рибање и полирање, 
нараквици и ел.: 
а) садови емајлирани 17 
б) садови поцинкувани: 

1) кофи за вода 17 
2) друго 17 

в) друго: 
1) садови ^ е м а ј л и р а н и j 17 
2) кујнски прибор (кутии за кафе, 

шеќер и др.) 17 
3) послужавници 17 
4) волна од железо или од челик; 

сунђери за рибање на садови и 
перничиња за рибање и поли-
рање, нараквици и ел. 12 

5) друго 17 
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2) Санитарни производи и нивни де-
лови : 
а) тоалетни и санитарни производи: 

1) кади 15 
2) друго 15 

б) друго 15 

73.40 Други производи од железо или челик: 
1) Одливки од железо во груба состојба 15 
2) Одливки од челик во груба состојба 15 
3) Отковки и отпресоци од железо или 

челик, во груба состојба 15 
4) Друго: 

а) садови за фрлање ѓубре, во згради 
и на јавни места 17 

б) кугли за мелници 7* 
в) копсови за текстилни машини 17 
г) друго 17* 

Глава 74 — Бакар и производи од бакар 

З а б е л е ш к и : 

1. Под изразот „бакарни предлегури" од тар. 
број 74.02 се подразбираат легури (освен бакар-фос-
фид (фосфор-бакар) кој по тежина содржи повеќе 
од 8% фосфор) кои по тежина, со другите елементи 
на легурата, содржат повеќе од 10с,/о бакар, не-
употребливи за ковање и кои обично се употре-
буваат како суров материјал во производството на 
други легури или како дезоксиданти, средства за 
десулфуризација, или за слична употреба во мета-
лург^] ата на обоените метали. 

Бакар-фосфид (фосфор-бакар) од став 1 на 
оваа точка се распоредува во тар. број 28.55, а не 
во оваа глава. 

Изразите наведени во оваа глава ги имаат 
следните значења: 

1) жица (тар. број 74.03) означува валани, 
изискувани или влечени производи со полн пре-
сек, од која и да е форма на попречниот пресек, 
чија ниедна димензија на попречниот пресек не 
преминува б mm; 

2) прачки, лостови, аголни и други профили 
(тар. број 74.03) означува валани, изискувани, вле-
чени ил и ковани производи со полн пресек, чита 
најголема димензија на попречниот просек пре-
минува 6 mm и кои. ако се плоскати (рамни), имаат 
дебелина кота преминува 1/10 од широчината, како 
и леани и синтеризирани производи од исти фор-
ми и димензии, што по производството се натаму об-
работени (освен едноставно рамнење или отстрану-
вање на нерамнини). под услов со тоа да не примиле 
особини на производи кои се распоредуваат во други 
тарифни броеви. 

Ирачките и лостовите за жица или цевки со 
краеви што се зашилени или на друг начин едно-
ставно обработени заради полесно ставање во ма-
шината која треба да ги прераббти, на пр во жииа 
или во цевки, се сметаат исто така како необрабо-
тен бакар од тар. број 74.01; 

3) плочи, лимови и ленти (тар. број 74.04) 
означуваат производи со плоскати (рамни) површи-
ни намотали или ненамотани, чии најголеми ди-
мензии на попречниот пресек преминуваат 6 mm и 
чија дебелина преминува 0,15 mm, но не премину-
ва 1'10 од широчината. 

Tap. број 74.04 опфаќа, покрај другото, и про-
изводи со сечење оформени или неоформени, пер-
форирана набрани, ребрести. коритести, полирани 
или пресјечени, кои при тоа не добиле карактер на 
предмети или производи што се распоредуваат во 
други тарифни броеви. 

3. Tap. број 74.07 опфаќа, покрај другото, цев-
ки и шупливи прачки кои се полирани или пре-
п е ч е н и , или кои се оформени или обработени, ка -
ко: свиткани, намотани во калеми со навои одна-
двор и однатре, дупчени, конични или ребрести. 
Tap. број 74.08 опфаќа, покрај другото, и фитинзи 
за цевки кои се слично обработени. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

74.01 Бакренец; суров бакар (рафиниран или 
нерафиниран); отпадоци: 
1) Бакренец-мате; цемент бакар (преци-

питат на бакар) 
2) Отпадоци и остатоци од бакар 
3) Нерафиниран бакар: 

а) суров блистер бакар 
б) аноден бакар 
в) леани легури 
г) други 

4) Рафиниран бакар, вклучувајќи и ле-
гури на бакар: 
а) бакар во катоди (катоден бакар) 
б) други 

74.02 Бакарни предлегури 

74.03 Лостови, прачки и профили од бакар, 
жица од бакар: 
1) Лостови: 

а) од нелегиран бакар 
б) од легиран бакар: 

1) од месинг 
2V од бронза 
3) други 

2) Прачки: 
а) од нелегиран бакар 
б) од легиран бакар: 

1) од месинг 
2) од бронза 
3) други 

3) Профили: 
а) од нелегиран бакар 
б)_ од легиран бакар: 

1) од месинг 
2) од бронза 
3) други 

4) Жица : 
а) од нелегиран бакар 
б) од легиран бакар: 

1) од месинг 
2) од бронза 
3) други 

74.04 Плочи, лимови и ленти од бакар: 
1) Плочи: 

а) од нелегиран бакар 
б) од легиран бакар: 

1) од месинг 
2) од бронза 
3) други 

2) Лимови: 
а) од нелегиран бакар 
б) од легиран бакар: 

1) од месинг 
2) од бронза 
3) други 

3) Ленти: 
а) од нелегиран бакар 
б) од легиран бакар: 

1) од месинг 
2) од бронза 
3) други 

Сл 
Сл 

Сл 
Сл 

5 
5 

8 
8 
8 

10* 

8 
8 
8 

10 

10 
10 
10 

10 

10 
10 
10 

12 

12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
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74.05 Бакарни фолии (со втиснат релјеф, се-
чени во форми, перфорира ни, прес ле-
чени, печатени врз подлога од хартија 
или од друг материјал за зајакнување 
или не), со дебелина до 0,15 mm (исклу-
чувајќи каква и да било подлога): 
1) Врз подлога 12 
2) Битуменизирани фолии 12 
3) Друго 12 

74.06 Прав и лушпи од бакар 12 

74.07 Цевки и нивни полупроизводи (blanks), 
од бакар; шупливи лостови и прачки 
од бакар: 
1) Цевки: 

а) од нелегиран бакар 12* 
б) од легури на бакар: 

1) од месинг 12 
2) од бронза 12 
3) други 12 

2> Друго 12 

74.08 Прибор за цевки од бакар (спојници, 
колена, составни, наглавки, прираб-
ници): 
1) Од нелегиран бакар 12 
2) Од легиран бакар: 

а) од месинг 12 
б) од бронза 12* 
в) друго 12 

74.10 Впредена жица, кабли, јажиња, ортоми, 
плетени ленти и слично од бакарна жи-
ца, исклучувајќи изолирана електри-
чна жица и кабли: 
1) Јажиња: 

а) од нелегиран бакар 12 
б) од легиран бакар 12 

2) Кабли: 
а) од нелегиран бакар 12 
б) од легиран бакар 12 

3) Друго: 
а) од нелегиран бакар 12 
б) од легиран бакар 12 

74.11 Газа, ткаенини, решетки, мрежи, огради, 
зајакнати ткаенини и слични материја-
ли (вклучувајќи бескраен ленти) од ба-
карна жица; решетки од бакар, добие-
ни со пресечување и развлекување на 
едно парче лим или лента: 
1) Ткаенини: 

а) од нелегиран бакар 12 
б) од легиран бакар 12 

2) Друго: 
а) од нелегиран бакар 12 
б) од легиран бакар 12 

74.15 Бруќе, брутчиња, кламфички, кукести 
бруќе, зашилени кламфи, украсни бру-
ке и брутчиња за цртачки табли, од ба-
кар, или од железо, или од челик со 
главица од бакар; завртки и навртки 
(вклучувајќи и краеви и главици на за-
вртка), со навои или не, и завртки (вк-
лучувајќи кукести завртки и завртен 

со алка), од бакар; заковки, клинови, 
расцепки, подметки, пружинени или не, 
од бакар: 
1) Вијчени стоки 14 
2) Заковки (нитни) 14 
3) Друго 14 

74.16 Пружини од бакар 10 

74.17 Апарати неелектрични за готвење, пе-
чење и греење, што се употребуваат во 
домаќинството, како и нивни делови, од 
бакар 17 

74.18 Производи и санитарни стоки, што глав-
но се употребуваат во домаќинството, и 
нивни делови, од бакар: 
1) Производи за домаќинство и нивни 

делови 20 
2) Санитарни стоки и нивни делови 20 

74.19 Други производи од бакар: 
1) Цистерни, резервоари, бочви и сли-
чни садови со зафатнина над ЗОО литри 14 
2) Синџири и нивни делови 14 
3) Друга производи: 

а) необработени: 
1) отковки 19 
2) одливки 15 
3) отпресоци 15 
4) друго 15 

б) обработени 17 

Глава 75 — Никел и производи од никел 

З а б е л е ш к и : 

1.. Изразите наведени во оваа глава ги имаат 
следните значења: 

1) жица (тар. број 75.02) означува валаии, 
изискувани или влечени производи со полн пре-
сек, од кола и да е форма и попречен пресек, чија 
ниедна димензија на попречниот пресек на пре-
минува 6 mm; 

2) лостови, прачки, аголни и други про-
фили (тар. број 75.02) означуваат валани, потисну-
вани, влечени или ковани производи со полн пре-
сек чија најголема димензија на попречниот пресек 
преминува 6 mm и кои, ако се плоскати (рамни), 
имаат дебелина која преминува 1/10 од широчина-
та, како и леани и синтеризирани производи од ис-
ти форми и димензии, кои биле дополнително обра-
ботувани (освен со просто чистење или стругање); 

3) плочи, лимови и ленти (тар. број 75.03) 
означуваат производи со плоскати (рамни) површи-
ни, наметани или ненамотани, чија најголема ди-
мензија на попречниот пресек преминува 6 mm 
и чија дебелина не преминува 1/10 од широчината. 

Tap. број 75.03 опфаќа покрај другото, и 
производи со сечење оформени или неоформена 
перфорира ни, набрани, ребрести, коритеети. поли-
рани или препечени, кои притоа не добиле карак-
тер на производи што се распоредуваат во други 
тарифни броеви. 

2. Tap. број 75.04 опфаќа, покрај другото, цев-
ки, шупливи прачки и фитинзи за цевки, што се 
полирани или пресјечени или кои се оформени или 
обработени, како: свиткани, наметани, со навои, 
дупчени, конични или ребрести. 
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Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

75.01 Никел ов камен-мате, никелов „шпајс" 
и други меѓупроизводи на металургија-
та на никел; никел суров (освен аноди 
за никлување); отпадоци и остатоци (од-
ломку отсечоци и сл.), од никел: 
1) Никелов камен-мате, синтер-никел и 

други меѓупроизводи на металург^ а -
та на никел 5 

2) Отпадоци и остатоци од никел: 
а) од легиран никел 5 
б) други 5 

3) Суров никел 3 

75.02 Лостови, прачки и профили од никел; 
жица од никел: 
1) Лостови и прачки: 

а) од нелегиран никел 5 
6} од легиран никел 5 

2) Профили: 
а) од нелегиран никел 5 
б) од легиран никел 5 

3) Жица : 
а) од нелегиран никел 5 

; 1 б) од легиран никел 5 

75.03 Плочи, лимови и ленти, од никел; фо-
лии од никел, прав и лушпи од никел: 
1) Лимови и плочи: 

а) од нелегиран никел 5 
б) од легиран никел 5 

2) Ленти: 
а) од нелегиран никел 5 
б) од легиран никел 5 

3) Фолии 5 
f 4) Прав и лушпи 1 9 

У5.04 Цевки и полупроизводи за цевки 
, (blanks) од никел; шупливи прачки и 

фитинзи за цевки (спој ници, колена, 
составки, наглавки, прирачници), од 
никел: 
1) Цевки: 

а) од нелегиран никел 5 
б) од легиран никел 5 

2) Фитинзи 5 
3) Друго 5 

75.05 Аноди за никлување од никел, обрабо-
тени или необработени, вклучувајќи ги 
и оние произведени со електролиза 5 

75.06 Други производи од никел: 
1) Необработени 10 
2) Обработени: 

а) конструкции 12 
б) резервоари и слични садови 12 
в) ткаенини од жица 12 
г) пружини 12 
д) производи за домаќинство 12 
ѓ) други 12 

4 
1) жица (тар. број 76.02) означува валани, 

истискувани или влечени производи со полн пре-
сек, од која и да е форма на попречниот пресек, 
чија ниедна димензија на тој пресек не преминува 
6 mm; 

2) лостови, прачки, аголни и други профили 
(тар. број 76.02) означува валани, истискувани, вле-
чени или ковани производи со полн пресек, чија 
најголема димензија на попречниот пресек преми-
нува 6 mm и кои. ако се плоскати (рамни), имаат 
дебелина која преминува 1/10 од широчината, како 
и леани и синтеризирани производи од исти фор-
ми и димензии, кои биле дополнително машински 
обработувани (освен со просто чистење или стру-
жење) ; 

3) плочи, лимови и ленти (тар. број 76.03) 
означуваат производи со плоскати (рамни) површини, 
намотани или ненамотани, чија најголема димен-
зија на попречниот пресек преминува 6 mm и чија 
дебелина преминува 0.20 mm, но не преминува 1/10 
од широчината. 

Tap. број 76.03 опфаќа, покрај другото, и та-
кви производи со сечење оформени или неоформе-
н а перфорирани, набрани, ребрест , коритести, 
полирани или препечени, кои при тоа не добиле 
карактер на предмети, односно на производи што 
се распоредуваат во други тарифни броеви. 

2. Tap. број 76.06 опфаќа, покрај другото, цев-
ки со нарежана лоза и шупливи прачки, кои се по-
лирани или прес лечени или кои се оформени или 
обработени, како: свиткани, намотани, дупчени, ко-
нични или ребрести. Tap. број 76.07, покрај друго-
то, опфаќа и фитинзи за цевки кои се слично обра-
ботени. 

Тарифен 
број 

НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
стапка 

Глава 76 — Алуминиум и производи од алуминиум 

З а б е л е ш к и : 

1. Изразите наведени во оваа глава ги имаат 
Следните значења: 

76.01 Алуминиум суров, отпадоци и остатоци 
(одломки, отсечоци и ел.), од алуминиум: 
1) Отпадоци и остатоци од алуминиум 5 
2) Алуминиум суров: 

а) во инготи, во трупци, во кекс 
(блок) 5 

б) леани легури во инготи 5 
в) легури за гмечење во инготи, во 

трупци и во кекс (блок) 5 
г) предлегури: 

1) со Ti, Ве, В и Zr 5 
2) други 5 

76.02 Лостови, прачки, аголни и други про-
фили од алуминиум; жица од алуми-
ниум: 
1) Лостови и прачки: 

а) од нелегиран алуминиум 12 
б) од легиран алуминиум 12 

2) Профили: 
а) од нелегиран алуминиум 12 
б) од легиран алуминиум 12 

3) Жица : 
а) од нелегиран алуминиум 12 
б) од легиран алуминиум 12 

76.03 Плочи, лимови и ленти од алуминиум: 
1) Лимови и плочи: 

а) од делегиран алуминиум 12 
б) од легиран алуминиум 12 

2) Ленти: 
а) од нелегиран алуминиум 12 
б) од легиран алуминиум 12 

76.04 Алуминиумон фолии (со втиснат или 
невтиснат релјеф, сечени во форми, 
перфорирани, преслечени, печатени врз 
подлога од хартија или друг материјал 
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за зајакнување или не) со дебелина до 
0,20 mm (исклучувајќи која и да е под-
лога): 
1) Врз подлога 
2) Битуменизирани фолии 
3) Друго 

76.05 Прав и лушпи од алуминиум: 
1) Од нелегиран алуминиум 
2) Од легиран алуминиум 

76.06 Цевки и полупроизводи за цевки 
(blanks), од алуминиум; шупливи лосто-
ви и прачки од алуминиум: 
1) Цевки: 

а) од нелегиран алуминиум 
б) од легиран алуминиум ј 

2) Друго: 
а) од нелегиран алуминиум 
б) од легиран алуминиум 

76.07 Прибор за цевки од алуминиум (спојни-
ци, колена, составки, наглавки, прираб-
ници) 

76.08 Конструкции и делови на конструкции 
(хангари и други градежни конструк-
ции, мостови и делови на мостови, ку-
ли, решеткави столбови, покриви, ПО-
КРИЕНИ капаци, рамки за врати и про-
зорци, балустради, »столбови и п о б о р -
ници), од алуминиум; плочи, прачки, 
аголни и други профили, цевки и слич-
но, од алуминиум, подготвени за употре-
ба во конструкции: 
1) Монтажни куќи и делови 
2) Рамки за врати и прозорци 
3) Лимови, ленти, прачки, профили, цев-

ки ити., подготвени така што да е 
очигледна нивната намена за кон-
струкции 

4) Друго 

76.09 Резервоари, цистерни, бочви и слични 
садови за сите видови материјали (ос-
вен за компримиран или течен гас), од 
алуминиум, со зафатнина над ЗОО литри, 
со внатрешна преслека односно со топ-
линска изолација, или без топлинска 
изолација, без механички и термички 
уреди: 
1) Со внатрешна преслека, односно со 

топлинска изолација 
2) Друго 

76.10 Буриња, садови во форма на барабан, 
канти, конзерви, кутии и слични садови 
(вклучувајќи и цврсти и свитливи це-
вести садови — туби), од алуминиум, 
кои главно се употребуваат за превоз, 
односно за пакување на стоки: 
1) Канти за млеко 
2) Туби и фиоли 
3) Друго 

76.11 Садови од алуминиум за компримирани 
или течни гасови 

76.12 Впредена жица, кабли, јажиња, ортоми, 
плетени ленти и слично, од алуминиум-
о в жица, освен изолирана електрична 
жица и кабли: , 
1) Кабли: 

а) од нелегиран алуминиум 
б) од легиран алуминиум 

10 
10 
10 

14 
14 

14 
14 

14 

2) Јажиња: 
а) со челично јадро 
б) без челично јадро 

3) Друго 

76.15 Производи и санитарни стоки кои глав-
но /Се употребуваат во домаќинство и 
нивни делови од алуминиум: 
1) Производи за домаќинство и нивни 

делови: 
а) садови до 10 литри зафатнина: 

1) преслечени со тефлон 
2) други 

б) садови над 10 литри зафатнина 
в) други 

2) Санитарни стоки и нивни делови 

76.16 Други производи од алуминиум: 
1) ткаенини 
2) гази, решетки, мрежи и слични мате-

ријали 
3) други производи: 

а) необработени 
б) обработени: 

1) производи / од алуминиумон 
фолии со подлога или со мач-
каница за автоматски пакувања 

2) друго 

8 
8 
8 

17 
17 
17 
17 
17 

10 

10 

15 

15 
15 

Глава 77 — Магнезиум, берилиум и производи од 
магнезиум и берилиум 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

77.01 Магнезиум суров; отпадоци (исклу-
чувајќи сортирани струганици по голе-
мина) и остатоци (одломки, отсечоци и 
ел.), од магнезиум: 
1) Отпадоци и остатоци од магнезиум 
2) Магнезиум суров: * 

а) леани легури^ 
б) легури за гмечење 
в) друго 

* џ 
77.02 Лостови, прачки и профили од магне-

зиум; жица од магнезиум; плочи, лимови 
и ленти од магнезиум; магнезиумски фо-
лии — ливчиња; струганица сортирана 
по големина, прав и лушпи од магнези-
ум; цевки и полупроизводи (blanks) за 
нив од магнезиум; шупливи лостови од 
магнезиум; други производи од магне-
зиум: 
1) Прачки и профили 
2) Лим и плочи 
3) Жица 
4) Други производи: 

а) необработени 
б) обработени 

77.04 Берилиум суров цди обработен, произ-
води од берил иум: 
1) Берилиум суров; отпадоци и остатоци 

од берилиум 
2) Берилиум обработен и производи од 

берилиум 
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Глава 78 — Олово и производи од олово 

В а б е л е ш к и: 

1. Изразите наведени во оваа глава ги имаат 
следните значења: 

1) жица (тар. број 78.02) означува валани, по-
влекувани или влечени производи со полн пресек, 
фд која и да е форма на попречниот пресек, чија 
Ниедна димензија на тој пресек не преминува 6 mm; 

2) лостови, прачки, аголни и други оформени 
профили (тар. број 78.02) означуваат валани, и з и с -
кувани, влечени или ковани производи со полн пре-
сек, чија најголема димензија на попречниот пресек 
преминува 6 mm и кои, ако се плоскати (рамни) 
имаат дебелина која преминува 1/10 од широчината; 
леани или синтеризирани производи од исти форми 
и димензии, кои се дополнително машински обрабо-
тувани (освен со просто обрежување или отстрану-
вање на ковачина); 

3) плочи, лимови и ленти (тар. број 78.03) оз-
начуваат производи со плоскати (рамни) површини, 
намотани во калеми или ненамотани, чија најголе-
ма димензија на попречниот пресек преминува 6 mm, 
чија дебелина не преминува 1/10 од широчината 
и чија тежина преминува 1.700 g/m2. 

Tap. број 78.03 опфаќа, покрај другото, произво-
ди со сечење оформени или не, перфорирана на-
брани. ребоести жлебени, полирани или препечени, 
Кои при тоа не добиле карактер на предмети, однос-
но на производи што се распоредуваат во други та-
рифни броеви. 

2. Tap. број 78.05 опфаќа, покрај другото, цевки, 
шупливи прачки и прибор (фптинзи) за цевки, кои 
Се полиран^ или прес лечени, иди кои се оформени 
>1ли обработени, како: свиткани, наметани во калеми, 
со нарежани навои, дупчени, конични или ребрести. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

78.01 Олово сурово (среброносно или несре-
броносно); отпадоци и остатоци (одлом-
к а отсечоци, и ел.), од олово: 
1) Отпадоци и остатоци од олово 5 
2) Нерафинираио олово 5 
3) Рафинирано олово, освен оловни ле-

гури 10 
4) Оловни легури 8 

78.02 Лостови, прачки, аголни и обликувани 
профили, од олово; жица од олово 10 

78.03 Плочи, лимови и ленти од олово 10 

78.0.4 Оловни фолии (со втиснат или невтиснат 
релјеф, сечени во форми, перфориран^ 
преслечени, печатени врз подлога од хар-
тија или друг материјал за зајакнување 
или не) со тежина до 1.700 g/m2, (исклу-
чувајќи која и да е подлога); прав и луш-
пи од олово: 
1) Прав и лушпи - 10 
2) Друго 10 

78.05 Цевки и полупроизводи за цевки (blanks) 
од олово; шупливи прачки од олово и 
фитинзи за цевки (спој ници, колена, 
нагла вки на ставки, поирабници, „Ѕ-цев-
ки" за сифони), од олово; 

1) Цевки 15 
2) Прибор за цевки 15 
3) Друго 15 

78.06 Други производи од олово: 
1) Амбалажа: 

а) за радиоактивни материи 10 
б) туби 10 
в) друга 10 

2) Пломби: 
а) необработени 8 
б) обработени 10 

3) Друго 10 

Глава 79 — Цинк и производи од цинк 

З а б е л е ш к и : 

1. Изразите наведени во оваа глава ги имаат 
следните значења: 

1) жица (тар. број 79.02) означува валани, ис-
п е к у в а н и или влечени производи со полн пресек, 
од која и да е форма на попречен пресек, чија ни-
една димензија на тој пресек не преминува 6 mm; 

2) лостови, прачки, аголни и други оформени 
профили (тар. број 79.02) означуваат ва лани, и з и с -
кувани, влечени или ковани производи со полн пре-
сек чија најголема димензија на попречниот пресек 
преминува 60 mm и кои, ако се плоскати (рамни), 
имаат дебелина која преминува 1/10 од широчината, 
како и леани и синтериЗирани прозводи од исти 
форми и димензии, кои кои се дополнително обра-
ботувани (освен со просто обрежување или отстра-
нување на ковачина); 

3) плочи, лимови и ленти (тар. број 79.03) оз-
начуваат производи со плоскати (рамни) површини, 
намотани или ненамотани, чија најголема димензија 
на попречниот пресек преминува 6 mm и чија дебе-
лина не преминува 1/Г0 од широчината. 

Tap. број 79 ОЗ опфаќа, покрај другото, произво-
ди со сечење оформени или не, перфорирана на-
брани, ребрести, жлебени, полирани или препечени, 
кои при тоа .не добиле карактер на предмети, одно-
сно производи кои се распоредуваат во други та-
рифни броеви. 

2. Tap. број 79.04 опфаќа, покрај друго, цевки, 
шупливи прачки и фитинзи за цевки, кои се поли-
рани или преслечени или кои се оформени или об-
работени како: свиткани, намотани во калеми, со на-
режана лоза, дупчени, конични или ребрест . 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

79.01 Пинк суров, отпадоци и остатоци (од-
л о м к а отсечоци и_сл.), од цинк: 
1) Отпадоци и остатоци од цинк 5 
2) Цинк суров: 

а) суров (нерафиниран) 7 
б) рафиниран и електролитен 7 
в) леани легури 10 
г) легури за гмечење 10 

79.02 Лостови, прачки, аголни и други профи-
ли од цинк; жица од цинк: 
1) Прачки и профили: 

а) од нелегиран цинк 12 
б) од легиран цинк 12 
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2) Друго: 
а) од нелегиран цинк 12 
б) од легиран цинк 12 

79.03 Плочи, лимови и ленти од цинк; фолии 
од цинк; прав и лушпи од цинк: 

- 1) Обработени плочи, лимови и ленти од 
цинк; фолии од цинк 12 

2) Динков прав, прашина (син прав) и 
лушпи: 
а) од нелегиран цинк 12 
б) од легиран цинк 12 

79.04 Цевки и полупроизводи за цевки (blanks) 
од цинк; шупливи прачки и прибор-фи-
тинзи за цевки (спојници, колена, на-
ставка наглавки и прирабници), од цинк: 

Л) Цевки 12 
2) Прибор за цевки 12 
3) Друго 12 

79.06 Други производи од цинк: 
1) Архматури: 

а) санитарни 12 
б) други , 12 

2) Вијчени стоки и заковки 12 
3) Ткаенини и мрежи 12 
4) Решетки 12 
5) Амбалажа 12 
6) Производи за домаќинство 12 
7) Други: 

а) необработени 12 
б) обработени 12 

Глава 80 — Калај и производи од калај 

3 а б ел е ш к и: 

1. Изразите наведени во оваа глава го имаат 
следното значење: 

1) жица (тар. број 80.02) означува валани, ис-
п е к у в а н и или влечени производи од полн пресек, 
од која и да е форма на попречен пресек, чија ни-
една димензија на тој пресек не преминува 6 mm; 

2) прачки, лостови, аголни и други оформени 
профили (тар. број 80.02) означува валани, и з и с к у -
вани влечени или ковани производи, од полн пресек, 
чија најголема димензија на попречниот пресек пре-
минува 6 mm, кои, ако се плоскати (рамни) имаат 
дебелина која преминува 1/10 од широчината, како 
и леани и синтеризирани производи, од исти форми 
и димензии кои дополнително се обработувани (ос-
вен со просто обрежување или отстранување кова-
чине); 

3) плочи, лимови и ленти (тар. број 80.03) оз-
начуваат производи со плоскати (рамни) површини, 
намотани или не, чија максимална димензија на по-
пречниот пресек преминува 6 mm, чија дебелина не 
преминува 1/10 од широчината и чија тежина пре-
минува 1 kg/m*. Tap. број 80.03 опфаќа, покрај дру-
гото, производи со сечење оформени или не, перфо-
рирана набрани, ребрести, жлебени, полирани или 
преслечени кои при тоа не добиле карактер на пред-
мети односно на производи кои се распоредуваат во 
други тарифни броеви. 

2. Tap. број 08.05 опфаќа, покрај друго, цевки, 
шупливи прачки и прибор (фитинзи) за цевки, кои се 
полирани или препечени, или кои се оформени или 

обработени, како: свиткани, наметани во калеми со 
нарежана лоза, дупчени, конични или ребрести. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

80.01 Кала ј суров, отпадоци и остатоци (од-
ломку отсечоци и ел.), од калај : 
1) Отпадоци и остатоци од кала ј 
2) Кала ј суров: 

а) рафиниран 
б) нерафиниран 
в) леани легури 
г) легури за гмечење 
д) други 

80.02 Лостови, прачки, аголни и други профи-
ли од калај ; жица од кала ј : 
1) Лостови, прачки и профили: 

а) од нелегиран кала ј 
б) од легиран кала ј 

2) Жица : 
а) од нелегиран кала ј 
б) од легиран калај 

80.03 Плочи, лимови и ленти од калај : 
1) Плочи и лимови: 

а) од нелегиран ^ала ј 
б) од легиран кала ј 

2) Ленти: 
а) од нелегиран кала ј 
б) од легиран калај 

80.04 Кала ј ни фолии (со втиснат релјеф, се-
чени во форми, перфориран^ пресле-
чен,и, печатени, врз подлога на хартија 
или од друг материјал за зајакнување 
или не) со тежина до 1 kg/m2 (исклучу-
вајќи која и да е подлога); прав и лушпи 
од кала ј : 
1) Врз подлога 
2) Друго 

80.05 Цевки и полупроизводи за цевки 
(blanks), од калај ; шупливи прачки и 
прибор — фити изи за цевки (спој ни-
ци, колена, наглавки, наставни и при-
рабници), од кала ј : 
1) Цевки 
2} Прибор за цевки 
3) Друго 

80.06 Други производи од кала ј : 
1) Амбалажа: 

а) туби 
б) друга 

2) Арматури: 
а) санитарни 
б) други 

3) Производи за домаќинство 
4) Друго: 

а) необработено 
б) обработено 

Сл 

Сл 
Сл 
Сл 
Сл 
Сл 

10 
10 

10 
10 
12 

10 
12 

Глава 81 — Други прости метали што ее употребу-
ваат во металургијата и производи од тие метали 

З а б е л е ш к а 

Tap. број 81.04 ги опфаќа следните прости ме-
тали: бизмут, кадмиум, кобалт, хром, галиум, гер-
ниум, хафниум, индиум, манган, ниобиум (колум-
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биум), рениум, антимон, титан, ториум, талиум, ура-
ниум осиромашен во U 235, ванадиум, и циркониум. 
Овој тарифен број опфаќа и кобалтов камен, ко-
балтни отпадоци и други меѓупроизводи на металур-
г а ата на кобалт и кермети. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

81.01 Тунгстен (волфрам) суров или обработен 
и производи од него: 
1) Туигстен (волфрам) суров; отпадоци, 

и остатоци, од тунгстен (волфрам) 5 
2) Тунгстен (волфрам) обработен и про-

изводи од тунгстен (волфрам) 5 

81.02 Молибден суров или обработен и произ-
води од него: 
1) Молибден суров, отпадоци и остатоци 

од молибден 5 
2) Молибден обработен и производи од 

молибден 5 

81.03 Тантал суров или обработен и производи 
од него: 
1) Тантал суров; отпадоци и остатоци од 

тантал 5 
2) Тантал обработен и производи од тан-

тал 5 

81.04 Други прости метали, сурови или обра-
ботени и производи од тие метали; кер-
мети, сурови или обработени и произво-
ди од тие метали: 
1) Отпадоци и остатоци од ураниум оси-

ромашен во U 235 и од ториум; сурови 
или обработени и производи од нив 5 

2) Отпадоци и остатоци од метали од овој 
тарифен број, освен оние од точка 1) 
на овој тарифен број или од кермети; 
сурови метали од овој тарифен број 
освен оние од точка 1) на овој тари-
фен број; сурови кермети на; 
а) антимон 8 
б) бизмут 8 
в) кадмиум 8 
г) други 5 

3) Обработени метали од овој тарифен 
број, освен оние од точка 1) на овој 
тарифен број и производи од тие ме-
тали; обработени кермети и произво-
ди од кермети 5 

Глава 82 — Ддати; справи, нотарски про^т^оди, 
лажици и виљушки, од прости метали; нивни 

делови 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава опфаќа покрај лемни ламби, пре-
носни ковачници, точила за острење со постамента, 
сетови за маникип и полично — и производи рас-
поредени во тар. бр. 82.07 и 82 15, само производи со 
сечило со работен раб, со работна површина или со 
Друг работен дел од: 

1) прост метал; 
2) метални кзпбнди; 
3) бесцечети и^п п'чттубеснлчотп камења (пос-

редни, синтетички или реконструирани), врз под-
лога од прост метал; 

4) абразивни материјали врз подлога од 
прости метали, ако таквите производи имаат запци, 
бразди, жлебови или слично за сечење, од прости 
метали, што ги задржуваат своите особини и функ-
ции по извршеното брусење. 

2. Долови на производи од прости метали кои 
се распоредуваат во тарифните броеви на оваа 
глава се распоредуваат со производите чии делови 
се, освен деловите кои се распоредуваат одвоено ка-
ко такви и држачи на алати за рачни алати (тао. 
броз 84.48). Меѓутоа, деловите за општа употреба де-
финирани во точка 2 на забелешките кон оддел XV 
на оваа тарифа се изземаат, во сите случаи, од оваа 
глава. 

Ножевите за електрични машини за стрижење 
коса се распоредуваат во тар. број 82.13, а ножевите 
и главите за електрични машини за бричење — во 
тар. број 82.11. 

3. Сандаци, кутии и слични контејнери, што се 
увезуваат со производите од оваа глава, се распо-
редуваат со тие производи ако е вообичаено да се 
продаваат заедно. Сандаци, кутии и слични контеј-
нери кои се увезуваат одвоено, се распоредуваат во 
соодветни тарифни броеви. 

82.01 Р.ччни алати, лизгари. лопати, мотиктт, 
крампови, вили и гребла, секири, косири 
за поткастрување и сличен алат за дел-
кање и сечење, коси, српови, ножеви за 
сено ножици за трева, клинови за це-
пење дрва и друг земјоделски, гради-
нарски и шумски алат: 
1) Лизга ои, лопати, мотика и- крампови 14 
2) Вили и г р е е л а 14 
3) Секири 14 
4) Коси. српови и ножеви за сено и слама 14 
5) Ножици: 

а) за жива ограда, трева и грмушки 14 
б) за стрижење овци 14 

6) Друго 14 

82.02 Пили (и смех а т? ички) и листови за рачни 
или машински пили (вклучувајќи и ли-
стови за пили, без запци): 
1) Рачни пили за дрво и листови за рач-

ки и машински пили за дрво: 
а) рачен пили за дрво и листови за 

рачни пили за дрво: 
1) со рамка или со рачка 17 
2̂  назабени листови 17 

б) листови, ленти и сегменти за ма-
шински пили за дрво: ' 1 

1) назабени: 
а) гатерски 15 
б) кружни 15 
в) бескрајни ленти 15 
г) сегменти 17 
д) верижни 17 
т) други 17 

2) меназабени 17 
2) Рачни пили за метал и листови за 

рачни и машински пили за метал: 
, а) рачни пили за метал и листови 

за рачни пили за метал: 
1) со рамка или со дршка 17 
2) и з а б е н и листови ! 17 
3) друго W 
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б) листови, ленти и сегменти за ма-
шински пили за метал: 
1) назабени: 

а) листовидни 
б) кружни 
в) бескрајни ленти 
г) сегменти 

2) иеназабени 
3) Рачни пили и листови за рачни и ма-

шински пили за други материјали: 
а) рачни пили и листови за рачни 

пили за други материјали: 
1) со рамка или со дршка 17 
2) назабени листови 17 

б) листови за машински пили за дру-
ги материјали: 
1) кружни: 

а) за камен 17* 
б) за друго 17 

2) ленти бескрајни: 
а) за камен 17* 
б) за друго 17 

3) листовидни: 
а) за камен 17* 
б) за друго 17 

4) сегменти: 
а) за камен 17* 
б) за друго 17 

4) Дискови: 
а) со дијамантски сечила: 

1) за камен 17* 
2) за друго , 17 

б) со сечило од метални карбиди: 
1) за камен 17* 
2) за друго 17 

в) друго 17* 
5) Друго 17 

82.03 Рачен алат: клешти (вклучувајќи и кле-
шти за сечење), клешти-штипалки, пин-
цету лимарски ножици, секачи на свор-
нили и сл.; пробојци; секачи на цевки; 
обични клучеви за завртување и фран-
цуски клучеви (исклучувајќи рачки на 
в резници); егиња и раниш: 
1) Обични и француски клучеви: 

а) клучеви виљушкести и окести 14 
б) други клучеви 14 

2) Егиња и рашпи 14 
Џ) Друго: 

а) клешти комбинирани и столарски 14 
б) клешти за рамно и странично се-

чење 14 
в) клешти други . 14 
г) друго 14 

82.04 Рачен р.лат. вклучувајќи стаклорезач-
ки дијаманти, кои не спаѓаат во кој и 
да е друг тарифен број на оваа глава; 
ламби за лемење, наковална менгелиња 
и стегалки, освен прибери и делови за 
ал атни машини, полски ковачници, то-
чила со постамент (движени со рака 
или со педал): 
1) Чекани: 

а) ѕиларски 14 
б) чевларски 14 
в) други 14 

2) Наковални 14 

3) Сврдли и дупнал ки: 
а) дупчалки браварски 14 
б) дупчалки столарски 14 
в) рачни сврдла за дрво 14 
г) друго 14 

4) Менгелиња и стегалки 17 
5) Гарнитури на алати: 

а) за часовничари 17 
б) за гравери 17 
в) за златари 17 
г) за ТТ механичари - 17 
д) за чевлари 17 
ѓ) за крзнари 17 
е) за керамичари 17 
ж) за прецизни механичари 17 
з) за автомеханичари 17 
ѕ) за авиомеханичари 17 
и) за електричари 17 
ј) за водоинсталатери 17 
к) за други 17 

6) Ламби за лемење 16 
7) Друго 17* 

82.05 Изменлив алат за рачни алатки, за 
алатни машини или за рачни алатки 
механички движени (на пр. за втискува-
ње. просечување, дупчење со бургија, 
врежуѕање на внатрешни навои, вре-
днување на надворешни навои, дупчење 
со стружење, провлекување, глодање, 
режење, стружење, порамнување на то-
чила, засечување, притегнување и одвр-
тување на завртки), вклучувајќи и ма-
трици за извлекување на жица, матри-
ци за екструзија (истиснување) на метали 
и круни (влошки) за дупчење карпи: 

1) Од прост метал или од метални кар-
-биди: 
а) бургии и други алати за дупчење: 

1) од метал: 
а) спирални со цилиндрична 

дршка 18 
б) спирални со конусна дршка 18 
в) други 18 

2) од дрво: 
а) спирални 17 
б) други 17 

3) од други материјали 17 
б) алати за изработка на навои: 

1) навој ни бургии (в резници) 17 
2) нарезници 17 
3) свртува чи на нарезници и вре-

зници 14 
4) чешли за режење на навои 17 
5) вал јаци и плочи за валјање 17 
6) друго 17 

в) развртувачи: 
1) дотерувачки 17 
2) стабилни 17 

г) глодала за обработка на метали, 
игли за провлекување на профили 
(мандрини), модулни одвални гле-
дала и други алати за глодање, 
провлекување и изроботка на зап-
исници : 
1) глода ла: 

а) плочести 17 
б) валчести 17 
в) вретенести 17 
г) други 17 

2) игли за провлекување 17 
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3) алати за изработка на з а м е -
ници: 
а) ножеви (кружни резни кола, 

чешли и сл.) 14 
б) острачи на запци 14 
в) други 17 

Ѕ д) глодала и глава за обработка на 
дрво: 
1) плочести 14 
2) валчести 14 
3) вретеиести 14 
4) други 14 

ѓ) стругарски и слични алати вклучу-
вајќи и избру сента и термички обра-
ботени прачки: 
1) ножеви , 14 
2) друго 14 

е) алати за извлекување (прачки, 
цевки и друго) подразбирајќи и 
алати (матрици-пѕатрицта) за и з и -
скување на метали на ладно, к о -
вање, пресечување и исечување; 
1) матрици за извлекување и и с т -

екување 14 
2) алати за ладно пресечување и 

сечење лим 14 
3) алати за пресување лим на ладно 14 
4) калапи за ковање 14 
5) други 14 

ж) алати за дупчење и сондажа: 
1) рударски 16 
2) други 17 

з) други алати за машини и рачни 
алатки за обработка на метали, 
дрво и други материјали: 
1) за обработка на метали 17 
2> за обработка на дрво 17 
3) друго 17 

2) Од дијаманти, агломериран или неа-
гломериран: 
а) за дупчење и сондажа: 

1) рударски 16* 
2) други 17* 

б) други алати за машини и рачни 
алатки: 
1) дијамантски порамнувачи на 

бруски плочи 17* 
2) дијамантски брусни плочи 17* 
3) друго 17* 

3) Од други материјали 17 

#8.06 Ножеви и сечила за машини или за меха-
нички справи: 
1) За прехранбени производи 14 
2) За земјоделси машини 14 
3) За сечење хартија 14 
4) За сечење тутун 14 
5) За сечење фурнир ^ 14 
6) За рсидиња 14 
7) друго 14 

82.07 Врвови и плочки на алати, стапчиња и 
слично за врвови на алати, немонтиран^ 
од синтеризирани метални карбиди (на 
пр., карбид, тунгстен, молибден или 
ванадиум): 
1) Плочки 17 

2) Стапчиња 17 
3) Јадра за матрици за извлекување на 

жица 17 
4) Друго 17 

82.08 Мелници за кафе, машини за мелење 
месо, преси за сокови и други механички 
справи, со тежина од 10 kg, за потреби 
на домаќинство во подготовка, послужу-
вање и во п р е о д у в а њ е храна или пија-
чки: 
1) Мелници за к а ф е 17 
2) Машини за мелење месо 17 
3) Машини, за мелење ореви 17 
4) Друго 17 

82.09 Ножеви со сечила, назабени или неназа-
бени (вклучувајќи и градинарски ножеви 
за поткастрување), освен ножеви што се 
распоредуваат во тар. број 82.06; сечила 
за ножеви: 
1) Перорези 17 
2) Ножеви: 

а) трпезни 17 
б) кујнски 17 
в) месарски 17 
г) ловечки 17 
д) калемарски 15 
ѓ) кожарски 20 
е) други 17 

3) Сечила за ножеви 20 

82.11 Апарати за бричење и нивни сечила, 
ножиња и бричеви (вклучувајќи и недо-
вршени сечи ла, во ленти или не): 
1) Апарати за бричење 17 
2) Ножеви за бричење (жилети) 17 
3) Бричеви 15 
4) Друго , 17 

82.12 Ножици (вклучувајќи и шивачки но-
жици) и сечила за ножици: 
1) Ножици: 

а) за маникир 17 
б) за домаќинство 15 
в) за употреба во занаетчиството 15 
г) други 17 

2) Сечила 15 

82.13 Други пожарски производи (на пр., за 
поткастрување на дрвја и грмушки, за 
стрижење, месарски сатари. ножеви за 
сечење хартија), справи и сетови, справи 
за маникир и педикир (вклучувајќи и 
егиња за нокти): 
1) Прибор за маникир. педикир и слично 

(вклучувајќи и егиња за нокти) 17 
2) Сатари за месо 17 
3) Машини за стрижење 17 
4) Ножици за лоза 15 
5) Друго 17 

82.14 Лажици, в и љ у ш к а прибор за јадење 
риби. ножеви за путер, кутлачи и сличен 
кујнски и трпезен прибор: 

, 1) Позлатени 17 
2) Посребрени ! 17 
3) Од нерѓосувачки челик 17 
4) Друго | 17 

82.15 Дршки од проста метали, за предметите 
од тар. бр. 82.09, 82.13 и 82.14 . 14 
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Глава 83 — Разви производи од прости метали 

З а б е л е ш к а : 

Под делови на производи опфатени во оваа глава 
не се подразбираат: кабли, синџири, клинци, бруке, 
завртка, навртка, пружиш* или други производи од 
железо или челик од тар. бр. 73.25, 73/29, 73.31, 
73.32 и 73.35, како ниту слични производи од други 
прости метали (глава 74 до 81). 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

83.01 Брави и катанци (на клуч, шифра или 
^електрични) и нивни делови од .прости 
метали; опкови со вградени бравички за 
рачни чанти, патни куфери или слични 
делови на тие опкови од прости метали; 
клучеви за наведените производи, од про-
сти метали: 
1) Електрични брави со шифра и нивни 

делови 17 
2) Брави за врати к клучеви 14 
3) Брави за мебел и клучеви 14 
4) Брави, клучеви и нивни делови, за 

моторни возила 17 
5) Катанци и клучеви 14 
6) Цилиндри за брави и клучеви 17 
7) Друго 17 

83.02 Прибор и опкови од прости метали за 
мебел, врати, скали, прозорци, ролетни, 
каоосерии, седларски производи, патни 
куфери, сандачиња и слично (вклучу-
вајќи и автоматски затворач*! в а врати); 
закачалки за шапки, конзоли и ел., од 
прости метали: 
1) Сопкови и прибор, автоматски 17 
2) Опкови и прибор, механички: 

а) за мебел 14 
б) за градежништвото 13 
в) бродски 13 
т) за текстилна, кожна и друга галан-

терија 14 
д) друго 15 

3) Друго i f 

83.03 Каси, сигурносни боксови, блиндирани 
или зајакнати сигурносни гф огради за 
трезори, сигурносни оддели — простори 
и сигурносни врати, преносливи сигурно-
сни сандачиња, сигурносни касети и ел., 
од прости метали: 
1) Каси, трезори и сигурносни врати: 

а) со автоматски уреди за затворање 17 
б) со механички уреди за затворање 17 
в) со други команди (пневматски, хид-

раулични.) 17 
г) обични, без механички и автоматски 

уреди за затворање 16 
2) Разни касети, сандачиња 18 
3) Друго 17 

83.04 Ормани за архива, полици за архива, 
кутии за класирање и одбирање, наслони 
за ракописи и друга слична опрема з а 

канцеларии, од прости метали, освен кан-
целариски мебел од тар. број 94.03: 
1) Без, механизам 17 
2) Со механизам 17 

83.05 Справи за спојување или вложување 
подвижни листови и за класери, од прос-
ти метали; Спојници за писма, спојници 
за акти, кланфи, штипки за индексирање 
и класирање и слични канцелариски про-
изводи, од прости метали 

83.06 Статуети и други производи за внатре-
шно украсување од прости метали; ра-
мови за фотографии, слики и слично, 
од прости метали; огледала од прости 
метали 

83.07 Ламби и светлечки тела (лустери и ел.) 
од прости метали и нивни делови 
(исклучувајќи прекинувачи, држачи на 
електрични ламби, електрични ламби за 
возила, ламби на батерии или магнет-
ски и други производи од глава 85 на 
оваа* тарифа, освен производите од тар. 
број 85.22): 
1) Лустери 
2) Светилки за на маса 
3) Ламби за рудници и каменоломи 
4) Друго 

83.08 Свитливи цевки од прости метали 

83.09 Бравички и бравички-опкови за рачни 
торби и слично, копчи, копчи-бравички, 
закачки-атрафи, окциња и слично од 
прости метали, за облека, патни пред-
мети, рачни торби и други текстилни и 
кожни производи, цев ести заковки и ча -
т а л е с т закивки од прости метали; перли 
и зааришги од прости метали: 
1) Бравички, бравички-опкови и преѓици-

-браеички 
2) Копци и шио лички, уши 
3) Метални перли и метални паринки, 

од прости метали 
4) Друго 

83.11 Ѕвона, ѕвончиња м слично, ^ е л е к т р и ч -
ни и нивни делови од прости метали: 
1) Леани 
2) Друго 

•83.13 Затки од сите видови, капели, пломби 
и слични затворачи, заштитници на агли 
за сандаци, кутии и друг прибор за па-
кување, од прости метали: 
1) Затки 
2) Друго 

83.14 Плочи со натписи, ознаки, адреси и слич-
ни плочи, броеви, цифри, букви и други 
знаци, од прости метали 

83.15 Жица, прачки, цевки, плочи, електроди 
и слични производи од прости метали 
или метални карбиди, преслечени или 
исполнети со топа чи, што се употребу-
ваат за заварување и лемење или за пре-
слекување со метал или метални карби-
до; жица и прачки од агломериран праз 
на прост метал за метализација со прс-
кање: 

15 

17 

17 
1* 
15 
17 

15 

14 
14 

17 
14 

17 
17 

17 
17 

17 
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1 2 3 

1) Електроди за метализација со напару-
вање во вакуум 13 

2) Други електроди: 
а) нелегирани 12 
б) легирани 13 

3) Друго 13 

О д д е л XVI 

МАШИНИ, АПАРАТИ И УРЕДИ; ЕЛЕКТРИЧНА 
ОПРЕМА; НИВНИ ДЕЛОВИ 

З а б е л е ш к и : 

1. Овој оддел не опфаќа: 
1) трансмисиони, конвеерски или елеватор-

ски ремења или ленти од вештачки пластични маси 
од глава 39 или од вулканизиран каучук (тар. број 
40.10), или други производи од видови што се употре-
буваат во машини или механички или електрични 
апарати или за други индустриски потреби (тар. 
број 40.14); 

2) производи од природна или вештачка кожа 
(тар. број 42.04) или од крзно (тар број 43.03), кои се 
употребуваат за машини, механички уреди или за 
други индустриски потреби; 

3) бобини, калеми, копсови, конуси, јадра, 
макари и слични подлоги од кој и да е материјал 
(на пр. глави 39, 40, 44, 48 и оддел XV); 

4) перфорираии карти од хартија или картон 
за Жакардови и слични машини (од тар. број 48.21); 

5) трансмисиони, конвеерски или елеваторски 
ремења, од текстилен материјал (тар. број 59.16), или 
други производи од текстилен материјал кој главно 
се употребуваат за машини или уреди (тар. број 
59.17); 

6) бесценети или полубесценети камења (при-
родни, синтетички или реконструирани) од тар. 
број 71.02 и 71.03, или производи што во целост се 
изработени од тие камења (тар број 71.15); 

7) делови за општа употреба, од точка 2 на 
забелешките кон оддел XV на оваа тарифа, од 
прости метали (оддел XV) или слични производи од 
вештачки пластични материјали (тар. број 39.07); 

8) бескрајни ремења од метални жици или 
метални ленти (оддел XV); 

9) производи од глави 82 и 83 на оваа та-
рифа; 

10) возила, воздухопловни средства, бродови 
и чамци од оддел XVII на оваа тарифа; 

11) производи од глава 90 на оваа тарифа; 
12) часовници и други производи од глава 91 

на оваа тарифа; 
13) изменливи алати од тар. број 82.05 и четки 

што се употребуваат како делови за машини од тар. 
број 96.01; слични изменлив?! алати кои се распоре-
дуваат спрема материјалот од кој е изработен нив-
нчот работен дел (иа пр., во глави 40, 42, 43, 45 или 
59 на оваа тарифа или во тар. број 68.04, односно 
69.09); 

14) производи од глава 97 на оваа тарифа. 
2. Освен производите од точка 1 на овие забе-

лешки, точка 1 на забелешките кон глава 84 точка 1 
на забелешките ком глава 85 од оваа тарифа, како 
и делови за ма глини кои не се делови за производите 
од тар. бр. 84.64, 85.23, 85.24, 85.25, и 85.27, други де-
лови на машини, апаоати и уреди, се распоредуваат 
според следните правила: 

1) производи од кој и да е тарифен број на 
глави 84 и 85 од оваа тарифа( освен тар. бр. 84.65 и 

85.28) се распоредуваат во соодветните тарифни 
броеви; 1 

2) деловите што се подобни за употреба само 
или главно со посебен вид машини, или со повеќе 
видови машини што се распоредуваат во ист тарифе^ 
број (вклучувајќи и машини кои се распоредуваат во 
тар. бр. 84.59 и 85.22), се распоредуваат со тие маши-
ни. Ако тие делови, односно производи можат да 
се користат со производите од тар. број 85.13 и сој 
производите од тар. број 85 15, се распоредуваат во 
тар. број 85.13; 

3) сите други делови се распоредуваат во 
тар. број 84. 65 или во тар. број 85.28. 

3. Ако од тарифните броеви на овој оддел на 
произлегува поинаку, комбинирани машини кои се 
состојат од овие или повеќе машини, споеЕШ така што 
да формираат интегрална целост или други машини: 
приспособени за вршење на две или повеќе допол-
нителни или алтернативни функции, се распореду-
ваат како да се состојат само од онаа компонента или 
да ја претставуваат само онаа машина која ја врши 
главната функција. 

4. Мотори и трансмисиони, конвеероки и елева-
торски ремења за машини со кои се споени, или по-
себно се пакувани заради полесен превоз а очиглед-
но се наменети да бидат споени или монтирани на 
заеднички постамент со машината со која се увезени, 
се распоредуваат во тарифниот број во кој се распо-
редуваат тие машини. 

5. Под изразот „машини" од овие забелешки се 
подразбира која и да е машина, апарат или уред, 
кои се распоредуваат во овој оддел. 

Глава 84* — Котли, машини, механички уреди, нивна 
делови 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) мелнички камења, брусни камења, и други 

производи од глава 68 на оваа тарифа; 
2) уреди и машини (на пр. пумпи) и нивни 

делови од керамички материјал (глава 69); 
3) лабораториско стакло од тар. број 70.17; 

машини и апарати и нивни делови од стакло (тар. 
бр. 70.20 и 70.21); 

4) производи кои се распоредуваат во тар. бр. 
73.36 и 73.37 и слични производи од други прости 
метали (глава 74 до 81); 

5) алат за рачна работа од тар. број 85.05 или 
електромеханички апарати за домаќинството од 
тар. број 85.06. 

2. Машини и апарати кои му одговараат на 
описот од еден или повеќе тар. бр. од 84.01 до 84 21 и 
истовремено на описот од еден или повеќе тар. бр. 
од 84.22 до 8 0 0 се распоредуваат, согласно со точ. 
3 и 4 од забелешките кон оддел XVI на оваа тарифа 
во соодветниот тар. бр. 84,01 до 84.21, а не во тар. бр. 
84.22 до 84.60. 

Tap. број 84 17 не опфаќа: 
1) уреди за 'ртење, инкубатори и топли бате-

рии за одгледување на пилиња (тар. број 84.28); 
2) машини за в лажење на зрна (тар. број 

84.29); 
3) дифузног™ апарати за екстракција на ше-

ќерен сок^(тар. број 84.30); 
4) машини за термичка обработка на текс-

тилни предива, ткаенини и производи од текстил 
(тар. број 84.40); 

5) машини у уреди наменети за механички 
операции во кои промената на температурата, дури 
ако е и потребна, е споредна во однос на главната 
функција. 
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Tap. број 84.19 не опфаќа: 
1) машини за зашивање вреќи и слична ам-

балажа (тар. број 84.41); 
2) канцелариски машини (тар. број 84.54). 

3. Под изразот „машини за автоматска обработ-
ка на податоци'4 (од тар. број 84.53) се подразби-
раат: 

1) дигитални машини кои имаат мемории 
способни да запаметат не само програма за обработка 
или програми и податоци што треба да се обработат, 
туку и програма за преведување од конвенционал-
ниот јазик на кој се напишани програмите на јази-
кот што го користи машината. Овие машини мораат 
да имаат главна меморија со директен пристап за 
извршување на програмата, чиј капацитет е доволен 
барем да ги регистрира деловите на програмата на 
обработката и преведувањето, како и податоците 
што' непосредно се потребни во текот на обработка-
та. Освен тоа, врз основа на упатствата содржани 
во иннцијалната програма, тие мораат да бидат г>о 
можност со помош на логична одлука да го моди-
фипираат своето извршување во тек( г на обработ-
ката ; 

2) аналогни машини кои можат да симули-
раат математички модели и кои содржат барел! 
аналогни елементи, контролни елементи и елементи 
за програмирање; 

3) хибридни машини кои се состојат или од 
дигитални тла гании со аналогни елементи или од 
аналогни машини со дигитални елементи. 

Машините за автоматска обработка на податоци 
можат да бидат во фарма на системи кои се сос-
тојат од еден променлив број на единици посебно 
сместени во куќишта. Се смета дека единицата прет-
ставува дел од комплетен систем ако ги исполнува 
овие следни услови: 

1) да може да се поврзе со централната еди-
ница за обработка директно или преку едча или 
повеќе други единици; 

2) посебно да е конструирана како дел на тој 
систем (таа мора посебно, освен ако е тоа единица 
за напојување со енергија, да биде способна да при-
фати или да даде податок во форма на шифра или 
сигнал кој може да го користи системот) 

Единиците од став 2 на оваа точка кои посебно 
се увезуваат, се распоредуваат во тар. број 84.53. 

4. Tap. број- 84.62 опфаќа покрај другото, поли-
рани челични куглици чии максимални и минимал-
ни пречници не се разликуваат од номиналниот 
пречник, за повеќе од 1°/о или од 0,05 mm, според 
тоа, што е помалку. Другите челични куглици што 
не им одговараат на наведените услови се распоре-
дуваат во тар. број 74.40. 

5. Машина која има повеќе примени се рас-
поредува според својата главна примена. 

Машина чија главна примена не е опишана во 
ниеден тарифен број или чија ниедна примена не 
е главна, ако од текстот не произлегува поинаку, 
се распоредува, согласно со точка 2 на овие забе-
лешки и точка 3 на забелешките кон оддел XVI на 
оваа тарифа, во тар. број 84.59. Tap. број 84.59 ги 
опфаќа машините за изработка на јажиња или ор-
томи (на пр. за сучење, вплетување, изработка на 
кабли) од метална жица, текстилно предиво или 
кој и да е друг материјал или од комбинација на 
такви материјали. 

84.01 Котли за производство на водена и дру-
га пара (освен котли за централно гре-
ење со топла вода кои можат да произве-

дат пара со низок притисок); котли за 
прегреана вода: 
1) Котли за производство на водена и 

друга пара и котли за прегреана вода: 
а) бродски парни котли: 

1) главни 14 
2) помошни 17 

б) котли за прегреана вода (темпера-
тура над 180°С) 17 

в) котли за заситена или прегреана 
пара: 
1) капацитет до 200 t /h пара: 

а) за дизел хидраулични локо-
мотиви 17 

б) други 17 
2) капацитет над 200 до ЗОО t/h 

пара 4 17 
3) капацитет над ЗОО t /h пара 16 

г) вреломаслени котли 17 
д) други котли 17 

2) Делови: 
а) делови за котли од точка 1 под а) 

на овој тарифен број 16 
б) други делови 16 

84.02 Помошни уреди за котли од тар. број 
84.01 (на пр. економајзери, прегрејачи, 
отстранувачи на саѓи, рекуператори на 
гас и ел.); кондензатори за парни маши-
ни и енергетски единици: 
1) Помошни уреди за котли од тар. број 

84.01 и кондензатори за парни маши-
ни или енергетски единици: 
а) помошни уреди за котли, капацитет 

над 1000 t / h пара 15 
б) други 15 

2) Делови 15 

84.03 Генератори за генератора«! и воден гас, 
со или без пречистувач^, ацетиленски 
генератори (со влажна постапка) и слич-
ни генератори за гас, со или без пречи-
стувачи: 
1) Генератори за производство на гене-

раторски гас 12 
2) Генератори на воден гас 12 
3) Ацетиленски генератори 12 
4) Други генератори: 

а) за кислород 5 
б) други 12 

84.05 Парни машини на водена и друга пара, 
со или без вградени котли: 
1) Парни машини: 

а) к пипни 18 
б) турбински: ѓ 

1) за погон на електрични генера-
тори, со сила 200 000 kW и пове-
ќе во термоелектрани и топлани 14 

2) кондензациони парни турбини 
од најмалку 6.000 kW 17 

3) за погон до 30.000 kW 18 
4) други 18 

2) Делови. 14 

84.06 Клипни мотори со внатрешно согорува-
ње: 
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1) Авионски мотори: 
а) за авиони за патнички сообраќају 

со најмалку пет патнички седишта Сл 
б) други 15 

2) Делови за авионски мотори: 
а) за авиони за патнички сообраќај, 

со најмалку пет патнички седишта Сл 
б) други 15 

3) Мотори за возила од глава 87 на оваа . 
тарифа: 
а) бензински мотори: 

1) до 1000 с т 3 17 
2) од 1001 до 1500 с т 1 17 
3) од 1501 до 2000 с т 8 17 
4) над 2000 с т 8 17 

б) дизе71-мотори: 
1) до 90 КЅ 17 
2) над 90 КЅ 17 

в) двотактни мотори: 
1) за мопед и и мотоцикли 17 
2) други 17 

г) други 17 
4) Вонбродски мотори: 

а) до 18 КЅ 17 
б) над 18 КЅ 17 

5) -Поморски погонски мотори, освен вон-
бродски: 
а) дизел 17 
б) бензински 17 

6) Други мотори: 
а) за моторни шински возила: 

1) дизел мотори за дизел хидра-
улични локомотиви 17 

2) друго 17 
б) друго 17 

7) Делови за мотори од точ. 3 до 6 на овој 
тарифен број 15 

84.07 Хидра улични машини и мотори (вклу-
чувајќи и водни коли и хидраулични 
турбини) : 
1) Водни турбини 16 
2) Други хидраулични машини и мотори 16 
3) Регулатори; делови 16 

84.08 Други мотори и погонски машини: 
1) Реактивни мотори 5 
2) Турбо-пропелерни 5 
3) Други гасни турбини 16 
4) Други машини и мотори 16 
5) Делови на реактивни турбо-пропелер-

ни мотори 5 
6) Други делови 16 

84.09 Механички движени патни валјаци: 
1) Патни валјаци со мотор: 

а) со челични тркала 15 
б) со пневматици 12 

2) Вибрациони вал јаци: 
а) рачно водени вибро-валјаци 12 
б) самоодни тандем вибро-валјаци со 

обата вибрациони валјаци до 10 t 
тежина без полнење 14 

в) други 15 
3) Други патни валјаци 15 
4) Делови 15 

64.10 Пумпи (вклучувајќи и пумпи со погон-
ски мотори или погонска турбина) за 
течности, опремени или неопремени со 
направи за мерење: елеватори за течно-
сти со ведра, синџири, пропе лери, ленти 
и слично: 

1) Пумпи за гориво или мазиво, што се 
употребуваат на бензински станици 
или во гаражи^, опремени или конст-
руирани-' да бидат опремени со мерен 
уред ' 16 

2) Пумпи со наизменично движење, ос-
вен на оние од точка 1 на овој тари-
фен број: 
а) клипни пумпи со регулација на 

капацитетот, за агресивни хемиски 
материјали 14 

б) тињести пумпи 16 
в> за бетон 16 
г) другц 16 

3) Центрифуге лин пумпи, освен на оние 
од точка 1 на овој тарифен број: 
а) цен,трифугални повеќестепени хер-

метички пумпи за течен пролан-
-бутан гас, отпорни на агресивни . 
хемиски материи со електромотор 
во ,Ѕ" изработка 14 

б) пумпи за агресивни хемиски мате-
ријали 14 

в) во „Ѕ" изработка 14 
г) во .,Ѕ" изработка со додатни уреди 

за преточување 14 
д) други 16 

4) Ротациони пумпи, освен оние од точ-
ка 1 на овој тарифен број: 
а) хеликоидални моно-пумпи за аг-

ресивни хемиски материјали 14 
б) запчести пумпи за дозирање на по-

лимеризати за испреду вање на 
вештачки и синтетички влакна, за 
агресивни материјали 14 

в) други _ 16 
5) Други пумпи за течност и елеватори 

на течности: 
а) Во „Ѕ" изработка 14 
б) Други 16 

6) Делови 15 

84.11 Воздушни пумпи, вакуум-пумпи, возду-
шни или гасни компресори (вклучувај-
ќи и пумпи со погонски мотори или по-
то нека турбина и окмпресори, како и ге-
нератори со слободни клипови за гасни 

! турбиии); венти латори, дува ики и слич-
но: 
1) Пумпи и компресори: 

а) пумпи: 
1) воздушни 15 
2) вакуум 16 
3) други 17 

б) компресори: 
1) подвижни: 

а) капацитет од 2 до 25 т ѕ / м и н . 
со работен притисок од 2 до 
10 at. 16 

б) други компресори 14 
2) стабилни: 

а) капацитет од 2 до 25 т 3 /мин . 
со работен притисок од 2 до 
10 at. 16 
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б) капацитет над 25 до 100 
шѕ7мин. со работен притисок 
од 2 до 10 at. 16 

/ в) други компресори: 
1) стабилни повеќецилин-

дрични и херметички ком-
пресори, отпорни на агре-
сивни хемиски материи, 
со електромотор во „Ѕ" 
изработка 5 

2) компресори за дизел хид-
раулични локомотиви 5 

3) во „Ѕ" изработка 5 
4) капацитет надч100 т ѕ /***т. 

и со работен притисок 
до 20 at. 5 

5) капацитет над 150 т 8 / ш ш . 
и со работен притисок до 
20 at. 5 

6) за кислород 8 
7) други компресори - 14 

3) за разладни уреди: 
а) компресори за фрижидери 16 
б) други 16 

2) Делова за пумпи или компресори 16 
2) Генератори со слободен клип за га-

сни турбини и нивни делови 15 
4) Вснтилатори, дувалки и слично и ниви 

ни делови': 
а) вентилатори: 

1) рударски и јамски вентилатори 
во .,Ѕ" изработка: 
а) капацитет до 3,5 т 3 / с е к 15 
б) над 3^ mV'ceK 8 

2) вентилатори за агресивни га-
сови 15 

3) други 15 
б) ду вал ки: 

IV за агресивни гасови 12 
2) други 12 

в) друго 12 

84.12 Самостојни машини за климатизација 
кои содржат вентилатор со мотор и еле-
менти за менување на температурата и 
влажпоста на воздухот: 
1) Уреди за климатизација, со проток на 

воздухот до 5.000 m3/h 17 
2) Уреди за климатизација, со проток на 

воздухот над 5.000 msh 18 

84.13 Горилници за ложишта на течно гориво 
(атомизери), на цврсто гориво во прав или 
на гас; механички уреди за ложење, меха-
нички решетки, механички отстранувачи 
на пепел и слични уреди: 
1) Горилници: 

а) за течни горива: 
1) капацитет до 2 kg/h 10 
2) капацитет над 2 до ЗОО kg/h 15 
3) капацитет над ЗОО до 800 kg/h 15 
4) капацитет над 800 kg/h 12 

б) за гасовити горива: 
1) капацитет до 20.000 kcal/h 10 
2). капацитет над 20.000 kcal/h 15 

,в) за комбинација на горива: 
1) капацитет до 20.000 kcal/h 10 
2) капацитет над 20.000 kcal/h 15 

г) за црврсти горива 12 
2) Механички уреди за отстранување на 

пепел 18 

3) Друго 
4) Делови 

12 
12 

84.14 Индустриски и лабораториски печки, не-
електрични: 
1) Печки за термичка обработка на ме-

тали, обични 15 
2) Печки за термичка обработка на ме-

тали во контролирани атмосфери 12 
3) Печки за каустификација и синтери-

зирање 15 
4) Печки за печење цемент ^ 15 
5) Печки за печење, предредукција и 

топење на руда, прженец и концен-
трат 12 

6) Печки за топење на метал и легури 
на метал 5 

7) Печки за производство на стакло и 
други неметали 15 

8) Печки за печење леб, печиво и слат-
ки: 
а) со лента 15 
б) без лента 15 

9) Печки за производство на кокс 10 
10) Цевести и цилиндрични печки за заг-

ревање на нафта и нафтени фракции 5 
11) Други 15 
12) Делови: 

а) делови на печки опфатени во 
точ. 2, 6 и 9 на овој тарифен број 10 

б) делови на други печки 15 

84.15 Фрижидери и разладна опрема (елек-
трични и други): 
1) Фрижидери за домаќинство со или без 

оддел за длабоко замрзнување 15 
2) Фрижидери за домаќинство, само за 

длабоко замрзнување 15 
3) Други фрижидери и разладна опрема: 

а) фреонски за разладување на кис-
лород 5 

б) други 15 
4) Делови: 

а) алуминиумон испарувачи 5 
б) други 15 

84.16 Каландери и слични машини за валање 
(освен за обработка,и валање на метали 
и за валање на стакло) и валјаци за нив: 
1) Каландери и слични машини за ва-

лање: 
а) за пеглање на облека 15 
б) други , 15 

2) Вал јаци за каландери и машини за 
валање , 15 

84.17 Машини, уреди и слична лабораториска 
опрема, електрично загревани или ^ з а г -
ревани, за обработка на материјали со 
менување на температурата, како што е 
греење, готвење, пржење, дестилација, 
ректификација, стерилизација, пастери-
зација, парење, сушење, евапоризација, 
валоризација, кондензација или разладу-
вање, освен машини или уреди за дома-
ќинството; грејани на вода, неелектрртч-
ни: 
1) Грејачи на вода за домаќинство, не-

електрични, и нивни делови 18 
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2) Други машини, уреди и опрема и нив-
ни делови: 
а) сушилници за сушење на земјодел-

ски производи 16 
б) сушилници за сушење на градежен 

материјал 16 
в) машини за сушење на дрво 16 
г) "уреди за сушење на дрвни влакна 10 
д) машини и уреди за стерилизација 

и пастеризација 16 
ѓ) машини и уреди за дестилација и 

евапојзизација: 
1) колони за дестилација на наф-

та и нафтени фракции 18 
2) друго 16 

е) машини за ферментација, за одр-
жување и вештачко старење 16 

ж) машини и уреди за разладување 
на материјали: 
1) уреди за разладување на нафте-

ни фракции 16 
2) друго • 16 

з) машини за угостителство и експрес 
ресторани (за готвење, печење, пр-
жење и сл.) 16 

ѕ) машини за парење освен за дрво 16 
и) уреди за сушење на руда и кон-

центрат 10 
ј) ректификациони колони за произ-

водство на кислород и азот 10 
к) друго 16 

84.18 Центри фу ги; уреди и апарати, за филт-
рирање и пречистување (освен инки за 
филтрирање, цедилки за млеко и слич-
но), за течности или гасови: 
1) Центрифуге 

а) за текстилната индустрија 15 
б) други 10 

2) Уреди и апарати за филтрирање или 
пречистување: 
а) За филтрирање или пречистување на 

гасови (вклучувајќи и воздух) 15 
б) за филтрирање или пречистување 

на индустриски отпадни води 15 
в) филтер преси за пречистување на 

полимеризати пред истегнување 
(истиснување) 5 

г) мета-филтри за пречистување на 
натриум тиоцијанат 8 

д) ротациони филтри за пречистува-
л е на натриум тиоцијанат 8 

ѓ) уред за пречистување со екстрак-
ција на натриум тиоцијанат 8 

е) за филтрирање или пречистување 
на други течности 8 

ж) изменливи филтри 15 
з) за руди на метали, концентрат и 

прав 8 
ѕ) други 15 

8) Делови 15 

84.19 Машини и апарати за чистење и сушење 
на шишиња и други садови; машини за 
полнење, затворање, херметичко затво-
рање, капслирање и етикетирање на ши-
шиња, лименки, кутии, вреќи и други 
контејнери; други машини за пакување 
и завивање на стоки, машини за газира-
ње на пијачки; машини за миење на са-
дови: 

1) Машини за миење на садови за до-
маќинство 15 

2) Други машини: 
а) машини за миење, чистење и суше-

ње 15 
б) машини за полнење 15 
в) машини за пакување 15 
г) машини за етикетирање 15 
д) апарати за газирање на пијачки 15 
ѓ) друго 15 

3) Делови 15 

84.20 Ваги за мерење (освен ваги со осетли-
вост од 5 центиграма или помалку), вклу-
чувајќи и машини за броење и контрола, 
кои работат врз база на мерење на тежи-
ната; тегови за ваги од сите видови: 
1) Ваги за мерење: 

а) ваги и апарати, за мерење и кон-
трола во производството: 
1) ваги за дозирање 15 
2) други 15 

б) мости и (железнички и колски) 15 
в) ваги за домаќинство 15 
г) други 15 

2) Тегови и делови: 
а) тегови 15 
б) делови 15 

84.21 Механички апарати и уреди (на рачен 
погон или други) за исфрлање, диспер-
зија или распрскување на течности или 
прав; апарати за гаснење пожар (на-
полнети или не наполнети); пиштоли за 
прскање и слични апарати: машини и 
апарати за исфрлање на пара или пе-
сок и слични машини за исфрлање на 
млаз: 
1) Машини и апарати за исфрлање на 

песок и пара и слично, за чистење на 
метални предмети 15 

2) Апарати за гаснење пожар 15 
3) Апарати за распрскуваат на течности, 

со пумпи или без пумпи: 
а) лозарски прскалки, моторни 12 
б) лозарски прскалки, рачни 12 
в) апарати за вештачки дожд 14 
г) уреди за нанесување на заштитна 

мачканица на цевки или профили 10 
д) други: 

1) до 400 I носени и влечени 12 
2) други 12 

4) Апарати за метализација 12 
5) Други 15 
6) Делови: 

а) за апарати од точ. 3 и 4 на овој 
тарифен број 12 

б) други 15 

84.22 Машини и уреди за дигање, манипулаци-
ја, натовар или истовар, едношински ви-
сечки дигалки и транспортери (на пр. 
лифтови, чекреџи, кранови, витли, ди-
галки, претовариш мостови, транспорте-
ри со лента и жичници), освен машини 
и уреди од тар. број 84.23: 
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1) дигалки макари, освен скипови; хо-
ризонтални и вертикални витли 15 

2) Бродски (derick) дигалки; дигалки, ос-
вен кабл-дигалки; подвижни портали 
за дигање: 
а) дигалки мосни: 

1) до 50 тони носивост 15 
2) над 50 до 500 тони носивост: 

а) за топилници 13 
б) други 15 

3) над 500 тони носивост 15 
б) дигалки портални 15 
в) дигалки столбни: 

1) стабилни в 15 
2) подвижни * 15 

г) самоодни дигалки со носивост над 
10 t 13 

д) стабилни дигалки со обртен поста-
мент и стрела 15 

ѓ) цевополагачи над ЗОО КЅ 5 
е) други дигалки 15 

3) Елеватори и конвеери, пневматски 15 
4) Лифтови и скипови: 

а) лифтови: 
1) товарни: 

а) на хидрауличен погон 15 
б) на електричен погон: 

1) рударски лифтови 13 
2) други 15 

2) за лица: 
а) извозни машини за извоз на 

луѓе од јами 12 
б) други 15 

б) скип-уреди 17 
5) Подвижни скали и подвижни трото-

ари: 
а) специјални јамски ленти за превоз 

на луѓе 12 
б) друго 15 

6) Друго: 
а) греблести транспортери: 

1) за комбајни за ископување јаг-
лен 15 

2) други 15 
б) транспортери со гумена или челич-
/ на лента: 

1) со широчина на лентата од 400 
до 1600 mm 14 

2) со широчина на лентата над 
1600 до 2000 mm 14 

3) со широчина на лентата над 
2000 mm 14 

4) други 14 
в) челични членести транспортери: 

1) за прифаќање на сурови и суви 
тули со или без летви 15 

2) други 15 
г) специјални јамски платформи на-

менети за дигање и спуштање на 
рудари при дупчење во јама 10 

д) остава чи и одземачи на руда 10 
ѓ) жичници , 1 5 
е) уреди за манипулација со вагонети 

за печење тули и ќерамиди 15 
ж) машини за автоматска манипула-

ција на сурови и суви тули и летви 15 
з) повеќеетажни елеватори за сурови 

и суви тули 15 

ѕ) преносници за манипулација на 
реѓа ли и ва гонети 15 

и) уреди за раздвојување на тули и 
летви 15 

ј) машини за сложување тули 15 
к) друго 15 

7) Делови 15 
84.23 Стабилни или подвижни машини за ис-

копување, рамнење, набивање, дупчење 
и вадење земја, минерали или руди (на 
пр., багери, резани на јаглен, скрепери, 
рамнила и булдожери); макари за поби-
вање типови ; снежни плугови без соп-
ствен погон (вклучувајќи и приклучоци 
за снежни плугови): 
1) Макари; снежни плугови, несамоодни: 

а) макари 14 
б) снежни плугови . 14 

2) Булдожери, "англдозери и машини за 
нивелирање, самоодни: 
а) булдожери и англдозери до ЗОО КЅ 17 
б) булдожери и англдозери над ЗОО 

КЅ / Сл 
в) машини за нивелирање: 

1) до 250 КЅ 17 
2) над 250 КЅ Сл 

3) Багери лажичари и други багери, са-
моодни: 
а) багери со зафатнина на лажицата 

над 2 т 8 до 4 т 8 17 
б) багери са зафатнина на лажицата 

над 4 т ѕ до 8 т 3 9 
в) Багери со зафатнина на лажицата 

над 8 т 3 Сл 
г) универзални багери: 

1) универзални багери со механич-
ка трансмисија и багерски уреди 17 

2) багери гасеничари со хидроста-
тична трансмисија и хидраули-
зирани уреди 17 

3) багери со тркала со хидростати-
чка трансмисија и хидраули-
зирани уреди 17 

4) други универзални багери 17 
д) ротациони багери со капацитет 

над 1000 t/h Сл 
ѓ) други 17 

4) Други машини, самоодни: 
а) машини за ископ и натовар: 

1) натова рпц лопати со гасеници 
до 150 КЅ 17 

2) натоварни лопати на тркала до 
250 КЅ 17 

3) натоварни лопати над 250 КЅ Сл 
4) натоварувачи на тркала со мо-

тор над 500 КЅ со зафатнина на 
лажицата над 7 т 3 и со висо-
чина на натовар над 5 m 8 

5) други 17 
•б) скрепери: 

1) со капацитет над 14 т 3 и над 
ЗОО КЅ 8 

2) други 17 
в) комбинирани машини за изработка 

и подготвување на јамски просто-
рии 12 

г) комбајни за ископување руда 12 
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д) комбајни за иекопурање на јаглен 5 
ѓ) универзални рударски машини над 

100 КЅ 8 
е) други 17 

5) Машини за дупчење, несамоодни: 
а) машини за истражувачки дупчења: 

1) до 800 m 17 
2) над 800 m 12 

б) машини за хидро,л^.јј^п дупчења: 
1) до 1.000 m IT 
2) над 1.000 го 12 

в) машини за експлоатациони дуп-
чења • 
1) ротациони и перкусиони со на-

клон на дупчењето над 25° и со 
пречник на дупнатини над 12 
с т 5 

2) други: 
а) до 100 т 17 
б) над 100 т 12 

г) машини за нафтни дупнатини 12 
д) други 17 

6) Други машини, несамоодни: 
а) влечени вибро-валјаци и ежеви: 

1) со сопствена тежина до 6 t 15 
2) со сопствена тежина над 6 t 15 

б) други: 
1) машини за набивање почва, ос-

вен вибратори 17 
2) друго 17 

7) Делови: 
а) за машини од точ. 26 и 2в-2, Зв, 

4а-3 и 56-1 на ово! тлрифеп број 8 
б) за машини од теч 36 и 4д на овој 

тапије!* број 5 
в) за машини од точ. Зг-1 до 3 на 

овој таоифен број 17 
г) за машини од точ. 5в-1 8 
д) за други машини 17 

84.24 Земјоделски и градинарски машини за 
приготвување и култивирање на земја 
(на пр., ПЛУГОВИ , брани, К У Л Т И В А Т О Р , 
сеј алки и растурачи на ѓубре); вал јаци 
за тревни површини и спортски терени: 
1) Плугови: 

а) тракторе™ 12 
б) други 12 

2) Машини за сеење, садење и пресаду-
вање; растурани на хемиско и штал- . 
еко ѓубре: 
а) сеј алки тракторски 12 
б) растурачи на ѓубре 12 
в) даути 12 

3) Возни, култиватори, плевачки и ко-
пачки* 
а) тоакторски 12 
б) други 12 

4) До ути машини: 
а) тпакторски 12 

други 12 
5) 7TqtV"M*ii 12 

$4.25 Ма т г "и. апа лати и справи за берба и 
вршидба ка земјо че леки производи; пре-
си за слама и добиточна храна; косачки 
за тоева; триери и слични машини за 
чистење на семе, зрна и мешунест зелен-
чук и машини за сортирање ј а ј ц а и дру-
ги машини за сортирање на земјоделски 
производи (освен машини за мелничката 
индустрија од тар. број 84.19): 

1) Тревокоса.чки 
2) Комбајни: 

а) комбајни за жито и пченка 
б) за силажа 
в) влечени за вадење репа 
г) други 

15 

15 
10 
10 
10 

3) Други машини за жнееме и вршење; 
косачки,, освен косачки за трева; пре-
си за слама или за добиточна храна: 
а) косачки тракторски 12 
б) моторни роначки 12 
в) грео ла и превртува чи за сено, ос-

вен запрежни 12 
г) други • 12 

4) Триери и слични машини за чистење 
семе, зрна или мешунест зеленчук; 

* машини за сортирање јајца и други 
.машини за сортирање на земјоделски 
производи: 
а) триери за чистење семе 12 
б) друго 12 

5) Делови 12 

84 26 Машини 'за млекарство (вклучувајќи и 
машини за молзење): 
1) Машини за молзење 12 
2) Други машини за млекарство: 

а) машини за преработка на млеко 12 
б) машини за изработка на сирење, 

путер и слични производи 12 
в) други машини 12 

3) Делови 12 

84.27 Преси, гмечалки, дробилки и други ма-
шини за производство на вино, јаболко-
в и ^ . овошни сокови и слично: 
1) Машини; 

а) механички гмечалки и преси за 
производство на вино и сокови 15 

б) апарати за производство на сокови 
и други пијачки 15 

в) други 15 
2) Делови 15 

84.28 Други машини за земјоделство, гради-
нарство, жи^инарство и пчеларство; уре-
ди за 'ртење снабдени со механичка или 
термичка опрема; инкубатори и топли 
батерии за одгледување пилиња; 
1) Машини: 

а) инкубатори: 
1) автоматски 12 
2) други 15 

б) машини за хранење и поење на жи-
вина и добиток: 
1) автоматска 15 
2) други - . 15 

в) машини и уреди за подготвување 
на добиточна храна ' 1 5 

ѓ) друго 15 
2) Делови 15 

84.29 Машини за мелничката индустрија и 
други машини (освен машини за земјо- • 
делск« стопанства) за преработка на ж и -
та и на сув мешунест зеленчук: 
1) Машини: 

а) мелници 15 
€>) уреди за просевање и прочистување 15 
в) Уреди за лупење и слично 15 
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г) машини и уреди за вадење семе и 
никупци 15 

д ) ДРУГИ 1 5 
2) Делови 15 

84.30 Машини што не се распоредуваат во 
други тарифни броеви од оваа глава, а 
се употребуваат во следните индустрии 
на храна или пијачки: пекарската. слат-
карскага, за изработка на чоколадни 
производи, макарони, равиоли или слич-
ни прехранбени производи од жита, за 
изработка на производи од месо, риба, 
овошје и зеленчук (вклучувајќи и ма-
шини за сечење и режење); за производ-
ство на шеќер и пиво: 
1) Машини* 

а) за производство на леб, печиво, 
кекс, тестенини и ел. 15 

б) за производство на слатки врз база 
на шеќер, какао или чоколада 15 

в) за подготвување и преработка на 
месо, риба. черупкари ити. 15 

г) за подготвување и преработка на 
овошје 15 

д) за подготвување и преработка на 
зеленчук 15 

ѓ) за производство и рафиниран^ на 
шеќер 15 

е) за производство на пиво 15 
ж) други 15 

2) Делови 15 

84.31 Машини за производство или довршува-
ње на целулоза хартија или картон: 
1) Машини за производство на целулоза: 

а) машини за производство и сорти-
рање на иверки 10 

б) машини за развлекување на дрво 
(дефибратори) 10 

в) други 10 
2) Машини за производство и довршу-

вање на хартија или картон 10 
3) Делови: 

а) за машини од точ. 1а и б нр овој 
тарифен број 10 

б) за други машини 10 

84.32 Кннговеззчки машини, вклучувајќи и 
машини за противење на книги: 
1) Машини 14 
2) Делови 14 

84.33 башини од сите видови за сечење хар-
тија или картон: други машини за пре-
работка на хартиена маса, хартија или 
картон: 
1) Машини 10 
2) Делови 10 

84.34 Машини, уреди и прибор за леење и на-
бирање букви; машини, освен алатките 
машини од тар. бр 84 45. 84.46 и 84 47, за 
подготвување и изработка на клишиња, 
плочи за печатење или валјаци за печа-
тење; печатарски букви, матрици со от-
печаток (картонеки-стереотипски и др.) 
клишиња, плочи за печатење и вал јаци 
за печатење, клишиња, плочи, валјаци и 
јј ито графики камења подготвени за пе-
чатарски намени (на пр., брусеви, назрн-
чени или полирани): 
1) Машини, уреди и прибор за леење 

6VKBH или набирање букви и машини 
за подготвување или изработка на 
клишиња, плочи или вал јаци за пе-
чатење: 

а) хелиоклишеграфи 15 
б) друго 15 

2) Печатарски букви, стереотипски мат-
рици со отпечаток и други матрици, 
клишиња, плочи и вал јаци; клиши-
ња, плочи, вал јаци, литографски ка-
мења подготвени за печатарски наме-
ни 15 

3) Делови 15 

84.35 Други машини за печатење; машини за 
помошна употреба при печатење: 
1) Ротациони машини: 

а) за печатење весници 5 
б) други 12 

2) Заклопни преси 15 
3) Други печатарски машини 15 
4) Помошни машини за печатење 15 
5) Делови 15 

84.36 Машини за предење од маса (истиснува-
ње) на синтетички и вештачки текстил-
ни влакна, машини за подготвување на 
природни или вештачки и синтетички 
текстилни влакна; текстилни машини за 
предење и кончење; текстилни машини 
за дублирање, мулинирање и намОтување 
(вклучувајќи и машини за намотување 
на јаток): 
1) Машини за предење од маса (истис-

нување) на синтетички и вештачки 
текстилни влакна 1Ѕ 

2) Машини од сите видови, што се упот-
ребуваат за преработка на природни 
или синтетички и вештачки текстил-
ни влакна: 
а) 'развлекачки за памук, коноп, лен и 

вештачки и синтетички влакна 15 
б) машини за подготвување на влак-

на од волна 15 
в) други: 

1) машини за подготвување на 
вештачки влакна 7 

2) друго 15 
3) Машини за предење или кончење, ма-

шини за дублирање, мулинирање или 
намотување (вклучувајќи и машини 
за нагостување на јаток): 
а) предипинци и претпредилници за 

волна, памук, коноп, лен и синте-
тички и вештачки влакна: 
1) за волна 17 
2) други 17 

б) машини за дубл ирање на предиво 
од Псшук. коноп лен и од синте-
тички и вештачки влакна, освен 
автоматски 15 

в) машини за намотување и премоту-
вање предиво 17 

г) друго 14 

84.37 Машини за ткаење, машини за плетење 
и машини за изработка на гајта н-преди-
во, тил, тантели. везови, позамантерија, 
плетенини или мрежи: машини за под-
готвување предиво за употреба на тие 
машини, вклучувајќи сновалки и маши-
ни за скробење: 
1) Машини за ткаење (разбои): 

а) чунковни разб:ш за природни, веш-
тачки и синтетички влакна: 
1) за свила 18 
2) други 18 

б) Други машини 14 
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2) Трикотажни машини: 
а) за рамно плетење 
б) други 

3) Други машини: 
а) сновалки за волна 
б) други 

84.38 Помошни машини за употреба со маши-
ните од тар. број 84.37 (на пр., нитни- ма-
шини, жа кард-машини; автоматски за 
запира Еве на движење и механизми за 
менување на совалки); делови и прибор 
што исклучиво или главно служат за 
машините од овој тарифен број или со 
машините од тар. бр. 84.36 или 81 37) на 
пр., вретена и крилца за вретена, гар-
нитури за влачарници или карди, чеш-
ли. екптрузиони млазници, совалки, ни-
чаници, подигачи на ничии ицн и игли за 
плетење): 
1) Делови и прибор за употреба со ма-

шините од тар број 84.36: 
а) млазници-дизни за изискување на 

вештачки и синтетички влакна 
б) други 

2) Помошни машини за употреба со ма-
шините од тар број 84 37: 
а) нитни-машпни и исакард-машини 
б) други помошни машини 

3) Делови и прибор за употреба со ма-
шините од тар. број 84.37 или со по-
мошните машини од точка 2. 

84.39 Машини за изработка и довршување на 
филц во парчиња или во форми, вклу-
чувајќи и машини за изработка на шап-
ки и тулци за шапки 

84.40 Машини за перење, чистење, сушење, 
белење, бојосување, апретирање, довр-
шување и превлекување на текстилно 
предиво, ткаенини или производи од тек-
стилни материјали (вклучувајќи и ма-
шини за перење, пеглање и суво чисте-
ње): машини за свиткување, намотување, 
сечење на ткаенини; машини за пресле-
кување на ткаенини или на други под-
логи во производството на линолеум или 
на други покривки за под; машини за 
печатење на шари или зборови (што се 
повторуваат) или на целокупната боја 
врз текстил, кожа ѕидни тапети, хартија 
за завиткување линолеум и ррз други 
материјали; плочи, клишиња или вал-
јаци гравирани или нагризани (ецувани) 
со киселина, за тие машини: 
1) Машини за перење облека со капаци-

тет до 6 кд сува облека 
2) Машини за перење облека над 6 kg 

сува облека 
3) Мп ши ни за суво чистење 
4) Машини за сушење индустриски: 

а) машини и уреди за сушење син-
тетички и вештачки влакна, со 
вграден процесен сметач 

б) машини за сушење со ситести ба-
рабани 

в) други , 
5) Машини за сушење, освен индустрис-

ки 
6) Други машини: 

а) машини за пеглање нѕг конфекција 
и трикотажа 

б) машини за бојосување на камцуг • 

18 
14 

18 
14 

8 
15 

15 
15 

14 

14 

16 

16 
15 

15 
14 

15 

15 
15 

в) машини за бојосување на ткаенини 
(жигери), освен ненапонски 15 

г) машини за валање на ткаенини 15 
д) машини за намотување и метрење 

на ткаенини 15 
ѓ) машини за прскање и растегање на 

ткаенини 15 
е) други: 

1) машини за белење и бојосување 
на предиво 15 

2) друго 15 
7) Делови: 

а) машини за перење облека за дома-
ќинство (до 6 kg сува облека) 15 

б) други 15 
84.41 Машини за шиење; мебел за вградување 

на машини за шиење, игли за машини 
за шиење: 
1) Машини за шиење: 

а) машини за шиење за домаќинство 
и глави за тие машини 18 

б) индустриски машини за шиење и 
глави за тие машини: 
1) за составување делови на три-

котажа со помош на котелци 
со верижење до финост 16'2,57 
cm 15 

2) за шиење ткаенини 15 
3) други ' 14 

2) Игли за машини за шиење; мебел на-
менет за машини за шиење: делови за 
производите од тар број 84 41: 
а) мебел за машини за шиење 17 
б) игли за машини за шиење 17 
в) делови: 

Л машина за шиење 17 
2) други 17 

84.42 Машини (освен машини за шиење) за 
подготвупање, штавење ил si обработкана 
сурови или шта вени кожи (вклучувајќи 
и машини за обувки): 
1) За подготвување и штарење: 

а) машини за симнување месиште и 
машини за симнување месиште и 
маснотија 4 16 

б) машини за цедење на кол^а 16 
в) друго 15 

2) За обработка: 
а) машини за пеглање и шагриштра-

ње на кожа 15 
б) машини за брусење и стругање на 

кожа и козпо, со работна широчи-
на до 1800 mm, освен проодните 15 

в) друго 14 
3) За изработка и поппавка на обувки: 

а) машини за изработка на горки де-
лови на обувки 18 

б) машини за составување на кожни 
обувки (освен) машини за ценкање 18 

в) друго 15 
4) Друго 18 
5) Делови 18 

/ 

84.43 Конвертори, лонци за леење, калапи за 
инготи и машини за леење, за металур-
гија и леарпици на метали: 
1) Конвертори. леарски лон"и, калапи за 

инготи и машини за леење: 
а) коннертори* • 

1) за рафинације на фероникел 5 
2) други 8 
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О) машини за леење: 
1) машини ^а континуирано леење 

на течен челик 8 
2) машини за леење под притисок: 

а) на фероиикел 5 
б) други 7 

3) Друго: 
а) за леење на фероникел 5 
б) друго 12 
в) уреди за додавање на состојки, ме-

шање на лив под притисок и во 
вакуум 8 

г) калапи за инготи 12 
д) лонци за леење со механизам 12 
ѓ) други лонци за леење 12 
е) друго 12 

2) Делови 12 

84.44 Валалници, валалнички пруги и валја-
ци за нив: 
1) Валалници: 

а) валалнички станови 5 
б) валалнички пруги за топло и лад-

но валање 5 
в) валалници за изработка на цевки 5 
г) друго 10 

2) Вал јаци и други делови: 
а) вал]аци со тврдост до 90 шора и 

повеќе 5 
б) друго 12 

84.45 Алат ни машини за обработка на метали 
и метални карбиди, освен машините од 
тар. број 8449 и 84.50: 
1) Алатни машини што работат со помош 

на електроерозија или други елек-
трични или електронски процеси; ул-
тразвучни алатни машини 14 

2) Машини за изработка на запченици 14 
3) Стругови: 

а) за соборување на рабови на цевки 14 
б) други 18 

4) Машини за проширување и глодање: 
а) глода аки конзолни и продолжни 18 
б) глодалки портални 14 
в) други 18 

5) Машини за дупчење со бургија и со 
стругање со помош на нож (хоризон-
тални дупчалки): 
а) координати дупчалки 14 
р ) други: 

1) дупчалки за цилиндри 18 
2) други 18 

6) Машински пили (вклучувајќи ги и 
оние со фрикционо или абразивно от-
сечување) 17 

7) Рен диња: 
а) краткоодни 18 

- б) други 14 
8) Машини за изработка на завој ници: 

а) за режење со завојна- бургија 18 
б) други 14 

9) Машини за острење, обрежување, до-
терување, брусење, полирање, делува-
ње, порамнување или површинска об-
работка и слични машини што рабо-
тат со помош на точило, абразивни 
производи или производи за полира-

' ње: 

а; орусилки за рамно надворешно и 
внатрешно брусење: 
1) брусилки за инготи, челични 

гредички, слабови и ел. 11 
2) други 18 

б) машини за острење 18 
в) машини за фини обработки (поли-

рање, лепување, хоиување и ел.) 18 
г) машини за флешување и суперфи-

ниширање на делови на тркалави 
лежишта 10 

д) портални (тешки) брусилки за вал-
често брусење, со работен од над 
3 m 18 

ѓ) брусидки за коленести, вратила 18 
е) брусилки за цилиндри 18 

ж) брусилки за лежишта 18 
з) брусилки за дупчење делови на тр-

кала ви лежишта 10 
ѕ) друго 18 

10) Преси, освен оние од точ. 11, 12 и 13 
на овој тарифен број 17 

11) Машини за ковање и вгискување: 
а) машини за ковање: 

1) специјални машини за прецизно 
ковање 5 

2) дру ти ^ 15 
б) машини за втиснување 15 

12) Машини за свиткување, обликување, 
пресување или рамнење: 
а) машини за изработка на спирални 

пружини 5 
б) машини за исправање цевки 15 
в) други 15 

13) Машини за сечење со симнување, ма-
шини за пробивање и машини за на-
рекување 15 

14) Други алатни машини за обработка на 
метали или метални карбиди: 
а) машини (клупи) за извлекување 

жица, профили и цевки 10 
б) специјални машини за повеќе опе-

рации 18 
в) други 18 

84.46 Алатни машини за обработка на камен, 
керамика, бетон, азбест-цемент и слични 
минерални материјали, или за обработка 
на стакло на ладно, освен машините од 
тар. број 84.49: 

' 1) Машини за обработка на камен-гате-
ри и слични машини 14 

2) Машини за мазнење камен 14 
3) Машини за цепење и сечење неметали 17 
4) Машини за обработка на стакло 10 
5) Машини за обработка на бетон 17 
6) Други машини 15 

84.47 Алатни машини: за обработка на дрво, 
плута, коски, ебонит (тврда гума), тврди 
вештачки пластични материјали или 
други тврди материјали за резбарија, ос-
вен машините од тар. број 84.49: 
1) Машини за дупчење: 

а) машини за дупчење дрво, освен 
машините за дупчење железнички 
прагови 17 

б) машини за дупчење дрвени желез-
нички прагови 14 

в) други 14 
2) Машини за рендосување дрво 17 
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1 2 3 

3) Машини за високофреквентно лепење 
дрво 12 

4) Машини за глодање дрво 18 
5) Машини за дупчење дрво 18 
6) Пили за дрво, освен гатери 15 
7) Гатери за дрво 15 
8) Други машини за механичка обработ-

ка на дрво 18 
9) Преси за тврди пластични материи 17 

10) Други машини 14 

84.48 Делови и прибор, погодни за употреба 
исклучиво или главно со машините од 
тар. бр. 84.45 до 84.47 вклучувајќи и др-
жачи на работни предмети и алати, са-
моотворачки глави за режење завој ници, 
разделни глави и друг прибор за алатки 
машини; држачи на алат за кој и да е 
тип алат или алагни машини што при 
работа се држат во рака: 
1> Држачи на работни предмети, самоот-

во рачки глави за режење завој ници и 
разделни глави за алатни машини, др-
жачи на алати 16 

2) Друг прибор и делови за употреба со 
златните машини од тар. број 84.45 16 

3) Друг прибор и делови за употреба со 
алатните машини од тар. бр, 84.46 и 
84.47: 
а) за обработка на дрво и плута 14 
б) друго 14 

84.49 Алати што при работа се држат во рака 
или со нив рачно се управува пневмат-
ски или со вграден неелектричен мотор: 
1) Алати: 

а) со пневматски погон: 
1) пневматски чекани 15 
2) друго 16 

б) со хидрауличен погон 15 
в) моторни пили за дрво 16 
г) друго 16 

2) Делови 15 

84.50 Апарати за гасно заварување, лемење, 
сечење и површинско ка лење: 
1) Апарати за заварување и лемење, 

обични 18 
2) Апарати за автоматско сечење или за 

сечење со пренос од цртежи 15 
3) Други апарати за сечење и заварува-

ње 17 
4) Апарати за површинска термичка об-

работка 15 
5) Други апарати 17 
6) Делови _ 17 

84.51 Машини за пишување, освен машините 
за пишување со вграден механизам 
за сметање; машини за пополнување че-
кови: 
1) Машини за пишување со обични бук-

ви, електрични 15 
2) Машини за пишување со обични бук-

ви, ^ е л е к т р и ч н и 15 
3) Други машини за пишување; машини 

за пополнување чекови 15 

84.52 Машини за сметање; книговодствени ма- > 
шини, регистар-каси, машини за фран- У 
кирање пошта, машини за издавање би- У 

лети и слични машини со вградени уре-
ди за сметање: 
1) Машини за сметање (вклучувајќи и 

електронски калкулатори за на маса): 
а) електронски: 

1) џебни калкулатори 18 
2) калкулатори за на маса 18 

б) електромеханички 18 
в) други 18 

2) Сметководствени машини (вклучувај-
ќи и книговодствени магазини) 15 

3) Регистар-каси: 
а) терминални 15 
б) автономни: 

1) рецепциони 15 
2) други 15 

4) Машини за франкирање пошта, ма-
шини за издавање билети и слични 
машини 15 

84.53 Машини за автоматска обработка на по-
датоци и нивни единици; магнетни или 
оптички читачи, машини за транскриби-
рање (препишување) на податоци на но-
сителите на податоци во кодирана форма 
и машини за обработка на такви пода-
тоци, неспоменати или неопфатени во 
другите тарифни броеви од оваа глава, 
односно оваа тарифа: 
1) Аналогни машини и хибридни машини 10 
2) Комплетни дигитални машини за об-

работка на податоци, кои во исто ку-
ќиште содржат централна единица за 
обработка и барем една влезна и една 
излезна единица 10 

3) Комплети дигитални централни еди-
ници за обработка на податоци; диги-
тални процесори кои се состојат од 
аритметички, логички и управувачки 
елементи: 
а) процесни сметачи за термоелектра-
ни 13 
б) други 10 

4) Посебно увезени дигитални централни 
(главни) мемориски единици 10 

5) Периферни единици, вклучувајќи и 
управувачки и адаптерски единици 
(врзани директно или индиректно за 
централната единица) 10 

6) Друго 10 

84.54 Други канцелариски машини на пр. ма-
шини за умпожување-хектографски и 
шаблонски, машини за адресирање, ма-
шини за сортирање метални пари, ма-
шини за броење и завиткување метални 
пари, машини за острење моливи, за пер-
форирање и спојување со жичени копци): 
1) Машини за умножување 15 
2) Други машини 15 

84.55 Делови и прибор (освен покриени, куфе-
ри за машини и ел.), кои исклучиво или 
главно се наменети за машините од тар. 
бр. 84.51 до 84.54г 
1) Делови и прибор за машини за пишу-

вање од тар. број 84.51 15 
2) Делови и прибор за машините од тар. 

бр. 84.52 и 84.53 12 
^ 3) Делови и прибор за машините од тар. 

. број 84.54 иди за. машините за попол-
нување чекови од тар. број 84.51 15 
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84.56 Машини за сортирање, просевање, се-
парација, перење, дробење, мелење или 
мешање земја, камен, руди или други 
минерални материјали во цврста состојба 
(вклучувајќи и прав и маса-паста); ма-
шини за агломерација, моделирање или 
формирање на цврсти минерални горива, 
керамичка маса нестврднат цемент, гипс 
и ел. или други минерални производи во 
прав или форма на маса; машини за из-
работка на леареки калапи,- од песок: 
1) Машини за сортирање, просевање, се-

парација и перење: 
а) на руда 11 
б) други 11 

2) Машини за кршење или мелење: 
а) за нуди на метали 11 
б) дробилки за јаглен, со капацитет 
над 1000 t/h 11 
в) други 17 

3) Машини за мешање или гмечење: 
а) мешалка _ 17 
б) машини за подготвување и мешање 

бетон за нанесување на цевки 7 
в) други бетонари 17 
г) асфалтни бази 17 
д) друго 17 

4) Други машини: 
а) машини за пелетизација на руда на 

метали 7 
б) машини за формирање и ка лап ира-

ње на градежен материјал 17 
в) машини за сечење глинени -елемен-

ти за тули 17 
г) друго 17 

5) Делови 17 

•4.57 Машини за изработка и обработка на 
стакло (освен машини за обработка на 
стакло на ладно); машини за склопува-
ње на електрични сијалици, електронски 
и слични ламби и цевки: 
1) Машини за производство на рамно 

стакло 14 
2) Машини за изработка на друго стакло 14 
3) Машини за вклопување ш . електрич-

ни сијалици, електронски is слични 
ламби или цевки 14 

84.58 Автоматски машини за продажба (на пр., 
машини за марки, цигари, чоколада и 
прехранбени производи), освен машини 
за игра на среќа или за вештина: 
1) Автомати -за продажба на цигари « 

чоколада 15 
2) Автомати за продажба на поштенски 

марки 15 
3) Автомати за продажба на топли и 

ладни напивки 15 
Други автоматски машини за продаж-
ба на потрошни стоки , 15 

5) Друго 15 

84.59 Машини и механички уреди со посебни 
функции кои не се распоредуваат во 
ниеден тарифен број од оваа глава: 
1) Нуклеарни реактори и нивни делови 5 
2) Машини и механички уреди, за јавни 

работи, за градежништво и ел, 15 

3) Машини и механички уреди за ин-
дустријата на животински или расти-
телни масти и масла 17 

4) Машини и механички уреди за инду-
стријата на гума или на вештачки 
пластични маси: 
а) машини за инјекционо брзгање на 

пластични маси: 
1) за производство на сопирајќи 

облоги 7 
2) други 17 

б) за истиснување пластични маси 17 
в) за дување пластични маси 17 
г) мешалки за мешање агресивни хе-

миски материјали во цистерни и 
резервоари ' 10 

д) машини за истегнување, сечење и 
пакување вештачки и синтетички 
влакна 5 

ѓ) машини за нанесување пластична 
маса врз цевки по пат на екстру-
дирање 8 

е) други 17 
5) Машини и механички уреди, за инду-

стрија на тутун 12 
6) Машини и механички уреди за трети-

рање на дрво: 
а) уреди за формирање и пресување 

на плочи од дрвени влакна, ивер-
к у струганица, прав од плута и од 
други лигноцелулозни материјали 5 

б) други 12 
7) Машини и механички уреди за тре-

тирање на метали или на метални 
карбиди 17 

8) Други машини и механички уреди: 
а) механички смукалки 
б) хидраулични јамски подградби 17 
в) уреди за централно подмачкување 17 
г) уреди за приготвување и полнење 

на дупнатите со експлозив 17 
д) кормиларски уреди 17 
ѓ) механички справи за автоматско 

отворање и затворање на бродско 
грло 17 

е) машини за изработка на јажарија 
и плетарија 17 

ж) машини, апарати и уреди за до-
бивање високооктрнски бензини 5 

а) уреди за хидраулично тестираше 
цевки 8 

е) машини за нанесување цемент во 
цевки по пат на центрифугирање 7 

и) пропелерски мешалки за млеко 17 
ј) пропелерски мешалки други 17 
к) други 17 

9) Делови за машините и механичките 
уреди од точ. 2 до 8 на овој тарифен 
број 15 

84.60 Калапници за леарници на метали; кал-
апи што се користат за метали (освен 
калапи за инготи), метални карбиди, 
стакло, минерални метаријали (на пр.: 
керамички маси, бетон или цемент), гу-
ма, или вештачки пластични материјали: 
1) Калапи за одливки за изработка на 

обувки од пластични маси или од 
каучук 15 

2) Калапи за одливки на стакло и ке-
рамика 15 

3) Калапи за одливки од цемент, бетон 
и азбест — цемент 15 

4) Друго 15 
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84.61 славини, вентили и слични уреди за це-
воводи, котли, резервоари, бочви и сли-
чно, вклучувајќи и вентили за намалу-
вање на притисок и термостатички уп-
равувани вентили: 
1) Автоматски: 

а) во „Ѕ" изработка 12 
б) други 15 

2) Други: 
а) со електричен погон: 

1) во „Ѕ" изработка 12 
2) други 14 

б) со пневматски погон 14 
в) со хидрауличен погон 14 
г) други: 

1) во „Ѕ" изработка 12 
2) други 13 

84.62 Куглични, валчести, иглести бочвести 
тркалави лежишта: 
1) Куглични: 

а) едноредни: 
1) со пречник на отворот под 10 

mm 15 
2) со г печ ник на отворот од 10 mm 

до 60 mm 17 
3) со пречник на отворот над 60 

mm 15 
ft) повеќередни 15 

2) Валчести: 
а) едиоредни: 

1) со пречник на отворот под 15 mm 15 
2) со пречник на отворот од 15 mm 

до 130 mm 17 
3) со пречник на отворот над 130 

mm 15 
б) повеќередни 15 

3) Иглести 15 
4) Бочвести 15 
5) Делови: 

а) прстени, надворешни и внатрешни 17 
б) трка лави тела (куглици, вал јаци и 
* ДР) 15 
в) кафез«* 15 
г) други 15 

84.63 Трансмисиони вратила, криваи, куќишта 
за леле ишта, лизгави лежишта, запчени-
ци и запчести преносници (вклучувајќи 
и фрикциони тркала, менувачки кутии 
и други преносници со променливи бр-
зини), замавници, ременици и јажиња, 
макари, спој ници за вклучување и ис-
клучување, спој ници за вратила: 
1) Трансмисиони и коленести вратила 15 
2) Лизгави лежишта и куќишта за ле-

жишта : 
а) лизгави лежишта 15 
б) куќ ишта за лежишта 15 

3) За пчелици, склопови од запчаници, 
менувачки КУТИИ И други склопови за 
менување на брзина: 
а) хидраулични менувачи ' 15 
б) друго 15 

4) Спо]ници, ременици и замавници 15 
5) Zfpyro 15 

84.64 Затворани од метални листови комбини-
рани со друг материјал ѓна пр., со азбест, 
филц или со картон) или од метални фо-
лии во слоеви; сетови или асортимани на 
затиначи различни по составот за маши-
ни, цевки, црепа и ел., во кесиња во об-
вивки или во слични пакувања 15 

оз.оз делови за машини кои не содржат елек-
трични приклучоци, изолашри, калеми, 
контакти или други делови со ^ е л е к т р и -
чни карактеристики и кои не се распо-
редуваат во кој и да е друг тарифен број 
од оваа глава: 
1) Бродски пропелери 15 
2) Други делови 15 

Глава 85* Електрични машини и опрема; нивни 
делови 

З а б е л е ш к и : ј 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) по електричен пат загревани покривачи-

-ќебиња, креветски перници, муфови за стапала и 
ел., по електричен пат загревани облеки, обувки и 
перничиња за уши и други по електричен пат за-
гревани производи за облекување; 

2) производи од стакло од тар. број 70.11; 
3) по електричен пат загреван мебел од глава 

94 на оваа тарифа. 
2. Tap. број 85.01 не ги опфаќа производите опи-

шани во тар. бр. 85.08, 85.09 и 85.21, освен исправа-
чите со живина пара во метални танкови, кои се 
класираат во тар. број 85.01. 

3. Tap. број 85.06 ги опфаќа само следните елек-
тромеханички машини кои обично се употребуваат 
во домаќинство: 

1) правосмукалки, за мазнење подови, за 
мелење и мешање намирници, овошни соковници и 
вентилатори од која и да е тежина; 

2) Други машини, под услов нивната тежи-
на да не преминува 20 kg. 

Tap. број 85.06 не опфаќа машини за миење 
садови (тар. број 84.19), центрифугални и други 
машини за перење облека и рубелина (тар. бр. 
84.18 и 84.40), валјаци и други машини за пеглање 
(тар. бр. 84.16 и 84.40), машини за шиење (тар. број 
84.41) и електротермички уреди (тар. број 85.12). 

4. Под изразот „печатени кола" од тар. број 
85.19 се подразбираат колата ка ј кои на една изо-
лирана подлога со која и да е постапка на печа-
тење (на пр., со просечување и втиснување, со гал-
ванизација или нагризување) или со помош на слој 
(филм) се нанесени елементи на спроводници, кон-
такти или други печатени елементи (на пр., индук-
тивни намотки, отпорници или кондензатори), пое-
динечно или меѓусебно споени според претходно 
утврдена шема, но не и елементи кои можат да 
производат, да претворат, да модулираат или да за-
силат електричен сигнал (на пр. елементи на по-* 
луспроводници). 

Под изразот „печатени кола" не се разбираат 
кола комбинираш! со елементи што не^ се сметаат 
елементи добиени ЕО тек на постапка на печате-
ње. Печатените кола можат да бидат опремени со 
непечатени елементи на спојување. 

Колата со тенок или дебел слој кои содржат 
пасивни и активни елементи добиени во тек на 
иста технолошка постапка се распоредуваат во тар. 
број 85*21. 

5. Под изразот „диоди, транзистори и слични 
полуспроводнички елементи" од тар. број 85.21 се 
подразбираат елементи чија работа зависи од про-
мените на отпорноста под в ЛИЈ ание на електричното 
поле. 

Под, изразот „електронски микро-кола" (од тар. 
број 85.21) се разбираат: 
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1) микроспоеви на уснопен модул, леан мо-
дул, микромодул и слични видови, кои се состојат 
од дискретни, активни или активни и пасивни ми-
нијатурни компоненти кои се комбинирани и ме-
ѓусебно поврзани; 

2) монолитни интегрирани кола кај кои еле-
ментите на колото (диоди, транзистор^ отпорници, 
кондензатори, меѓуврски ити.), се формирани, по 
правило, во маса, како и на површината на полу-
спроводничкиот материјал (на пр., допираниот сили-
циум) што претставуваат неразделна целина; 

3) хибридни интегрирани кола ка ј кои па-
сивните и активните елементи се добиени со тех-
ника на тенок или дебел слој (отпорници, коиден-
затори, меѓуврски ити.), или со полуспроводничка 
техника (диоди, транзистори, монолитни интегри-
рани кола ити.), неразделно се соединети на една 
изолациона подлога (стакло, керамика итн.). Тие 
кола можат да содржат и минијатурни составни ди-
скретни компоненти. 

Производите од оваа точка се распоредуваат 
во тар. броз 85.21, а не во други тарифни броеви во 
кои инаку, со от лед на својата функција функци-
ја, би можеле да се распоредат. 

85.01 Генератори, мотори, прегворачи (кон-
вертори), ротациони или статички, тран-
сформатори, исправачи и исправачки 
апарати, индуктори: 
1) Мотори и генератори на еднонасочна 

струја 
2) Други мотори, вклучувајќи и универ-

зални мотори (за наизменична и ед-
нонасочна струја): 
а) електромотори од низок и висок 

напон во „Ѕ" изработка 
б) други 

3) Генератори на наизменична струја: 
а) турбогенератори, со сила над 

300.000 kW и повеќе 
б) генератори со сила 200.000 kW до 

300.000 kW 
в) други 

4) Генераторе™ агрегати, со клипни мо-
тори со внатрешно согорување: 

а) бесшумно за филмски и телеви-
зиски снимања 

б) други 
5) Ротациони конвертори 
6) Делови за производите од точ. 1 до 5 на 

овој тарифен број: 
а) колектори за електромотори од 

точ. 1 и 2 
б) други делови 

7) Трансформатори со диелектрична те-
чност: 
а) со сила од 20.000 kW А и повеќе 
б) други 

8) Други трансформатори: 
а) специјални трансформатори за 

електрични печки за топење на 
метална руда, со сила над 20 kVA 

б) суви трасформатори над 600 kVA 
в) други 

9) Статички конвертори, исправачи и 
исправачки апарати 18 

10) Индуктори is 
11) Делови за производите од точ. 7 до 10 
на овој тарифен број 18 

85.02 Електромагнети; перманентни магнети и 
производи од специјални материјали за 
производство на перманентни магнети 
(blanks); електромагнетни и перманент-
ни магнетски стегачки глави, стегачки 
направи и слични држачи на работни 
предмети; електромагнетски СПОЈ ници и 
преносници, електромагнетски кочници; 
електромагнетски глави за дигање: 
1) Електромагнети: 

а) меки феритни јатки 15 
б) други 15 

2) Перманентни магнети: 
а) леани 15 
б) феритни 15 
в) други 15 

3) Електромагнетски кочници: 
а) за автомобили 15 
б) други 15 

4) Електромагнетски спој ници 15 
5) Електромагнетски глави за дигање 15 
6) Друго 15 

85.03 Примарни ќелии и примарни батерии: 
1) Лекланшеови и воздушно-деполари-

зациони 18 
2) Ал ка дни (жива-цинк, сребро-цинк, 

20 никел-кадмиум) 15 
3) Друго 15 

85.04 Електрични акумулатори: 
1) Акумулатори: 

18 а) оловни акумулатори (киселински) 22 
18 б) челични акумулатори (алкални) 21 

в) други 21 
2) Делови: 

ЈЗ а) садови за акумулатори од тврда 
гума и пластична маса 16 

б) други делови 16 
18 
18 85.05 Рачни алати со вграден електричен мо-

тор: 
1) За дупчење 18 
2) За површинска обработка 18 

18 3) Кружни и верижни пили 18 
18 4) Бетонски вибратори 18 
1 8 5) Друго 18 

85.06 Електромеханички апарати за домаќин-
ство, со вграден електричен мотор: 
1) Правошмукалки^и апарати за мазне-

18 ње на под ** 16 
18 2) Бентилациони отстранувани на гасови 

и собни вентилатори 18 
3) Апарати за мелење и мешање храна; 

ЈЗ апарати за цедење на сокови од 
овошје 16 

4) Други апарати 16 
5) Делови 16 

18 

85.07 Електрични апарати за бричење и стри-
18 жење, со ^вграден електричен мотор: 
18 1) За бричење 16 
18 2) За стрижење 16 
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ои.ио IL.лек.трипи«* unpaid зе* д внуку вање и 
палење на мотори со внатрешно согору-
вање (вклучувајќи и магнети за пале-
ње, динамо магнети, калеми за палење, 
мали стартер-могори, свеќички за пале-
ње и усвитување); генератори (динама 
и алтернатори) и реглери кои се кори-
стат заедно со тие мотори: 
1) Стартери за мотори, динама и алтер-

натори 
2) Магнети за палење: 

а) динамо-магнети 
б) други 

3) И иду купони калеми (бобини) 
4) Свеќички 
5) Магнетни замавници 
6) Разводници 
7) Греј ни елементи „ 
8) Друго 

85.09 Електрична опрема за осветление и си-
тна л^паци ја и електрични бришани за 
стакло' апарати за спречување на замрз-
нување и замаглување, за велосипеди и 
моторни возила: 
1) Бришани за стакло, апарати за спре-

чување на замрзнување и замаглу-
вање за моторни возила 17 

2) Електричина опрема за осветление и 
сигнализација, за моторни возила 17 

3) Електрична опрема за велосипеди и 
мопеди 17 

85.10 Електрични преносни светилки (ламби), 
батериски и магнетски, освен ламбите 
од тар. број 85.09: 
1) Батериски и електрични светилки: 

а) џебни 15 
б) други 16 

2) Акумулаторон светилки: 
а) рударски: 

1) рударски електрични светилки 
во ..Ѕ" изработка 16 

2) други 16 
б) други 16 

3) Друго 16 

85.11 Индустриски и лабораториски електри-
чни печки и рерни и индукциона и ди-
електрична опрема за греење; електрич-
ни и ласерски машини и апарати за 
заварување, летување или сечење: 
1) Електрични печки, рерни и опрема за 

индукционо или диелектрично загре-
вање и нивни делови: 
а) електрични печки со капацитет 

над 25 t: 
1) за топење на руди на метали 10 
2) индукциски печки за одржување 

на температурата на истопен 
фероникел до 1650°С 5 

3) електрични печки за ферони-
кел со капацитет над 100 тони 

4) други 10* 
б) друго: 

1) за топење на руда на метали 
2) електроотпорни печки за тер-

мичка обработка на делови на 
тркалави лежишта во неутрал-
на атмосфера 

а) индукциски печки за загревање 
на трупчиња за прстени на 
тркалави лежишта 7 

4) друго ^ 15 
2) Електрични или ласерски машини и 

апарати за заварување, летување ил*и 
сечење и нивни делови: 
а) специјални електрични апарати за 

заварување. на валјаци 12 
б) агрегати за високофреквентно за-

варување на рабни цевки и про-
фили 12 

в) друго 15 

85.12 Грејани за вода; електрични апарати за 
греење почва и електрични апарати за 
греење простории; електрични апарати 
за уредување коса (за сушење, ондула-
ција и Слично); електрични пегли; елек-
тротермички уреди за домаќинство; 
електрични греани отпорници, ос?ен 
оние од тар. 6poi 85 24: 
1) Електрични грејани за вода: 

а) бојлери 15 
б) друго 15 

2) Електрични апарати за загревање 
почва и електрични апарати за за-
гревање простории 17 

3) Електрични апарати за уредување 
коса ' 18 

4) Електрични пегли за пеглање 17 
5) Електротермички апарати за дома-

ќинство: 
а) електрични шпорети 18 
б) друго 18 

* 6) Електрични греј ни отпорници 18 
7) Делови: 

а) греј ни плочки и цевести грејачи 
за шпорети } 18 

б) други 18 

85.13 Електрични апарати за жична^ телефо-
нија и телеграфија (вклучувајќи и так-
ви апарати за жични системи со носеч-
ка струја): 

1) Апарати: 
а) телефонски централи: 

1) куќни автоматски 18 
2) за јавен сообраќај 18 
2) индукторски 18 
4) јамски телефонски централи во 

„Ѕ" изработка 18 
5) други 18 

б) телефонски апарати: 
1) индукторски СВ и слични 16 
2) автоматски телефонски апа-

рати и регистрирачки телефон-
ски апарати 17 

3) јамски телефони во „Ѕ" изра-
ботка 17 

4) други 17 
в) телеграфски апарати и уреди, 

рачни 15 
г) телепринтери и слични електрични 

апарати 15 
д) други телеграфски апарати: 

1) автоматски телеграфски цен-
' трали: 

а) меѓумесни 18 
б) железнички 18 
в) други 18 
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2) други 18 
ѓ) високофреквентни уреда: 

1) телефонски 18 
2) други 18 

е) друго: 
• 1) телефонски уреди на УКБ 18 

2) друго 18 
2) Делови 18 

85.14 Микрофони и нивни постамент ; звуч-
ници; аудиофреквентни електрични 
потенлувачи: 
1) Апарати, вклучувајќи и пестаменти 

за микрофони: 
а) звучници и звучни кутии 15 
б) микрофони 15 
в) држачи на микрофони и слични 

N носачи 8 
р) потсилувачи ниско фреквентни 15 
д) друго 15 

2) Делови 15 

€5.15 Радиотелеграфски и радиотелефонски 
предавателни и приемни уреди, радио-
емисиони и телевизиски предавателни 
и приемни уреди (вклучувајќи и при-
емници со вградени уреди за свима ње и 
репродукција на звук) и телевизиски 
камери;- помошни уреди за радионави-
гаци]а, радари и радиоуреди за дале-
чинско управување: 
1) Предаватели и примопредаватели 15 
2) Телевизиски приемртци во боја, 

вклучувајќи и приемници со вгра-
дени уреди за снимање и репродук-
ц и и на звук 15 

3) Црно-бели телевизиски приемници 
вклучувајќи и приемници со' вгра-
дени уреди за снимање и репродук-
ција на звук 15 

4) Радиогтриемници,' конструирани или 
у адаптирани за вградување во мо-

торни возила, вклучувајќи и прием-
ници со вградени уреди за снимање 
и репродукција на звук ' 15 

5) Портабл радиоприемници, вклучу-
вајќи и приемници "со вградени уре-
ди за снимање на репродукции и 
звук 15 

6) Други радиоприемници, вклучувајќи 
и приемници со вградени уреди за 
снимање и репродукција на звук 16 

7) Радиотелефонски или радиотеле-
графски приемници 15 

8) Телевизиски камери 10 
9) Радионавигациони помошни уреди, 

радари и радиоуреди за далечинско 
управување 10 

10) Делови: 
^ а ) делови за производите од точ. 1 

до 7 на овој тарифен број 15 
, • б) делови за производите од точ. 8 

и 9 на овој тарифен број 10 

85 16 Електрична^ опрема за контрола на ж е -
лезничкиот сообраќај, на патниот соо-
браќај и на сообраќајот на внатрешните 
водни патишта и опрема што се употре-

бува за контрола на сообраќај во дуки, 
пристаништа и на аеродроми: 
1) Во железничкиот сообраќај 11 
2) Во патниот сообраќај 
3) Во водениот сообраќај 12 
4) Во воздушен сообраќај 12 
5) Во рудниците 12 
6) Други 12 

85.17 Електрични апарати за звучна и визу-
елна сигнализација (како што се: ѕвона, 
сирени, покажуеачки табли, алармни 
апарати за заштита од кражба и пожар), 
освен оние од тар. брод 85.09 и 85.16: 
1) За звучна сигнализација: 

а) алармни уреди за заштита од 
кражба и пожар: 
1) за рудници за јаглен 12 
2) други 12 

б) други: 
1) сигнални електрични уреди за 

авиони и бродови 12 
2) за рудници за јаглен 12 
3) други 12 

2) За визуелна сигнализација: 
а) сигнални електрични уреда за 

авиони и бродови 12 
б) за рудници за јаглен , 12 
в) други 12 

3) За комбинирана, звучновизуелна сиг-
нализација : 
а) сигнални уреди за авиони и бро-

дови 12 
б) за рудници за јаглен. 12 
в> други 12 

4) Делеви: 
а) сигнални уреди за авиони и бро-

дови 12 
б) за рудници за Јаглен 
в) други 

12 
12 

85.18 Електрични кондензатори, константни 
или променливи: 
1) Со константен (постојан) капацитет: 

а) кондензатори за телеграфира. те-
лефонија, висока фреквенција и 
мерење 17 

б) кондензатори за корекција на 
фактор на сила и за јака струја 17 

в) други 17 
2) Други: 

а) кондензатори за телеграфија, те-
лескопи ја, висока фреквенција и 
мерење 17 

б) кондензатори за корекција на 
фактор на сила и за јака струја 17 

в) други 17 

8519 Електрични апарати за вклучување и 
исклучување на електрични струјни 
кола; за заштита на електрични кола и 
за изработка на споеви за или во елек-
трични струјни кола (на пр: прекинува-
чи, релеи, осигурувачи, одводници на 
пренапони, придушувачи на лутачки 
бранови, штекери, сиј а лични грла (фа-
сонки), приклучни и разводни кутии; 
отпорници*- константин или дотерувач-
ки (вклучувајќи и потенциометри), освен 
греј ни отпорници; печатени кола, раз-
водни табли (освен телефонски развод-
ни табли) и командни табли: 
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1) Електрични апарати и нивни делови 
за вклучување и исклучување на 
електрични струјни кола; за заштита 
на електрични кола и создавање на 
споеви за или во електрични струјни 
кола; разводни табли и командни 
табли и нивни делови: 
а) кабелски спој ници и завршници 18 
б) мрежни командни табли со низок 

и висок напон, осветлуван™ и 
кабелски командни табли во „Ѕ" 
изработка 18 

в) заштитни расклопни апарати и 
разводни уреди со низок и висок 
напон во „Ѕ" изработка 18 

г) спој ници за спојување кабли со 
низок и висок напон во „Ѕ" изра-
ботка 18 

д)"командни табли за регулација на 
работа на машини за и з и с к у в а њ е 
и сува доработка на вештачки и 
синтетички влакна 18 

ѓ) разводни командни табли во „Ѕ" 
изработка 18 

е) командни табли за производство 
на метали 18 

ж) командни табли за производство 
на јаглен 18 

з) друго 18 
2) Печатени кола и нивни делови 18 
3) Отпорници, константни или дотеру-

вачки (вклучувајќи и потенциомет-
ри), освен греј ни отпорници и нивни 
делови 16 

IB5.20 Електрични сијалици со влакна и елек-
трични сијалици со празнење (вклучу-
ва јќи и инфрацрвени и ултравиолетова 
сијалици); лачни сијалици: 
1) Сијалици со влакно, освен инфрацр-

вени и ултравиолетови сијалици: 
а) до 1.000 W 15 
б) над 1.000 W 13 

2) Сијалици со празнење, освен ултра-
виолетови сијалици 16 

4) Р1нфрацрвени сијалици, ултравиоле-
тови сијалици и лачни сијалици 15 

5) Делови 15 

85 21 Термо јонски, ладнокатодни и фотока-
- тодни електронски ламби и цевки вклу-

чувајќи и ламби и цевки полнети со 
пара или гас, цевки за катодни зраци, 
цевки за телевизиски камери и ламби 
и цевки исправани со живин лак); ф о -
тоќелии; монтирани пиезо-електрични 
кристали; диоди, транзистори и слични 
полуспроводнички елементи; диоди за 
емитирање на светлост, електронски 
микрокода: 
1) Катодни цевки за телевизиска слика: 

а) за црно-бела слика 7 
б) за слика во боја 7 

2) Други електронски цевки (вклучувај-
ќи и цевки за телевизиски камери): 
а) приемни електронски цевки 15 
б) електронски цевки за телевизиски 

камери 10 
в) друго 12 

3) Дио ди, транзистори и слични полу-
спроводнички елементи; диоди за 
емитирање на светлост; фото-ќелии 

(вклучувајќи и фотодиоди и фото-
транзистори) 10 

4) Електронски микрокода 12 . 
5) Монтирани пиезо-електрични кри-

стали 12 
6) Делови 12 

85.22 Електрични уреди и апарати со посебни 
функции кои не се распоредуваат во кој 
и да е друг тарифен број на оваа глава: 
1) Забрзувани (акцелератори) на чести-

ци и нивни делови 5 
2) Друго: 

а) електрични апарати за палење 
мини во рударството, со над 40 
места за палење 5 

б) друго 15 

85.23 Изолирани електрични спроводници 
(вклучувајќи и емајлирани и анодизи-
рани), како што се: жици, кабли, прач-
ки, ленти и слично (вклучувајќи и ко-
аксијални кабли), со или без делови за 
спојување: 
1) Енергетски кабли: 

а) изолирани со хартија: 
1) со спроводници од бакар 15 
2) со спровод ници од алуминиум 15 

б) изолирани со термопластични маси 
1) со спровод ници од бакар 15 
2) со спроводници од алуминиум 15 

в) изолирани со гума 15 
г) изолирани со други материјали 15 

2) Телекомуникациони кобли: 
а) изолирани со хартија 15 
б) изолирани со пластична маса 15 
в) кабли со алуминиумон плашт 15 
г) коаксијални кабли 15 
д) други 15 

3) Друго 15 

85.24 Ја глени четчиња. јаглен за ла чии лам-
би, јаглен за батерии, јаглени електро-
ди и други предмети од јаглен кои се 
употребуваат за електрични цели: 
1) Јаглени или графитни електроди: 

а) за електролиза на алуминиум и 
за електролиза на натриум-хло-
рид 5 

б) електроди со пречник над 600 mm, 
освен електродите од точ. 1 под 
а) од овој тарифен број 5 

в) за лачни ламби 8 
г) за сијалици 8 
д) други 8 

2) Јаглени графитни четчиња и други 
лизга ви контакти 10 

3) Графитни стапчиња за батерии 10 
4) Отпорници 10 
5) Друго: 

а) антрацитни и аморфни оформени 
маси 10 

б) друго 10 

85.25 Изолатори од кој и да е материјал: 
1) Од стакло 13 
2) Од керамички материјали 13 
3) Од други материјали: 

а) од тврда гума 13 
б) од пластични материјали 13 
в) од други материјали ј 13 
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85.26 Изолациони фитинзи за електрични ма-
шини. уреди или опрема, изработени во 
целост од изолационен материјал или со 
незначителни компоненти од метали кои 
се вградени за време на леењето заради 
спојување, освен изолаторите од тар. 
број 85.25: 
1) Од стакло 13 
2) Од керамички материјали 13 

ч 3) Од други материјали: 
а) од стеатит и кордиерит 13 
б) од други материјали 13 

85.27 Цевки за електрични спроводници и 
спој ници за нив од прости метали, обло-
жени со изолационен материјал: 
1) Изолациони цевки и нивни слојни 

делови: 
а) од олово 10 
б) други ЈО 

2) Друго 10 

85.28 Електрични делови за маиш ни и апа-
рати кои не се споменати ниту опфате-
ни во други тарифни броеви на оваа 
глава 18 

О д д е л ХУИ 

ВОЗИЛА, ВОЗДУХОПЛОВИ И НИВНИ ДЕЛО-
ВИ; ПЛОВИЛА И ПРИДРУЖНА ТРАНСПОРТИ А 

ОПРЕМА 

З а б е л е ш к и : 

1. Овој оддел не ги опфаќа производите од тар. 
бр. 97.01, 97.03 и 97.08 ниту сенките со лизгалка то-
боганите и слично од тар. број 97.06. 

2. Под изразите: „делови" и „делови и прибор" 
од овој оддел не се разбираат следните производи 
било да можат или да не можат да се распознаат 
како производи на овој оддел: 

1) затиначи, подметки и слично (кои се рас-
поредуваат спрема материјалот од кој се изработени 
или во тар. број 84.64); 

2) производи за општа употреба наведени во 
точка 2 од забелешката кон оддел XV на оваа та-
рифа од прости метали (оддел XV) или слични про-
изводи од вештачки пластични материјали од тар. 
број 39.07; 

3) производи од глава 82 на оваа тарифа; 
4) произведи од тар. број 83.11; 
5) машини и механички уреди и други про-

изводи од тар. бр. 84.01 до 84.59, 84.61 и 84.62, како 
и делови за машини и мотори од тар. број 84.63; 

6) електрични машини и опрема (глава 85); 
7) производи од главата 90 на оваа тарифа; 
8) часовници (глава 91); 
9) оружје (глава 93); 

10) четки што се употребуваат како делови за 
возила (тар. број 96.01). 

3. Одредбите на глави 86 до 88 од оваа тарифа 
кои се однесуваат на деловите и приборот не ги оп-
фаќаат оние делови и прибор што се непогодни за 
употреба исклучиво или главно со производите од 
тие глави. Дел или прибор што му одговара на опи-
сот од два или повеќе тарифни броеви на тие глави, 

се распоредува во оној тарифен број чиј опис А 
одговара на главната употреба на тој дел или при-
бор. 

4. Летала специјално конструирани така што да 
можат да служат како патни возила, се распореду-
ваат како воздухоплови. Амфибиеки моторни возила 
се распоредуваат како моторни возила. 

5. Возила на воздушна перница се распоредуваат 
во овој оддел со возила со кои се нај слични, и тоа: 

1) во глава 86 — ако се конструирани така 
што да се движат на воздушна перница. Такви во-
зила задолжително имаат и шина — водилка; 

2) во глава 87 — ако се конструирани така 
што да се движат над земја или над земја и над вода; 

3) во глава 89 — ако се конструирани така 
што да се движат над вода, без оглед дали можат 
или не можат да пристануваат на плажи.или докови, 
или ако можат да се движат и над мраз. 

Делови и прибор за возила на воздушна перни-
ца се распоредуваат во оној тарифен број во кој се 
распоредуваат тие возила. 

Колосечен прибор на возови на воздушна пер-
ница се распоредува како колосечен — железнич-
ки прибор, а опрема за контрола на сообраќајот за 
системот на превозот do возови на воздушна перни-
ца — како опрема за контрола на железничкиот соо-
браќај. 

Глава 86* — Железнички локомотиви, трамваи и 
други шински возила и нивни делови; железнички 
и трамвајски склопови и прибор; опрема (^елек-
трична) за сообраќајна сигнализација од сите видови 

З а б е л е ш к а : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) железнички и трамвајски прагови, од дрво 

или бетон и бетонски елементи за водилки — шини 
за возови на воздушна перница (тар. бр. 44.07 и 68.11); 

2) железнички и трамвајски шински кон-
струкционен материјал, од железо или челик од тар. 
број 73.16; 

3) електрични сигнални уреди од тар. број 
85.16. 

2. Tap. број 86.09, покрај другото, опфаќа: 
1) оски, тркала, тркала монтирани на оски, 

бандажи, главнини и други делови на тркала; 
2) постаменти (долни и обртни); 
3) осни мачкалки и опрема за кочење; 
4) одбојници, вагонски спој ници и ,,хармони-

к а за спојување на платформу на вагони; 
5) делови за каросерии. 

3. Tap. број 86.10, покрај другото опфаќа: 
1) составени делови на колосеци, свртници, од-

бојници на крајот на колосекот и габаритни мерачи 
на товарот; 

2) семафори, механички сигнални дискови, 
уреди за дигање и спуштање рампа, сигнал еш и 
обртнички контролни уреди, било да се опремени 
или не со електрично осветление. 

Тарифен 
број 

НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
станка 

86.02 Електрични шински локомотиви, на аку-
мулатори или со надворешен извор на е-
лектрична енергија: 
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1) локомотиви за нормален колосек id 
2) Акумулатора«! локомотиви во „Ѕ" из-

работка 15 
3) Електрични тролеј локомотиви на по-

вршински копови за превоз на јаглен 
и јаловина во „Ѕ" изработка 15 

4) Други 15 

86.03 Други шински локомотиви; тендери 
1) Дизел електрични локомотиви 15 
2) Дизел хидраулични локомотиви 15 
3) Дизел механички локомотиви: 

а) дизел локомотиви во „Ѕ" изработка 15 
б) други 15 

4) Други шински локомотиви: 
а) за нормален колосек 15 
б) други 15 

86.04 Моторни железнички и трамвајски пат-;' 
нички и товарни коли и моторни дресини: 
1) Моторни возови, патнички 15 
2) Шинобусу патнички 15 
3) Моторни вагони, патнички 15 
4) Трамвајска моторна кола, патничка 15 
5) Моторни товарни вагони 15 
6) Моторни дресини 15 
7) Друго 15 

86.05 Железнички и трамвајски патнички ко-
ли и вагони за багаж, санитетски коли, 
затворски коли, коли со контролно мер-
ни уреди, поштенски коли и други ж е -
лезнички коли за специјални цели: 
1) Железнички вагони: 

а) патнички 15 
б) поштенски 15 
в) за багаж 15 
т) санитетски 12 
д) за испитување 12 
ѓ) за ручање (вагон-ресторан) 15 
е) сапон-коли 15 
ж) спални коли 15 
з) други 15 

2) Трамвајски приколки 15 
3) Друго: 

а) специјални јамски вагони за пре-
воз на луѓе во јами што се движат 
по една шина ' 15 

б) друго 15 

86.06 Железнички и трамвајски вагони — ра-
ботилници,^ дигалки и други сервисни 
возила: 
1) Железнички вагони — работилници 12 
2) Железнички вагони — дигалки 12 
3) Други железнички сервисни возила 12 
4) Дресини без мотор 12 
5) Трамвајски вагони — работилници 12 
6) Трамвајски вагони — дигалки 12 
7) Друго 12 

86.07 Железнички и трамвајски вагони за пре-
воз на стоки: 
1) Железнички вагони: 

а) ладилници ^ 15 
б̂  цистерни и слични товарни вагони 15 
в) вагони со вгралени истоварни уре-

ди — пневматски, хидраулични и 
други 15 

г) вагони — платформи со спуштен 
под за превоз на тешки стоки 15 

д) вагони за превоз на ситен добиток 15 
ѓ) вагони за превоз на крупен доби-

ток 15 
е) вагони за превоз на живина 15 
ж) вагони за превоз на живи риби 12 
з) вагони и јамски колички 12 
ѕ) друго: 

1) затворени вагони 15 
2) отворени вагони 15 
3) други 15 

2) Трамвајски вагони 15 

86.08 Контејнери специјално конструирани и 
опремени за еден или повеќе начини на 
превоз: 
1) За компримирани гасови 15 
2) За течности 15 
3) За цемент и вештачки ѓубриња 15 
4) За превоз на радиоактивни материи 12 
5) За превоз на стоки во растурена со-

стојба 15 
6) Други 15 

86.09 Делови за железнички локомотиви и 
т р а м п и и за други шински возила: 

1) Колски слогови 15 
2) Бандажи: 

а) за железници 15 
б̂  за трамваи ' 15 
в) други 15 

3) К о ч и л и : 
а) делови за сопирачки уреди за ло-

комотиви — уреди за испуштање 
песок " 15 

б) други 15 
4̂  Одвојници 12 
5) Друго: 

а) Делови з а х а р и н локомотиви (ос-
вен за котли и парни машини) 12 

б> Пени слогови за локомотиви < 5 
в) Сени слогови за трамваи 12 
г) Хидраулични амортизери за локо-

мотиви 10 
д) Трансмисиони вратила за дизел 

хидраулични локомотиви \ 12 
ѓ) Хидраулични менувачи за дизел хи-

драулични локомотиви 10 
е) Друго 12 

86.10 Ж е л е з н и ч к и и трамвајски шински скло-
пови и прибор, механичка опнама не-
електрична, за сигнализација и контро-
ла на патни, шински и други возила, на 
бродови и тги воздухоплови; делови на 
шински склопови, прибор или опрема: 
1) Железнички и трамвајски колосеци и 

нивни фитинзи: 
а> монтирани шини 12 
б) свртници 15 
в1* друго 15 

2) Механичка опрема ^електрична , за 
сигнализација и контрола на сите 
видови сообраќај: 
а) комплетни уреди со регулација 15 
б) оппема со хидоауличнии пневмат-

ски или слични уреди, но без уре-
ди за регулација 15 

в) друго 15 
3) Делови 13 
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Глава 87* — Возила и нивни делови освен желез-
нички и трамвајски шински возила 

З а б е л е ш к и : 

1. Тарифните броеви на оваа глава не опфа-
ќаат железнички и трамвајски шински возила кон-
струирани исклучиво за движење по шини. 

2. Како трактори, во смисла на оваа глава, се 
сметаат возила исклучиво конструирани за влечење 
или туркање на други возила, орудија иии товари, 
Сило да се опремени или неопремени со помошен 
уред кој во врска со главната намена на тракторите, 
овозможува и превоз на алат, семе, ѓубре и други 
стоки. 

3. Шасии со мотор опремени со кабини за во-
зачи се распоредуваат во тар. број 87.02, а не во 
тар. број 8 7 . 0 4 . 

4. Tap. бр. 87.10 и 87.14 не опфаќаат детски 
велосипеди кои немаат вградени тркалеви ле-
жишта, ниту детски велосипеди кои, иако имаат 
вградени, трка лави лежишта, не се конструирани 
во вообичаена форма на велосипеди за возрасни. 
Такви детски велосипеди се распоредуваат во тар. 
број 97.01. 

5. Како патнички возила од тар. број 87.02 се сме-
таат возила конструирани за превоз на патници (нај-
многу 9 патници вклучувајќи го и возачот). Овие во-
зила можат да бидат наменети за превоз на стоки 
(на пр., возила од тип „караван", „стеЈшн", „фами-
лијарен .,комби" итн.). 

Под теренски возила, во смисла на оваа за-
белешка. се подразбираат возила приспособи!! за 
користење по земјиште вон од патиштата, снабде-
ни со тркала со пренос на сите секи или со трка-
ла односно санки на предната осовина (погонска 
или не) и со гасеница на задниот дел. 

6. Под патничко возило во раставена состојба 
од прв степен на раставеност се подразбира пат-
ничко возило од тар. број 87.02/16 кое се увезува 
раставено 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 строј комплетен; 
5) управувачки механизам комплетен; 
6) внатрешна опрема; 
7) електроопрема и инструменти; 
8) други ненаведени склопови, потсклопови 

и делови. 
7. Под патничко ^ возило во раставена состојба 

од втор степен на раставеност се подразбира пат-
ничко возило од тар. број 87.02/16 тито се увезува 
раставено на агрегати CKD (completely knock 
down), и тоа: 

1) каросерија, бојосана или небојосана; 
2) мотор комплетен; 
3) менувач комплетен; 
4) мотор со менувач, спојница и пренесен 

механизам кои се директно поврзани и претставу-
ваат единствена целина; 

5) долен строј во склопови, потсклопови или 
делови; 

6) управувачки механизам во склопови, пот-
склопови или делови; 

7) внатрешна опрема во делови; 
8) електроопрема и инструменти; 
9) други ненаведени склопови, потсклопови 

и делови. ' 
8. Под теренско возило односно камион во рас-

тавена состојба од прв степен на раставеност се 

подразбира теренско возило од тар. број 87 02/1 г од-
носно камион од тар. 6poj 87 02 Зв — 3 до 6 кое се 
увезува раставено на агрегати, и тоа: 

1) кабина бојосана или небојосана; 
2) мотор комплетен со агрегати; 
3) менувач комплетен; 
4) рамка на шасијата комплетна; 
5) предна оска комплетна; 
6) заден мост комплетен; 
7) управувачки механизам комплетен; 
8) внатрешна опрема; 
9) електроопрема и инструменти; 

10) други неспо?ленати делови, склопови и 
потсклопови. 

9. Под теренско возило односно камион во рас-
тавена состојба од втор степен на раставеност се 
подразбира теренско возило од тар. број 87.02/1г од-
носно камион од тар. број 87.02/Зв — 3 до 6 што се 
увезува раставено на агрегати, и тоа: 

1) кабина во потсклопови; 
2) мотор комплетен; 
3) менувач комплетен; 
4) рамка на шасијата 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 неспоменати делови, склопови и 
потсклопови. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
-број стапка 

1 2 3 

87.01 Трактори (освен оние од тар. број 87.07), 
со или без уред за одземање на силата, 
витли или ременици: 
1) Трактори гасени чари 16 
2) Патни влекачи, за полуприколки 15 
3) Друго: 

а) едноосни 16 
б) други: 

1) до 120 КЅ: 
а) шумски зглобни трактори 15 
б) други 16 

2) над 120 КЅ: 
а) шумски зглобни трактори 15 
б) други 16 

87.02 Моторни возила за превоз на лица, сто-
ки или материјали (вклучувајќи и спорт-
ски моторни возила, освен оние од тар. 
број 87.09): 
1) Патнички возила (освен моторни во-

зила за јавен сообраќај), вклучувај-
ќи ги и возилата конструирани за 
превоз на патници и стоки: 
а) патнички возила, составени: 

1) до 1000 ст« 25 
2) над 1000 до 1500 с т 8 25 
3) над 1500 до 2000 с т 8 ~ '25 
4) над 2000 с т 8 25 

б) патнички возила во раставена со-
стојба: 
1) во прв степен на раставеност 23 
2) во втор степен на раставеност 21 

в) теренски возила составени 20 
г) теренски возила во раставена со-

стојба: 
1) во прв степен на раставеност 20 
2) во втор степен на раставеност 17 
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д) санитетски возила 20 
ѓ) други 18 

2) Моторни возила за превоз на лица 
во јавен сообраќај: 
а) автобуси: 

1) составени 22 
2) во прв степен на раставеност 18 
3) во втор степен на раставеност 15 

б) тролејбуси 12 
в) друго 15 

3) Друго: 
а) цистерни 15 
б) ладилници и возила со изолација 15 
в) камиони (вклучувајќи и кипери и 

дампери): 
1) над 70 t носивост Сл 
2) над 30 до 70 t носивост 5 
3) над 20 до 30 t носивост: 

а) составени 22 
б) во прв степен на раста веност 18 
в) во втор степен на раставеност 15 

4) Над 10 до 20 t носивост: 
а) составени 22 
б) во прв степен на раставеност 18 
в) во втор степен на раставеност 15 

5) Над 2 до 10 t носивост: 
а) составени 22 
б) во прв степен на раставеност 18 
в) во втор степен на раставеност 15 

6) до 2 t носивост: 
а) составени 22 
б) во прв степен на раставеност 18 
в) во втор степен на раставеност 15 

7) влекачи со сандак 15 
г) друго 18 

87.03 Моторни возила за специјални цели (ка-
ко што се: самотоварни возила за пре-
фрлање на дефектни возила, противпо-
жарни возила, возила со скали на из-
влекување, возила за чистење на ули-
ци, возила — снежни плугови, возила 
за полевање на улици, возила — дигал-
ки, рефлекторски возила, возила — под-
вижни работилници и подвижни радио-
лошки возила), освен моторните возила 
од тар. број 87.02: 
1) За геолошки истражувања 15 
2) За чистење снег 13 
3) За чистење улици 15 
4) За полевање улици 13 
5) Противпожарни возила 15 
6) Возила — дигалки 13 
7) Возила — подвижни работилници 15 
8) Ва д пол опши возила 15 
9) Подвижни клиники 15 

10) Возила со вградени бетонски ме-
шал ки: 
а) со зафатнина до 10 т® 15 
б) друго 15 

11) Радио и телевизиски репортажни во-
зила, со вградена опрема 15 

12) Возила со вградени бетонски пумпи 15 
13) Друго 15 

87.04 Шасии со мотори за моторни возила од 
тар. бр. 87.01, 87.02 и 87.03: 
1) За патнички возила 15 
2) За други возила: 

а) за трактори 15 
б) за камиони 15 
В) за автобуси 15 
г) за други возила 15 

87.05 Каросерии (вклучувајќи и кабини) за 
моторни возила од тар. бр. 87.01, 87.02 и 
87 03: 
1) Каросерии за автобуси и тролејбуси 16 
2) Каросерии за патнички возила 16 
3) Друго 15 

87.06 Делови и прибор за моторни возила од 
тар. бр. 87.01, 87.02 и 87.03: 
1) Делови за моторни возила носивост 

над 70 t Сл 
2) Делови за други моторни возила: 

а) менувачи 15 
б) диференцијали 15 
в) управувачки механизми 15 
г) делови за производите од точ, 2) 

под а, б, и в на овој тарифен број 15 
д) делови и склопови на механизмот 

за кочење 15 
ѓ) зглобови и спојки: 

1) хомекинетички зглобови со кар-
дански крст 15 

2) друго 15 
е) лп дил ници. ^електрични грејачи, 

резервоари за гориво, придушува-
чи и нивни делови 15 

ж) лелови за каросерии 15 
з) неподвижни оски 15 
ѕ) спо] ници (куплунзи) и нивни де-

лови 15 
и) друти делови: 

1) делови обработени (отпресоци, 
одливки, отковки) 15 

2) делови необработени (отпресо-
ци, одливки и отковки) 15 

87.07 Механички подвижни работни товарни 
возила кои се користат во фабрики, 
складови, докови или на аеродроми за 
превоз на кратки растојанија или за 
манипулација со стоки (на пр., возила-
платформи. виљупткари и работни вози-
ла од порта лен тип): трактори кои се 
користат на перони на железнички ста-
ници: делови за напреднаведените во-
зила* 
1) Индустриски механички подвижни 

возила; трактори кои се употребуваат 
на железнички перони: 
а) виљушкари до 12 тони носивости и 

со височина на дигање до 6 m 15 
б) други виљушка ри 15 
в) за превоз на течна згура и мета-

ли со носивост над 50 t 5 
г) друго 15 

2) Делови 15 
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87.08 Тенкови и други оклопни борбени вози-
ла, моторизирани, со вооружување или 

1 без вооружување и делови на такви 
возила 

87.09 Мотоцикли, автоцикли и велосипеди со 
помошен мотор, со или без бочни при-
колки; бочни приколки од сите видови: 
1) Мотоцикли и скутери 
2) Мопеди 
3) Велосипеди со помошен мотор 
4) Друго 

87.10 Велосипеди (вклучувајќи и доставни 
трицикли), без мотор: 
1) Велосипеди 
2) Детски велосипеди, со пречник на 

тркалата над 12" 
3) Друго 

87.11 Количка за инвалиди, со мотор или без 
мотор, или механички задвињувања на 
друг начин 

87.12 Делови и прибор за производите од 
тар. бр. 87.09, 87.10 и 87.11: 
1) Од тар. број 87.09 
2) Од тар. број 87.10 
3) Од тар. број 87.11 

87.13 Детски колички и нивни делови 

87.14 Други возила (вклучувајќи и прикол-
ки), без механички погон, и нивни де-
лови: 
1) Приколки и полуприколки, за дому-

вање или кампување 
2) Приколки и полуприколки, за превоз 

на стоки: 
а) тракторски: 

1) за течен кислород 
2) други 

б) други 
3) Други возила: 

а) растурани на ѓубре 
б) друго 

4) Делови 

10 

18 
18 
18 
18 

15 

15 
18 

10 

18 
18 
10 

12 

17 

10 
15 
15 

15 
17 
17 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

88.01 Балони и воздушни бродови 5 

88.02 Авиони, едрилици и змејови; ротошути: 
1) Авиони, неопремени со уреди за ме-

ханичка пропулзија; ротошути: 
а) едрилици 10 
б) друго 10 

2) Хеликоптери * 10 
3) Други авиони чија тежина во ^ о п -

товарена состојба не преминува 
2000 kg: 
а) со носивост до 600 kg 15 
б) со носивост над 600 kg 15 

4) Други авиони чија тежина во неопто-
варена состојба преминува 2000 kg а 
не преминува 15.000 kg: 
а) авиони за патнички сообраќај, со 

најмалку 5 патнички седишта Сл 
б) други 15 

5) Други авиони чија тежина во ^ о п -
товарена состојба преминува 15.000 kg: 
а) авиони за патнички сообраќај, со 

најмалку 5 патнички седишта Сл 
б) други 15 

88.03 Делови за производите од тар. бр. 88.01 
и 88.02: 
1) Од тар. број 88.01 5 
2) Од тар. бр. 88.02: 

а) од точка 5 на овој тарифен број Сл 
б) други 10 

88.04 Падобрани, нивни делови и прибор 10 

88.05 Катапулти и слична воздухопловна оп-
рема за лансирање, средства за обука 
на летачи наземи, делови за кои и да 
било наведени производи: 
1) Катапулти и слична воздухопловна 

опрема за лансирање 10 
2) Средства за обука на летачи наземи 5 
3) Делови 10 

Глава 89* — Бродови, чамци и други пловечки 
постројки 

З а б е л е ш к а : 

Бродски корита и незавршени или некомплетни 
пловила (составени, несоставени или раставени) и 
целосни пловила (несоставени или раставени), се 
распоредуваат во тар. број 89.01 ако ги немаат суш-
тествените карактеристики на бродско корито од-
носно на пловило. 

Глава 88* — Воздухоплови и нивни делови, падо-
брани, катапулт!! и слична воздухопловна опрема 
за лансирање, средства за обука на летачи наземи 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

89.01 Бродови, чамци и други пловила кои не 
се распоредуваат во кој и да било од 
следните тарифни броеви на оваа глава: 
1) Воени бродови од сите видови 5 
2) Јахти и други пловила за разонода 

или спорт: 
а) чамци за веслање, кајакарење и 

кануистика. изработени од специ-
јално дрво или од пластична маса 15 

б) друго 15 
3) Танкери од сите видови 5 
4) Други бродови за превоз на стоки 

вклучувајќи и бродови за превоз и 
на патници и на стоки: 
а) поморски товарни бродови 5 
б) траекти 5 
в) друго 5 

5) Рибарски бродови: бродови-фабрики 
и други бродови, кои се користат во 
активности директно поврзани со 
рибарење 10 
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1 2 3 

6) Друго: 
а) патнички бродови 12 
б) бродови со крилца (хидрокрилни) 

и на воздушна перница 5 
в) друго 12 

89.02 Бродови специјално наменети за влече-
ње или за туркање на други пловила: 
1) Лучки и вонлучки реморкера намене-

ти за спасување, јачина над 600 КЅ 5 
2) Други 12 

89.03 Пловечки4 светилници, противпожарни 
пловила, пловечки багери од сите видо-
ви, пловечки дигалки и други пловила, 
за кои пловидбата е споредна во однос 
на нивната главна функција; пловечки 
докови; пловечки или нуркачки дупча-
чки или производствени платформи: 
1) Пловечки докови 5 
2) Пловечки платформи за подморски 

истражувања и експлоатација 5 
3) Дигалки, багери, противпожарни пло-

вила, со сопствен погон 10 
4) Светилници 10 
5) Друго 10 

89.04 Бродови, чамци и други пловила за ре-
жење Сл 

89.05 Пловечки постројки, освен пловилата 
(на пр., кесони, платформи за истовару-
вавме, плутачи и патокази) 12 

О д д е л XVIII 

ОПТИЧКИ, ФОТОГРАФСКИ. КИНЕМАТОГРАФ-
СКИ, МЕРНИ, КОНТРОЛНИ, ПРЕЦИЗНИ, МЕДИ-
ЦИНСКИ И ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПА-
РАТИ; ЧАСОВНИЦИ; МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ; 
АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈА НА 
ЗВУК; ТЕЛЕВИЗИСКИ АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ 
ИЛИ РЕПРОДУКЦИЈА НА СЛИКА И ЗВУК; НИВ-

НИ ДЕЛОВИ 

Глава 90* — Оптички, фотографски, кинематограф-
ски, мерни, контролни, прецизни, медицински и хи-

руршки инструменти и апарати и нивни делови 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) производи што се употребуваат во машини, 

уреди, инструменти или во апарати, од мека гума од 
тар. број 4 0 . 1 4 , од кожа или од вештачка кожа од 
тар. број 4 2 . 0 4 или од текстилен материјал од тар. 
број 59 17, 

2) огноотпорни производи од тап. број 69.03; 
лабораториски, хемиски и индустриски производи од 
тар. број 69.09; 

3) стаклени огледала кои не се оптички об-
работени,, од тар. број 70.09 и огледала од прост ме-
тал или од благороден метал, кои не претставуваат 
оптички елементи од тар. број 83.06 или од глава 
71 на оваа тарифа; 

4) производи што се распоредуваат во тар. бр. 
70.07, 70.11. 70.14, 70.15, 70.17 и 70.18); 

5) делови за општа употреба кои се наведени 
во точка 2 на забелешките кон оддел XV на оваа 
тарифа од прости метали (оддел XV) или слични 
производи од вештачки пластични материјали од 
тар. број 39.07; 

6) пумпи кои содржат направи за мерење од 
тар. број 84.10; апарати за контрола и броење, кои 
работат врз база на мерење и посебно увезени те-
гови за ваги од тар. број 84.20;, машини за дигање 
и манипулација од тар. број 84.22; фитинзи за регу-
лирање на работата на алатни машини или алати на 
тие машини од тар. број 84.48, вклучувајќи и фитип-
зи со оптички направи за исчитување за скала (иа пр., 
оптички разделни глави), но не и оние кои сами по 
себе се суштествени оптички инструменти (на пр., 
телескопи за дотерување); вентили и други уреди од 
тар. број 84.61; 

7) рефлектори и подвижни рефлектори што 
се употребуваат на моторни возила од тар. број 85.09, 
и радионавигациони помошни апарати и радари од 
тар. 6poj 85.15; 

8) кинематографски апарати за снимање, ре-
продукција или повторно снимање на звук, кои ра-
ботат само со магнетски процес од тар. број 92.11 и 
магнетски звучни глави од тар. број 92.13; 

9) производи од глава 97 на оваа тарифа; 
10) мерачи на зафатнина кои се распоредуваат 

според материјалот од кој се изработени; 
11) калеми, шпулни или слични подлоги, кои 

се распоредуваат според материјалот од кој се из-
работени (на пр. тар. број 39.07 или оддел XV). 

2. Делови и прибор, кои се подобни за употреба 
само или главно за машини, уреди, инструменти или 
апарати од кој и да е тарифен број на оваа глава, 
освен производите од точка 1 на овие забелешки, се 
распоредуваат на следниот начин: 

1) делови и прибор кои сами за себе претста-
вуваат машини, уреди, инструменти или апарати 
(вклучувајќи ги и оптичките елементи од тар. бр. 
90.01 и 90.02) од кој и да било тарифен број на оваа 
глава или на глава 84 (освен тар. број 84.65), на глава 
85 (освен тар. број 85.28) и на глава 91 од оваа тарифа, 
се распоредуваат во соодветниот тарифен број; 

2) други делови и прибор се распоредуваат во 
тар. број 90.29 ако им одговараат на условите од тој 
тарифен број. Во спротивно тие делови и прибор 
се распоредуваат во тарифен број во кој се распоре-
дува машината, уредот, инструментот или апаратот. 

3. Tap. број 90.05 не ги опфаќа астрономските 
телескопи непогодни за земски набљудувања (тар. 
број 90.06), или нишанските телескопи за огнени 
оружја, перископските телескопи за подморници или 
тенкови или телескопи за машини, уреди, инструмен-
ти или апарати од оваа глава. Таквите телескопи 
се распоредуват во тар. број 90.13. 

4. Ако оптички инструменти, уреди и машини за 
мерење или испитување, можат да се распоредат во 
тар. број 90.13 или во тар. број 90.16, се распоредуваат 
во тар. број 90.16. 

5. Tap. број 90.28 опфаќа: 
1) инструменти и апарати за мерење или ис-

питување на електрични големини; 
2) машини, уреди, инструменти и апарати 

опишани во тар. бр. 90.14, 90.15, 90.16. 90.22, 90.23, 
90.24, 90.25 и 90 27 (освен стробоскопи), чија работа 
зависи од електричната појава која се менува во 
зависност од факторот што се истражзгва или авто-
матски контролира; 

3) инструменти или апарати за мерење или 
откривање на алфа, бета. гама, X-зраци, космички 
или слични радијации; 

4) автоматски регулатори на електрични го-
лемини и инструменти и апарати за автоматска кон-
трола на ^ел ект р ич ни големини чија работа за-* 
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виси од електричната појава, која се менува во 
зависност од факторот што се контролира. 

6. Сандаци, кутии и слични контејнери, уве-
зени со производите од оваа глава се распоредуваат 
со тие производи, ако е вообичаено да се прода-
ваат со тие производи. Сандаци, кутии и слични 
контејнери увезени посебно, се распоредуваат во 
соодветните тарифни броеви. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

90.01 Леќи, призми, огледала и други оп-
тички елементи од кој и да е материјал, 
немонтирани освен такви оптички нео-
бработени елементи од стакло; листови 
или плочки од поларизирачки материјал: 
1) Леќи, призми, огледала и други оп-

тички елементи: 
а) за очила, оптички обработени 15 
б) контактни леќи 15 
в) други 15 

2) Плочи или листови од поларизирачки 
материјал 15 

90.02 Леќи, призми, огледала и други оп-
тички елементи, од кој и да е материјал, 
монтирани, што се делови или прибор за 
инструменти или апарати, освен такви 
оптички необработени елементи од 
стакло 15 

90.03 Рамки, рамови и нивни делови, за 
очила, за цвикери, за лорњони, заштитни 
очила и слично: 
1) Рамки за очила и цвикери: 

а) од пластична маса 18 
б) други 18 

2) Друго 18 

90.04 Очила, цвикери, лорњони, заштитни 
очила, корективни, заштитни или за 
други - цели: 
1) Очила за сонце: 

а) со рамки од пластична маса 18 
б) други - 18 

2) Очила за корекција на видот 16 
3) Заштитни очила 16 
4) Друго 18 

90.05 Дурбини или двогледи (монокуларни и 
бинокуларни), со призми или без нив 15 

90.06 Астрономски инструменти (на пр., те-
лескопи, меридијани«! и екваторијални 
телескопи) и конструкции за нивно мон-
тирање, освен инструменти за радиоас-
трономија 5 

.90.07 Фотографски апарати; фотографски 
флеш (блиц) апарати и флеш сијалици, 
освен сијалиците со празнење од тар. 
број 85.20: 
1) Фотографски апарати: 

а) специјални за индустрија и меди-
цина 15 

б) други 18 

АЈ ^it-uiyji pcn^j^jvn флеш ^илиЈц/ апарати и 
флеш-сијалици, освен сијалиците со" 
празнење од тар. број 85.20: 
а) апарати 18 
б) сијалици 15 

3) Делови и прибор 18 

90.08 Кинематографски камери, проектори, 
уреди за снимање и репродукција на 
звук и од која и да е комбинација на тие 
производи: 
1) Кинематографски камери, проектори; 

уреди за снимање и репродукција на 
звук, комбинирани или некомбини-
рани за филм со широчина помала од 
16 mm вклучувајќи камери за дупли 
филм со широчина од 8 mm 17 

2) Кинематографски камери, проектори, 
уреди за снимање и репродукција на 
звук, комбинирани или ^комбини-
рани, за филм со широчина од 16 mm 
и повеќе, исклучувајќи ги камерите 
за дупли филм со широчина од 8 mm 17 

3) Делови и прибор: 
а) за производите од точка 1 на овој 

тарифен број 17 
б) за производите од точка 2 на овој 

тарифен број 15 

90.09 Проектори на слики (освен кинемато-
графски проектори); апарати за увели-
чување или намалување на фотографии 
(освен кинематографски) 15 

15 

90.10 Апарати и опрема, што се користат во 
фотографски или кинематографски ла-
боратории кои не спаѓаат во ниеден та-
рифен број на оваа глава; апарати за 
фотокопирање (со или без оптички или 
контактен систем) и апарати за копирање 
со топлотна постапка; екрани за проек-
тори: 
1) Апарати за фотокопирање или тер-

мокопирање 15 
2) Делови и ћрибор за употреба со апа-

рати за фотокопирање или термоко-
пирање 

3) Друго: 
а) уреди за кинематографски и теле-

визиски лаборатории и студија 15 
б) уреди за автоматско развивање и 

сушење на рендгенски филмови 15 
в) друго 15 

90.11 Микроскопски и дифракциони апарати, 
електронски и протонска. 
1) Електронски и протонски микроскопи 10 
2) Друго 15 

90.12 Сложени оптички микроскоп^ со уред 
или без уред за фотокопирање или за 
проектирање на слика: 
1) Оптички микроскоп^ индустриски 10 
2) Други оптички микроскопи 15 

90.13 Оптички апарати и инструменти (но не 
вклучувајќи апарати за осветлување, ос-
вои рефлектори) што не спаѓаат во кој 
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и да е друг тарифен opoj на оваа глава; 
ласери, освен ласерски диоди:^ 
1) Рефлектори: 

а) до 10 kW 12 
б) над 10 kW , 12 

2) Лупи 10 
3) Друго 10 

90.14 Инструменти и апарати за геодетско 
премерување (вклучувајќи и фотограмет-
риски премерувања), хидрографски, на-
вигациони метеоролошки, хидролошки 
и геофизички инструменти; компаси и 
телеметри: 
1) Навигациони инструменти и компаси 15 
2) Друго 15 

90.15 Ваги со осетливост 5 саитиграма или со 
пофина осетливост, со тегови или без 
тегови 15 

90.16 Инструменти за цртање за обележување 
и за математичко сметање, машини за 
планирање, пантографи,, сметачи — ши-
бери, диск-сметачи и слично; инстру-
менти за мерење или контрола, како и 
машини и апарати што не се распореду-
ваат во некој друг тарифен број на оваа 
глава (на пр., микрометри, шестари, ка-
ли брал ници, прачки за мерење, машини за 
урамнотежување (балансирање); проек-
тори на профили: 
1) Инструменти, апарати и машини: 

а) инструменти за цртање, обележу-
вање и математичко сметање 12 

б) мерни и контролни инструменти, 
апарати и машини: 
1) шублери 12 
2) микрометри . 12 
3) ваги за мерење на дијаграми на 

сила 15 
4) друго 12 

в) друго 12 
2) Делови и прибор 12 

90.17 Медицински, забарски, хируршки и ве-
теринарски инструменти и апарати, 
(вклучувајќи и електромедицински апа-
рати "и апарати за испитување на видот): 
1) Електромедицински апарати: 

а) инфрацрвени и други апарати за 
светлосна и топлинска терапија 15 

б) дијатермички високофреквентни и 
краткобранови апарати 15 

в) електрокардиоскопи и електрокар-
диографи 15 

г) електромедипински шок-апарати 15 
д) активнотераписки апарати 15 
ѓ) медицински апарати и прибор, 

други, електрични 15 
2) Забарски инструменти и апарати 15 
3) Друго: 

а) хируршки инструменти, апарати и 
прибор 15 

б) д т а гностички инструменти, апа-
рати и прибор 15 

в) ветеринарски инструменти, апа-
рати и прибор 15 

г) валвули за невро- и кардио-васку-
ларна хирургија 15 

д) медицински инструменти и апа-
рати, други 15 

ѓ) друго 15 

yu.lo Апарати за механотерапија; апарати за 
ма са ж а; апарати за психотестирање; 
апарати за вештачко дишење; озоноте-
рапија, оксигенотерапија, аеросолтера-
пија и ел.; апарати за дишење (вклучу-
ва јќи и гас-маски и слични апарати): 
1) Гас-маски и слични апарати: 

а) изолациони апарати за спасување 7 
б) друго 10 

2) Апарати за масажа 15 
4 3) Апарати за озонотерапија, за аеросол-

-терапија и за> давање кислород 15 
4) Апарати за психотестирање 15 
5) Апарати за механотерапија Г5 
6) Апарати за заштита при работа 5 
7) Аспиратори за солен прав 7 
8) Друго 15 

90.19 Ортопедски справи, хируршки појаси, 
утеги и слично копчи и други помагала 
за преломи; вештачки екстремитети, очи, 
заби и други вештачки делови на тело; 
помагала за подобрување на слухот и 
други апарати што се носат или вгра-
дуваат во тело за да надоместат не-
достаток или инвалидност: 
1) Помагала за подобрување на слухот 10 
2) Друго: 

а) стимулатори за работа на срцето 
(пеисмејкери) за вградување во ор-
ганизмот на пациентот 

б) ортопедски апарати и помагала: 
1) апарати за лекување на преломи 15 
2) ортопедски појаси 15 
3) ортопедски чевли 15 
4) друго 15 

в) вештачки екстремитети, очи, заби 
и др.: 
1* вештачки екстремитети 15 
2) вештачки очи 15 
3) вештачки заби 15 
4) протези 15 
5) друго 15 

г) друго 15 

90.20 Апарати засновани врз користење на 
реидген-зраци или радијација на радио-
активни материи (вклучувајќи и апарати 
за радиографија ја радиотерапија) ренд-
генски генератори, рендгенски цев-
ки, рендгенски екрани; рендгенски гене-
ратори со висок напон: рендгенски кон-
тролни табли и маси; рендгенски маси, 
столови и слично за испитување и леку-
вање: 
1) Рендген апарати, апарати врз база на 

радиоактивни изотопи и други апа-
рати врз база на нуклеарно зрачење: 
а) апарати за автоматско испитување 

на радиоактивно обележени мос-
три 5 

б) други апарати без извор на зра-
чење и командна маса: 
1) ангиографски 5 
2) други 15 

в) друго 15 
2) Командни маси, генератори и рендген-

ски цевки: 
а) за здравствени цели 15 
б) друго 15 

3) Рендгенски стативи и екрански уреди 15 
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4) Друго: 
а) електронски пстсилувачи на слика 

за рендген-апарати со телевизиски 
уред или без телевизиски уред 5 

б) радио гркфски камери 5 
в) друго: 

1) за здравствени цели 5 
2) друго 15 

90.21 Инструменти, апарати и - модели наме-
нети исклучиво за цели на демонстри-
рање (на пр.: за образование, на из-
ложби ити.), што се непогодни за други 
цепи 5 

90.22 Машини и апарати за механички испи-
тувања на тврдоста. Јачина, збиеност, 
еластицитет и слични својства на индуст-
риски матери^ли (на пр.: метал, дрво, 
текстил, хартии или пластични маси): 
1) Машини и апарати за испитување ме-

тали 10 
2) Машини и апарати*'за испитување 

текстил 10 
3) Друго 10 

90.23 Хидрометри и слични инструменти; 
термометру пирометри, барометри хиг-
рометри; психрометри, со уред или без 
уред за ретристрирање; комбинација на 
тие инструменти: 
1) Термометри 15 
2) Друго 12 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, кон-
трола и автоматско контролирање на 
проток, длабочлна, притисок или други 
променливи вредности на течности или 
гасови или за автоматско контролирање 
на температурата (на пр.: манометри, 
термостат^ показивачи на нивоа ме-
рачи на протони мерачи на топлина, ав-
томатски регулатори за печки) кои не се 
производи од тар. број 90.14: 
1) Мапометри 15 
2) Др>го: 

а) кпнтролници на вентилација на бр-
зина на струење на воздух во јам-
ски ходници или во ветрени цевки, 
ко „Ѕ" изработка 12 

б) т\пбо и ротациони мерачи на про-
ток на гас 12 

в) друго 13 
90.25 Инстоументи и апарати за физички и 

хемиски анализи »уа пр., полариметри, 
рефрактомстри. спектрометри, апарати 
за анализа на гасови); инструменти и апа-
рати за мерење и контрола на вискози-
тет, порозност ширење, пов ош ниски на-
пон и сл. (на пр., вискозиметри порози-
метрн, дилатометри); инструменти и апа-
рати за мерење и контрола на количество 
на топлина, светлина или звук (на пр. 
фотометри. вклучувајќи и екслозиметри, 
ка п о о ш т р и ) ; микротоми 10 

90.26 Мерачи за мерење потрошувачка или 
производство на гасови на течности и на 
електрицитет; калибрирачки справи за 
тие мерачи: 
1) Отруј омери 15 

2) Други: 
а) за гасови 
б) за течности: 

1) водомери 
2) за течни горива 
3) други 

в) друго 

15 

15 
15 
12 
15 

90.27 Бројачи на обрти, бројачи на произ-
водство, таксиметру бројачи на минати ки-
лометри, чекори и слично, покажувач*! 
на брзина (вклучувајќи и магнетски по-
кажувани на брзина) и тахометри (освен 
производите што се распоредуваат во тар. 
број 90.14); стрососкопи: 
1) Стробоскопи и слични бројачи 15 
2) Сите бројачи ка производство, обрти и 

слични, со регулации 15 
3) Други бројачи 15 

90.28 Електрични v и електронски инстру-
менти и апарати за мерење, проверување, 
анализа и автоматска регулација: 
1) Електронски автоматски регулатори: 

а) регулатори за производство на веш-
тачки и синтетички влакна 12 

б) регулатори во „Ѕ" изработка 12 
в) други 12 

2) Електронски инструменти и апарати за 
мерење или детекција на јонизирачки 
зрачења 15 

3) Други електронски инструменти и апа-
рати: 
а) во „Ѕ" изработка 12 
б) за производство на метали 12 
в) за производство на јаглен 12 
г) други 12 

4) ^ е л е к т р о н с к и автоматски регулатори 
(управувачки единици): 
а) во „Ѕ" изработка 12 
б) други 15 

5) Други неелектронски инструменти и 
апарати: 
а) апарати за ултразвучно испитување 

на метали 12 
б) други 15 

90.29 Делови и прибор погодни за употреба 
исклучиво или главно со еден или повеќе 
производи од тар. бр. 90.23,^90.24, 90.26, 
90.27 и 90.28 15 

Глава 91* — Часовници и нивни делови 

З а б е л е ш к и : 

1. Под изразот „механизми за часовници" од тар. 
бр. 91.02 и 91.07 се подразбираат механизми што се 
регулираат со помош на баланено тркало и пружина 
или друг систем што определува временски растоја-
нија. Дебелината на таквите механизми, мерена со 
плоча, со мостови или со други додатни надворешни 
плочи, не смее да биде поголема" од 12 mm. 

2. Tap. бр. 91.07 и 91.08 не опфаќаат механички 
механизми конструирани да функционираат без за-
пинзчка (та p. број 84.03). 

3. Оваа глава не опфаќа делови за општа упо-
треба од то ,тка 2 на забелешките кон оддел XV на 
оваа тарифа, од прости метали (оддел XV), ниту 
слични стоки од вештачки пластични материјали 
(што се распоредуваат во тап. број 39.07). Оваа глава 
не о п ф а ќ а ки тег о р и , стакла за часовници, и синџири 
или редепи за часовници, делови за електрична 
опрема. 
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куглични лежишта. Пружините за часовници се рас-
поредуваат како делови за часовници (тар. број 
91.11). 

4. Механизми и други делови подобни за исто-
времена употреба во часовници или во други про-
изводи (на пр., прецизни инструменти), освен про-
изводи од точ. 2 и 3 на забелешките кон оваа глава, 
се распоредуваат во оваа, а не во некоја друга глава. 

5. Сандаци, кутии и слични контејнери, увезени 
со производи од оваа глава, се распоредуваат со тие 
производи ако е вообичаено да се продаваат со тие 
производи. Сандаци, кутии и слични контејнери уве-
зени посебно, се распоредуваат во соодветни тарифни 
броеви. 

91.09 Кутии за часовници од тар. број 91.01 и 
делови за кутии за часовници: 
1) Од благородни метали 18 
2) Друго ^ 15 

91.10 Кутии за други часовници и слични ку-
тии за други производи од оваа глава и 
нивни детови: 
1) За ѕидни часовници 18 
2) За будилници 18 
3) Друго 18 

91.11 Други делови за часовници 18 

91.01 Џебни часовници, рачни часовници и 
други часовници, вклучувајќи и штопе-
рици: 
1) Штоперици 15 
2) Рачни часовници: 

а) од благородни метали 18 
б) електронски кварцни 15 
в) други 15 

3) Џебни часовници: 
а) од благородни метали 18 
б) други 15 

4) Други 18 
91.02 Ѕидни часовници и будилници со ме-

ханизам за часовници (освен часовниците 
од тар. број 91.03): 
1) Ѕидни часовници 18 
2) Будилници 18 
3) Други 18 

•1.03 Часовници за табли за инструменти и 
часовници од сличен тип, за патни вози-
ла, за воздухоплови и за пловила - 18 

91.04 Други часовници 
1) Будилници 17 
2) Друго 17 

91.05 Апарати за регистрирање на времето; 
апарати за механизам за часовници 
(вклучувајќи и секундарен механизам) 
или со синхрон мотор за мерење, реги-
стрирање или покажување на време на 
друг начин 17 

91.06 Временски прекинувачи со механизам за 
часовници (вклучувајќи и секундарен ме-
ханизам) или со синхрон мотор 15 

91.07 Механизми за џебни и рачни часов-
ници (вклучувајќи и механизми за штрперпци), 
склопени: 
1) За штоперици 15 
2) Друго 15 

91.08 Механизми за други часовници, скло- , 
пени 
1) За ѕидни часовници 18 
2) За будилници 18 
3) Друго 18 

Глава 92* — Музички инструменти: апарати за сни-
мање или репродукција на звук; телевизиски апа-
рати за снимање или репродукција на слика и звук; 

делови и прибор за овие производи 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) филмови во целост или делумно осетливи 

на светлост за фотографски или фотоелектрични 
снимања или такви филмови експонирани, развиени 
или неразвиени (глава 37); 

2) делови за општа употреба, наведени во 
точка 2 на забелешките кон оддел XV на оваа та-
рифа, од прости метали (оддел XV) или слични про-
изводи од вештачки пластични материјали, што се 
распоредуваат во тар. број 39.07, 

3) микрофони, потсилувачи, звучници, слу-
шалки, прекинувачи, стробоскопи и други помошни 
инструменти, апарати и опрема од глава 85 и ПО 
на оваа тарифа, што се употребуваат со производи-
те од оваа глава, но не се вградени во нив ниту се 
ставени во исто орманче; апарати за регистрирање 
или репродукција на звук комбинирани со радко 
или телевизиски приемници од тар. број 85 15; 

4) четки (за чистење на музички инструмен-
ти), од тар. број 96.01; 

5) инструменти — детски играчки од тар. 
број 97 03; 

6) инструменти што имаат карактер на ко-
лекција или старини (тар. бр. 99 05 и 99.0П); 

7) шпул ни, калеми и слични подлоги (што се 
распоредуваат според материјалот од кој се состо-
јат, на пр., во тар. број 39.07 или во оддел XV). 

2. Лакови и палки и слични направи за музич-
ки инструменти од тар. број 92.02 и 92.06 увезени 
со тие инструменти, во потребен број кон нив и 
очигледно наменети за употреба со нив, се распоре-
дуваат во тарифниот број во кој се распоредува 
соодветниот инструмент. 

Перфорирани музички валјаци (тар. број 92.10) 
и грамофонски плочи и слично (тар. број 92.12), 
увезени заедно со инструментот, се сметаат како 
посебни производи а не како дел за соодветен ин-
струмент. 

3. Сандаци, кутии и слични контејнери, увезе-
ни со производите од оваа глава, се распоредуваат 
со тие производи, ако е вообичаено да се продаваат 
со нив. Сандаци, кутии и слични контејнери уве-
зени посебно, се распоредуваат во соодветни тариф-
ни броеви. 
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92.01 Клавир« (вклучувајќи и автоматски м а -
нири, со клавијатура или без клавијату-
ра); клавсени и други клаѕијатурски ин-
струменти со жици; харфи, освен еол-
ски: 
1) Кла вири и пи јанина 15 
2) Друго 15 

92.02 Други музички инструменти со жици: 
1) Виолини, виоли, чела и контрабаси 15 
2) Други инструменти од дрво 15 
3) Други - 15 

92.03 Оргули, вклучувајќи и хармониуми и 
други слични музички инструменти 15 

92.04 Хармоники^ концертни хармоники и 
слични музички инструменти; усни хар-
моника 
1) Усни хармоники 18 
2) Други хармоники (клавирски и Други): 

а) до 96 баса 20 
б) други 20 

3) Друго 18 
92.05 Други дувачки музички инструменти: 

1) Метални 15 
2) Други 15 

92.06 Ударачки музички инструменти (на пр. 
барабани, тапани, ксилофони, цимбала, 
кастанети) ~ 15 

92.07 Електромагнетски, .. _ електростатички, 
електронски и слични музички инстру-
менти (на пр., оргули, клавира, хармо-
н и к у 16 

92.08 Музички инструменти што не се распо-
редуваат во ниеден тарифен број на оваа 
глава (на пр., панаѓурски оргули, меха-
нички улични оргули, музички кутии, му-
зички пили); механички лојни птици; 
предмети за мамење и довикување од 
сите видови; усни дувачки сигнални ин-
струменти (на пр., пишталки и бродски 
труби за довикување) 15 

92.10 Делови и прибор за музички инструмен-
ти, вклучувајќи и перфорирани музич-
ки вал јаци и механизми за музички ку-
тии, метрономи, тонски виљушки и пиш-
талки за давање тон од сите видови 15 

92.11 Грамофони, диктафони и други апарати, 
за снимање или репродукција на звук, 
вклучувајќи и направи за вртење на 
плочи и ленти, со звучни глави или без 
звучни глави; телевизиски апарати за 
снимање или репро ду кција на слика и 
звук: 
1) Електрични грамофони, кои работат 

кога во нив ќе се уфрли парине или 
жетон 15 

2) Други електрични грамофони и апа-
рати, за репродукција на звук 18 

3) Телевизиски апарати за снимање или 
репродукција на слика и звук 18 

ару 1 и • 
а) уреди за магнетно снимање и реп-

родукција на звук во кинематогра-
фија 18 

б) магнетофони 18 
в) друго 18 

92.12 Грамофонски плочи и други регистрато-
ри на звуци и ел.; матрици за производ-
ство на грамофонски плочи, подготвени 
отпресоци (blanks) за грамофонски пло-
чи, филмови за механичко снимање на 
звук, подготвени ленти, жици, ремења 
и слични производи што се употребуваат 
за снимање на звук или слични снимања: 
1) Подготвени подлоги за звучни и дру-

ги снимања 15 
2) Грамофонски плочи, снимени ленти 

и други подлоги со снимен звук и 
слично: 
а) со снимен оригинален научен и 

стручен текст Сл 
б) друго 15 

92.13 Други при бори и делови за апарати од 
тар. број 92.11: 
1) Игли за грамофони 12 
2) Друго 12 

О д д е л XIX 

ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА; НИВНИ ДЕЛОВИ 

Глава 93 — Оружје и муниција: нивни делови 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) Производи од глава 36 на оваа тарифа 

(на пр., ударни капели, детонатори, сигнални ра-
кети); 

2) делови за општа употреба, како што е 
наведено во точка 2 на забелешките кон оддел XV 
на оваа тарифа, од прости метали (оддел XV) и 
слични производи од вештачки пластични матери-
јали што спаѓаат во тар. број 39.07; 

3) оклопни борбени возила (тар. број 87.08); 
4) телескопски нишански справи и други 

оптички направи погодни jza употреба со оружје, 
освен ако се монтирани на' оружје или увезени со 
оружЈе за кое се наменети да бидат монтирани 
(гЈ1ава 90); 

5) лакови, стрепи, мечеви за мечување и 
детски играчки (глава 97); 

6) оружје и муниција, кои имаат карактер 
на предмети на колекции или старини (тар. бр. 
99.05 и 99.06). 

2. Под изразот „нивни делови" од тар број 93.07 
не се подразбираат радиоуредите и радарите од 
тар. број 85.15. 

3. Сандаци, кутии и слични контејнери увезени 
со производите од оваа глава се распоредуваат со 
тие производи ако е вообичаено да се продаваат со 
нив. Сандаци, кутии и слични контејнери увезени 
посебно, се распоредуваат во соодветни тарифни 
броеви. 
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93.01 Ладно оружје (иа пр., мечеви, сабји и 
бајонети) и нивни делови; каЕши и иож-
ници за ладно оружје 5 

93.02 Револвери и пиштоли, огнени 25 
93.03 Артилериско оружје, автоматски пушки, 

полуавтоматски пушки и друго воено 
огнено оружје и фрлани (освен револ-
вери и пиштоли) 5 

93.04 Друго огнено оружје, вклучувајќи и сиг-
нални пиштоли, пиштоли и револвери за 
испалување исклучиво маневарске муни-
ција, пушки за исфрлање харпуни и 
слично: 
1) Пушки: 

а) ловечки 25 
б) други 25 

2) Старт-пиштоли 15 
3) Друго . 25 

93.05 Друго оружје, вклучувајќи и воздушни, 
пружинени и слични пиштоли, карабини 
и пушки: 
1) Пушки за подсоден риболов 25 
2) Воздушни пушки 25 
3) Друго 25 

93.06 Делови за оружје, вклучувајќи и нео-
бработени цевки за огнено оружје, освен 
делови за ладно оружје: 
1) Делови за воено оружје 5 
2) Делови за друго оружје 25 

93.07 Бомби, гранати, торпеда, мини. дириги-
ра но оружје, проектили и сличен воен 
материјал и нивни делови; муниција и 
нејзини делови, вклучувајќи и подгот-
вени полнења (куршуми и сачми под-
готовени за муниција): 
1) Муниција за спорт, лов или гаѓање и 
нејзини делови, вклучувајќи и куршуми 
и сачма 25 
2) Друго 25 

О д д е л XX 

РАЗНИ ПРОИЗВОДИ 

Глава 94 — Мебел и делови од мебел; поетелги рабо-
ти, мадраци, носачи на мадраци, перници и слични 

производи 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) пневматски или водени душеци, јоргани и 

перници, од глава 39, 40 и 62 на оваа тарифа; 
2) стоечки ламби, ѕидни ламби, ламби за на 

маса и други производи за осветление. Овие про-
изводи се распоредуваат според материјалот од кои 
се изработени (на пр., во тар. бр. 44.27, 70.14 и 
83.07); 

3) производи од камен, керамика или од други 
материјали што се наведени во глави-68 и 69 ча 
оваа тарифа, што се користат како седишта, маси 
или столбови во паркови, градинки или влезови на 
јавни згради; 

4) огледала наменети за поставување на под 
или на почва (на пр., големи обртни огледала — 
подвижни огледала), што се распоредуват во тар, 
број 7 0 . 0 9 ; 

5) делови за општа употреба наведени во точ-
ка 2 на забелешките кон оддел XV на оваа тарифа, 
од прости метали (оддел XV), слични производи од 
вештачки пластични материјали што се распореду-
ваат во тар. број 39.07 и каси што се распоредуваат 
во тар. број 83,03; 

6) мебел посебно конструиран за фрижидери 
и разладат опрема од тап. број 84 15 и мебел посебно 
конструиран за машини за шиење од тар. број 84.41; 

7) мебел посебно понструиран за радиограмо-
фони, радиоапарати и телевизиски апарати од тар. 
број 8 5 . 1 5 ; 

8) забарски плукалници од тар. број 90,17; 
9) производи од глава 91 на оваа тарифа; 

v 10) мебел посебно конструиран за грамофони, 
диктафоии или други апарати за снимање и репро-
дукција на звук од тар. број 92.13; 

И) мебел за детски играчки од тар. број 
97 ОЗ, маси за билјард и мебел посебно конструиран 
за општествени игри од тар. број 97.04 или за маѓес-
нички трикови (тар. број 97.05). 

2. Производи (освен делови) што се наведени 
во тар. бр. 94.01, 94.02 и 94.03 се распоредуваат во 
тие тарифни броеви само ако се конструираЕш да се 
ставаат на под или на почва. 

Одредбата од став 1 на оваа точка не се од-
несува на следните производи и ако се наменети 
да се обесуваат, да се прицврстуваат на ѕид или да 
стојат еден врз друг: 

1) ку}неки и слични ормани; 
2) седишта и кревети; 
3) библиотеки и сличен мебел. 

3. Под делови на производи од оваа глава не 
се подразбираат листови-плочи (сечени во облици 
или несе^ени) што не се комбинирани со други де-
лови, рд стакло (вклучувајќи и огледала), мермер 
или од други камења. 

Производите наведени во тар. број 94.04 што 
се увезени посебно, не се распоредуваат како дело-
ви на производи од тар. бр. 94.01, 94.02 и 94 ОЗ. 

Тарифен 
број/ 

НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
стапка 

94.01 Столови и други седишта (освен оние 
од тар. број 94.02), што можат или не 
можат да се претворуваат во кревети, и 
нивни делови: * 
1) Столови и други седишта: 

а) од дрво: 
1) поставени (тапетирани) или пре-

криени 20 
2) Друго: 

а) столови од свиткано дрво 20 
б) фотелји 20 
в) столови градински 20 
г) столови за лежење 20 
д) други столови 20 
ѓ) друго 20 

б) од метал: 
1) поставени (тапетирани) или 

прекриени: 20 
. 2) Друго 20 
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в) друго: 
1) поставени (тапетирани) или 

прекриени: 
а) фотелји 20 
б) фотелји што се претвору-

ваат во кревет 20 
в) софи и отомани 20 
г) друго 20 

2) друго: 
а) столови плетени 20 
б) друго 20 

2) Делови за столови и други седишта: 
а) од дрво 20 
б) од метал 20 
в) од пластични материјали 20 
г) друго 20 

94.02 Медицински, забарски, хируршки и ве-
теринарски мебел (на пр., операциони 
маси, болнички кревети со механички 
прибор); забарски и слични столови со 
механизми за подигање, вртење или на-
веднување; делови од тие производи: 
1) Мебел за ординации 14 
2) Столови за механичко подигање, по-

местување или наведнување 14 
3) Делови: 

а) од пластични материјали 14 
б) други 14 

94.03 Друг мебел и негови делови: 
1) Од метал 16 
2) О д ДЈ5ВО 20 

3) Од други материјали; делови од ме-
бел: 
а) мебел 16 
б) делови: 

1) од пластични материјали 16 
2) други 16 

94.04 Мадраци, постелни работи и слични 
производи за мебел, опремени со пру-
жини или полнети со кој и да било ма-
теријал, од експандирана, пенеста или 
сунѓереста 1 гума или од експандирани 
вештачки пластични материјали, пре-
п е ч е н и или непреслечени (на пр., ду-
шеци, јоргани, перини, перници, перни-
чиња и ел.) 
1) Производи од експандирана пенеста 

или сунѓереста ' гума па и комбини-
рана со друг материјал: 
а) душеци и мадраци 15 
б) перници 15 
в) друго 15 

2) Друго: 
а) душеци и мадраци . 15 
б) јоргани 15 
в) перници од перје 15 
г) други перници 15 
д) друго 15 

Глава 95 — Производи од материјали за резбарија 
и оформување 

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

1) производи од глава бб на оваа тарифа (на 
пр., делови за чадори и бастуии); 

2) производи од глава 71 на оваа тарифа (на 
пр., имитација на накит); 

3) кожарски производи и други производи 
од глава 82 на оваа тарифа, со рачки и со други 
делови од материјали за резбарија, или оформува-
ње. Тарифните броеви на оваа глава, меѓутоа, оп-
фаќаат посебно увезени рачки или други делови 
^а такви производи; 

4) производи од глава 90 на оваа тарифа (на 
пр.., рамки за очила); 

5) производи од глава 91 на оваа тарифа (ку-
тии за часовници); 

6) производи од глава 92 на оваа тарифа (на 
пр., музички инструменти и нивни делови); 

7) производи од глава 93 на оваа тарифа (о-
ружје и делови од оружје); 

8) производи од глава 94 на оваа тарифа (ме-
бел и делови од мебел); 

9) четки, пуфни за пудрење и други предмети 
од глава 96 на оваа тарифа; 

10) производи од глава 97 на оваа тарифа (дет-
ски играчки, производи за општествени игри и спорт-
ски реквизити); 

11) производи од глава 98 на оваа тарифа 
копчиња за манжетни, лули за пушење, чешли); 

12) предмети на колекции и старини (глава 99). 
2. Во тар број 95.08, изразот „материјал за рез-

барење од растително или минерално потекло" треба 
да се сфати така што да се однесува на: 

1) тврдо семе, голушки, лушпи и ореви и сли-
чен материјал од растително потекло од видови што 
се користат за резбарење (на пр., корозо-орев и дум 
-орев); 

2) гагат ( и минерална замена за гагат), при-
роден килибар, природна морска пена, агломериран 
килибар и агломерирана морска пена. \ 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

95.05 Желковина, седеф, слонова коска, коска, * 
рог, корал (природен или агломериран), об-
работени и други материјали од живо-
тинско потекло за резбарење, предмети 
од тие материјали: 
1) Желковина обработена и производи 

од желковина 20 
2) Седеф обработен и производи од се-

деф 20 
3) Слонова коска обработена и производи 

од слонова коска 20 
4) Обработена коска друга и производи 

од коска освен од кит 
5) Рогови обработени и производи од ро-

гови 
6) Корали обработени и производи од 

корали 25 
7) Друго 5 

10 

25 
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минерално потекло за резбарење и про-
изводи од тие материјали; производи о-
формени или резбарени од восок, ства-
рни ,од природни гуми или природни сме-
ли (на пр., копал или колофониум), или 
од паста за моделирање, и други офор-
мени или резбарени производи на друго 
место неспоменати ниту опфатени; же-
латин нестврднат (освен желатин од тар. 
број 35.03) и производи од нестврднат 
желатин: 
1) Обработени растителни материјали и 

производи од растителни материјали 
за резбарија 25 

2) Обработен гагат (и минерални замени 
за гагат), килибар, морска пена, агло-
мериран килибар и агломерирана мор-
ска пена и производи од овие матери-
јали ^ 25 

3) Капели од желатин за фармацевт-
ски цели 15 

4) Колофокиум за гудала за музички ин-
струменти 15 

5) Друго 15 

Глава 96 — Метли, четки, пиштала од перје, пуфви зј 
пудрење и сита 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) производи од глава 71 на оваа тарифа; 
2) четки за употреба во забарството или з; 

медицински, хируршки или ветеринарски цели Стар 
број 90.17); 

3) играчки (глава 97). 
2. Под изразот подготвени јазли и снопје за из-

работка на метли и четки" од тар. број 96.01 се под-
разбираат само немонтирани јазли и снопје од жи-
вотинска длака, од растителни влакна или од дру; 
материјал, подготвени за вградување без понатамош 
на делба во метли, четки или кои бараат само пома-
ли процеси како што се лепење на подебелите крае-
ви или потекување на врвовите заради приспособу-
вање за вградување. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

96.01 Метли и четки од шипје и други расти-
телни материјали врзани во сноп но не-
монтирани во врвот (на пр. метли и мет-

лички) со или без дршка, други метли и 
четки (вклучувајќи ги и четките што се 
употребуваат како делови за машини); 
подготвени јазли и снопје за изработка 
на метли и четки, валјаци за бојосување, 
британки од каучук за подови (освен гу-
мени валјаци за сушење) и бришалки од 
крпи за под: 
1* Чепчиња за заби 15 
2) Четчиња за бричење 15 
3) Четки за бојосување 15 
4) Ва пјаци за бојосување 15 
5) Бришалки од каучук 15 

6) Четки за облека и обувки 15 
7) Четки за машини и индустрија 15 

Метли 10 
9) Друго 15 

96.05 Пуфни за пудрење и перничиња,ч од кој 
и да е материјал, за употреба на козме-
тички или тоалетни препарати 15 

99.06 Рачни сита и рачни решета од кој и да 
е материјал 15 

Глава 97 — Играчки, производи за општествени игри 
и спортски реквизити; нивни делов« 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) свеќички за китење елки од тар. број 34 06; 
2) о г н о м е т и други пиротехнички производи 

од тар. број 36.05; 
3) предива, монофили, јажиња, жици од цре-

ва и слично за риболов, сечени во определени дол-
жини, но ^изработени во стракови за риболов од 
глава 39 на оваа тарифа, тар. број 42.06 и оддел XI 
на оваа тарифа; 

4) спортски торби и други контејнери од тар. бр. 
42.02 и 43.03); 

5) спортска облека или облека за балови под 
маски, од текстилен материјал од глава 60 и 61 на 
оваа тарифа; 

6) знамиња и стегови од текстил и едра за 
пловни средства или едрилици од глава 62 на оваа 
тарифа; 

7) спортски обувки (освен чевли за лизгање 
со прицврстени лизгалки, доколеници за крикет, ко-
стобраии и слично од глава 64 на оваа тарифа или 
спортски шлемови и слично од глава 65 на оваа та-
рифа ; 

8) стапови за качување, камшици, корбачи и 
ел. од тар. број 66.02 и нивни делови од тар. број 
бб 03; 

9) немон^ирани стаклени очи за кукли и дру-
ги играчки од тар. број 7019; 

10) делови за општа употреба наведени во 
точка 2 на забелешката кон оддел XV на оваа тари-
фа, од прости метали (оддел XV) и слични произво-
ди од вештачки пластични материјали што се рас-
поредуваат во тар. број 39.07; 

И) производи од тар. број 83.11; 
12) спортски возила (освен санки за зимски 

спорт, тобогани и ел) од оддел XVII на оваа тарифи; 
13) детски велосипеди со тркалавте лежишта 

и во форама на велосипеди за возрасни од тар. број 
87.10. 

14) спортски пловила како што се каноа и 
скифови од глава 89 на оваа тарифа и средства за 
нивни погон изработени од дрво од глава 44 на оваа 
тарифа; _ 

15) очила, заштитни очила и слично за спор-
тови и игри под ведро небо од тар. број 90.04; 

16) производи за мамење; довикување и пи-
шталки од тар. број 92.08; 

17) оружје и други производи од глава 93 на 
оваа тарифа; 

18) жици за рекети, шатори и други кампинг 
стоки и нараквици, кои се распоредуваат главно спо-
ред материјалот од кој се изработени. 

2. Тарифните броеви на овал глава ги вклучуваат 
и производите во кои бисери, бесценети или полу-
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бесценети камења (природни, синтетички или рекон-
ситуирани) , благородни метали или валани благород-
ни метали сочинуваат помал дел од производите. 

3. Под изразот „кукли" од тар. број 97.02 се под-
разбираат само производи што претставуваат човеч-
ки суштества. 

4. Делови и прибор што се погодни за употреба 
единствено или главно со производите што се распо-
редуваат во оваа глава освен на делови и прибор за 
производите од точка 1 на овие забелешки, се распо-
редуваат во тие производи. 

97.01 Играчки со тркала, конструирани за ј а -
вање или возење деца (на пр. велосипе-
ди и трицикли — играчки и автомобили 
со педали); колички за кукли со две или 
четири тркала: 
1) Детски велосипеди со пречник на тр-

калата до 12" 15 
2) Автомобили со педали 15 
3) Тротинети 15 
4) Друго 15 

97.02 Кукли: 
1) Кукли од пластични материјали 20 
2) Кукли од гума 20 
3) Други кукли 20 

~ 4) Делови и прибор за кукли 20 
97.03 Други играчки: работни модели што се у -

потребуваат за рекреација: 
1) Без механизам: 

а) топки 15 
б) играчки со животински лик 15 
в) друго 15 

2) Со механизам: 
а) со електричен механизам 15 

б) со други механизми 15 
3) Други 15 
4) Делови 15 

97.04 Производи за општествени игри; трпез-
ни и панаѓурски општествени игри за 
возрани или деца (вклучувајќи и маси за 
билијард, маси за куглање и реквизити 
за пинг-понг): 
1) Карти за играње f 15 
2) Топки за пинг-понг 15 
3) Маси за пинг-понг 15 
4) Рекети и мрежи за пинг-понг 15 
5) Друго: 

а) домини 20 
б) шаховски кутии и фигури 20 
в) билијарди (маси, прибор и топки) 20 
г) автомати за игри (со у ф р л а њ е пари) 20 
д) друго 20 

97.05 Карпова леки производи; производи за 
разонода (на пр. за маѓеснички трикови 
и необични шеги): украси за елки и сли-
чни производи за празници: 
1) Вештачки елки 20 
2) Украси за елки и слични производи за 

празници 20 
3) Друго 20 

97.06 Справи, апарати, прибори и реквизити 
за гимнастика или атлетика или за спор-
тови и игри под ведро небо (освен произ-
водите што се распоредуваат во тар. број 
97.04): 
1) Гимнастички справи и уреди 15 
2) Лесноатлетски прибор 15 
3) Боксерски прибор и уреди за рингови 15 
4) Рекети и мрежи за тенис 15 
5) Скии и прибор 20 
6) Лизгалки и тркалки (ролшуи), со 

чевли или без чевли 15 
7) Перки за подводен риболов 15 
8) Опрема за детски игралишта (тобога-

н а к л а ц к а л к а нишалки и ел.) 15 
9) Топки за тенис, фудбал, кошарка, ва-

терполо и ел. 15 
10) Друг спортски прибор 15 

97.07 Јадици, стапови и чекреци за ловење ри-
ба, рачни мрежи за ф а ќ а њ е риби и пе-
перутка; „птици" за мамење, чучур л и т -
ии огледала и слични реквизити за лов 
и стрелаштво: 
1) Јадици 15 
2) Чекреци 15 
3) Стапови за ловење риба 15 
4) -Мамки 15 
5) Друго 15 

97.08 Вртелешки, нишалки, штандови за гаѓа-
ње и други панаѓуреки предмети за заба-
вување, патувачки циркуси, патувачки 
менажерии и патувачки театри 18 

Глава 98 — Разни производи 

З а б е л е ш к и : 

1. Оваа глава не опфаќа : 
1) моливи га веѓи и други козметички моливи 

(тар. бро.] 33.06); 
2) копчиња, копчиња за манжетни и други 

производи од тар бр. 98 01 и 98 12, ако се изработени 
во целост или делумно од благородни метали или 
од ва лани благородни метали (точка 2 на забелеш-
ката кон глава 71), или ако содржат бисери или бес-
ц е н е т или пол} бесценети камења (природни, син-
тетички или реконститупрани) од глава 71 на оваа 
тарифа ; 

3) делови за општа употреба наведени во точ-
ка 2 кон оддел XV .од прости метали (оддел XV), и 
слични производи од вештачки пластични материја-
ли што се распоредуваат во тар, број 39.07; 

4) пера за математички цртања од тар. број 
90.16; 

5) играчки што се распоредуваат во глава 97 
на оваа тарифа. 

2. Тарифните броеви во оваа глава опфаќаат, ос-
вен производите од точка 1 на овие забелешки, и про-
изводи што се изработени во целост или делумно од 
благороден метал, валан благороден метал на прост 
метал, од бисери или бесценети или полубесценети 
камења (природни, синтетички или реконструирани) . 
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3. Сандаци, кутии и слични контејнери, увезени 
со производите од оваа глава се распоредуваат со тие 
производи ако е вообичаено да се продаваат со нив. 
Сандаци, кутии и слични контејнери увезени посебно 
се распоредуваат во соодветните тарифни броеви. 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 93.06 
број стапка 

1 2 3 98.07 

98.01 Копчиња и оформени копчиња, копчи-
ња за манжетни, копчиња што се закоп-
чуваат со п р и т е к у в а њ е и патент-копчи-
ња; недовршени производи или готови 
делови за^тие производи: 
1) Копчиња метални, освен од благород-

ни метали 15 
2) Копчиња за манжетни 15 
3) Копчиња од седеф 15 
4) Копчиња што се затвораат со п р и т е -

кување (дрикери) 15 
5) Копчиња од пластични материјали 15 
6) Стаклени копчиња 15 
7) Друго 15 

98.02 З а к о р а ч и на повлекување (расфершлу-
си) и нивни делови 15 

98.03 Пенкала и моливи (вклучувајќи и пен-
кала и моливи со топчиња и други пер-
ца. држалки за перца, држалки за моли-
ви и слични држалки и патент-моливи; 
делови и опрема за нив освен оние 
од тар. бр. 98.04 и 98.05: 
1) Пенкала 20 
2) Патент-моливи ј 20 
3) Хемиски моливи 20 
4) Фломастери и маркери 20 
5) Гарнитури производи од точ. 1 до 4 на 

овој тарифен број 20 
6) Влошки за производите од топ. 3 и 4 

на овој тарифен број 20 
7) Други делови 20 
8) Друго 20 

98.04 Перца за пишување и врвови на перца 
за пишување: 
1) Перца за пишување: 

а) од благородни метали: 
1) од злато 15 
2) друго 10 

б) друго 10 
2) Перца за цртање — редне 15 
3) Перца за извлекување линии 15 
4) Други перца 20 
5) Врвови за перца 20 

98.05 Моливи (освен молитвите од тар. број 
98.03), графитии МРШИ, пиеалки од шкрил-
ци, моливи во боја, пастели, јаглен и 
креди за пишување и цртање; шивачки 
и б и л и ј а р с к и креди: . 
1) Моливи: 

а) обични графитите 1£ 
б) во боја 12 
в) други 12 

98.08 

98.09 

98.10 

98.11 

98.12 

98.14 

98.15 

98.16 

2) Креда за пишување и цртање 
3) Графитни мини 
4) Друго 
Таблици од шкрилци и табли за пи-
шување и цртање со рамки или без 
рамки 
Дагумари, жигови, ну мера тори и слично 
(вклучувајќи и справи за печатење или 
релјефирање етикети), рачни слагачки 
штичиња и рачни печатарски слогови 
што содржат рачни печатарски или сла-
гачки штичиња: 
1) Нумератори: 

а) со автоматски менувач 
б) други 

2) Друго 
Ленти за машини за пишување и слични 
ленти, на калеми или без калеми; пер-
ничиња за штембили со кутии или без 
кутии: 
1) Ленти за машини за пишување, сме-

тање и слични машини 
2) Друго 
Печатен восок (вклучувајќи и восок за 
печатење шишиња) во стапчиња, во 
плочки или слични форми; пасти за ко-
пирање врз база на желатин, врз подло-
га од хартија или текстил или без таа 
подлога 

Механички и слични запалки вклучувај-
ќи и хемиски и електрични запалки, дело-
ви за запалки освен кремени и фитили: 
1) Од благородни метали 
2) Друго 
Лулиња за пушење; глави, дршки и дру-
ги делови за лули (вклучувајќи и грубо 
обработени парчиња на дрво или коре-
ња) ; чибуци за пури и цигари и нивни де-
лови 
Чешли, фуркети за коса и слично: 
1) Чеш ли за чешлање: 

а) од пластични материјали 
б) од тврда гума 
в) од други материјали 

2) Украсни чеш ли 
3) Друго 
Прскалки за мириси и ел., што се упо-
требуваат за тоалетни цели, нивни за-
творани и глави 
Термос-шишиња и други вакуумски са-
дови комплетни, нивни делови, освен 
влошки од стакло: 
1) Комплетни 
2) Делови 
Кројачки кукли и манекени, автомати и 
други подвижни фигури за аранжирање 
на излози: 
1) Кројачки кукли 
2) Кукли за излози 
3) Друго 

12 
12 
12 

1В 
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О д д е л XXI 

ПРЕДМЕТИ НА УМЕТНОСТА, НА КОЛЕКЦИИ И 
СТАРИНИ 

Глава 99 — Предмети на уметноста, на колекции и 
старини 

За б е л е ш к и: 

1. Оваа глава не опфаќа: 
1) неупотребени поштенски, таксени и слич-

ни марки што се во тек или се новоиздадени во зем-
јата за која се наменети (тар. број 49.07); 

е' 
2) бојосани платна за декори во театри зад-

нински платна за студија или слично од бојосан кан-
фас (тар. број 59.12); 

3) бисери и бесценети или полубесценети ка-
мења (тар. 6poj 71.01 и 71.02). 

2. Под изразот „оригинални гравури, печатени 
слики и литографии" од тар. број 99.02 се подразби-
раат отпечатоци произведени директно во црно-бела 
или колор техника, со една или повеќе плочи во це-
лост изработени со рака на уметник, без оглед на 
постапката или материјалот употребен за тоа, но ис-
клучувајќи кој и да е механички или фотомеханич-
ки процес на изработката. 

3. Tap. број 99.03 не ги опфаќа масовно произ-
ведените репродукции на уметнички дела или воо-
бичаени занаетчиски производи од комерцијален ка-
рактер. 

4. Предметите што спаѓаат во тарифните броеви 
на оваа глава освен предметите од точ. 1 до 3 на овие 
забелешки ќе се распоредат во соодветните тариф-
ни броеви на оваа глава а не во други тарифни брое-
ви на оваа тарифа. 

Tap. број 99.06 не ги опфаќа предметите што се 
распоредуваат во кој и да е друг тарифен број на 
оваа глава. 

5. Рамки за слики, цртежи, пастели, гравури, 
печатени слики или литографии се третираат како 
да спаѓаат во овие предмети под услов да се од та-
ков вид и со нормална вредност во однос на тие 
предмети. 

ОДЛИКУВАЊА 

Тарифен НАИМЕНУВАЊЕ Царинска 
број стапка 

1 2 3 

99.01 Слики, цртел*и и пастели изработени во 
целост со рака, (освен индустриски цр-
тежи што се распоредуваат во тар. број 
49.06 и занаетчиски производи сликани 
или украсени со рака) - 5 

99.02 Оригинални гравури, печатени слики и 
литографии 5 

99.03 Оригинални скулптури и кипови од кој 
и да е материјал 5 

99.04 Поштенски, таксени и слични марки ~ 
(вклучувајќи и поштенски ознаки — ж и -
гови и франкирани пликови, поштенски 
картички и слично), употребени или ако 
не се употребени, оние што не се во оп-
тек во земјата за која се наменети . 5 

99.05 Колекции и примероци за зоолошки, 
ботанички, минералошки, анатомски, ис-
ториски, археолошки, палеонтолошки, ет-
нографски или нумизматички збирки 5 

99.06 Антиквитети (старини), стари над 100 
години 5 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од-Законот за одликувањата на Соција-
листичка Федеративна Република Југославија од-
лучува да се одликуваат: 

О д с о ј у з н и т е о р г а н и 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Курт Хуснија Н иш; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Брајовић Зарије др Тадија, Дмитрашиновић-
-Ђуровић Живка Надежда, Мандић Мирка Јово, 
Миленковић Радована Миладин, Савић-Миражић 
Уроша Вера, Шварц-Гросман Адолфа Јелена, Та-
дић Спасоја Велимир, Топаловић Милана Братислав; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ \ 

Дебанић Јована Никола, Јакшић-Шкорић Ђуре 
Ева, Љубурић-Хрњез Милана Љиљана, Лукић Пет-
ра Стојадин, Станковић-Скулић Косте Душанка, 
Васил ић-Пеј ић Петра Мирослава; 

О д С Р Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Грбић Салиха Нурат, Хаџимехмедовић Шефка 
Мехмед; 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите наро-
ди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Крекић Илије Ђорђо; 

— за покажана лична храброст во борбата про* 
тив непријателот за ослободување на земјата 
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СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ 

Белашевић Марка Влајко, Бурсаћ Симе Зора; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Блажевић Богдана Стјепан, Буховац Милана 
Владимир, Ченгић Смаила Сафет, Ћатовић Смаил 
Мурата, Диздаревић Касима Мидхат, Феризовић Але 
Рамо, Хамула Јусуф Ибрахим, Лозо Данила Саво, 
Муфтић Хусо Азиз, Мустафчић Мехе Авдо, Сарач 
Салиха Ибрахим, Суљевић Рашида Адем-, Шпендл 
Рудолфа Рудолф, Тохољ Влада Јово; 

— за особени заслуги во развивањето и реали-
зирањето на концепцијата на општонародната од-
брана и за успеси во подигањето на воено-стручно-
то знаење и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Аљовић Дерве Салко; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Асентић Ристе Гојко, Ђурђевић Алексе Бошко, 
Лажетић Илије Боро, Пелесић Касима Теуфик; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изграба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА k 

Ага новић Ахмета Омер, Башица Николе Иван, 
Беговић Лазара Душан, Благојевић Миле Паво, Бри-
стина Хусе Халил, Цвитановић Јуре Иван, Цвита-
Иушић Ивана Петар, Чале Славка Стјепан, Дроби-
ловић Ристе Светозар, Ђерић Ристе Славко, Гавра-
новић Јуре Марјан, Гостић Милоша Нико, Хрнић 
Мухамеда Омер, Илић Милана Милентије, Јанко-
вић Лазе Никола, Клело Авде Адем, Колак Ивана 
Фердо, Ковачевић Гавре Славко, Кукрика Ђуре 
Милан, Мајсторовић Паве Никола. Марковић Живка 
Неделко,~Матић Мате Иво, Матијевић-Бокарић Ми-
лана Ружа, Меселџић Милоша Бранко, Мирковић 
Неде Михаел, Пличанић Рамадана Фахрудин, Пли-
с н и ћ Рамадана Хазим, Радановић Благоја Драгу-
тин, Радованопић Тода Бранко, Растовић Милана 
Душан, Рашић Тривуна Душан, Розић Томе Звонко, 
Рупчић Луке Јуре, Сслесковић Мухамеда Сабаху-
дин, Сладојевић Михајла Здравко, Шабановић Б е -
ћира Ибро, Шаровић Благоја Владо, Шилић Ивана 
Желимир, Шпурен Омера Салко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

Балавац Бешира Ћамил, Барић Томе Јозо, Баришић 
Јосипа Фрањо, Башић Мухарема Шефко, Нашинац 
Авде Хасан, Батистић Андрије Бруно, Бећировић 
Арифа Осман, Борозан Раде Ранко, Бошковић Ду-
шана Гордана, Бродић Флоријана Анте, Бурић Алија 
Мумин, Чичић Вида Боро, Чолаковић Ибре Мехо, 
Ч а ј о Хасана Мујо, Ћатовић Сал ке Ахмед, Ћесир 
Идриза Ибро, Ћесир Миле Мехо. Ћулум Миле Шпи* 
ро, Давогић Косте Илија, Делић Димитрија Анка, 
Диздаревић Азиза Мехмед, Доко Шимуна Јозо, Дрља 
Анте Перо, Ђекић Илије Алекса, Ђенић Стеве М и -
хајло. Ђерић Богдана Гаврило, Ђубур Јашара Адем, 
Ђурђевић Јове Бранко, Ђурмћ-Срдић Раде Милена, 
Ереш Луке Јосип, Фалатар Петра Марија, Гавран 
Ивана Анто, Гламочић Алије Мујо, Глигоревић Пе-« 
ре Светислав, Голијанин Пере Трифко, Голуб Триф-4 
ка Његован, Градашћевић Смаила МУГДИН, Хаџалић-
-Стрик Мустафе Рафима, Хаџиабдић Салиха Сулеј -
ман, Хаџимаховић Салка Хусо; ' 

Ха јдар Фехке Хашим, Хонтдо Ахмета Решид, 
Хусет.тиновић Мухамеда Асим, Ибришимовић Омера 
Кадир, Имамовић Суље Абдулах, Ивеља Симе Ми-
рослав, Ивковић Ђуре Јован, Језерчић Мате Анте, 
Јосиповић Анте Јосип, ЈУГО Смајила Незир, К а р а -
деглија Гојка Момчило. Којадиновић Бошка Ђорђо, 
Кошир Карола Јанез, Ковачевић Николе Анто, К о -
вачевић В а с к р с л е Т о т о , Козарагић Ахмета Мус-
тафа , Куртовић-Бркић Николе Анка. Кустурица 
Мурата Назиф. Лаврић Ивана Анто, Лупић Јусе 
Шефик, Љоље Илије Вера, Марас Анто Јосип, 
Марковић Панте Марко, Мартинчепић Руде Влатко, 
Милидраговић Пере Аћим, Мил и дпа топић Тодора 
Радивоје, Мрда Пере Којо, Мртпић Мишка Грга, 
Муфтић Изета Хазим, Мустафчић Мехе Хасан, Н а -
кић Мухарема Хусо, Нединић Игње Маринко, Нин-
ковић Милана Момчило, Омановић Ибре Нетшб, 
Оребовић-Билбија Остоја Госпова, Папоња Филипа 
Владо, Пашић Муха Решад, Павловић Јаблана Ч е -
домир, Песах Мориса Јозеф, Пикула Јована Борис-
лав, Поповић Ив*ча Јозо. Поробић Сафета Хусо; 

Поробић Алије Мухамед, Провић Јована Драго, 
Прерадовић Петра Бранко, Пријић М у т е Бећир, 
Прњаворац Хил ме Хусеин, Пул^ић Луке Срећко, 
Распудић Петра Јозо, Равлић Јозе Иван, Ребац 
Илије Антон, Ребић Јосипа Љубица. Садиковић Мус-
тафе Расим, Салковић Мустафе Шериф, Самарџић 
Илије Стјепан, Сигел Фрање Карло, Синановић 
Вахида Мустафа, Сиврић Анђелка Делка, СмаиК 
Мурата Ибрахим, Спасојевић Владимира Предраг, 
Спасовски-Ороз Матиттта Ивка, Старчевмћ-Поповић 
Теодора Анђелка, Шехић Алије Мехо, Шешиваревић 
Назифа Идриз, Шимуновић Марка Мато, Шиник 
Богдана Милорад, Шишић Ибрахима Мехмед, Ш к е -
гро Фрање Ве ице л, Шмуља Мирка Милутин, Ш у к -
ман Шабана Салих, Тепарић Хасана Вехбија, Тома-
шевић Николе Симо, Туфек Мумина Бећир, Ункић 
Ибре Хамдија, В.укомановић Ђоле Јован, Вуковић 
Ристе Ђорђе, Зечић Авде Мујо, Зукановић-Спахић 
Салиха Расема, Звачко Антуна Евица; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

АгановиК-Челебић Митхата Михриџана, Алагић 
Мирка Бранко, Арсенић-Хусеиновић Михајла Мара, 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Зећо Бећира Ибрахим; 
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— за залагање во социјалистичката изградба 
на земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бећировић Омера Шукрија, Ћорић Симеуна Јо-
во, Ћудић Илије Душан, Ђурић Павла Љубомир, 
Ђурић Алексе Саво, Гргић Мишка Момчило, Ко-
зарагић-Алиј-згић Сулејмана Мунифа, Марић Јове 
Милан, Милојевић Томе Бошко, Николић Тодора 
Милан, Николић Тодора Симо, Радић Вида, Ра вл ић 
Јозе Јосип, Топаловић Љубе Марица, Вулић Ј а -
кова Никола; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Араповић Џафера Назиф, Бахтић Шемсе Иб-
рахим, Бајрамовић Рашида Едхем, Балабан Ђорђа 
Свето. Батинић Шпира Рајко, Чанковић Миле Дми-
тар, Ђорић Стојана Перо. Ћосић Мухарема Суљо, 
Деспић Нике Тихомир, Дрнкулић-Минић Јована 
Милосија, Думнић Милана Радослав, Дуспара Анте 
Фрањо, Ђајић Војимира Никола, Ћопа Мије Иван, 
Фа пак Ивана-Желимир, Гачиновић Бранка Страјко, 
Гаврановић-Авдагић Салиха Субхија, Гламочак 
Шпире Момчило, Гудељ Илије Мирослав, Хаџима-
ховић Салке Азиз, Хајдаревић Беге Рамо, Халимић 
Авде Авдо, Хркало Саве Богољуб, Ибрица Халила 
Осман. Којић Јове Боса, Колак Мате Милка, Кова-
чевић Мује Мехмед, Кукан Салиха Мујо, Лазаревић 
Бошка Стјепан, Лелак Мује Рамиз, Лупић Хусеина 
Ибрахим, Маричић Антона Ивица, Марковић Пере 
Бранко, Мешић Махмута Салих, Миловић Андрије 
Обрад, М.ушиновић Хусе Адем, Пављук Микајле 
Стјепан, Половина-Медашевић Исмета Фикрета, 
Рудић Ђорђа Петар, Симић Васе Стево, Скорупан 
Хасана Хајро, Судар Дервиша Авдо, Шимуновић 
Илије Иво, Туфекчић Ибрахима Мухамед, Васић 
Марка Милош, Вуковић Гаврила Божидар, Зеленика 
Ивана Марко, Зубчевић Смајила Салих, Звијер Ни-
коле Рајко; 

О д С Р Х р в а т с к а 

— по повод на осумдесетгодишнината на живо-
тот, а за извонредни остварувања во областа на ва-
јарството, што придонело кон подигањето на угле-
дот на југословенската ликовна уметност 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Кршинић Рока проф. Франо; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Бабир Мате Иван, Бебић Јуре Анте, Дулчић-
>-Накић Мате Звијездана, Павловић Славка Стево, 
Перишић Ивана Јозо, Стојковић Милутина Милан, 
Томашић Ивана Станислав; 

— за Особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Аничић Миховила Вјекослав, Антонини Јосипа 
Марџенка, Башић Мартина Младен, Благдан Анте 
Марцело, Богдановић Фране Динко, Бонетић Османа 
Младен, Вранца Анте Иван, Бућан Матије Никола, 
Буторац Павао Иван, Цуцулић Метода Берислав, 
Цвитан Николе Марко, Цвитановић Јакова Јосип; 

Чакић Јована Милан, Драгојевић-Радовниковић 
Светина Марија, Фабјан Милана Анте, Франчишко-
вић Ивана Владо, Јаковчевић Мартина Милан, Ј у -
ретић Андре Рафаел, Кашић Јосипа Јосип, Катуна-
рић Анте Франо, Клисовић Стипе Винко, Крстулсвић 
Ду је Божо, Кртица Фрање Берислав, Куиш Фране 
Никша, Куспилић Марина Иван, Кузмић Вицка 
Иво, Лаза нео Николе Иво, Лу бина Мије Томислав, 
ЉуПетић Јурја Анте, Марељ Мане Раде, Мартинчић 
Јосипа Радивој, Маржић Бране Иво, Мештровић 
Давида Иво, Мијоловић Боже Шиме, Милат Ивана 
Ката, Милетић Јакова Марко, Милић Јуре Дујо, 
Младинић Вјеке Иво, Назлић Шпире Зденко, Осто* 
јић Милана Анте, Парада Мате Винко, Печар Ивана 
Никола, Петко Јована Стево, Прпић Богомила Фра-
не, Радаљ Анте Јозо, Радман Николе Марцело, Ра -
хелић Ивана Иван, Распорић Валентина Авелин, 
Реић Петра Ватрослав, Роић Анте Стјепан, Саблић 
Ивана Љубомир, Скопац Јосипа Срећко; 

Сузанић Вазмослава Божидар, Шалов Љубе 
Јерко, Шворинић Мате Младен, Томаш-Думанић 
Вицка Весела, Трумбић Петра Марио, Ваканте Дује 
Иво, Вичић Јосипа Милутин, Водичка Емила Ал-
фред, Вучемиловић Анте Мирослав, Буљан Кле-
мента Давор, Заворео Анте Јошко; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

• Јаук Стјепана Иван, Смодлака Марина Миле; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бален Миле Милан, Бастианчић Антона Гуилио, 
Ферари Крешимира Тихомир, Гојковић Илије Ни-
кола, Илић Ђуре Јован, Иванишевић Дује Ленко, Ј у -
рановић Срећка Мато, Кружичевић Вјекослава Иво, 
Маричић Ивана Антон, Мароевић Николе Маријан, 
Матага Јосипа Милорад, Петрић Јосипа Богумил, 
Рубеша Фрање Вилим, Владушић Ивана Борис, 
Водолија Шиме Винко; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот "иа земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ахел Антона Фрањо, Анић Ренато Рената, Антић 
Антона Анте, Антишић Мате Анте, Антонини К л е -
мента Алексеј, Арас-Мартиновић Мате Дина, Асано-
вић Павла Ретар, Аврамовић Крсте Plrop, Бабић 



Страна 1168 — Број 27 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Леток:, 19 мај 1978 

Луке Мате, Бабић-Боројевић Марка Станислава, 
Бакула Анте Ивка, Бакулић-Јакаша Петра Анка, 
Бален Јосипа Антон, Бален Ниле Јосип, Башић 
Мартина Божидар, Бажон Мате Леополд, Безић 

Кајо Срећко, Блажевић Којо Филип, Бобан Ивана 
Тонка, Бојић Јосипа Анте. Боројевић Јована Душан, 
Боровић Данијела Иван, Босанчић Анте Иво, Божин 
Симе Марко, Буљубашић-Јурко Мије Анка, Бурић-
-Шимуновић Јозе Ката, Цецић Мије Анте, Цотић-
-Грабнер Вицка Петрина, Цвитановић Динка Иво, 
Цвитковић Анте Стипе, Челик Јанка Исидор, Чер-
ни го ј-Б уб ић Мехмеда Илда, Чоп Томе Иван, Чулић 
Винка Анте, Дарлић Стјепана Јелка, Делић Петра 
Милан. Девчић Ивана Крсто; 

Дирака Аугуста Оскар, Доброшевић Вицка Ни-
кола, Домић-Кенинг Ивана Жељка, Дрпић Анте 
Динко, Дрвиш Петра Иво, Дуиловић Шимуна Иван, 
Дујмић Дариа Анте, Дујмовић-Којић Петра Мара, 
Ђурђић Гвоздена Ђорђе, Фирић Луке Марин, Фра-
нелић Фране Адела, Гарафулић-Мрдуљаш Милана 
Катија, Гојнић Миле Радомир, Гоља Ивана Невио, 
Грацин Анте Иван, Грдичић Винка Младен, Грегорет 
Данка Едуард, Хлача Стјепана Златко, Иглић Ћ и -
рила Александар. ТПе Рока Озрен. Ипша Антона 
Аурелио, Ивашук Митра Анто. Ј а к а т а Петра Анте, 
Јаковчић Николе Ивица, Јањић Јована Петар. Је-
лић Ивана Катица, Јелинчић Марка Марија, Јерчи-
новић Ивана Драгутин, Јосиповић Мате Анте, Јо-
ванчић Божидара Добривоје, Јуранић Томе Иван, 

бурчић Шпире Чедомир, Јурина Јозе Нико, Јури-
шић Мате Јурица. ЈурлИн Владимира Анте, Калчић 
Марита Маријо, Капов Дамјана Петросла*. Кату-
шић-Муцић Јуре Тонка, Казиното Фране Миле, Ке-
лез Јакова Нико, Кнежевић Стеван; 

Ковачевић Вицка Лука, Краус Рудолфа Артур, 
Крпан Јосипа Антон, Крстуловић Стјепана Анте, 
Крстуља Ивана Иван, Крунеш Мијата Шиме, К у -
коч-Тудор Ивана Наташа, Куртовић Анте Иво, Кухи-
њ е Јосипа Анте, Латковић Николе Сретен, Лазару-
шић Мирка Иван, Легац Јуре Иван, Лерга Марка 
Рудолф. Лигутић-Росандић Вицка Светинка, Лозић 
Јосипа Арсен. Љубачев Андрије Милорад, Магаш 
Шиме Анте, Магаш Јосипа Фрањо, Мајнарић-Кле-
пац Ивана Марица, Марасовић Пашка Драгица, 
Марасовић Стипе Вера. Маричић Јосипа Иван, Ма-
ријанић-Албанезе Бранка Бранка, Мариттић-Кра-
гић Анте Иво. Маринковић Јакова Стјепан, Марин-
ковић Анте Зора, Мартинис-Кадић Ивана Марија, 
Матија шевић Јерка Младен, Мазор Јура ја Мате, 
Микуличић Фрање Божидар, Миладиновић Милана 
Душан, Милишић Анте Зденко, Милош Ивана Вељ-
ко. Мирковић Ивана Мате, Мрвчић Ив^на Милан, 
Најев-Дековић Анте Иванка, Назор Алберта Давор, 
Некић Мартина Мирко, Нинчев ић Пашка Иво. Оби-
линовић Ивана Здравко, Одак Мије Милица, Озре-
тић Рока Светозар; 

Палаоро Карла Карло, Па жанин Шимуна Сти-
пе. Перовић Љуба Желимир, Пинцан Ивана Миро, 
Писк-Маптковић Винка Соња, Поганчић-Трешељ 

Ивана Анка, Пољак Ивана Бранко, Прелац-Ујчић 
Ивана Марија, Прокић-Јелушић Јосипа Бранка, 
Радан Боже Иван, Радан Андрије Јаков, Радан Анте 
Јерко, Радић Боже Драго, Радић Ивана Милан, Ра -
дов никовић Јосипа Марио, Рађа Вицка Мате, Ракела 
Анте Петар, Ребић-Мерчеп Јакова Анка, Ребић Ма-
ријана Иван, Рендић Јураја Чедомил, Рибаревте 
Фране Марко. Рибарић Мате Владимир, Риловић 
Мате Перо, Родин-Просо Марина Мирјана, Рогуљ 
Мате Звонимир, Роша Љубислав Берислав, Руић 

Вицка Анте, Рукавина Тоне Дане, Рукавица Мата 
Милан, Ружић Јозе Анте, Ружић Марјана Маринко, 
Саболић Ивана Вјекослав, Савић Душана Угљеша, 
Сертић Ивана Драго, Скендер Антона Матија, Ско-
пља нац Славка Марко, Станић Филипа Петар, Сто-
шић Шуму ка Душан. Су рина Миха Милан, Сури на 
Милана инж Винко, Сушањ Вјекослава Фабијан; 

Сушић Луке Лука, Шарл ија Анте Душан, Шали-
новић Мате Петар, Шегвић-Јеласка Јерка Кита, 
Шегвић Марина Милош, Шерић Марка Мате, Шикић 
Анћела Божидар, Шикић Марка Вјенцеслав, Ши-
пић-Тичић Анте Нела, Illopro Петра Иван, Шпањић 
Иван Јосип, Штиглић Аугуста Иван, Штоков Анте 
Бруно, Шворинић-ГХиндрић Ивана Јелена. Шина гу-
ља Звонко Мери. Терзе Николе Шиме, Тијан Матије 
Станко, Томић Илије Драгутин, Томичић Анте Стје-
пан, Tomissieh Марио Атилио, Трипало Здравка 
Паво, Тубић Сретка Љубан, Тудешко Мате Никола, 
Ваљан Клемента Бранко, Вершић Шиме Фране, 
Владовић Јуре Ивица, Влаховић Ивана Горка, Во-
ларић Антона Мате, Босниќ Руже Драгутин, Вран-
чић Јакова Иван, Врцан Шиме Југослав, Вукелић 
Мане Олга, Вукелић Виктора Виктор, 1}укић Анте 
Бранко, Вукотић Срећка Вилим, Загорац Ђуре Сер-
гије, Заниновић-Бановац Јосипа Анка, Зјача Боже 
Крсто, 3ORKO Јуре Никола, Жељковић Боже Мијо, 
Жунић Недељка Зоран; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА ЦАРОД 

Бижић Душана Јанко, Брун-Јенгвић Мартина 
Марија, Чавка Шимуна Катица, Делић-ВотковиК 
Боже Милка, Фистонић-Трумбић Јакова Сретна, 
Канђа Блаже Анђа, Млачић Николе Стјепан, 
Муштра Ивана Младен, Ненадић Јосипа В јера. Оз-
ретић-Маровић Јосипа Невенка, Радетић Николе 
Вице. Саковић-Петрић Андрије Данка, Шербо-Лу-
етић Павао Маринка, Зоранчић Ивана Јурај ; 

— за залагање и постигнати успеси во работата" 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Агић Мате Грго, Андријашевић-Балић Анте Не-
венка, Анђелић Филипа Иван, Апица Мате Петар, 
Арлов Милана Богдан, Балас-Суперина Оскара 
Ксенија, Барба Петар Тереза, Барић Мате Мирко, 
Бартуливић Стјепана Марко, Вашић-Нигојевић'Ива-
на Неда, Батарело Ивана Јела, Беламарић-Зафиши 
вић Мирка Босиљка, Бешкер Петра Марија, Веш-
кер-Па жанин Шпире Николина, Биланков Луке 
Тончи, Билић Јуре Анте, Билонић-Вуко Јосипа 
ЗБуба, Бенковић-Келић Љубе Катица; 

Боричић-Чубретовић Јурја Данка, Борозан-Чу-» 
лић Клеме Тонка, Восак Видо Фране, Бошњак-Ка«* 
туиарић Андрије Злата, Бракус Анте Десанка, Б у -
разер-Табак Петра Луција, Буразин-Плавша Марка 
Знајка, Буторац Ивана Ивица, Цецић-Карузић Пет* 
ра Драгица, Цецић-Карузић Дује Томажина, Цин* 
дрић Ивана Марија, ^аргоња Аугуста Аугуст, Чели-
ковић Џема ла Менсур, Чота Ду је Марко, ДориК 
Славка Јосип, Драгичевић-Синовчи^ Анте Вица, 
Дупланчић Анте Витомир, Елез Стјепана Ивица, 
Раменго-Гвоздић Павла Марија,Франић Анте Мате, 
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Гаши Павао Анка, Грбеша-Божић Јакова Цента, 
Гвоздић Миле Мојсија, Хасановић Абдулаха Хасан, 
Хост Бинка Винко, Илић Анте Анте, Иванчић Ви-
лима Иван, Ивица Мије Роза, Јакшић-Бол»ат А зте 
Алма, Јеласка-Јуретић Шиме Анђелка, Јукић Јуре 
Јуре, Јурић Мате Милан, Јурич£вић Иван Мирослав, 
Јурјевић Филипа Миле, Калајжић Марка Анка, Ка-
лајџић Тадије Динко, Камењарка Анте Стипе, Кар-
телова Тодора Петрушка, Катић Анте Ива, Клиш-
кииић Анте Иванка, Кнежевић-Шеман Анте Ма-
рица; 

Комар Анте Јосип, Комен Јосипа Алојз, Ковач 
Мирка Стјепан, Ковачевић Стјепана Иван, Крчелић 
Карола Драган, Кришка-Поробија Тонћи Тонка, Кр -
стуловић Анте Виборка. Кулишић Јосипа Марко, 
Леман Мате Јаков, Лемо Пашка Анте, Лијић Анте 
Филип,-Лукач Јаноша Јожеф, Мадунић-На1ев Ива-
на лАнка, Мајсторовић Илије Миле, Малеш Стипе 
Иван, Мандрука-Виђак Марина Хилда, Марас-Лела-
новић Шпире Нивес, Мартинић Анте Јерка, Миха-
љевић Ивана Стипе, Михановић Јосипа Марин, Ми-
лић Петра Мчте, Милосавл^евић-Ружић Срећка 
Аленка, Миљас Пере Божо. Мирковић Боже Мили-
сав, Миш Фране Милена, Мрдаљ Тодора Миле, Ни-
маи-Мештровић Николе Јосипа, Нимац Боже Марко, 
Одрл>ин Грге Фране, Палчић Ивана Иван, Пандур 
Томе Иван, Пашков Вице Винко. Пејковић-Латковић 
Јуре Марија, Пејковић Марка Минка, Перко Филе 
Марија, Перузовић Јордана Марија, Пиваи-Браца-
новић Ђуре Оља, Продан Ивана Вера, Радачић-Сти-
пичић Славка Перица, Радић Јосипа Анте, Радић 
кована Теодор; 

Радман Томе Младен, Радоњић Станоја Милан, 
Радовин ковић -Кош чина Фрапе Гордана, Рељац 
Душана Бранко, Режан Петра Мирко, Ружић Анто-
на Антон, Стричевић Луке Јосип, Сушић Петра, 
Никола. Сува јаи Томе Ненад, Свиличнћ Анте Јуре, 
Шабан-Невешчанин Јуре Анђа, Шандровић-Гиља-
новић Мате Тонка, Шеге Марка Лука, Шкорић Мар-
ка Иван, Тичић-Кузман ић Протппера Катија, Тин-
тор Миле Славко, Ткалчеп Ивана Славица, Томац 
Петра Антон, Томић-Гудача Живка Анка, Турак-
-Јурчић Антона Марица, Урлић-Витезица Петра Ј а -
ња, Урл ић Мирка Миро, Ужичанин Селима Муниш, 
Бајић Луке Иван, Валенчић Антона-Анте, Вински 
Стеве Босиљка, Буцо Анте Јозо, Вола рић-Бра јевић 
Јосипа Весна, Вукашин Стевана Недиљко, Вукиче-
вић-Раделић Анте Иванка, За миновић Јуре Винка, 
Занки-Јаворчић Томе Ана, Жуљевић Мирка Иван, 
Жувић Петра Јошко; 

О д СР М а к е д о н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Јаневски Петруш Ђуро, Јефремовски Јован Ми-
одраг, Крстевски Максимов Продрум; 

— за особени заслуги во создвањето и шире-
њето на братството и единството меху нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Арсовски Тодор Ристо; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Цветанов Ефтим Лазар, Илиев Даме Митко, Кец-
карова Васил Јорданка, Лазарески Кипре Трифе, 
Лимани Шабана Лиман, Панев Илије Методи, Плеш-
ков Коле Киро, Стојанова Николова Ружа; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕ-
НЕЦ 

Ћумурџиски Александар Јеленко, Иневски Вла-
дов Светозар, Јанкоски Петруш Миле, Стефановски 
Мартин Никола; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗД НАРОд .и СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Плунцевић Месуд Решад, Симоновски Ђорђи 
Владо, Смилевски Јанко Драган; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексоски Миле Јордан, Аврамоски Столе Крс-
те, Балванска-Катланова Кочо Ангелина, Цекова-
Лескова Гордијева Надежда, Чабуковски Нестор 
Боро, Тироски Ексо Ћиро, Деари Адем Нуредин, 
Догани Насир Алиндар, Дракалска-Димовска Ефтим 
Ана, Ђорђијев Киро Ђорђи, Ефремова-Биљарска 
Јован Дафинка, Гагопска-Шуманска Панче Нада, 
Георгиевски Сотир Константин, Хајредин Камбер 
Џевдет, Јаковлевски Тихомир Војислав, Јованоски 
Трајче Паун, Кировски Симо Тодор, М ̂ нева-Дели-
башева Трајко Благородна, Мзткалисва-Петренко 
Стефан Надежда, Миноски Стоилко Михајло, Ми-
лошоски Милко Јеремија, Павловски Филип Мла-
ден, Нелоски Мојсев Јандре, Петрески Душан Алек-
сандар, Пилатов Копе Јордан, Протогерова-Михај-
лова Симеон Даница, Пуздерлиева-Коровинова Гор-
Ѕи Нико/шна, Рустеми Хазис Назми, Симески Ленте 
Јово. Сотирова Димитар Натанија, Стаматоски. Мар-
тин Стаменко, Ставровски Миланов Ђорђи, Стефа-
носки Климе Петар, Стефановски Ане др Стефан, 
Стефков Гиго То-ме, Стојанова-Попова Донче Цвета, 
Стрезоски Нићифор; 
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— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Николоска-Каранфилоска Слободан Убавка; 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Гашпершић-Криж Отмара Соња, Вољч Игњаца 
Јанез; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Чернелч Станка Војко, Самарин Алојза Бојан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Говекар Јоже Милан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Агнич Андреја Андреј, Горјачц Матевжа Фран-
чишка, Мавец Јанеза Јанез, Улага Драге Андреј, 
Живковић Драгослава Милан; 

О д С Р С р б и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Арсенијевић Милана Владета, Максимовић Или-
је Милан, Михаиловић Животе Радомир, Милин 
Бранка Станко, Ранковић Животе Гаврило, Зељ-
ковић Михајла Душан; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Антић Обрада Миодраг, Бракус Лазе Василије, 
Бранковић Бранислава Душан, Бунда Мите Трајан, 

Цмиљановић Обрада Милојица, Чопор Фрање Алојз, 
Ђорђевић Милорада Никола, Ђорђевић Илије Сто-
јадин, Ђукић Велимира Момчило, И л а т Ивана Р а -
де, Јовановић Уроша Ђорђе, Карановић Петра Бош-
ко, Ковачевић Милутина Љубомир, Ковачевић Сте-
вана Славко, Крајишиик-Калаузовић Николе Мара, 
Марјановић Јована Војислав, Михаљчић Антона 
Радивоје. Миладиновић Васке Божа. Милојевић 
Аранђела Милош, Милосавл^евић Димитрија Алек-
сандар, Миљанић Јована Марија. Милтеновић То-
дора Милош, Пантелић Светолика прим. др Мла-
домир; 

Петровић-Крстић Костадитта Десанка, Петровић 
Боривоје Станислав Пуровски Томе Сандре. Радо-
в а н о в ^ Славка Светислав, Радовић Јеремије Ми-
лан, Рајнић Јове Миленко, Сајдл Фердле Јозеф, 
Томашевић Станислава Властимир, Торбица Саве 
Станко, Вучковић Богосава Александар; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Вељковић-Пеј чић Сретена Пловда, Луковић 
Владимира Малиша; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН Зх^СЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Алексић Петла Милутин, Андрић Дамјана Симо. 
Аврамовић-Керкез Марка Босиљка, Бипманчгв 
Станка Јован, Чулић Константина Јован, Десанчић 
Јована Милева. Ђоковић Милутина Константин, 
Ђорђевић Николе Трајко, Бокић Љубе Милорад. 
Филиповић Алексе Славко. Ињаг-Бањанин Стева-
на Нада, Ивановић Ивана Милена, Јанковић Радо-
вана Драгомир, Јанковић-Анђелковић Александра 
Вера, Ја сика-Шеховић Арифа Надира, Јочовић Ми-
ленка Димитрије, Јовановић' Божидара Миодраг, 

Јовановић-Кнол Марка Оливера: 
Јовановић Радоње Радоје, Костић Радована Вла-

дан, Кулић Николе Михајло, Лазић Илије Милу-
тин, Лековић-Тошић Радојка Јелена, Мајборода 
Виктора Ростислав, Марковић Ђуре Благоје. Мар-
ковић Ђеросима Милорад, Миленковић Косте Ми-
ленко. Милинковић Михаила Боривоје, Митровић 
Радована Драгољуб, Младеновић Милоша Риста, 
Момчиловић Петра Дане, Николић-Живковић Све-
тислава Даница. Нинковић-Радуловић Митра Љуби-
ца, Новчић-Стојацовић Милана Стојанка, Орловић 
Јована Хранислав, Пајић Бранка Томислав, Рапа-
Зић Николе Милка, Пауновић-Младеновић Свети-
слава Вера, Павловић Богосава Обрад, Перић Тра ј -
ка Момчило, Петровић Светозара Божидар, Пујић 
Драгомира Јеленко, Симић Божидара Градимир, 
Стејин Милана Владимир, Стојановић Мисе Дими-
трије, Стојановић Милисава Сретен, Шарановић Во-
јина Добривоје, Томашевић Нинка Михајло, Томић-
Суботић Радована Јованка. Топић Васе Владо, Вуч-
ковић-Голубовић Ристе Станкија, Вукосавић Ада-
ма Никота, Живковић-Раденковић Владимира Ср-
бијанка; 1 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот,ла земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Абдула човић Хуса Зема, Аћимић Јуре Антонија, 
Аговић Русте Ћазим, Александровић Нићифора Ми-
лан, Алексијевић Хранислава Боривоје, Алексови 
Сина ди на Љубомир, Анђелковић Милана Ми пут ин, 
Анђелковић Стојана Радомир, Антанасијевић Воји-
слава Боривоје, Антонић-Јазић Душана Смиља, Ар-
сић Чедомира Живко, Авдић Мује Абдулах. Бело-
шевић Душана Мамчило, Бељин Радована Живојин, 
Бешир Душана Богдан, Бежановић Василије Мили-
ца, Благојевић Чедомира Хранислав, Блого»евић 
Антонија Станко, Богдановић Љубомира Милан, 
Бојовић Васе Исидор, Бојовић Миломира Милоје, 
Бонџулић Радована Милета, Бошковић Ђорђе Ра-
дован, Божиновић Боривоја Богољуб, Будел а е .Јо-
вана Ђорђе, Бузаров Луке Александар, Цветковић 
Божидара Радомир, Ћировић-Радета Слободана 
Србобрана, Чај ић Богољуба Сретен, Чаркиловић-
-Иесторовић Милинка Рајка, Чолић Михаила Мио-
драг, Делов Ивана Јордан, Дивац Млађена Бошко, 
Драгаш Дане Никола, Драговић Александра Доб-
ривоје, Драговић Недељка Миленко, Дугошија-Ра-
дојевић Светолика Десанка, Дурајлија Фрање Зво-
нимир, Дутина Спасоје Живорад, Ђокић Боривоја 
Славко, Ђорђевић-Ћајић Веселина Милена, Ђорђе-
вић Ранђела Живојин, Ђурић Момчила Александар; 

Ђуричић Недељка Милорад, Франкл-Таучар 
Франца Албина, Гајворонски Антона Никола, Гатн-
паров-Малетић Душана Злата, Гавриловић Радоми-
ра Живорад, Глигоров Кру ма Тодор, Голубовић Пет-
ра Јован. Грбић Владе Душан, Грошета Раде Мато, 
Гроздановски Блаже Живко, Грубор Вида Стеван, 
Губеринић Јагоша Александар, Хаџић Тодора Ко-
стадин, Илић Јосифа Велибор, Јаћовић Лазара Ни-
кодин, Јаковљевић Божа Драган, Јанковић Животе 
Младен, Јелесић Косте Миливоје, Јелић Стевана 
Рихард, Јевтовић Милорада Радивоје, Јосифовић 
Душана Стојан, Јовановић Душана Бранко, Јова-^ 
новић Живка Душан, Јова новић-Минић Душана Ми-
ли јанка, Јовановић Векослава Светозар, Јорачоиић-
•Маринковић Александра Вукосава. Јовановић Дра-
гољуба Живана, Јовић Аћима Младен, Каличанин 
Спасоје Миломир, Катанић Живорада Драган, Којић 
Величка Живадин, Ковач Лукача Имре, Кнежевић 
Марка Јован, Костић Јордана Јован, Крстић Дра-
гољуба Јован, Крстић Милића Урош, Кубуровић 
Војка Љубиша, Ла заревић-Радо јев ић Неделаа Јел-
ка, Лилић Владимира Милорад, Максимовић-Узе-
лац Милана Софија; 

Маљковић Миле Ђуро, Маринковић-Бранков ић 
Стевана Вера, Марковић Воислава Милосав, Мар-
ковић Чедомира Страхиња, Марковић-Аранасорић 
Петра Тонка, Мићијевић Јована Милан, Михајловић 
Давитка Јордан, Михајловић Стојана Мирослав, Ми-
јаиловић Миленка Драгиша, Миланов Стојанче Ма-
карије, Милановић Љубисава Јелисавка, Милановић 
Костадина Живадин, Миленковић-Петровић Нико-
ле Надежда, Миленовић Вукашина Радомир, Милој-
ковић Богомира Драгутин, Милосављевић Алексан-
дра Бранко, Милссављевић Саве Љубомир, Мило-
ст вљевић Драгутина Милија, Милошевић Петра 
Ђура, Милошевић Бранка Прока, Мил огнев ић-Ни-
колић Алексе Радмила, Миловановић Славка .Јона«, 
Миловановић Љубомира Властимир, Милованоиић 
Љубомира Зоран, Милутиновић Љубисава Лазар, 
Минић Ђуре Драгутин, Мисаљевић Јове Јован, Ми-
тић Јована Драгољуб, Милић Петроније Драгољуб, 
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Митов Стојана Гаврил, Младеновић Марјана Јован, 
Младеновић Радоја Живота, Момчиловић Живојина 
Владимир, Мркобрада Миле Милутин, Мркоњић 
Стојана Радивој, Недељковић Радосава Живојин, 
Несторовић Сретена Раде, Николић Јована Храни-
слав, Николић Стипе Маријан, Николић Милована 
Милисав, Николић Миливоја Милош; 

Николић-Палавестра Татомира Вера, Николић 
Васка Владимир, Новаковић Раденка Сретко, Опа-
чић Славка Саво, Павловић Петра Предраг, Павло-
вић, Божидара Здравко, Пехарц Ивана Томислав, 
Перић Илије Илија, Петровић-Ђорђевић Ђорђа Ле-
посава, Петровић Момира Петар, Петровић Љубо-
мира Слободан, Петровић Вукашина Звонимир, Пир-
нат Фрање Звонко, Плавшић Светозара Радован, 
Подбершић Фрање Милан, Поповић-Орашанин Ми-
лана Милица, Поповић Радоја Милован, Поповић 
Павла Вујо, Пушкарица Обрада Благомир, Радо-
ичић Глигорија Миодраг, Радонић Ивана Иван, Ра -
дошевић Живојина Томислав, Радовановић Тоде Де-
симир, Радуловић Радоша Богомир. Радуловић-
-Трбовић Раде Милица, Радуловић Трајана Нађа, 
Раичковић Стевана Иван, Ракоњац Рафа Драган, 
Ранђеловић Душана Александар, Рељин-Бајић Ми-
ла Марија. Репац Стевана Која, Ристић Стевана 
Ђурђе, Рушпић Јована Љубинко, Самарџић Шпире 
Миодраг, Савић Радована Божидар, Савић Стојана 
Милорад, Савић Драгутина Периша, Савић-Рашић 

"Станислава Зорка, Савић Јована Живко, Савиће-
вић Јола Владо, Селмановић Омера Неџиб; 

Симеуновић Милуна Милосав, Симић Војислава 
Душан, Симић-Огњановић Михајла Живка, Симсн 
новић Василија Радомир, Симовић Сретена Богић, 
Симовић Јове Будимир, Смиљанић-Симон Јована 
Кристина, Спасић Алексе Раде, Спасојчевић Сте-
вана Дамјан, Срете«ов Мирка Милисав, Стаменић _ 
Милана Матија, -Стаменовић Добросава Звонимир, 
Станић Томе Властимир, Станишић Пеј че Станиша, 
Станковић Јосифа Чедомир, Станковић Владе Пе-
тар, Станковић-Николић Велимира Радмила, Стано-
јевић Живана Срете«, Стефановић-Младеновић 
Стојана Десанка, Стефановић Радојице Драган, 
Стефановић Драгољуба Лука, Стефановић Драгоми-
ра Милутин, Стефановић Драгослава Радомир, Сте-
вановски Тодора Никола, Стојановић Костадина 
Божидар, Стојановић Живојина Витомир, Стојић 
Станка Драгољуб, Свиларић Душана Александар, 
Шашић Боже Звонко, Шево Драгиње Здравко, 
Табановић Паје Павле, Тадић-Марић Стеве Мили-
ца, Тадић Будимира Милорад, Танчић-Вељковић 
Профира Душанка, Та рић Нурка Елмаз, Ташић 
Радоице Јагода, Таталовић-Клинчаревић Николе 
Софија, Терзић Миленка Божидар, Тишма Лазара 
Гојко, Тодоровић Живадина Момчило, Томовић Све-
томира Богољуб; 

Траиловић Игњата Обрад, Вељковић Радојице 
Веља, Вучковић Радослава Драгиша, Ву комановић 
Божидара Радивоје, ЗЈача Милана Милош, Жилић 
Јована Милан, Живаљевић-Станишић Видоја Олга, 
Живановић Сретена Миломир, Живковић Ранислава 
Будимир, Живковић Живорада- Олга, Живковић 
Светозара Петар; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбрана и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење 
и борбената готовност на нашите граѓани 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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СО ОДРЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Бошковић Акана Душан, Цакић Тодора Борис-
лав. Јањић Владимира Сретен, Киковић Милорада 
Драган. Мију шкорић Милете Милорад, Митић Радо-
слава Војин, Стаменовић Нај дана Вукашин; 

— за залагање 
на земјата 

во социјалистичката изградоа 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Алексић Борисава Божидар, Авдић Мује Адем, 
Хајдаре?ић ТТТућра Реџо, Иличић Јозе Данко, Јан-
ковић Милана Миладин, Муслић Меда Ибрахим, 
Павловић Игњата Сава, Пауновић Ненада Мирољуб, 
Петровић Јована Милован, Препољац Рама Хамдо, 
Симоновић Павла Славко, Станковић Живадина 
Миодраг,, Ташков Асена Александар; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 
\ 

Агбаба Николе Никола, Апостолов Мирка Киро, 
Банзић Мита Милован, Бонџић Слободана Добрина, 
Бисерчић Драгомира Радосав, Брајовић Савића Вла-
димир, Ћулавџић Адема Хасан, Десница Боже Симо, 
Димитријевић Витомира Томислав, Динић Слободина 
Сава. Добрић Душана Радослав, Домазетовиќ Обрада 
Петар, Драгојевић Ђурађа Петар, Ђуновић Видо-
сава Исаило, Ђурђевић Илије Драган, Граца З е ј -
ни ла Нухо, Гуревић Симе Анђа, Хоти Реџепа Осман, 
Икић Светозара Предраг, Илић-Вулатовић Николе 
Таја. Ивапковић-Станисављевић Богосава Милина, 
Јаношевић Милосава Радојица, Јела Хаљита Хазир, 
Јовановић Јорана Гора, Јоксимовић-Алимпић евић 
Бранислава Милка, Јовић Тривана Драган, Јовић 
Сткчкп Радован, Карамарковић Милана Драган. Ки-
сић Богдана Душан, К р к и ћ ' Миодрага Зорица, 
Кубуровић Војка Вјекомир; 

Лазић Миленка Станислав, Лекић" Радоње Мио-
драг, Лева Ивана Александар, Лопичић Стевана 
Момчило, Мајсторовић Милована Живадин, Марко-
вић Радомира Милосав, Миланковић Бранка Бран-
ко, Миленковић Миодрага Тихомир, Миловановић 
Миодрага Милорад, Митић Ђорђа Славољуб, Мом-
чиловић Петра Бранко, Мутавџић Михајла Мили-
воје, Нешовановић Мита Блажимир, Николић Све-
томира Миливоје, Николић Стојана Слободан, 
Пајовић Милорада Милисав, Пантић Радована 
Зоран. Перовић Петра Слободан, Петковић Радмила 
Костадин, Петровић-Милановић Јатимира Надежда, 
Полић Ђурађа Милан, Поповић Љубомира Богољуб, 
Поповић Антонија Радован, Ранђеловић Радомира 
Миливоје, Ранковић Чедомира Александар, Роквић 
Б о т к а Здравко, Секулић Драгомира Станоје, Спа-
сић Светислава Живота, Стаменковић-Томић Бла-
гоја Надежда, Стефановић Драгослава Љубивоје, 
Стевановић Милоша Зоран, Суботић Чедомира Радо-

ван, Шего Јована Божо, Теофиловић Миленка 
Видоје, Терзић Љубомира Раденко, Тодоровић Ди-
митрија ЈБубисав, Ваљаревић Саве Верољуб, Вељ-
ковић Драгише Гвозден, В ири јевић Добривоја Радо-
слав, Вујовић Василија Томислав, Вукмановић 
Живојина Благоје, Зиљкић Шефка Абаз; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Антић Србољуба Предраг, Благојевић Миљка 
Бошко, Цонић Крсте Љубомир, Цветковић Бранис-
лава Будимир, Груловић Јелене Слободан, Јањић" 
Јанка Тасо, ^Марковић Богољуба Бошко, Станковић' 
Луке Стојан, Тодоровић Радована Бранислав, То-
мић-Ристић Станка Марија. 

Бр. 137 
17 ноември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
и член 4 од Законот за одликувањата на Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија одлучу-
ва да се одликува: 

— по повод на стогодишнината на работата на 
здравствената служба, а за особени заслуги во 
здравствената заштита и лекувањето на населени-
ето, како и за значаен придонес кон развојот на 
здравството во Горна Поитнава 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Медицинскиот центар — Пирот; 

Бр. 155 
9 декември 1977 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 
мишмаѕсд̂гг--? ј— • ;—— 1 I, в — ^^Ш^ЅМ 

С О Д Р Ж И Н А : 

454. Закон за Царинската тарифа — 
Одликувања — — — — — — — 

Стрвина 
— — 1029 
— — 1165 
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