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284. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71 и 26/71), во спо-
годба со сојузниот секретар за надворешна трго-
вија, сојузниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА УВОЗ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ Е ПРЕД-

ВИДЕН ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ 

1. Врз увозот на производите од подолу наведе-
ните тарифни броеви односно ставови на Царин-
ската тарифа, наместо царинските стапки предви-
дени во Царинската тарифа која е составен дел на 
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 и 58/71), ќе се приме-
нуваат следните царински стапки: 

Тарифен Наименување Царинска 
број стапка 

1 2 3 

Глава 84 — Котли, машини, механички 
апарати, нивни делови 

84.01 Котли за производство на водена и дру-
га пара (исклучувајќи ги котлите за 
централно греење со топла вода што се 
способни да произведуваат пара од ни-
зок притисок): 
1) Локомотивски котли 15 
2) Бродски котли 16 
3) За централно греење 16 
4) Други 16 

84.02 Помошни уреди за парни котли — со 
водена или друга пара (економизери, 
прегрева чи, собирачи на пара, пречис-
тувачи на саѓи, фаќачи на гас и ел.); 
кондензатори за парни машини и енер-
гетски единици: 
1) Економизери 16 
2) Прегревачи 16 
3) Кондензатори за парни машини 16 
4) Друго 16 

84.03 Газожени и генератори за воден гас, со 
или без пречистувач; ацетиленски гене-
ратори (со влажна постапка) и слични 
генератори за гас, со пречистувач или не: 
1) Генератори за производство на гене-

раторе™ гас 16 
2) Генератори за воден гас 16 
3) Ацетиленски генератори 16 
4) Други генератори 16 

84.04 Парни машини-локомобили (вклучувај-
ќи и подвижни машини, освен парните 
трактори од тар. бр. 87.01 или механич-
ки задвижуваните друмски вал јаци) со 
сопствени котли: 
1) Клинци 
2) Турбински 
3) Други 

84.05 Парни машини на водена и друга пара 
без вградени котли: 
1) Клипни 
2) Турбински: 

а) индустриски 
б) за термоелектрани и топлани 
в) бродски 

84.06 Мотори со внатрешно согорување, клип-
ни: 
Царинска стапка според предметот на кој 
му припаѓа моторот 

84.07 Хидраулични машини и мотори (вклу-
чувајќи и водни кола и водни турбини): 
1) Водни турбини и други водни и мо-

торни машини 
2) Водни кола (освен за турбините) 
3) Друго 

84.08 Други мотори и погонски машини: 
1) Мотори за авиони: 

а) гасни турбини 
б) реактивни 

2) Гасни турбини освен за авиони 
3) Друго: 

a) мотори 
b) погонски машини 

16 
17 
17 

20 

21 
21 
21 

18 
16 
18 

Сл. 
Сл. 
21 

20 
20 

84.09 Механички задвижувани друмски вал-
јаци: 
1) Парни друмски валјаци 16 
2) Друмски валјаци со дизел-погон 16 
3) Вибро валјапи ' 16 
4) Други валјаци 16 

84.10 Пумпи (вклучувајќи и мото-пумпи и 
турбо-пумпи) за течности снабдени или 
не со направи за мерење; елеватори за 
течности со ведра, синџири, пропелери, 
ленти и слично: 
1) Пумпи со наизменично прскање 16 
2) Ротациони пумпи 16 
3) Центрифугални пумпи 16 
4) Млазни пумпи 
5) Клипни пумпи 16 
6) Елеватори за течности 15 
7) Друго 16 

84.11 Воздушни пумпи, вакуум-пумпи и воз-
душни или гасни компресори (вклучу-
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вајќи и мото-пумпи и турбо-пумпи и 
компресори, и' генератори со слободен 
клип за гасни турбини); вентилатор^ 
дувалки и слично: 
1) Пумпи: 

а) воздушни 16 
б) вакуум 19 
в) други 20 

2) Компресори 18 
3) Генератори со слободен клип 17 
4) Вентилатори 17 
5) Друго 20 

84.12 Машини за климатизација, што во за-
едничко куќиште содржат моторен вен-
тилатор и елементи за менување на тем-
пературата и влажноста на воздухот: 
1) Калорифзри индустриски 16 
2) Уреди за климатизација, автоматски 

до ЗОО m3 19 
3) Уреди за климатизација, автоматски 

над ЗОО m3 20 
4) Машини компресорски и слични, за 

ладење на воздух и за вентилација 20 
5) Друго 20 

84.13 Огништата за печки со течни горива (ато-
мизери), за цврсти горива во прав или 
за гасовити; механички Ложачи-жарачи, 
механички решетки-скари и механички 
отстранувачи на пепел и слични уреди: 
1) Ложачи за печки: 

а) за течни горива 16 
б) друго 17 

2) Механички уреди за отстранување 
пепел, жарачи за парни котли за 
нафта или гас 16 

3) Автоматски ложачи на котли со теч-
но гориво 17 

4) Друго 17 

84.14 Индустриски и лабораториски печки, не-
електричпи: 
1) Печки и апарати за термичка обра-

ботка на метали, обични 15 
2) Печки и апарати за термичка обра-

ботка на метали, со неутрална атмос-
фера 16 

3) Печки за топилници 16 
4) Друго: 

а) печки за печење цемент 16 
б) пекарски печки: 

1) без лента 16 
2) со лента, за леб 16 
3) со лента, за друго печиво 16 

в) друго 16 
84.15 Машини и апарати за производство на 

студ (електрични или други) — ладил-
ници: 
1) Машини и апарати за производство 

на студ (л адил ници — фрижидери) ос-
вен за домаќинствата: 
а) за производство на ниски темпе-

ратури (најмалку — 15° С) 15 
б) друго 15 

2) Ладилници-фрижидери за домаќин-
ства, неелектрични 16 

3) Ладилници — фрижидери за домаќин-
ства, електрични: 
а) апсорпциони 16 
б) компресиони 16 

84.16 Каландери и слични машини за валање 
(освен за обработка и валање на метали 
и за валање на стакло) и цилиндри за 
нив: 
1) Каландери 16 
2) Валјаци — цилиндри за каландери 16 
3) Друго 16 

84.17 Машини, уреди и слична лабораториска 
опрема, електрично загревани или не, 
за обработка на материјали со менување 
на температурата, како што е греење, 
варење, пржење, дестилација, пречисту-
вање, стерилизација, пастеризација, па-
рење, сушење, евапоризација, валориза-
ција, кондензација или разладување, ос-
вен машини или уреди за домаќинство; 
грејани за вода и грејачи за бањи, не-
електрични: 
1) Машини и уреди (освен оние од точ-
ка 2): 

а) машини и уреди за перење и су-
шење текстилни влакна 17 

б) машини и уреди за пречистување 17 
в) машини и уреди за стерилизација 

и пастеризација 17 
г) машини и уреди за парење и су-

шење 17 
д) машини и уреди за разладување 

материјали 17 
ѓ) машини за сушење дрво: 

1) со инфрацрвени зраци 16 
2) друго 16 

е) автоматски машини за дестилација 
и евапоризација 17 

ж) сушарници за преработка на овош-
је и зеленчук 16 

з) машини за ферментација, одржува-
ње и вештачко старење 17 

ѕ) друго 17 
2) Грејачи на вода и грејани на бањи за 

домаќинства, неелектрични 17 
84.18 Центрифуги; машини и апарати за фил-

трирање и пречистување (освен инки за 
филтрирање, цедилки за млеко и слич-
но), за течности или гасови: 
1) Апарати за симнување павлака 17 
2) Друго: 

а) центрифуги за течности: 
1) индустриски 17 
2) лабораториски 17 
3) други 17 

б) машини и уреди за филтрирање 
или пречистување течности и га-
сови 17 

84.19 Машини и апарати за чистење и сушење 
шишиња и други контенери; машини за 
полнење, затворање, печатење, капслира-
ње и етикетирање шишиња, канти, ку-
тии, вреќи и други контенери; други 
машини за пакување и амба лажира ње 
стоки, машини за газирање пијачки; 
машини за перење садови: 
1) Машини и апарати за перење садови 16 
2) Машини за пакување и завиткување 

стоки 17 
3) Машини за перење, чистење и сушење 

шишиња 17 
4) Машини за затворање и етикетирање 17 
5) Апарати за газирање на пијачки 17 
6) Машини за пакување и затворање 

течности во пластични обвивки 17 
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7) Машини и апарати за пакување кекс 
и слатки 

8) Машини за дозирање и пакување 
9) Друго 

84.20 Ваги за мерење (исклучувајќи ваги со 
осетливост од 5 сантиграми или помалу), 
вклучувајќи и ваги за контролирање и 
проверување на тежината; тегови за ва-
ги од сите видови: 
1) Ваги и апарати за мерење и контрола 

во производството (тирански ваги, ваги 
на конвеери, за мерење контенери, 
ваги за дозирање) 

2) Мостни (железнички и колски) 
3) Ваги за домаќинства 
4) Друго 
5) Тегови 

84.21 Механички апарати (рачни или не) за 
исфрлање, дисперзија или распрскување 
течности или прав; апарати за гаснење 
пожар (наполнети или не); аерографски 
пиштоли и слични апарати; машини и 
апарати за исфрлање пара или песок и 
слични машини за исфрлање со млаз: 
1) Машини и апарати за исфрлање пе-

сок и пара и ел., за чистење метални 
предмети 

2) За гаснење пожар 
3) Други апарати за распрснување теч-

ности, со пумпи, за разни цели 
4) Атомизери и слични прскалки: 

а) рачни 
б) до 400 1, самоходни 
в) до 400 1 носени и влечени 
г) над 400 1 до 800 1, самоходни 
д) над 400 1 до 800 1, влечени и носени 
ѓ) над 800 1: 

1) самоходни 
2) други 

е) друго 
81.22 Машини и апарати за дигање, манипула-

ција, натовар или истовар, електрични 
жлчници и конвеери (на пример: лиф-
тови, дигалки, чекрци, кранови, транс-
портер-кранови, витли за макари, жич-
ница конвеери со ленти и телеферици) 
освен машини и апарати од тар. бр. 84.23: 
1) Лифтови: 

а) товарни 
б) за лица 

2) Жичници: 
а) товарни 
б) за лица 

3) Кранови: 
а) до 50 t носивост б) над 50 до 500 t носивост 
в) над 500 t носивост 

4) Машини и уреди за транспортирање 
во ров 

5) Друго: 
а) транспортери со гумена или челич-

на лента врз база на движење на 
лентата, со сопствен погон 

б) транспортери со гумена или челич-
на лента врз база на вибрација на 
лентата, со сопствен погон 

в) дигалки и витли со опирање 
г) дигалки, самостојни, подвижни 
д) друго 

36 
16 
17 

16 
16 
17 
17 
15 

16 
16 

16 

15 
16 
16 
16 
16 

16 
16 
16 

16 
17 

15 
15 

15 
15 
16 

16 

16 

16 
16 
17 
17 

84.23 Машини стабилни или подвижни за ис-
копување, нивелирање, набивање, длабе-
ње, дупчење и вадење земја, минерали 
или руди (на пример: механички лопа-
ти, режачи на јаглен, екскаватори, т р е -
пери, нивелири и булдожери); за поби-
вање шипови; снежни плугови без сопс-
твен погон (вклучувајќи и приклучоци 
за снежни плугови): 
1) Плугови за чистење снег, гртачи на 

снег и други чистачи на снег, освен 
самоходни 16 

2) Машини за пренесување, како скре-
пери и слично: 
а) самоходни 19 
б) влечени 16 

3) Екскаватори, механички лопати и сли-
чни самоходни уреди 19 

4) Булдожери, багери, англдозери и 
слични машини: 
а) со мотор до 200 КЅ 19 
б) со мотор над 200 КЅ 19 

5) Машини за набивање на почва, освен 
друмски вал јаци 19 

6) Машини за побивање типови 19 
7) Машини за длабински дупчења 19 
8) Машини за експлоатација на нафта 17 
9) Машини за откоп во рударството 16 

10) Машини за изградба на тунели 19 
11) Гредери 19 
12) Друго 19 

84.24 Земјоделски и градинарски машини за 
приготвување и култивирање земја (на 
пример: плугови, брани, култиватор^ 
сеалки и расфрлувачи на ѓубриња); вал-
јаци за ливади и спортски терени: 
1) Плугови: 

а) запрежни 15 
б) самоходни 12 
в) тракторски 12 
г) други 12 

2) Култиватори: 
а) запрежни 15 
б) тракторски 12 
в) други 12 

3) Брани: 
а) запрежни 15 
б) тракторе™ 12 
в) други 12 

4) Вал јаци: 
а) запрежни 15 
б) тракторски 12 
в) други 12 

5) Чинијарки: 
а) запрежвш 15 
б) тракторе™ 12 
в) други 12 

6) Сеалки: 
а) запрежни 15 
б) тракторе™ . 12 
в) други 12 

7) Расфрлувачи на ѓубриња: 
а) запрежни 15 
б) тракторе™ 12 
в) други 12 

8) Орудија за окопуваље (копачки): 
а) запрежни 15 
б) тракторе™ 12 
в) други 
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9) Машини за садење, култивирање и 
други, за градинарство: 
а) влечени и носени 15 
б) самоходни 12 

10) Друго 15 
84.25 Машини, апарати и справи за берба и 

вршидба на земјоделски производи; пре-
си за слама и за храна за добиток; ко-
сачки за трева, ветерници и слични ма-
шини за чистење семе, зрно и мешунест 
зеленчук, машини за сортирање јајца и 
други машини за сортирање земјоделски 
производи (освен машини за мелничката 
индустрија од тар. бр. 84.29): 
1) Комбајни за жито: 

а) самоходни 15 
б) влечени • 16 

2) Комбајни за пченка: 
а) самоходни 15 
б) влечени 16 

3) Други комбајни: 
а) самоходни 15 
б) влечени 16 

4) Самоврзачки и жетварки: 
а) запрежни 16 б) тракторски 15 
в) самоходни 15 

5) Косачки: 
а) запрежни 16 
б) тракторски 15 
в) самоходни 15 

6) Вршалки: 
а) со елеватор 16 
б) без елеватор 15 

7) Роначки: 
а) рачни 16 
б) моторни 15 

8) Треб ла и превртувани за сгно: 
а) запрежни 15 
б) други 15 

9) Преси за сено и слама 15 
10) Машини за вадење компир и репа 15 
11) Машини за сортирање на: 

а) јајца 15 
б) овошје ' 15 
в) зеленчук 15 
г) други 15 

12) Друго 16 
84.26 Машини за млекарство (вклучувајќи и 

машини за молзење); 
1) Машини за молзење 15 
2) Машини за преработка на млеко 16 
3) Машини за изработка на сирење, 

путер и слични производи 16 
4) Други машини за млекарство 16 

84.27 Гмечалки — преси, и други машини за 
производство на вино, јаболкница, овош-
ни сокови и спичио: 

1) Механички гмечалки и преси, за про-
изводство на вино, ракија и сокови 15 

2) Рачни апарати за производство на со-
кови и други пијачки 15 

3) Други уреди за производство на вино, 
ракија и сокови 15 

84.28 Други машини за селско стопанство, гра-
динарство, живинарство и пчеларство; 
уреди за 'ртење, снабдени со механичка 

или термичка опрема; инкубатори и по-
лози за живинарство: 

1) Инкубатори: 
а) автоматски 16 
б) други 16 

2) Машини за хранење и доење живина 
и добиток: 
а) автоматски 16 
б) други 16 

3) Друго 16 
84.29 Машини за мелничката индустрија и дру-

ги машини (освен машини за земјоделски 
стопанства) за преработка на жита и сув 
мешунест зеленчук: 
1) Мелници на чекани 16 
2) Други мелници 16 
3) Уреди за просевање и пречистување 16 
4) Уреди за лупење и слично 16 
5) Машини и уреди за вадење семе и ни-

ку лци 16 
6) Други 16 

84.30 Машини што не спаѓаат во други тариф-
ни броеви на оваа глава, што се употре-
буваат во следните индустрии на храна 
или пијачки: пекарската, слаткарската, 
за изработка на чоколадни производи, 
макарони, равиоли или слични производи 
од жито за храна, за изработка на прера-
ботки од месо, риби, овошје и зеленчук 
(вклучувајќи и машини за сецкање и ре-
жење); за производство на шеќер и пиво: 

1) Машини за приготвување тесто 17 
2) Машини за сечење и одмерување 

тесто 17 
3) Машини за кланичната индустрија 16 
4) Машини и уреди за преработка на 

овошје, освен сушарници 16 
5) Машини за изработка на овошни и 

други сокови, освен сушариици 16 
6) Машини и уреди за преработка на зе-

ленчук, освен сушарници 16 
7) Машини и уреди за изработка на 

шеќер 16 
8) Машини и уреди за изработка на пиво 

и шпиритус 16 
9) Машини и уреди за изработка на рас-

тителни масла и масти 16 
10) Машини и уреди за сецкање, распрс-

нување и слична преработка на зрна, 
трска, кртолести делови итн. 15 

11) Друго 17 
84.31 Машини за изработка или довршување 

на целулозна маса, хартија или картон: 
1) Машини и апарати за изработка на 

целулозна маса (хартиена маса) и за 
изработка и довршување на хартија 16 

2) Машини и апарати за изработка и до-
вршување на картон и лепенка 16 

3) Друго 16 
84.32 Книгоподврзувачки машини, вклучувајќи 

и машини за прошивање книги: 
1) Машини за бигување, машини за ши-

ење со жица (хефт-машини), мотор-
ни, освен тул-машини на конец и 
жица 16 

2) Друго 16 
84.33 Машини за сечење хартија или картон 

од сите видови, други машини за прера-
ботка на хартиена маса, хартија или кар-
тон: 
1) Машини за изработка на ќесиња од 

хартија, пликови и други предмети за 
пакување од хартија yi картон 17 
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2) Машини за сечење хартија и картон 17 
3) Друго 17 

84.34 Машини, апарати и прибори за леење и 
слагање букви; машини, освен машини 
алатки од тар. бр. 84.45, 84.46 или 84.47, 
за приготвување и изработка на печа-
тарски плочички, плочи, клишиња или 
вал јаци; печатарски букви од сите видо-
ви, матрици со отпечатоци и клишиња; 
печатарски плочички, плочи-клишиња, 
плочички, плочи, вал јаци и литографски 
камења приготвени за печатарски цели 
(измазнети, иззрнчени или полирани): 
1) Машини, апарати и прибор, за леење 

и слагање букви: 
а) машини, апарати и прибор, за лее-

ње и слагање (линотип, моно-
тип, интертип итн.) 15 

б) машини, апарати и прибор, за ле-
ење, без вградени уреди за сла-
гање 15 

2) Други машини 17 
3) Плочи, вал јаци и други слични пред-

мети, освен литографски камења: 
а) приготвени за печатарски цели 16 
б) друго 16 

4) Приготвени литографски камења за 
печатарски цели 16 

5) Друго: 
а) букви од сите видови, од метал 16 
б) друго 16 

84.35 Други машини за печатење, помошни ма-
шини за печатење: 
1) Големи ротациони машини Сл. 
2) Графички машини за печат и цинко-

графија 17 
3) Други графички машини 17 
4) Друго 17 

84.36 Машини за предење од маса (изиску-
вање) вештачки и синтетички текстилни 
влакна; машини за приготвување при-
родни или вештачки и синтетички тек-
стилни влакна; машини за предење и 
кончење; машини за дублирање, мота-
ње и премотување (вклучувајќи и ма-
шини за намотување потка): 

1) Машини за предење од маса (истис-
нување) вештачки и синтетички тек-
стилни влакна 16 

2) Машини за приготвување влакна од: 
а) памук, коноп и лен 17 
б) волна 17 
в) синтетични и вештачки влакна 17 
г) други влакна 17 

3) Чистални за памук и вештачки и син-
тетички влакна 17 

4) Влачарници (карди) и развлачници: 
а) за памук, коноп и лен 19 
б) за волна 19 
в) за вештачки и синтетични влакна 19 
г) за други влакна 19 

5) Машини за дублирање и чешлање 
ленти од: 
а) памук, коноп и лен 17 
б) волна 17 
в) вештачки и синтетички влакна 17 
г) други влакна 17 

6) Предилки и претпредилки: 
а) за памук, коноп и лен 
б) за волна 
в) за вештачки и синтетички влакна 
г) за други влакна 

7) Машини за дублирање и кончење пре-
диво: 
а) од памук, коноп и лен 
б) од волна 
в) од вештачки и синтетички влакна 
г) од други влакна 

8) Машини за мотање и премотување 
предиво: 
а) од памук, коноп и лен 
б) од волна 
в) од вештачки и синтетични влакна 
г) од други влакна 

9) Други машини 

20 
20 
20 
20 

17 
17 
17 
17 

20 
20 
20 
20 
20 

84.37 Машини за ткаење, плетење, за изработ-
ка на гајтани, тил, тантели, везови, поза-
мантерија, платеници, или мрежи; маши-
ни за приготвување предиво^ за употреба 
на овие машини, вклучувајќи и сновал-
ки, машини за шлихтување основа: 
1) Разбои за ткаење волнени, памучни и 

свилени ткаенини, обични 19 
2) Разбои за ткаење волнени, памучни и 

свилени ткаенини со жакард-машини, 
бунт и слични машини-автомати 20 

3) Развои за тантели и позамантерија 19 
4) Разбои за ткаење на конопни и ле-

нени ткаенини 19 
5) Други разбои 20 
6) Машини за плетење чорапи: 

а) рачни 20 
б) други 20 

7) Трикотажни машини: 
а) за рамно плетење 20 
б) за кружно плетење 20 

8) Сновалки 20 
9) Машини за шлихтување 20 

10) Машини за преглед на довршени тка-
енини 17 

11) Машини за поправка на чорапи 20 
12) Друго 20 

84.38 Помошни машини за машините од тар. 
бр. 84.37 (шафт-машини, жакард-машини, 
автоматски запирани на движењето и на 
механизам за менување правецот на 
движењето на совалката); делови и при-
бор што исклучиво или главно служат 
за машините од овој тарифен број и за 
оние од тар. бр. 84.36 или 84.37 (вретена и 
крила за вретена, гарнитури за влачар-
ници и карди; истиснувачки ниплови, 
совалки, нишки и дигани за нишки и 
игли ити.): 

1) Помошни машини и апарати за маши-
ните од тар. бр. 84.37: 
а) шафт-машини 17 
б) жакард-машини 17 
в) друго 17 

2) Делови и прибор за машините и апа-
ратите од овој тарифен број и од тар. 
бр. 84.36 и 84.37: 
а) вретена 17 
б) крила за вретена 17 
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в) гарнитури за влачарници (карди) 17 
г) игли 17 
д) друго 17 

84.39 Машини за изработка и довршување на 
филц во паришка или во форми, вклу-
чувајќи и машини за изработка на шап-
ки и тулци за шапки 20 

84.40 Машини за перење, чистење, сушење, бе-
лење, бојосување, апретирање, довршу-
вање и обложување на текстилно пре-
диво, ткаенини или изработки од текс-
тилни материјали (вклучувајќи и машини 
за перење, пеглање и суво чистење); ма-
шини за свиткување, намотување, сече-
ње ткаенини; машини за обложување 
ткаенини или други подлоги — при изра-
ботка на линолеум и други покривки 
за под; машини за печатење на текстил, 
кожа, поѕидници. хартија за завитку-
вање, линолеум и други материјали и 
гравирани или ецувани плочи, плочички 
или вал јаци за овие машини: 

1) Машини и апарати, освен оние од 
точка 2. 
а) машини за перење и сушење 17 
б) машини за хемиско чистење, до 

10 kg полнење 17 
в) машини за хемиско чистење, над 

10 kg полнење , 17 
г) машини за пеглање конфекција и 

трикотажа 17 
д) машини за белење и бојосување 

предиво 17 
ѓ) машини за белење и бојосување 

ткаенини 17 
е) машини за прскање и растегање 

ткаенини 17 
ж) машини и уреди за апретирање и 

слични машини 17 
з) машини за свиткување, сечење и 

намотување ткаенини 17 
ѕ) други машини и апарати 17 

2) Машини и апарати за перење ка об-
лека, за домаќинство: 
а) до 5 kg полнење 18 
б) над 5 kg полнење 18 

84.41 Машини за шиење; мебел за вградување 
на машини за шиење; игли за машини 
за шиење: 
1) Машини за шиење за домаќинство, 

обични, комплетни: 
а) со вграден електромотор 20 
б) други 19 

2) Глави за обични машини за шиење, 
за домаќинство: 
а) со вграден електромотор 20 
б) други 19 

3) Специјални машини за шиење, за 
домаќинство — комплетни 20 

4) Глави за машините од точка 3 20 
5) Индустриски машини за шиење ткае-

нини — комплетни 17 
6) Глави за машините од точка 5 17 
7) Индустриски машини за шиење ко-

жа, пластика и слично 17 
8) Глави за машините од точка 7 17 
9) Други индустриски машини за ши-

ење 17 
10) Глави за машините од точка 9 17 
11) Мебел за вградување на машини за 

шиење 20 

12) Игли за машини за шиење 
13) Друго 

20 
20 

84.42 Машини (освен машини за шиење) за 
приготвување, штавење или обработка на 
кожи (вклучувајќи и машини за обувки): 

1) За приготвување и штавење 16 
2) За обработка _ 17 
3) За изработка и поправка на обувки 

и други изработки од кожа 20 
84.43 Конвертори, лонци за леење, калапи за 

леење и машини за леење за металурги-
јата и леарниците на метали: 

1) Машини за леење под притисок 17 
2) Машини за центрифугално леење 17 
3) Машини за континуирано леење: 

а) вертикални 17 
б) хоризонтални 17 

4) Разни уреди за додавање состојки, за 
мешање лив под притисок и во 
вакууми 17 

5) Машини за калапирање 19 
6) Машини за изработка на јадра: 

а) со вдувување и впукување 19 
б) за школкести јадра 19 
в) друго Ј9 

7) Машини за транспорт на песок и за 
уфрлање песок во калапи (еанслин-
гер) ' * 16 

8) Калапи за леење: 
а) за инготи 15 
б) други, освен калапите од тар. бр. 

84.60 15 
9) Лонци за леење со механизам 15 

10) Други лонци за леење 15 
11) Друго 19 

84.44 Валачници и валачнички станови и вал-
јаци за нив: 

1) Валачнички станови t 15 
2) Валачнички пруги за топло и ладно 

валање 16 
3) Машини и. уреди за конечна дора-

ботка 16 
4) Машини за отсекување полуфабри-

кати и готови валачнички производи 16 
5) Машини за калибрирање 16 
6) Вал јаци за станови 15 
7) Друго 16 

84.45 Машини-алатки за обработка на ме-
тали и метални карбиди, освен машини 
од тар. бр. 84.49 или 84.50: 

1) Машини за обработка со деформа-
ција: 
а) воздушни чекани, ковачки маши-

ни, машини за заковање и авто-
мати за ковање 16 

б) преси: 
1) со механички погон 19 
2) со хидрауличен погон 19 

в) други машини: 
1) за свиткување, рамнење и от-

секување лим 16 
2) за изработка и обработка на 

цевки 20 
3) за обработка на профилиран 

материјал 17 
4) за ладно обликување 20 
5) за завалување запци, навои и 

слично 20 
6) други машини 20 

2) Машини за обработка со симнување 
струганки: 
а) стругови: 

1) универзални и продукциони до 
350 шш височина на шилците 19 
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2) вертикални (карусел) 20 
3) револвер 20 
4) автоматски со едно вретено, 

копирни и со програмско уп-
равување 21 

5) други 21 
б) дупна лки: 

1) вертикални (трпезни и столбни) 20 
2) хоризонтални до 160 mm преч-

ник на вратилото 20 
3) радијални 21 
4) координати^ специјални и 

други 21 
в) брусилки: 

1) за кружна обработка, надворе-
шна и внатрешна 21 

2) за рамно брусење 20 
3) без шилци 20 
4) специјални 21 
5) други 21 

г) острилки 21 
д) глодалки: 

1) вертикални, хоризонтални и 
универзални 20 

2) портални и со програмско 
управување 21 

3) копирни, специјални и други 21 
ѓ) рендалки: 

1) краткоходни и долгоходни 20 
2) вертикални, специјални и про-

влекуван™ 20 
е) пили: 

1) листени и лентести 19 
2) циркуларни и специјални 19 

ж) специјални машини за обработка 
со симнување на струган™ 21 

з) работни единици 21 
ѕ) линиски машини 21 
и) машини за изработка на озабени 

елементи 21 
ј) специјални автомати 22 
к) машини за лепирање и полирање 21 
л) други машини 21 

84.46 Машини-алатки за обработка на камен, 
керамика, бетон, азбест-цемент и слични 
минерални материи или за обработка на 
стакло на ладно, освен машини од тар. 
бр. 84.49: 
1) Машини за обработка на камен, гате-

ри и слични машини 15 
2) Машини за мазнење камен 15 
3) Машини за вибрирање бетон 19 
4) Машини и уреди за обработка на 

бетон 19 
5) Друго 19 

84.47 Машини-алатки за обработка на дрво, 
плута, коски, ебонит (тврд каучук), 
тврди вештачки пластични материи или 
други тврди материи за резбарија, освен 
машини од тар. бр. 84.49: 
1) Преси за пресување пластични мате-

рии: 
а) обични 19 
б) со револвер-глави 20 

2) Машини за брусење 20 
3) Машини за изработка на паркет 19 
4) Машини за стругање дрво 19 
5) Машини за високофреквентно лепе-

ње на дрво 20 
6) Машини за глодање дрво i 20 
7) Машини за брусење дрво 20 

8) Пили за дрво 16 
9) Гатери за дрво 16 

10) Други машини за механичка прера-
ботка на дрво 19 

И) Автоматски линии за преработка на 
дрво (трансфери и ел.) 20 

12) Други машини 20 
84.48 Делови и прибор наменети за употреба 

исклучиво или главно за машините од 
тар. бр. 84.45 до 84.47, вклучувајќи и но-
сачи на работни делови и држачи за 
алати, глави за сечење навои, разделни 
глави и слични орудија што се монти-
раат на машини-алатки; држачи на ала-
ти за кој и да е тип алати или машини-
алатки за рачна употреба: 
1) Делови и прибор: 

Царинска стапка според предметот на 
кој му припаѓа делот или приборот 

2) Држачи на алат за рачни справи од 
тар. бр. 82.04, 84.49 и 85.05 18 

84.49 Алати за рачна употреба, пнеуматс™ 
или со вграден неелектричен мотор: 
1) Со пнеуматски погон 20 
2) Со хидрауличен погон 20 
3) Друго 20 

84.50 Апарати за гасно лемење, заварување, 
сечење и цементирање (темперирање): 
1) Апарати за метализација (обични) 20 
2) Апарати за заварување и лемење, 

обични 20 
3) Апарати за автоматско сечење или 

за сечење со пренос од цртежи 20 
4) Други апарати за сечење и завару-

вање 20 
5) Апарати за површинско калење зап-

чаници 20 
6) Други апарати 20 

84.51 Машини за пишување, освен машини за 
пишување со вградени механизми за 
сметање; машини за пополнување чекови: 
1) Машини за пишување, рачни 20 
2) Машини за пишување, електрични 21 
3) Машини за пишување, специјални 21 
4) Машини за разни пополнувања 21 
5) Други машини 21 

84.52 Машини за сметање; сметководствени 
машини за пишување, регистар-каси, ма-
шини за франкирање пошта, машини за 
издавање билети и слични машини што 
имаат уреди за сметање: 
1) Машини за сметање: 

а) рачни 20 
б) електрични 20 

2) Книговодствени машини: 
а) механички 15 
б) електрични 15 

3) Машини за регистрирање и за изда-
вање билети 15 

4) Машини за франкирање пошта 15 
5) Регистар-каси 20 
6) Други 20 

84.53 Машини за статистика со систем на дуп-
чени картички (на пример, сортир™, 
сметачи и табелир™); сметководствени 
машини со систем сличен на системот на 
дупчени картички; помошни машини за 
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овие машини (на пример, дупчалки и 
машини за испитување): 
1) Машини за приготвување (дупчење, 

проверување, репродукување, среду-
вање ити.) 15 

2) Машини за обработка (табелирки, 
сметачи и сл.) 15 

3) Други 15 
84.54 Други канцелариски машини (на пример, 

машини за умножување хектографски и 
шаблонски, машини за адресирање, ма-
шини за сортирање метални пари, маши-
ни за броење и завиткување метални 
пари, апарати за острење моливи, за пер-
форирање и спојување): 
1) Апарати за умножување и машини за 

адресирање 15 
2) Машини за сортирање, броење и за-

виткување метални пари и апарати 
за наплатување 15 

3) Апарати и машини за следење проце-
сот на производството 15 

4) Машини и уреди за приготвување по-
датоци за нумеричко програмирање 15 

5) Други прости машини (за острење и 
спојување и ел) 15 

6) Други машини 15 
84.55 Делови и прибори (освен покривките, 

куферите за машини и ел.) што исклу-
чиво или главно се наменети за ма-
шините од тар. бр. 84 51 до 84.54: 
Царинска стапка според предметот на 
кој му припаѓа делот или приборот. 

84.56 Машини за сортирање, просевање, се-
парација, перење, кршење, мелење и ме-
шање земја, камен, руди и други мине-
рални материи во цврста состојба (вклу-
чувајќи и прав и маса-паста); машини 
за агломеризација, леење и обликување 
цврсти минерални горива, керамичка 
маса, нестврднати цементи, гипс и ел. и 
други минерални производи во прав или 
во форма на маса; машини за изработка 
на леарски калапи од песок: 
1) Машини и уреди, за изработка на 

електропорцелан 19 
2) Уреди и опрема, за приготвување и 

вградување бетон 19 
3) Уреди за сортирање, флотирање и 

брикетирање 17 
4) Машини за обликување и калапира-

ње градежни материјали (од кера-
мички материјал, цемент, вар, гипс) 19 

5) Машини и уреди за производство на 
градежни материјали (дробилки, сита, 
перални, мешалки, сушилници, пре-
чистувани, жрвни, мелници, дезинте-
гратори и пулверизатори) 19 

6) Машини за изработка на леарски ка-
лапи 19 

7) Друго 19 

84.57 Машини за изработка и обработка на 
стакло (освен машини за обработка на 
стакло на ладно); машини за склопува-
ње електрични сијалици, електронски и 
слични ламби и цевки: 
1) Машини за производство на рамно 

стакло 16 
2) Машини за изработка на друго ста-

кло: 
а) за изработка на шупливо стакло 16 

б) за изработка на балони за елек-
трични сијалици 16 

в) друго 16 
3) Машини за склопување електрични 

сијалици, радио-ламби или цевки, 
цевки за катодни зраци, ити. 15 

84.58 Машини-автомати за продажба (на мар-
ки, цигари, чоколади и прехранбени про-
изводи), чие функционирање не е засно-
вано врз коцка или игра на среќа: 
1) Автомати за продажба на цигари и 

чоколада 15 
2) Автомати за продажба на поштенски 

марки 15 
3) Автомати за продажба на топли или 

ладни напивки 15 
4) Други автоматски машини за продаж-

ба на потрошни стоки 15 
5) Друго 15 

84.59 Машини и механички справи (освен оние 
подобни исклучиво или главно за упо-
треба како делови од други машини и 
апарати), што не спаѓаат ниту во еден 
тарифен број од оваа глава: 
1) Нуклеарни реактори Сл. 
2) Друго: 

а) машини и справи за изработка и 
одржување на бетонски и асфалт-
ни коловози 16 

б) машини и справи за тутунската 
индустрија * 19 

в) специјални справи за транспорт и 
пакување на градежни материјали 
(ќерамида, тула, керамика, цемент, 
вар, гипс) 19 

г) машини и справи за градење и 
одржување железнички пруги 16 

д) машини и справи за изработка на 
изолирани спроводници 17 

ѓ) машини за хемиска обработка на 
дрво 16 

е) машини и уреди за амалгамација и 
цијанизација 17 

ж) хидромеханичка опрема без цево-
води 15 

з) трансфер-линии за бојосување 17 
ѕ) кормиларски уреди 19 
и) мешалки за приготвување пласти-

чни материи 19 
ј) механички справи за автоматско 

отворање и затворање бродско 
грло 19 

к) друго 19 

84.60 Леарски кутии за леарници на метали, 
калапи, за леење метали (освен калапи 
од типот за инготи), за метални карбиди, 
за стакло, за минерални материи (на 
пример: керамичка маса, бетон или це-
мент) или за каучук или вештачки плас-
тични материи: 
1) Калапи за центрифугално леење 15 
2) Друго 15 

84.61 Славини, вентили и слични уреди, за 
цевоводи, котли, резервоари, каци и сли-
чно, вклучувајќи и вентили за намалу-
вање притисок и термостатички контро-
лирани вентили: 
1) Автоматски 16 
2) Други 15 
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84.62 Топчести, валчести и иглести тркални 
лагери: 
1) Топчести 16 
2) Валчести 16 
3) Иглести 16 

84.63 Трансмисиони оски, лакотни* лостови, 
куќишта за лагери, лагери за рамни ос-
ки, запчаници и склопови на запчаници 
(вклучувајќи и фрикциони запчаници и 
менувачки кутии и други склопови за 
менување на брзини), замавнувачи, пре-
носници и блокови на преносници, ква-
чила и осни споеви — зглобови: 
1) Склопови на запчести тркала и други 

склопови за менување брзина 17 
2) Чекрци и блокови за чекрци 15 
3) Друго 15 
4) Оски за пренесување сила 15 

84.64 Дихтунзи и слични спојници од метални 
листови, комбинирани со други матери-
јали (на пример, азбест, филц или кар-
тон) или од метални фо лин; сетови, или 
асортимани на дихтунзи и слични спој-
ници изработени од различен материјал, 
за машини, цевоводи, цевки и слично во 
ќесенца, обвивки или слични паку-
вања 15 

84.65 Делови од машини што не содржат 
електрични приклучоци, изолациони де-
лови, калеми, контакти или други елек-
трични карактеристики, и кои не спаѓаат 
во кој и да е друг тарифен број на оваа 
глава: 
1) Бродски пропелери 16 
2) Рамки и постаменти за машини 15 
3) Други делови 16 

Глава 85 — Електрични машини и опрема; 
нивни делови 

« 
85.01 Електрични генератори, мотори, претво-

рани — конвертори (ротациони или ста-
тички), трансформатори, исправувани и 
исправувачки апарати, индуктори: 
1) Генератори, мотори и претворани — 

конвертори: 
а) генератори и мотори: 

1) мотори за горилници 20 
2) други: 

аа) тежина до 5 kg заклучно 
по парче 20 

бб) тежина над 5 kg до 100 kg 
по парче 20 

вв) тежина над 100 kg до 
1.000 kg по парче 20 

гг) над 1.000 kg тежина по парче 20 
б) претворачи — конвертори: 

1) ротациони 21 
2) статички 21 

2) Трансформатори: 
а) мерни: 

1) до 10 kg тежина заклучно 
по парче 20 

2) над 10 kg по парче 20 
б) други: 

1) до 1 kg тежина заклучно по 
парче 19 

2) од 1 kg до 100 kg заклучно по 
парче 19 

3) над 100 kg до 1 ООО kg заклучно 
по парче 19 

4) над 1.000 kg по парче 19 
3) Исправувачи и исправувач™ апарати 20 
4) Друго 21 

85.02 Електромагнети; перманентни магнети и 
предмети од специјални материјали за 
перманентни магнети кои се полу-
производи (бланко) за такви магнети; 
електромагнетни и перманентни магнет-
ски футери, спој ници, стегачки направи 
и слични држачи при работата; елек-
тромагнетски квачила и куплунзи; елек-
тромагнетски кочници; електромагнетски 
глави за дигање: 
1) Електромагнети 16 
2) Перманентни магнети 16 
3) Електромагнетни кочници: 

а) за автомобили 16 
б) други 16 

4) Електромагнетни квачила и куплунзи 16 
5) Електромагнетни глави за дигање 16 
6) Друго 16 

85.03 Примарни клетки и примарни батерии: 
1) Суви елементи за електрични џебни 

ламби 16 
2) Друго 16 

85.04 Електрични акумулатори: 
1) Оловни акумулатори (киселински): 

а) автомобилски 16 
б) Други 16 

2) Челични акумулатори (алкални) 16 
3) Друго 16 

85.05 Рачни алати со вграден електричен мо-
тор: 
1) За дупчење 20 
2) За рамнење, димензионирање или по-

вршинска обработка 20 
3) Кружни и верижни пили , 20 
4) Бетонски вибратори 20 
5) Друго 20 

85.06 Електромеханички апарати за домаќин-
ство, со вграден електричен мотор: 
1) Правосмукалки 18 
2) Апарати за мазнење и чистење подови 18 
3) Вентилатори 18 
4) Апарати за мелење и мешање пре-

хранбени продукти (миксери) 18 
5) Друго 18 

85.07 Електрични апарати за бричење и стри-
жење со вграден електричен мотор: 
1) За бричење 18 
2) За стрижење 18 

85.08 Електрична опрема за движење и палење 
мотори со внатрешно согорување (вклу-
чувајќи и магнети за палење; динамо-ма-
гнети; калеми за палење, мали стартер 
мотори, свеќици за палење и усвиту-
вање^; динама и прекинувачи што се у-
потребуваат со овие мотори: 
1) Стартери за мотори и динама 19 
2) Магнети за палење: 

а) динамо-магнети 19 
б) Други 19 

3) Редукциони калеми 19 
4) Свеќици 19 
5) Магнетни замавнувачи 19 
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6) Разводнити 
7) Греј ачки елементи 
8) Друго 

19 
19 
19 

85.09 Електрична опрема за осветление и сиг-
нализација, електрични бришани на ста-
кло, апарати за спречување замрзнување 
и замаглување, за велосипеди и моторни 
возила: 
1) Бришани на стакло, апарати за спре-

чување замрзнување и замаглување, 
за моторни возила 19 

2) Електрични апарати за осветление и 
сигнализација на моторни возила 19 

3) Електрични апарати од сите намени, 
за велосипеди и мопеди 19 

85.10 Електрични преносни светилки (ламби), 
батериски и магнетни, освен ламбите од 
тар. бр. 85.09: 
1) Џебни електрични ламби 16 
2) Електрични ламби со акумулатор и 

сопствено полнење 17 
3) Рударски и слични ламби со акумула-
тори 16 
4) Друго 17 

85.11 Индустриски и лабораториски електрич-
ни печки, рерни и индукциона и дие-
лектрична опрема за греење; електрични 
машини и апарати за заварување, лету-
вање и спојување и слични електрични 
машини и апарати за сечење: 
1) Индустриски и лабораториски печки и 

рерни: 
а) печки греани со отпор (отпорни) 16 
б) индукциски 16 
в) лачни 16 

г) други 16 
2) Индукциона и дилектрична грејна оп-

рема 17 
3) Електрични машини и апарати за за-

варување, летување и спојување 17 
4) Друго 17 

85.12 Проточни грејани за вода или грејачи за 
вода во резервоари и потопувачки греја-
ни; електрични апарати за греење на 
почва и електрични апарати — греалки 
за греење простории; електрични апара-
ти за уредување коса (за сушење, онду-
лација и слично); електрични пегли; е-
лектротермички уреди за домаќинство; 
електрични греј ни отпорници освен оние 
од јаглен ѓтар. бр. 85.24): 
1) Електрични проточни грејачи, грејачи 

со резервоар и потопувачхи грејачи: 
а) за потребите на домаќинства 17 
б) друго 17 

2) Електрични грејни апарати за просто-
рии, подови и транспортни средства: 
а) за потребите на домаќинства 19 
б) за транспортни средства 19 
в) друго 19 

3) Шпорети индустриски, скари индус-
триски, држалки индустриски и слич-
но, со комбиниран електричен и друг 
мотор 19 

4) Електрични апарати за сушење коса 
(без хауба) 20 

5) Електрични решоа, шпорети, скари, 
пржалки и ел. за домаќинство 20 

6) Електрични пегли за мазнење: 
а) за потребите на домаќинство 20 
б) други 19 

7) Апарати за сончање со инфрацрвени 
и слични зраци 19 

8) Апарати за сушење раце 19 
9) Друго 20 

85.13 Електрични' апарати за жична телефони-
ја и телеграфија (вклучувајќи и апарати 
за телекомуникација по пат на преносен 
фреквентен систем): 

1) Телефонски централи: 
а) индукторски, и уреди за најавува-

ње и испитување ' 2.0 
б) автоматски телефонски централи 

од други сестеми, освен системот 
„чекор по чекор" 20 

в) други автоматски телефонски цен-
трали 20 

2) Телефонски апарати: 
а) индукторски SV и слични 18 
б) автоматски и телефонски апарати 

и регистриран™ телефонски апа-
рати 19 

3) Телеграфски апарати и уреди, рачни 16 
4) Високофреквентни телефонски уреди 19 
5) Автоматски телеграфски централи — 

меѓумесни и автоматски централи во 
железничка сигнализација 20 

6) Телепринтери и слични електрични 
апарати 15 

7) Други телеграфски апарати 20 
8) Високофреквентни уреди 20 
9) Телефонски уреди на УКБ до 1.000 

врски 20 
10) Телефонски уреди на УКЕ над 1.000 

врски 20 
,11) Друго 20 

85.14 Микрофони и постаменти за нив; звуч-
ници; аудиофреквентни електрични за-
силувач^ 
1) Звучници 16 
2) Микрофони 17 
3) Држачи на микрофони и слични но-

сачи 17 
4) Појачала — нискофреквентни 17 
5) Друго 17 

85.15 Радиотелеграфски и радиотелефонс.ги 
преносни и приемни апарати; радиоеми-
сиони и телевизиски преносни и прием-
ни апарати (вклучувајќи ги PI оние со 
вградени грамофони) и телевизиски ка-
мери; помошни апарати за радионавига-
ција, радари и радиоконтролни апарати 
за далечина: 
1) Телевизиски приемници, комбинирани 

или не, со грамофон или со радио: 
а) приемници 16 
б) антени и делови за антени 16 
в) делови за приемници 16 

2) Радиоприемници, комбинирани или не, 
со грамофон: 
а) транзисторски: 

1) носечки (портабл) 16 
2) за превозни средства од сите ви-

дови 16 
3) други 16 
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б) други: 
1) носечки (портабл) 
2) за превозни средства од сите ви-

дови 
3) други 

в) делови за радиоприемници 
3) Друго: 

а) предаватели и приемници за врска 
(бродски, специјални) 

б) авионски радари и радиостаници 
за врска со авиони 

в) бродски радари 
г) радиогониометриски станици и 

комплетни уреди за радиолокација 
во сообраќајот (земски радар и ел. 
VOR-ови, маркери) 

д) радиотелефонски приемници и 
предаватели 

ѓ) апарати и уреди за пренос на сли-
ки и факсимили 

е) еурофони (апарати за зголемување 
на телевизиски слики) 

ж) друго 

85.16 Електрична опрема за контрола на со-
обраќајот на железниците, друмовите и 
внатрешните водни патишта и опрема 
што се употребува за слични цели во 
пристанишните инсталации и на аеро-
дромите: 
1) Сигнални и сигурносни уреди: 

а) во железничкиот сообраќај 
б) во друмскиот сообраќај 
в) во пловидбениот сообраќај 
г) во воздушниот сообраќај 
д) во рудниците 

2) Електрични-електронски апарати за 
контрола на сигурноста и командува-
ње во сообраќајот: 
а) во железничкиот сообраќај 
б) во друмскиот сообраќај 
в) во пловидбениот сообраќај 
г) во воздушниот сообраќај 
д) во рудниците 

3) Друго 

85.17 Електрични апарати за звучна и визуел-
на сигнализација (ѕвона, сирени, покажу-
вач™ табли, алармни апарати за зашти-
та од кражба и пожар), освен оние од тар. 
бр. 85.09 или 85.16: 
1) За звучна сигнализација 
2) За визуелна сигнализација 
3) За комбинирана, звучно-визуелна сиг-

нализација 

85.18 Електрични кондензатори, константни 
или дотерувачки: 

1) Константни (постојани) 
2) Друго 

Сј. 19 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 пример: преки-
нувач^ релеи, осигурувачи, одводници 
на пренапон, штекери фасунзи, приклу-
чоци, приклучни ленти, приклучни ку-
тии); отпорници константни или дотеру-
вачки (вклучувајќи и потенциометри), 

16 

16 
16 
16 

15 

15 
15 

15 

15 

15 

15 
16 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 

12 

19 
19 

освен грешите отпорници; разводни та-
бли (освен телефонските разводни та-
бли) и контролни табли: 
1) Автоматски регулатори на напон и 

струја 20 
2) Стандардни елемент-блокови соста-

вени од отпорници, кондензатори, 
транзистор^ за изработка на авто-
матски, регулациони и слични уреди 20 

3) Модулни елементи за електроника 20 
4) Расклопни апарати, од низок и висок 

напон 20 
5) Разводни уреди со вградени апарати 

(командни, разводни и сигнални таб-
ли, пултови и ел.) 20 

6) Заштитни уреди за постројки од ви-
сок и низок напон (осигурувачи, од-
водници на пренапон, релеи, преки-
нувачи и др.) 16 

7) Прибори за електрични машини: 
а) разни двигатели и механички при-

бери и ел. 20 
б) регулатори на брзината, вртењето 

и други 20 
8) Сервомеханизми, селсини и слични 

уреди, вклучувајќи и електронски 
уреди со слични намени 20 

9) Отпорници, променливи и со посто-
јана вредност: 

а) индустриски за вградување 16 
б) лабораториски мерни 19 

10) Друго 20 
85.20 Електрични сијалици со влакна и елек-

трични сијалици со празнење (вклучу-
вајќи и инфрацрвени и ултравиолетни 
сијалици); лачни ламби; фотографски 
флеш сијалици со електрично палење: 

1) Сијалици: 
а) со влакно: 

1) сијалици за моторни возила 17 
2) сијалици од мали големини 17 
3) друго 17 

б) на празнење 18 
в) со гасно полнење 18 
г) сијалици за сите проекциони апа-

рати и рефлекторски сијалици над 
1 kW 15 

д) ултразиолетни и инфрацрвени си-
јалици 20 

ѓ) друго 20 
3) Грла за сијалици 15 
5) Арматури и прибор за флуоресцентно 

и жив ино осветление 15 
6) Друго 21 

85.21 Термојонски, ладнокатодни и фотока-
тодни ламби и цевки (вклучувајќи и 
ламби и цевки полнети со пара или гас, 
цевки за катодна зраци, цевки за теле-
визиски камери и ламби и цевки испра-
вувани со живин лак); фотоќелии; мон-
тирани транзистор!! и слични монтирани 
уреди со вградени полуспроводници; мон-
тирани пиезо-електрични кристали: 

1) Ламби и цевки 
2) Фотоќелии 
3) Полуспроводнички елементи (диоди, 

транзистори), кристали 
4) Друго 

10 
10 

10 
10 
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85.22 Електрични стоки и апарати (освен оние 
подобни за употреба исклучиво или гла-
вно како делови од други машини или 
апарати), што не спаѓаат во кој и да е 
друг тарифен број од оваа глава: 
1) Забрзувани (акцелератори) на чести-

ци набиени со електрична енергија 15 
2) Друго: 

а) електрични апарати за палење 
мини во рударството 15 

б) мински детектори 15 
в) друго 15 

85.23 Изолирани електрични спроводници 
(вклучувајќи и емајлирани и анодозира-
ни), како: жици, кабли, прачки, ленти и 
слично (вклучувајќи и коаксијални каб-
ли), со или без приклучни делови: 

1) Кабловски гарнитури 16 
2) Кабли за пренесување сила 16 
3) Кабли за телекомуникација 16 
4) Коаксијални кабли 16 
5) Изолирани спроводници 16 
6) Жици за намотки 16 
7) Друго 16 

85.24 Јаглени четчиња, јаглен за лачни ламби, 
јаглен за батерии, јаглени електроди и 
други предмети од јаглен што се употре-
буваат за електрични цели: 

1) Јаглени (аморфни) електроди 8 
2) Електроди за сијалици 8 
3) Графитни четчиња и други лизгавни 

контакти 10 
4) Графитни електроди, па и во блокови 10 
5) Графитни стапчиња за батерии 10 
6) Електроди за лачни ламби 10 
7) Друго 10 

82.25 Изолатори од кој и да е материјал: 

'85.26 

85.27 

85.28 

О Д Д Е Л XVII 

ВОЗИЛА, ВОЗДУХОПЛОВИ И НИВНИ ДЕЛОВИ; 
ПЛОВИЛА И ПРИДРУЖНА ТРАНСПОРТНА 

ОПРЕМА 

Глава 86 — Железнички и трамвајски локомотиви 
и друг возен парк и нивни делови; материјал за 
прицврстување на железнички и трамвајски шини 
и фитинзи; опрема за сообраќајна сигнализација од 

сите видови (неелектрична) 

86.01 Парни шински локомотиви и тендери: 
1) Парни локомотиви 16 
2) Тендери 15 

86.02 Електрични шински локомотиви, на аку-
мулатори или со надворешен извор на 
електрична енергија: 
1) Акумулаторски електрични локомо-

тиви 15 
2) Акумулаторски маневарки и слични 

шински возила 15 
3) Електрични локомотиви со напојува-

ње од еден систем 15 
4) Електрични локомотиви со напојува-

ње од повеќе системи 15 
5) Други локомотиви и маневарки 15 

86.03 Други шински локомотиви: 
1) Дизел-електрични локомотиви 15 
2) Дизел-хидраулични и други дизел-

-локомотиви, освен оние од точка 1 15 
3) Дизел-механички локомотиви 15 
4) Локомотиви со други извори на енер-

гија, освен пара и компримиран воз-
дух и освен локомотивите од точ. 1,2 и 3 15 

5) Други шински локомотиви 15 
86.04 Моторни железнички и трамвајски ваго-

ни патнички, вагони за мебел и товарни 
вагони, и моторни дресини: 

1) Од порцелан: 
а) до 110 kV 16 
б) над 110 kV 16 

2) Од тврд каучук 10 
3) Од стакло 13 
4) Од пластични материи 10 
5) Друго 16 

Изолациони фитинзи за електрични ма-
шини, уреди или опрема, изработени во 
целина од изолационен материјал или со 
незначителни компоненти од метал вгра-
дени за време на леење со цел за cnoiy-
вање, освен изолаторите од тар. бр. 
85.25: 
1) Од керамички материјал 10 
2) Од пластичен материјал 10 
3) Друго 10 

Цевки .ча електрични спроводници и спој-
ници за нив од прости метали, обложени 
со изолационен материјал: 
1) Изолациони цевки од олово и нивни 

опојни делови 10 
2) Друго 10 

Електрични делови за машини и апарати, 
што не се споменати ниту опфатени во 
другите тарифни броеви од оваа глава — 20 

1) Моторни возови, патнички 16 
2) Шинобуси, патнички 16 

3) Моторни вагони (железнички), пат-
нички 16 

4) Трамвајски моторни коли, патнички 16 
5) Моторни товарни вагони 
6) Моторни дресини: 

а) автомобили 
б) камиони 
в) друго 

7) Друго 
86.05 Железнички и трамвајски патнички ва-

гони и вагони за багаж, санитетски ваго-
ни, затворски вагони, вагони за испиту-
вање, поштенски вагони и други специ-
јални железнички вагони: 

1) Железнички вагони: 
а) патнички 
б) за багаж 
в) санитетски 
г) за испитување 
д) поштенски 
ѓ) за ручање (вагон-ресторан) 
е) салон-кола 
ж) спална кола 

2) Трамвајски приколки: 
а) патнички 
б) товарни 
в) други 

3) Друго 

16 

16 
16 
16 
16 

15 
15 
15 
16 
15 
16 
16 
15 

15 
16 
16 
16 
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86.06 Железнички и трамвајски вагони — рабо-
тилници, дигалки и други сервисни во-
зила: 
1) Железнички вагони-работилници 16 
2) Железнички вагони-дигал ки 16 
3) Други железнички сервисни возила 16 
4) Дресини без мотор 15 
5) Трамвајски вагони-работилници 16 
6) Трамвајски вагони-дигалки 16 
7) Друго 16 

86.07 Железнички и трамвајски вагони за пре-
воз на стоки: 

1) Железнички вагони: 
а) л адил ници 15 
б) цистерни и слични товарни вагони 15 
в) вагони со вградени истоварни 

уреди — пнеуматски, хидраулич-
ни 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 15 
з) вагонетки и јамски колички 16 
ѕ) друго: 

1) затворени вагони 15 
2) отворени вагони 15 
3) други 15 

2) Трамвајски вагони 15 

86.08 Друмско-железнички и слични контене-
ри специјално конструирани и опремени 
да бидат подеднакво подобни за желез-
нички, друмски и бродски транспорт: 
1) За компримирани гасови 15 
2) За течност 15 
3) За цемент и вештачки ѓубриња 15 
4) За превоз на радиоактивни материи 15 
5) За превоз на стоки во растурена сос-

тојба 15 
6) Друго 15 

86.09 Делови за железнички и трамвајски ло-
комотиви и шински возила: 
1) Колски слогови 15 
2) Бандажи 15 
3) Кочници 15 
4) Одбојници 15 
5) Друго 15 

86.10 Железнички и трамвајски шински скло-
пови и фитинзи, механичка опрема не-
електрична, за сигнализација и контрола 
на друмски, железнички или други во-
зила, на бродови или воздухоплови; де-
лови колосеци, фитинзи или опрема: 
1) Железнички и трамвајски колосеци и 

нивни фитинзи: 
а) монтирани шини 12 
б) вртала 15 
в) друго 15 

2) Механичка опрема неелектрична, за 
сигнализација и контрола на сите ви-
дови сообраќај: 
а) комплетни уреди со регулација 15 
б) опрема со хидраулични и пнеумат-

ски или слични уреди, но без уре-
ди за регулација 15 

в) друго 15 

Глава 87 — Возила, освен железнички или трам-
вајски возен парк, и нивни делови 

87.01 Трактори (освен оние од тар. бр. 87.07), 
со уреди за дигање и спуштање товар, 
со чекрци и ел. или не: 
1) Трактори, освен оние од точка 2: 

а) трактори над ЗОО КЅ 16 
б) други трактори — на тркала 18 
в) други трактори — на гасеници 18 
г) друго 18 

2) Трактори за влечење полуприколки 16 
87.02 Моторни возила за превоз на лица, стоки 

или материјали (вклучувајќи и спортски 
моторни возила, освен оние од тар. бр. 
87.09): 
1) Моторни возила за превоз на лица, 

освен моторни возила за јавен сообра-
ќа ј : 
а) патнички автомобили 30 
б) болнички коли 16 
в) друго 25 

2) Моторни возила за превоз на лица во 
јавниот сообраќај: 
а) автобуси градски 15 
б) други автобуси 16 
в) тролејбуси 15 
г) друго 16 

3) Моторни возила за превоз на стоки 
или материјали: 
а) цистерни 15 
б) ладилници и возила со изолација 15 
в) камиони, кипери и дампери: 

1) над 30 t носивост 15 
2) над 20 до 30 t носивост 15 
3) над 10 до 20 t носивост 16 
4) над 2 до 10 t носивост 22 
5) до 2 t носивост 22 

г) камиони — теглачи 16 
д) возила за собирање ѓубре 16 
ѓ) друго 22 

87.03 Моторни возила за специјални цели (ка-
ко што се камиони опремени со справи 
за дигање, противпожарни коли, коли за 
чистење улици, снежни плугови, коли за 
полевање улици, камиони-дигалки, ре-
флекторе™ коли. подвижни работил-
ници и подвижни радиолошки коли), ос-
вен моторни возила од тар. бр. 87.02: 

1) За геолошки истражувања 20 
2) За чистење снег 10 
3) За чистење улици 10 
4) За полевање улици 10 
5) Противпожарни коли 10 
6) Камиони-дигалки 10 
7) Подвижни работилници (коли-рабо-

тилници) 16 
8) Радиолошки коли 16 
9) Подвижни клиники 16 

10) Камиони со вградени бетонски ме-
шалки за правење бетон 16 

11) Друго 16 
87.04 Шасии со мотори за моторни возила од 

тар. бр. 87.01, 87.02 и 87.03: 
1) За патнички автомобили 30 
2) За други возила: 

а) за трактори 16 
б) за камиони 16 
в) за автобуси 16 
г) за други возила 16 
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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 автомобили 30 
3) Друго 16 

87.06 Делови и прибор за моторни возила од 
тар. бр. 87.01, 87.02 и 87.03 
Царинска стапка спрема предметот на 
кој му припаѓа делот или прибором 

87.07 Механички подвижни товарни возила за 
манипулација со стоки или материјали во 
фабрики и околу нив, складови и други 
места (на пример: влечни коли, коли - ди-
галки-виљушкари, коли - платформи); 
трактори што се употребуваат на плат-
форми на железнички станици, делови 
за гореспоменатите возила и трактори: 
1) Комплетни возила со сопствен погон 15 
2) Акумулаторски возила 15 
3) Делови 15 

87.08 Тенкови и други оклопни борбени возила, 
моторизирани, со вооружување или не, 
и делови за такви возила Сл. 

87.09 Моторцикли, автоцикли и велосипеди со 
помошен мотор, со или без приколки; 
приколки од сите видови: 
1) Мотоцикли и скутери 21 
2) Мопеди 21 
3) Велосипеди со помошен мотор 20 
4) Друго 21 

87.10 Велосипеди (вклучувајќи и трицикли за 
пренесување стоки), без мотор: 
1) Спортски велосипеди и туринг-вело-

сипеди 20 
2) Тркачки велосипеди 16 
3) Детски велосипеди, со пречник на тр-

калата над 24" 16 
4) Друго 20 

87.11 Колички за инвалиди со уреди на меха-
нички погон (со или без мотор) 12 

87.12 Делови и прибор за предметите од тар. 
бр. 87.09, 87.10 и 87.11: 
1) Од тар. бр. 87.09 21 
2) Од тар. бр. 87.10 20 
3) Од тар. бр. 87.11 12 

87.13 Детски колички или инвалидски колички 
(освен со моторен и друг механички по-
гон) и нивни делови: 
1) Детски колички 12 
2) Инвалидски колички 12 
3) Друго 12 

87.14 Други возила (вклучувајќи и приколки), 
без механички погон, и нивни делови: 
1) Приколки отворени за растурен товар 

и за концентрирани товари, обични 15 
2) Приколки со контенери за цемент, ви-

но, како и ладилници итн. 15 
3) Приколки со кипер-уреди и со уреди 

за автоматски натовар и истовар 17 
4) Приколки за превоз на товар над 15 

тони, со хидраулични "или други уреди 19 
5) Други возила 19 
6) Делови 19 

Глава 88 — Воздухоплови и нивни делови, падо-
брани, катапулти и слична воздухопловна опрема 

за лансирање, средства за обука на летачи на 
земја 

88.01 Балони и воздушни лаги (бродови) Сл. 
88.02 Авиони, хидроавиони и змејови; рото-

шути: 
1) Авиони за патнички сообраќај, со 

најмалку 5 патнички седишта Сл. 
2) Други авиони 15 
3) Хеликоптери 15 
4) Едрилици 15 
5) Друго 15 

88.03 Делови за стоките од тар. бр. 88.01 и 
88.02: 
1) Од тар. бр. 88.01 Сл. 
2) Од тар. бр. 88.02: 

а) од точка 1 Сл. 
б) други 15 

88.04 Падобрани, нивни делови и прибор \6 
88.05 Катапулте и слична воздухопловна оп-

рема за лансирање, средства за обука 
на летачи на земја, делови за кои и да 
е од горните предмети: 
1) Катапулти и слична воздухопловна 

опрема за лансирање * 15 
2) Средства за обука на летачи на земја Сл. 
3) Делови за кои и да е од горните пред-

мети 15 

Глава 89 — Бродови, чамци и други пловечки 
постројки 

89.01 Бродови, чамци и други пловила, што не 
спаѓаат во кој и да е од следните тариф-
ни броеви од оваа глава: 
1) Воени бродови, од сите видови Сл. 
2) Друго: 

а) патнички бродови 15 
б) патничко-товарни бродови: 

1) ладилници Сл. 
2) траекти од сите видови Сл. 
3) друго Сл. 

в) товарни бродови Сл. 
г) бродови со крилца и со воздушна 

перница Сл. 
д) моторни чамци 16 
ѓ) чамци за веслање, кајакарење и 

каноистика, изработени од специ-
јално дрво или од пластична маса 15 

е) други чамци 15 
ж) друго 16 

89.02 Теглачи (реморкера: 
1) Пристанишни и вонпристанишни ре-

моркера наменети за спасување, ја-
чина над 600 КЅ Сл. 

2) Други 15 
89.03 Пловечки светилници, противпожарни 

пловила, пловечки багери од сите видо-
ви, пловечки дигалки и други пловила 
за кои е пловидбата споредна во однос 
на нивната главна функција; пловечки 
докови: 
1) Пловечки докови Сл. 
2) Дигалки, багери, противпожарни пло-

вила со сопствен погон 10 
3) Светилници и слични пловила, без 

сопствен погон 10 
4) Друго 10 

Ех. 
— Пловила за отстранување нечис-

тотија од морската вода Сл. 
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89.04 Бродови, чамци и други пловила, за ре-
жење Сл. 

89.05 Пловечки постројки, освен пловилата 
(на пример, кесони, штекови, плутачи 
и патокази) 16 

О Д Д Е Л XVIII 

ОПТИЧКИ, ФОТОГРАФСКИ, КИНЕМАТОГРАФ-
СКИ, МЕРНИ, КОНТРОЛНИ, ПРЕЦИЗНИ, МЕ-
ДИЦИНСКИ И ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ 
И АПАРАТИ, СА АТОВИ И ЧАСОВНИЦИ; МУ-
ЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ; АПАРАТИ ЗА СНИ-
МАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈА НА ЗВУК; ТЕЛЕВИЗИ-
СКИ АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИ-
ЈА НА СЛИКА И ЗВУК, МАГНЕТСКИ; НИВНИ 

ДЕЛОВИ 

Глава 90 — Оптички, фотографски, кинематограф-
ски, мерни, контролни, прецизни, медицински и хи-
руршки инструменти и апарати; нивни делови 

90.01 Леќи, призми, огледала и други оптички 
елементи од кој и да е материјал, не-
монтирани, освен такви оптички необ-
работени елементи од стакло; листови 
или плочи од поларизирачки материјали: 
1) Оптичко стакло, обработено За корек-

ција на видот 15 
2) Оптичко стакло обработено, друго 15 
3) Стакло за очила за сонце и ел., обра-

ботено 15 
4) Стакло за објективи 15 
5) Стакло за филтери 15 
6) Стакло за кондензатори 15 
7) Друго 15 

90.02 Леќи, призми, огледала и други оптички 
елементи, од кој и да е материјал, мон-
тирани, што се делови или фитршзи на 
инструменти или апарати, освен таквР1 
оптички необработени елементр! од ста-
кло 15 

90.03 Рамки за очила, цвикери, лорњони, очи-
ла со штит од прав и слично, и делови 
за овие: 
1) Рамки за очила и цвикери 20 
2) Друго 20 

90.04 Очила, цвикери, лорњоии, очила со 
штит од прав и слично корективни, за-
штитни или за други цели: 
1) Сончани очила 20 
2) Очила за корекција на видот 16 
3) ЗаштР1тни очила 16 
4) Друго 4 20 

90.05 Дурбини или догледи (монокуларни и 
бинокуларни), со призми или без нив 22 

90.06 Астрономски инструменти (на пример: 
телескопи, меридијане™ и екватори-
јални телескопи), и конструкции за 
нивното монтирање, освен ршструменти 
за радиоастрономијата Сл. 

90.07 Фотографски апарати; фотографски 
флеш (блиц) апарати: 
1) Фотографе™ апарати за филм до 

16 mm 20 
2) Фотографски апарати, за филм над 

16 mm 20 

3) Специјални фотографски апарати, за 
индустријата и медицината 16 

4) Други специјални фотографски апа-
рати 20 

5) Апарати за производство на светлина 
при фотографирање и кинематограф-
ско снР1мање 20 

6) Други 20 
90.08 Кинематографски апарати, проектори, 

апарати за снимање и репродукција на 
звук; од која и да е комбинација на овие 
предмети: 
1) Апарати за снимање и репродукција 

на звук . 16 
2) Кинематографски камери: 

а) за филм до 16 mm 19 
б) за филм над 16 mm 16 

3) Кино-проектори 16 
4) Друго 19 

90.09 Проектори на слики (освен кршемато-
графеки проектори); апарати за зголему-
вање или намалување фотографии 
(освен кинематографски) 16 

90.10 Апарати и опрема за фотографски и ки-
нематографски лаборатории, што не 
спаѓаат во кој и да е друг тарифен број 
од оваа глава; апарати за фотокопира-
ње (од контактен тип), шпулни и калеми 
за намотување филмови; екрани за про-
ектори: 
1) Апарати за лаборатории и ел. 16 
2) Разни калеми и екрани за проекции 16 
3) Друго 16 

90.11 Микроскопи и дифраќциони апарати, 
електронски и протонски: 
1) Електронски и протонски микроскопи 15 
2) Микроскопи врз база на други уве-

личување, освен оптичко и освен она 
од точка 1 16 

3) Друго 16 

90.12 Сложени оптички микроскоп^ па и со 
уреди за фотографирање или проекти-
рање слики: 
1) Оптички микроскопи со големи зго-

лемувања, за индустриска мржроско-
пија 15 

2) Други оптички микроскопи 16 
3) Микрочитачи и уреди за микросни-

мање 16 
4) Друго 16 

90.13 Оптички апарати и инструменти (но 
не вклучувајќи ги апаратите за освет-
лување, освен рефлекторите и фрла-
ните на светлина), што не спаѓаат во 
кој и да е друг тарифен број од оваа 
глава: 
1) Светлосни рефлектори до 10 k\V авто-

матски бесшумни рефлекторрх со елек-
тричен лак на графит 16 

2) Апарати за производство на инфрацр-
венР1 и инфравр!Олетни зраци 16 

3) Лупи 16 
4) Друго 16 

90.14 Инструменти и апарати за премерување 
(вклучувајќи и фотограметриски преме-
рувања), хрџфографски, навигациони, ме-
теоролошки, хидролошки и геофизички; 
компаси; телеметри: 
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1) Геодетски и топографски инструменти 
и апарати за премерување и инверти-
рање 16 

2) Инструменти за поморска, речна и 
воздушна пловидба 16 

3) Друго 16 

90.15 Баги со осетливост од 5 сантиграми или 
помалку, со или без тегови 16 

90.16 Инструменти за цртање, обележување и 
математичко сметање, машини за плани-
рање, пантографи, сметачи-шибери, диск-
сметачи и слично; инструменти за ме-
рење или контрола, како и машини и 
апарати што не спаѓаат во кој и да е 
друг тарифен број од оваа глава (на 
пример: микрометри, шестари, калибри-
рници. прачки за мерење, машини за од-
мерување); проектсри на профили: 
1) Инструменти за цртање и трасирање 

(пантографи и слично) 16 
2) Апарати за нумеричко и автоматско 

пренесување координати од нацрт 
врз обработно парче или од нацрт 
врз машина за програмирање 16 

3) Инструменти и апарати за разни про-
ектирана на профили и за мерење 
профили 16 

4) Планиметри, микрометри и сл. 16 
5) Машини за испитување текстилни из-

работки 16 
6) Друго 16 

90.17 Медицински, забарски, хируршки и ве-
теринарни инструменти и апарати (вклу-
чувајќи и електромедицински апарати 
за испитување на видот): 
1) Електромедицински апарати 
2) Друго 

19 
19 

90.18 Апарати за механотерапија; апарати за 
масажа; апарати за психотехника; апа-
рати за вештачко дишење, озонотера-
пија, оксигенотерапија, аеросолтерапија 
или слични; апарати за дишење (вклу-
чувајќи и гас-маски и слични апарати): 
1) Апарати за спасување во ров 10 
2) Други 19 

90.19 Ортопедски апарати, хируршки појаси, 
утеги и слично; вештачки екстремитети, 
очи, заби п други вештачки делови на 
телото; помагала за глуви; апарати за 
л е к у в а њ е преломи и расцепи на коски : 
1) Апарати за подобрување на слухот 16 
2) Друго: 

а) протези и апарати за лекување 
преломи 15 

б) друго 16 

90.20 А п а р а т и засновани врз користен,е X -
з р а ц и и л и р а д и ј а ц и ј а па радиоактивни 
материи ( в к л у ч у в а ј ќ и и а п а р а т и за ра -
д и о г р а ф и ј а и радиотерапија ) ; рендген-
ски генератори; рендгенски цевки ; ренд-
генски е к р а н и ; рендгенски генератори 
од висок напон; рендгенски контролни 
т а б л и и маси; рендгенски маси, столови 
и слично за и с п и т у в а њ е и л е к у в а њ е : 
1) Рендген-апарати, апарати врз база 

на радиоактивни изотопи и други апа-
рати врз база на нуклеарно зрачење 1G 

2) Генератори, цевки и делови за овие 
апарати 16 

4) Маси и столови и слични уреди за 
испитување и лекување 15 

5) Друго 18 
90.21 Инструменти, апарати и модели наме-

нети исклучиво за целите на демонстри-
рање (на пример при обучување или на 
изложби), што се неподобни за други 
употреби Сл. 

90.22 Машини и апарати за механички испи-
тувања на тврдоста, јачината, збиеноста, 
еластичноста и слични својства на ин-
дустриските материјали (на пример, ме-
тал, дрво, текстил, хартија или плас-
тични маси): 
1) Машини и апарати за испитување 

метал* 16 
2) Машини и апарати за испитување 

текстил 16 
3) Друго 16 

90.23 Хидрометри и слични инструменти тер-
мометру пирометри, барометри, хигроме-
три, психометри, со или без уреди за 
регистрација; комбинација на овие ин-
струменти: 
1) Термометру! 16 
2) Друго 16 

90.24 Инструменти и апарати за мерење, кон-
трола и автоматска контрола на прото-
кот, длабочината, притисокот или други 
променливости на течноста или гасови, 
или за автоматска контрола на темпе-
ратурата (на пример: манометри, термос-
тати, покажувани на нивоа, мерачи на 
протокот, покажувани на топлина, авто-
матски регулатори за печки), освен 
предмети од тар. бр. 90.14 16 

90.25 Инструменти и апарати за физички и 
хемиски анализи (како полариметри, 
рефрактометри, спектрометри, апарати 
за анализа на гасови); инструменти и 
апарати за мерење и проверување на 
вискозитетот, порозноста, ширењето, 
површинскиот напон и ел. (како виско-
зиметри, порозиметри, дилатометрп); 
инструменти и апарати за мерење и 
проверување на количината на топлиот, 
светлина или звук (како фотометри, 
вклучувајќи и експозиметри, калори-
метри); микротоми 16 

90.26 Справи за мерење на потрошувачката 
или на производството на гасови, теч-
ности и електрицитет; калибрирачки 
справи за нив: 
1) Отруј омери 16 
2) Други: 

а) за гасови 17 
б) за течности 17 
в) друго 17 

90.27 Бројачи на обрти, бројачи на производ-
ство, таксиметру бројачи на минати 
километри, чекори и слично, покажу-
вани на брзината (вклучувајќи и маг-
нетни покажувани на брзината) и тахо-
метри (освен предметите од тар. бр. 
90.14); стробоскопи: 
1) Стробоскопи и слични бројачи 17 
2) Сите бројачи на производство, обрти 

и слични, со регулација 17 
3) Други бројачи 17 
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90.28 Електрични и електронски инструменти 
и апарати за мерење, проверување, ана-
лиза и автоматска контрола 15 

90.29 Делови и прибор подобни за употреба 
исклучиво или главно за еден или по-
веќе предмети од тар. бр. 90.23, 90.24, 
90.26, 90.27 и 90 28. 
Царинска стапка според предметот на 
кој му припаѓа делот или прибором 

Глава 91 — Часовници, саатови и нивни делови 

91.01 Џебни часовници, рачни часовници и 
други часовници, вклучувајќи и штопе-
рица: 
1) Штоперици 15 
2) Рачни: 

а) од благородни метали 22 
б) други 16 

3) Џебни: 
а) од благородни метали 22 
б) други 16 

4) Други 22 

91.02 Ѕидни часовници и будилници со саатен 
механизам (освен часовници^ од тар. 
бр. 91.03): 
1) Ѕидни 20 
2) Будилници 20 

91.03 Часовници за инструментални табли и 
часовници од сличен тип, за друмски 
возила, за воздухоплови или пловила 20 

91.04 Други часовници 20 

91.05 Апарати за регистрирање на времето; 
апарати со часовнички или саатен ме-
ханизам (вклучувајќи и секундарен ме-
ханизам) или со синхрон мотор, за ме-
рење, регистрирање или за покажување 
ка времето на друг начин 20 

91.Сб Временски прекинувачи со часовнички 
или саатен механизам (вклучувајќи и 
секундарен механизам) или со синхрон 
мотор 15 

91.07 Механизми за џебни и рачни часовници 
(вклучувајќи и штоперици), склопени: 
1) За штоперици 15 
2) Друго " 15 

91.08 Механизми за други часовници, скло-
пени: 
1) За ѕидни часовници 20 
2) За будилници 20 
3) Друго 20 

91.09 Кутии за часовници од тар. бр. 91 01 и 
нивни делови, вклучувајќи и полупро-
изводи за нив (бланкс). 
1) Од благородни метали 22 
2) Друго 16 

91.10 Кутии за други часовници и кутии од 
сличен вид за други производи од оваа 
глава и нивни делови: 

Глава 92 — Музички инструменти; апарати за сни-
мање и репродукција на звук; телевизиски апарати 
за снимање и репродукција на слика и звук, маг-

нетски; делови и прибор за овие предмети 

92.01 Клавири (вклучувајќи и автоматски 
клавиру со или без клавијатура); клав-
сени и други клавијатурски инструмен-
ти со жици; х а р ф у освен еолските 
харфи: 
1) Клавири и пијанине, од сите видови 16 
2) Друго 16 

92.02 Други музички инструменти со жици: 
1) Виолини, виоли, чела и контрабаси 16 
2) Други инструменти, од дрво 16 
3) Други 16 

92.03 Оргули, вклучувајќи и хармониуми и 
други слични инструменти 16 

92.04 Хармоники, концертни хармоника и 
слични музички инструменти; усни хар-
моника: 
1) Усни хармоники 20 
2) Други хармоники (клавирски и дру-

ги) : 
а) до 96 басови 20 
б) други 20 

3) Друго 20 

92.05 Други дувачки музички инструменти: 
1) Метални 16 
2) Други 16 

92.06 Удирачки музички инструменти (на при-
мер, барабани, тапани, ксилофони, цим-
бала, кастанети) 16 

92.07 Електромагнетски, електростатичку е-
лектронски и слични музички инстру-
менти (на пример, оргули, клавиру хар-
монику % 16 

92.08 Музички инструменти што не спаѓаат во 
кој и да е тарифен број од оваа глава (на 
пример, панаѓурски оргули, механички 
улични оргули, музички кутии, музички 
пили); механички појни птици; пред-
мети за вабење и довикување од сите 
вид ОБИ; усни дувачки сигнални инстру-
менти (на пример, пишталки и бродски 
труби за довикување) 16 

92 09 Жици за музички инструменти 16 

1) За ѕидни часовници 
2) За будилници 
3) Друго 

91.11 Други делови за часовници 

20 
20 
20 

20 

92.10 Делови и прибор за музички инструмен-
ти (освен жици), вклучувајќи и перфо-
рирани музички родин и механизми за 
музички кутии; метрономи, тонски ви-
љушхл и цевки за усогласување топови 
од сите видови 16 

92.11 Грамофони, диктафони и други апарати 
за снимање и репродукција на звук, в-
клучувајќи и направи за свртување пло-
чи и ленти, со или без звучни глави; 
телевизиски апарати за снимање и ре-
продукција на слика и звук, магнетски: 
1) Грамофони 20 
2) Магнетофони 20 
3) Повеќеканални магнетофони, за по-

требите на сообраќајот 15 
4) Диктафони 16 
5) Друго 20 
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92.12 Грамофонски плочи и други регистратор!* 
на звук или слични; матрици за произ-
водство на грамофонски плочи, пригот-
вени отпечатоци (бланко) за грамофонски 
плочи, филмови за механичко снимање 
звук, приготвени ленти, жици, ремења 
и слични предмети што се употребуваат 
за звучни или слични снимања: 
1) Грамофонски плочи: 

а) за учење на јазици и други говорни 
плочи без музика Сл. 

б) други 20 
2) Магнетофонски ленти и ел. 20 
3) Друго 20 

92.13 Други прибори и делови на апарати од 
тар. бр. 92.11: 
1) Игли за грамофони 16 
2) Друго 16 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи Решението за опреде-
лување пониски царински стопи за стоките за кои 
е предвиден царински контингент („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 13/70, 22/70 и 18/71). 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 3-7525/1 
8 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е.p. 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 3-7524/1 
8 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

286. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54'67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71 и 26/72), во 
спогодба со сојузниот секретар за надворешна тр-
говија, сојузниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ ШТО СЕ 
УВЕЗУВААТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛИТЕ НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ ВО 1972 

ГОДИНА 

1. Врз производите наведени во ова решение, 
што се увезуваат за потребите на производителите 
на патнички автомобили по основ на договор за 
долгорочна производствена кооперација со странски 
фирми, во 1972 година наместо царинските стапки 
предвидени во Царинската тарифа која е составен 
дел на Законот за Царинската тарифа односно во 
Решението за одредување на пониски царински 
стапки за увоз на стоките за кои е предвиден царин-
ски контингент („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/72), 
ќе се применуваат следните царински стапки: 

285. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опреде-
лување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70. 56/70, 8/71, 21/71, 24/71 и 26/72), во 
спогодба со сојузниот секретар за надворешна тр-
говија, сојузниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ЗА 
КОИ Е ПРЕДВИДЕН ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ 

1. На увозот на производите од долу наведените 
тарифни броеви односно ставови на Царинската 
тарифа наместо царинските стапки предвидени во 
Царинската тарифа која е составен дел на За-
конот 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 и 58/71), ќе се приме-
нуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број Наименување Царинска 

стапка 

22.09/9а Вински дестилат 
25.23/1а Портланд цемент — обичен 
38.07/1 Терпентинско масло 
38.08/1 Колофониум 

25 
10 
10 
12 

Тарифен 
број Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

84.06 Мотори 
клипни 

со внатрешно согорување, 
15 

25 

87.02/1 а Патнички автомобили 
Ех. 
— Патнички автомобили во разгло-

бена состојба 
— Патнички автомобили во посебно 

разглобена состојба: лимена школ-
ка без вградени делови (необоена, 
обоена и лакирана или не), мотор 
и др. 15 

87.04/1 Шасии со мотори за патнички авто-
мобили 25 

87.05/2 Каросерии за патнички автомобили 
Ех. 
Каросерии (лимени школки) за пат-
нички автомобили без вградени де-
лови, необоен!!, обоени и лакирани 
или не 15 

87.06 Делови и прибор за моторни возила 
од тар. бр. 87.01, 87.02 и 87.03 
Ех. 
Делови и прибор за патнички авто-
мобили од тар. бр. 87.02/1а 15 

2. Ако увозот на производите од точка 1 на ова 
решение не се врши по основ на договор за долго-
рочна производствена кооперација со странски фир-



Четврток, 8 јуни 1972 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 29 — Страна 591 

ми, врз увозот на тие производи ќе се применува 
царинска стапка од 25%. 

3. Стопанските организации — производители 
на патнички автомобили, што увезуваат производи 
од тар. бр 84.06, 87.05/2 и 87.06 за кои царината се 
пресметува по стапка од 15°/о кога увозот се врши 
по основ на склучени договори за долгорочна про-
изводствена коперација со странска фирма, се дол-
жни да депонираат кај царинарниците кај кои се 
врши царинењето по еден примерок заверен пре-
пис од договорот за долгорочната производствена 

, кооперација и кон секоја увозна декларација при 
царинењето да приложат писмена изјава дека уво-
зот се Ерши врз основа на договор за долгорочна 
производствена кооперација, со наведување на бро-
јот и датумот од договорот. 

4. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи Решението за одреду-
вање пониски царински стапки за одредени произво-
ди што се увезуваат за потребите на производителите 
на патнички автомобили во 1972 година („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 18/72). 

5. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 3-5217/1 
8 јуни 1972 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за финансии, 

Јанко Смоле, е. р. 

287. 

Врз основа на точка 3 од Решението за опре-
делување царински контингенти („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 34/65, 27/66, 48/67, 54/67, 8/68, 13/69, 31/69, 
30/70, 36/70, 40/70, 56/70, 8/71, 21/71, 24/71 и 26/71), во 
спогодба со сојузниот секретар за надворешна 
трговија, сојузниот секретар за финансии донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ 
СТАПКИ ЗА УВОЗ НА РЕПРОДУКЦИОНИ МА-

ТЕРИЈАЛИ 

1. Врз увозот на производите од подолу наведе-
ните тарифни броеви односно ставови на Царин-
ската тарифа, наместо царинските стапки предви-
дени во Царинската тарифа која е составен дел на 
Законот за Царинската тарифа односно во Реше-
нието за одредување на пониски царински стапки 
за увоз на стоките за кои е предвиден царински 
контингент („Службен лист на СФРЈ", бр. 29/72), ќе 
се применуваат следните царински стапки: 

Тарифен 
број Н а и м е н у в а њ е Царинска 

стапка 

1 2 3 

25.03/26 Сулфур суров минерален пречистен 
— друг Сл. 

27.10/За Керозин Сл. 
27.10/7 Друго 

Ех. 
— Гориво за млазни авиони 

28.15/1 Сулфиди на јаглерод 
Ех. 
— Јаглендисулфид Сл, 

28.17/16 Натриум хидроксид (каустична сода) 
во цврста состојба или во раствор 
произведен по електродите« пат Сл. 

28.25 Оксиди на титан £л. 
28.44/3 Тиоцијанати 

Ех. 
— Натриум тиоцијанат Сл. 

29.02/4 Винил хлорид мономер Сл. 
29.03/1 Сулфонати на масни киселини 

Ех. 
— Алфаолефини Сл. 

29.04/2д1 Амилни алкохоли 
Ех. 
— Антифоам ' Сл. 

29.14/Зг Винил ацетат Сл. 
29.14/Зд Други естри 

Ех. 
— Метилакрилат Сл. 
— Акрилати Сл. 

29.14/46 Натриум бензоат Сл. 
29.15/1г Друго 

Ех. 
— Итаконска киселина Сл. 

29.23/5 Друго 
Ех. 
— Метилхидроксилетил аминиум ме-

тосулфат Сл. 
29.27/1 Акрилонитрил мономер Сл. 
29.28 Диазо-, азо- и азоксисоединенија 

Ех. 
— Азобисисобутилонитрил Сл. 

29.30 Други азотни соединенија 
Ех. 
— Изоцијанати за полиуретани Сл. 

29.31/8 Друго 
Ех. 
— Тиоуреа диоксид Сл. 

29.35/12 Друго 
Ех. 
— Капролактам Сл. 

31.03/2а Суперфосфат Сл. 

31.04/2 Калиумови ѓубриња, други 
Ех. 
— Калиум хлорид Сл. 
— Калиум сулфат (до 52 КгО) Сл. 

32.05/3 Синтетички органски материи за бојо-
сување 
Ех. 
— Азо- бои Сл. 
— Бои синтетички, органски други 

бланкофор Сл. 

32.05/4 Друго 
Ех. 
— Дисперзии и мешавини од синте-

тички материи за бојосување Сл. 

33.01/1 Растителни етерични масла 
Ех. 
— Цитронско 
— Портокалово и мандариново 

Сл. 
Сл. 
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2. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи Решението за одреду-
вање на царинските контингенти и на пониските 
царински стапки за увоз на суровини и репродук-
циони материјали за 1972 година („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 18/72) во делот кој се однесува на тар. 
броевите 84.11/2, 85.20/2, 85.20/4 и 85.20/6. 

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 3-7523/1 
8 јуни 1972 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за финансии, 
Јанко Смоле, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
284. Решение за одредување на пониски ца-

рински стапки за увоз на стоките за кои 
е предвиден царински контингент — — 573 

285. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за увоз на одредени сто-
ки за кои е предвиден царински контин-
гент — — — — — — — — — 590 

286. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за одредени производи 
што се увезуваат за потребите на произ-
водителите на патнички автомобили во 
1972 година — — — — — — — 590 

287. Решение за одредување на пониски ца-
рински стапки за увоз на репродукциони 
материјали — — — — — — — 591 

Меѓународни договори 317 

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ". Белград, Јована Ристика 1. Пошт. фах 226. 
— Директор и главев и одговорев уредник Исо Бару* Улица Јована Ристика Лр. 1 — 

Печати Београдски графички завод, Белград, Булевар војводе Митија бр. 11 

33.01/2 Синтетички миризливи материи и 
концентрат што се употребуваат во 
парфимеријата Сл. 

33.01/3 Синтетички миризливи материи што 
се употребуваат во индустријата за 
храна и пијачки Сл. 

39.01/3 Полиестри 
Ех. 
— Полиестерчипс Сл. 

39.01/4 Полиамиди 
Ех. 
— Гранулат на полиамиди Сл. 

39.01/8 Друго 
Ех. 
— Полиестри за полиуретани Сл. 

48.16/2 Кутии од картон 
Ех. 
— Пластифицирани кутии 12 

49.01/3 Изданија на југословенски издавачи 
печатени во странство на јазиците на 
народите на Југославија, освен кни-
гите од областа на уметноста (општа-
та и ликовната) и урбанизмот и умет-
нички фотографии 28 

49.09 Поштенски разгледници и честитки 
со слики печатени на кој и да е на-
чин со украси или не 28 

49.11/4 Проспекти и други материјали за 
реклама кои за сметка на југословен-
ски работни и други организации се 
печатени во странство на јазиците на 
народите на Југославија 25 

51.01/IB Други синтетички предива 
Ех. 
— Синтетичка коса за кукли 4 

70.13/16 Шупливо стакло декорирано 22 

70.13/2 Огноотпорни садови 22 

70.19/3 Вештачки очи од стакло вклучувајќи 
и очи за играчки, а исклучувајќи ги 
оние за носење од страна на луѓе 15 

71.15/2 Предмети изработени од скапоцени 
или полускапоцени камења (приро-
дни, синтетички или реконструи-
рани): 
а) исклучиво од скапоцени или полу-

скапоцени камења: 
2) рамковни петлици за патни сто-

ки, кожени стоки и слично 25 
б) друго: 

1) рамковни петлици за патни сто-
ки, кожени стоки и слично 25 

2) за индустриски цели 25 

84.11/2 Компресори за фрижидери 12 

85.20/2 Спирали за сијалици 12 

85.20/4 Подножја за сијалици од сите видови 
и за флуоресцентни цевки 12 

85.20/6 Друго 
Ех. 
— Електроди за сијалици и VFT све-

ќник за живини ситалини 12 

88.03/26 Други 
Ех. 
— Делови за авиони на стопанска 

авијација Сл. 
92.12/2 Магнетофонски ленти и ел. 

Ех. 
— Магнетофонски ленти за потребите 

на кинематографијата и на радио-
-телевизијата Сл. 

95.08 Предмети од желатин 
Ех. 
— Капели од желатин 20 

97.02/3 Други 
Ех. 
— Делови од кукли (звучни меха-

низми, чевли, трепки ити.) 4 

98.14 Прскалки за мириси и слично што се 
употребуваат за тоалетни цели, нивни 
затворани и глави: 
1) Сосем или делум од благородни 

метали 20 
2) Друго 20 


